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VOORWOORD
Graag willen wij Mr. Mark Van Assche bedanken, zowel voor de opgave die zeer
blikverruimend was, als de hulp geleverd doorgaans het hele project. Dit project
bekijkt economische gegevens vanuit een volledig andere invalshoek dan wij
gewend waren als Handelsingenieurs. Wat naast zeer uitdagend, een zeer
interessante opgave bleek te zijn. Zo werd door een weinig-onderzocht veld
geploegd om een intuïtie te ondersteunen vanuit academisch onderzoek.
Hiervoor konden wij steeds terugvallen op de expertise van Mr. Van Assche.
Verder willen wij ook de universiteit en onze interne begeleider Prof. Dr. Johan
Braet bedanken. Dit project heeft ons de kans gegeven om vele aanpakken,
geleerd in zijn en andere lessen, aan de praktijk te toetsen. Dit geeft een extra
dimensie aan een verder zeer theoretische opleiding. Naast dat we dus hopen dat
we Tolbo vzw nuttig hebben kunnen helpen met dit werk, hebben we zeker
onszelf verder kunnen ontwikkelen.
Tot slot, willen we de medewerkers van Toegankelijk Vlaanderen, Enter VZW
enToerisme Vlaanderen bedanken. Waar gegevens zeer schaars bleken, hebben
ze ons steeds trachten te helpen op elke mogelijke manier.

2

INHOUD
LIJST MET AFKORTINGEN .............................................................................................................. 8
1.1 Probleemstelling ..................................................................................................................... 9
1.2 Doelstellingen en scope ....................................................................................................10
1.3 Methodologie..........................................................................................................................10
2. Definiëring begrippen ................................................................................................................11
2.1 Geschiedenis van toegankelijkheid van openbare ruimten ...............................11
2.2 Universal Design ...................................................................................................................12
2.3 Integraal toegankelijk.........................................................................................................12
2.4 Mensen met handicap.........................................................................................................14
2.5 Hoeveel mensen met een toegankelijkheidsbeperking? .....................................15
2.5.1 Percentage beperking op beroepsactieve leeftijd (18-65 jaar) ...............15
2.5.2 Ouderen ...........................................................................................................................17
2.5.3 Jongeren ...........................................................................................................................19
2.5.4 Immigranten ..................................................................................................................20
2.5.5 Asielzoekers ...................................................................................................................21
2.5.6 Mensen met een verstandelijke beperking.......................................................22
2.5.7 Mensen met een tijdelijke beperking ..................................................................24
2.5.8 Totaal ................................................................................................................................25
2.5.9 Als percentage van de Vlaamse bevolking ........................................................27
3. Algemeen beeld van participatie van mensen met een beperking .........................28
3.1 Participatie van mensen met een lichamelijke beperking..................................28
3.2 Participatie van mensen met een verstandelijke beperking .............................29
3.3 Participatie van ouderen ...................................................................................................30
4. Een beperking en de arbeidsmarkt ......................................................................................32
4.1 Arbeidsbeperking .................................................................................................................32
4.2 Hoeveel mensen met een beperking werken? .........................................................34
4.3 Niet-tewerkgestelde personen met beperking........................................................38
4.4 Aard van de beperking .......................................................................................................38
4.5 Trend .........................................................................................................................................39
5. Hoeveel mensen met een beperking vinden geen werk? ...........................................41
6. Uitkeringen .....................................................................................................................................43
6.1 Tegemoetkomingen.............................................................................................................43
6.1.1 Aan de persoon in kwestie .......................................................................................43
Invaliditeits- en ziekte uitkering ......................................................................................44
Zelfstandigen.............................................................................................................................46

3

Inkomensvervangende tegemoetkoming .....................................................................46
Integratietegemoetkoming .................................................................................................47
Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) ...........................................................................48
Basisondersteuningsbudget (BOB) .................................................................................49
Persoonsvolgende financiering (PVF) ...........................................................................49
6.1.2 Aan de werkgever ........................................................................................................50
Vlaamse ondersteuningpremie .........................................................................................50
6.2 Tegemoetkoming en tewerkstelling ............................................................................51
6.3 Inactiviteitsval .......................................................................................................................51
6.3.1 Het financiële aspect ..................................................................................................52
6.3.2 Procedurele moeilijkheden .....................................................................................54
6.4 Aantal tegemoetkomingen ...............................................................................................55
6.5 Inclusiviteit op de arbeidsmarkt....................................................................................56
6.6 Raming van kosten en baten van verhoogde inclusiviteit ..................................57
6.6.1 Gemiddelde jaarlijkse uitkering ............................................................................58
Primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit ........................................................58
Integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming........................................59
6.6.2 Meerwaarde van inclusieve arbeidsmarkt .......................................................61
Belastingsinkomsten .............................................................................................................62
Besparingen op tegemoetkomingen ...............................................................................62
Bijkomende kosten door extra tewerkstelling ...........................................................64
6.6.3 Conclusie..........................................................................................................................65
7. Verloren consumptie ..................................................................................................................70
7.1 Meerwaarde van participatie van mensen met een handicap ..........................70
7.2 Meerwaarde van participatie van mensen met een beperking ........................72
7.2.1 Openbare gebouwen ..................................................................................................72
7.2.2 Restaurants en cafés ...................................................................................................74
7.2.3 Scholen .............................................................................................................................75
7.2.4 E-commerce ...................................................................................................................76
7.3 Competitief voordeel ..........................................................................................................77
8. Bronnen............................................................................................................................................78
9. Appendix ..........................................................................................................................................84

4

ABSTRACT
ORGANISATIE:

TOLBO VZW

Projectnaam:

De economische meerwaarde
toegankelijke samenleving

Projectnummer:

24

Teamleden:

Filippe Konings, William Schaffers, Johnas Soulopoulos

Begeleider(s)
organisatie:

Mark Van Assche

Contactgegevens:

Kasteelstraat 37
1840 Londerzeel (België)

Interne begeleider UA::

Professor Dr. Johan Braet

Voorstelling organisatie:

De vzw Tolbo wil een bijdrage leveren om te komen tot
een ‘integraal toegankelijke’ samenleving.

van

een

integraal

Hierbij zal ze optreden als een ‘verbindingsagent’ tussen
de individuele burger, bestaande organisaties en
structuren en de (lokale) overheden.

Kernwoorden:

Toegankelijkheid, Verbindingsagent, Meerwaarde

Probleemschets:

De samenleving is momenteel niet toegankelijk voor alle
mensen met een beperking. Aanpassingen zijn vaak
afwezig of niet volstaand. Hiervoor is een
overtuigingsdocument beschreven dat wilt bewijzen dat
de samenleving er goed aan doet op elk mogelijk vlak
om meer toegankelijk te worden. Ze baten er ethisch,
wettelijk maar ook economisch bij. Zo zijn er nu,
vermijdbare, werkloosheidsuitkeringen, een gemis aan
belastinginkomsten en een enorm verlies aan potentiële
klanten. Verder is er ook nergens duidelijkheid over
hoeveel mensen met een beperking er zijn in
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Vlaanderen. Tot slot is er een hele wirwar aan
tegemoetkomingen in het Belgisch systeem, waar geen
enkele structuur in bestaat.

Methodologie:

Om een overtuigingsdocument van de meerwaarde op te
stellen, is allereerst geschat hoeveel mensen met een
teogankelijkheidsbeperking er zijn in Vlaanderen. Dit
getal beperkt zich niet enkel tot mensen met een
erkende handicap, maar betreft iedereen die
toegankelijkheidsbelemmeringen
ondervindt.
Vervolgens werd de meerwaarde berekend die
voortvloeit uit de werkloosheid onder mensen met een
beperking tot op het normaal niveau te krijgen. Deze
meerwaarde wordt zowel verkregen uit een
belastinginkomst
als
verminderde
werkloosheidsuitkeringen. Hier werd eveneens een
sctructuur voor de tegemoetkomingen in beschreven.
Tot slot zijn de voorgaande resultaten gecombineerd
met huidige toegankelijkheid niveaus, om het verlies
aan potentiele klanten in Vlaanderen te beredeneren.

Resultaten:

Na alle vindbare gegevens over de verschillende
groepen van mensen met een beperking te onderzoeken
of beredeneren, is bevonden dat de ondergrens van het
echte getal ligt op 1 424 420 in Vlaanderen. Dit komt
neer op 22% van de Vlaamse bevolking.
Om een inclusieve arbeidsmarkt te bekomen dient het
werkloosheidspercentage onder personen met een
arbeidshandicap gelijk te zijn aan het algemene
werkloosheidspercentage. Uit onze berekeningen blijkt
dat hiervoor 17.000 extra personen met een
arbeidshandicap tewerkgesteld moeten worden in
vlaanderen. Als dit op een succesvolle manier gebeurt,
kan men hiervan een jaarlijkse meerwaarde van
ongeveer
€
67
miljoen
verwachten.
Voor verschillende sectoren werd het verlies van het
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totaal aantal klanten beredeneerd. Dit getal verschilt per
sector maar ligt in dit onderzoek steeds tussen 15,2 en
22%.

Aanbevelingen/ andere
opmerkingen

Als overtuigingsdocument, was het doel eerder een
beeld te schetsen, waarmee UNIZO, de overheid of
andere instanties overtuigd kunnen worden. Wel blijkt
duidelijk dat de samenleving en de economie een
enorme meerwaarde missen door niet integraal
toegankelijk te zijn. Hier moet uiteraard actie tegen
genomen worden, waarvoor dit document als motivatie
kan
dienen.
Onze aanbeveling is da ook dat een integrale
toegankelijke samenleving zowel op moreel, wettelijk
als economisch vlak, een stap is richting de toekomst.
Richting de beleidskaders raden wij aan om meer jobs te
creëren en het quota dat geldt in overheidsinstellingen,
over te nemen. Richting kleine handelszaken raden wij
aan om meer toegankelijk te worden. Richting de
overheid raden wij ten slotte aan om transparanter te
zijn in zijn beleid en de
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LIJST MET AFKORTINGEN
ADL: Activiteiten van Dagelijks leven
BOB: Basis ondersteuningbudget
CBS: Centraal Bureau voor Statistiek
EAK: Enquete naar de Arbeidskrachten
GGMMI: Gewaardborgd gemiddeld maandinkomen
IT: Integratietegemoetkoming
IVT: Inkomensvervangende tegemoetkoming
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PAB: Persoonlijke-assistentiebudget
PVF: Persoonvolgende Financiering
RECA: Restaurants & Café’s
RIZIV: Rijksinstituur voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
VAHP: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VOP: Vlaamse ondersteuningspremie
WHO: World Health Organization
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1. INLEIDING
1.1 Probleemstelling
Werken, naar de winkel gaan, een terrasje doen of een museum bezoeken. Het
zijn activiteiten die voor velen tot het dagelijkse leven behoren. Toch is dit voor
mensen met een beperking nog altijd niet het geval. Een drempel voor de deur of
een grafisch te kleine website zijn al belemmerend genoeg voor een heel deel van
de bevolking.
In dit werk volgt dan ook een betoog dat een inclusieve samenleving niet enkel
wenselijk en moreel verplicht is, maar zelfs algeheel economisch positief uitvalt.
Zo wordt in figuur 1 de meerwaarde van een inclusieve samenleving geschetst.
Figuur 1: Meerwaarde van een inclusieve samenleving

Bron: eigen creatie
1.

Indien jobs toegankelijk worden, kunnen mensen die anders
werkloosheidsuitkering moeten leven nu voor een eigen inkomen zorgen.

van

een

1.
2.

Toegankelijkheid is verplicht; op termijn moet het sowieso gebeuren. Door het nu al te
plannen kunnen synergieën optreden. Een voorbeeld is een straat een keer openbreken
voor aquafin en toegankelijkheid ipv tweemaal.
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3.

De sociale kost van een ongelukkig deel van de samenleving door te weinig kansen wordt
geëlimineerd.

4.

Indien mensen met een beperking kunnen werken, kan dit deel van de samenleving dan
ook belastingen betalen.

5.

Indien winkels e.d. meer toegankelijk worden, is er meer consumptie.

6.

Door meer kansen te creëren, zullen jobs gecreëerd worden door mensen die hier anders
geen toegang tot hadden

1.2 Doelstellingen en scope
Daar deze volledige meerwaarde te schatten een onmogelijk gegeven is, is dit
werk opgebouwd als een retoriek ter bewijs van de bestaande meerwaarde. Het
werk bestaat dan ook uit drie delen. In het eerste deel, wordt het begrip integrale
toegankelijkheid en mensen met een beperking eenduidig gedefinieerd.
Vervolgens wordt getracht een schatting te geven van het aantal mensen met een
beperking aangezien dit niet cijfermatig bestaat in de literatuur. In het tweede
deel volgt een onderzoek over de gevolgen van een inclusieve samenleving op de
tewerkstelling. Indien mensen met een beperking meer mogelijkheden tot werk
krijgen zorgt dit voor een lagere werkloosheidsgraad, meer belastingsinkomen,
minder werkloosheidsuitkeringen en een algemeen bevorderde nijverheid. In
het laatste deel, wordt beargumenteerd hoe een inclusieve samenleving de
economie bevordert door de mogelijkheid tot geld uitgeven op plaatsen waar het
voordien niet kon.
Het is dan ook belangrijk dit werk te lezen als een betoog en bewijs van de
meerwaarde en niet als een wetenschappelijke studie van de exacte waarde van
deze meerwaarde.

1.3 Methodologie
Tot slot is er een illustratie gebeurd van de meerwaarde van een toegankelijke
consumptiemarkt. Deze meerwaarde is geïllustreerd door te kijken naar de
huidige procentuele toegankelijkheid en deze te combineren met de gevonden
waarden voor mensen met een beperking die van toepassing zijn op het
toegankelijkheidsprobleem. Zo is een waarde bekomen van het totaal aantal
misgelopen klanten in Vlaanderen, wat dan steeds is uitgezet tot de totale
10

Vlaamse bevolking. Zo wordt duidelijk het percent verloren klanten
weergegeven door ontoegankelijkheid.

2. DEFINIËRING BEGRIPPEN
2.1 Geschiedenis van toegankelijkheid van openbare ruimten
Het beeld van de samenleving is grondig verandert de laatste eeuw. De
gemiddelde man of vrouw leeft ongeveer dertig jaar langer dan 100 jaar geleden.
Figuur 2: Evolutie gemiddelde levensverwachting voor mannen en vrouwen in België,
1880 - 2015

Bron: Sterftetafels en levensverwachtingen - Algemene Directie Statistiek

De bevolkingspiramide is bijgevolg veel langer en vooral minder piramidevormig
geworden. Door betere levenskwaliteit en superieure gezondheidszorg,
overlijden mensen immers niet meer aan infecties, ziekten en wonden die
vroeger fataal geweest zouden zijn. Het strafste voorbeeld hiervan, is dat je kan
merken dat de levensverwachting zelfs ondanks twee oorlogen tot de jaren 60’
zijn sterkste stijging doormaakte. Hierdoor ontstond een omgeving waarin
proportioneel veel meer mensen met een beperking samenleefden (Story,
Mueller, Mace, 1998).
Ondanks dat het ontegensprekelijk een feit is dat een hogere leeftijd en het
hebben van een beperking, positief gecorreleerd is, is dit zeker niet de definitie
die wij voorop willen stellen. Ook mensen die in een vreemd land aankomen en
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moeite hebben om door een taalbarrière in hun noden te voorzien, hebben een
beperking. Ook mensen die bijvoorbeeld een sleutelbeenbreuk oplopen en
bijgevolg geen stuk voedsel meer kunnen snijden, hebben een beperking. Het
enige juiste uitgangspunt is daarom dat een beperking een fundamenteel en
doodnormaal deel is van het leven.

2.2 Universal Design
Hoe dan ook, heeft dit geleid tot een groeiend debat omtrent hoe de openbare
ruimte het best kon worden opgericht om met beperkingen om te gaan. Universal
Design is de engelstalige term die hiermee verbonden is en werd voor het eerst
gedefinieerd door de Amerikaans architect Ronald L. Mace (1990) als:
“Het ontwerp van producten en omgevingen zodat ze bruikbaar zijn voor alle
mensen, tot in de hoogste mogelijke mate, zonder de nood aan aanpassingen of
een gespecialiseerd ontwerp.”
Universal Design werd later in zeven basisprincipes vastgelegd die als volgt
luiden: (Story, Mueller, Mace, 1998)
● Gelijke bruikbaarheid voor iedereen
● Flexibiliteit in gebruik
● Eenvoudig en intuïtief gebruik
● Begrijpelijke informatie
● Marge voor vergissingen
● Beperkte inspanningen
● Geschikte afmetingen gebruiksruimten

2.3 Integraal toegankelijk
In Vlaanderen is de tegenhanger van het begrip universal design, het idee van
integrale toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid werd zowel door het
Adviesbureau Toegankelijke Omgeving (ATO) als door de Provinciale
Steunpunten Toegankelijkheid als volgt beschreven:
“Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (gebouwen,
12

omgeving en dienstverlening) bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor
iedereen. Iedereen moet bovendien op een onafhankelijke en gelijkwaardige
manier gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.” (Provinciale
Steunpunten Toegankelijkheid, 2012)
Nadien zijn de Provinciale Steunpunten overgegaan in Enter vzw, het Vlaams
Expertisecentrum Toegankelijkheid. Als gevolg hiervan is de gebruikte definitie
ook mee veranderd. Men spreekt nu over integrale toegankelijkheid als “de
basiskwaliteit van een ruimte, een omgeving, informatie, communicatie, een
voorziening, dienstverlening ... waarvan bereikbaar, betreedbaar, begrijpbaar en
bruikbaar basiskenmerken zijn.” (Inter Vlaanderen, 2017)
In dit kader wordt er een duidelijk aantal basisprincipes overgenomen net zoals
in de Universal Design theorie. Er wordt dan ook vaak gesproken over de 7 B’s
(Bereikbaarheid,
Betrouwbaarheid,

Beschikbaarheid,
Betaalbaar

en

Begrijpelijkheid,

Bruikbaarheid

Bekendheid,

("Toegankelijkheid

van

activiteiten vergroten – Heemkunde Vlaanderen", n.d.)). Dit kenmerkt de
wijziging in gedachtengang die de laatste jaren is opgetreden. Een
toegankelijkheidsprobleem wordt niet meer uitsluitend gezien als een
persoonlijk en medisch probleem. In de plaats hiervan, heeft het concept nu een
meer dynamische en sociale betekenis. Een toegankelijkheidsprobleem is een
probleem dat optreedt tussen de samenleving en een individu, tijdelijk van aard
kan zijn en niet uitsluitend gebonden is aan medische aandoeningen.
Het is dan ook deze laatste definitie die wij pogen in het verder bestek van dit
werk te laten primeren. De kanttekening moet hierbij echter wel gemaakt
worden dat veelvuldig cijfermateriaal nog verzameld werd in een periode waarin
de meer enge definitie van een handicap of een toegankelijkheidsprobleem nog
primeerde.
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2.4 Mensen met handicap
Op grond van het model dat aan de basis ligt van de in 2002 door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgestelde “International Classification of
Functioning, Disability and Health” wordt een handicap gezien als een
participatieprobleem dat resulteert uit het samenspel tussen aandoeningen,
ziekten, letsels en daaruit voortvloeiende anatomische eigenschappen en
functiestoornissen, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten (bv. een
staande houding aanhouden), persoonlijke factoren en externe factoren (de
fysieke en sociale omgeving). De aanwezigheid van een (mentale, psychische,
lichamelijke of zintuiglijke) aandoening, ziekte of letsel is dus een noodzakelijke
voorwaarde voor het ontstaan van een handicap, maar de handicap is het
resultaat van het samenspel van meerdere factoren.
Figuur 3: De wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand
en externe en persoonlijke factoren.

Bron: Samoy, E. (2016). Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van
mensen met een handicap (1st ed.).
Het is echter cruciaal hierbij op te merken dat in dit werk mensen met een
toegankelijkheidsbeperking niet worden gelijkgesteld aan mensen met een
handicap. Een handicap impliceert immers volgens Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAHP) dat het om een langdurige toestand gaat.
In het verder bestek van dit werk wordt daarom een onderscheid gemaakt
tussen onderzoeken die de traditionele definitie van een handicap gebruiken
14

(langdurige participatieprobleem), vaak in het kader van arbeidsparticipatie en
onderzoeken naar de toegankelijkheid van gebouwen en recreatieve activiteiten,
waar vaak de definitie van mensen met een toegankelijkheidsbeperking (breder,
niet per definitie langdurig) wordt gebruikt.
In België waren er in 2015 in totaal 332 320 jongeren en volwassenen met een
erkende handicap (Jaarverslag 2015 - Directie-generaal Personen met een
handicap). Aangezien we in dit werk enkel de situatie van Vlaanderen
beschouwen, gaan we ervan uit dat het aantal gehandicapten gelijk verdeeld is
over alle gewesten in België. De inwoners van Vlaanderen vertegenwoordigen
57,49% van de Belgische bevolking en bijgevolg komt dit neer op ongeveer 194
374 personen.

2.5 Hoeveel mensen met een toegankelijkheidsbeperking?
Figuur 4:

Bron: eigen samenstelling aan de hand van XMind

2.5.1 Percentage beperking op beroepsactieve leeftijd (18-65 jaar)
De grootste enquête in ons land waarin gepeild werd naar een handicap of het
ondervinden van dagelijkse hinder is de SEE2001, waarbij niet minder dan 3 475
000 mensen tussen de 16 en 64 bevraagd werden. In deze grootschalige SocioEconomische Enquête (SEE) van 2001 ligt de nadruk meer dan voorheen op het
verzamelen van demografische en sociaal-economische kenmerken van de
bevolking, waaronder opleiding, bewoning en mobiliteit. Het gaat meestal om
gegevens die elders niet beschikbaar zijn, zeker niet op een zo volledig en
fijnschalig niveau. Het onderzoek laat ons zien dat in de bevolking op
15

arbeidsleeftijd 16% van deelnemers verklaart last te hebben van één of
meerdere langdurige ziekten, langdurige aandoeningen of handicaps waardoor
hij of zij belemmerd wordt in zijn dagelijkse bezigheden. (Algemene Directie
Statistiek, 2017)
Een andere veelgebruikte bron van gegevens omtrent mensen met een
beperking is de Enquête naar Arbeidskrachten (EAK), een verplichte enquête die
jaarlijks afgenomen wordt bij zo’n 30.000 respondenten uit het Vlaamse Gewest.
Deze schat dat 14,8% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd hinder
ondervindt in zijn dagdagelijkse bezigheden. We zullen in wat volgt beide
gevonden percentages toepassen op de beroepsactieve bevolking.
Ook al dateert de Socio-economische enquête reeds uit 2001, indien we ervan
uitgaan dat het aantal mensen met een handicap niet systematisch veranderd is
de afgelopen jaren, blijft dit de meest betrouwbare bron om het percentage te
schatten. Dit zal dan ook het percentage zijn dat we gebruiken voor onze finale
schatting.
De bevolking op beroepsactieve leeftijd wordt in België gedefinieerd als alle
mensen die het potentieel bezitten om enige vorm van arbeid uit te oefenen. In
de praktijk wil dit zeggen dat vaak de mensen met een leeftijd tussen 15/18 of
20 tot 64 jaar beschouwd wordt. Aangezien de wettige pensioenleeftijd
onderhevig is aan politieke discussie en deze volgens een akkoord zal verhoogd
worden in de toekomst richting 67 jaar, is dit slechts een benadering.
Vaak wordt in meer recente analyses gesproken over de bevolkingsgroep 20-64
jaar, mede doordat veel jongeren een langere opleiding volgen en op latere
leeftijd beginnen met werken. Echter, aangezien we ernaar streven om met onze
finale schatting een zo exhaustief mogelijke schatting te maken van alle mensen
met een beperking, wordt in dit werk gebruik gemaakt van de oude
leeftijdcategorie 18-64 jaar. Dit mede omdat een kind nog steeds wordt
gedefinieerd door de Belgische overheid als een persoon die jonger dan 18 jaar
is. Later kunnen we op deze manier gegevens cumuleren met informatie over
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kinderen met een toegankelijkehidsbeperking zonder hierbij personen dubbel te
rekenen.
Tabel 1: Schatting totale bevolking van 18-64 jaar voor Vlaanderen, op 1 januari 2016
Percentage
op

mensen

beroepsactieve

Totale

Totaal

bevolking

leeftijd
Schatting totale bevolking

61,1%

6 477 804

3 957 938

2016 tussen 18-64 jaar in
Vlaanderen

Bron: Vlaanderen in cijfers -STUDIEDIENST VLAAMSE REGERING o.b.v gegevens Algemen Directie
Statistiek
Tabel 2: Het voorkomen van hinder bij dagelijks activiteiten, toegepast op het aantal
mensen op beroepsactieve leeftijd in Vlaanderen voor 2016
2016
In erge mate

7,7

In zekere mate

7,2

Totaal

14,8%1

16%2

Bevolking op actieve leeftijd

3 957 938

3 957 938

Totaal met hinder

585 774

633 270

Bron: Eigen samenstelling op basis van (Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van
mensen met een handicap, Erik Samoy, 2016) en gegevens van de Algemene Directie Statistiek

Indien we dit percentage van 16% bijgevolg als meer accuraat zouden
beschouwen,

kunnen

we

de

berekening

doortrekken

door

dit

te

vermenigvuldigen met de bevolkingscijfers en vinden we zo een totaal van
ongeveer 633 270 mensen die hinder ondervinden bij hun dagelijks bezigheden.

2.5.2 Ouderen
Zoals reeds eerder aangegeven, is er een substantieel verschil tussen mensen
met een (arbeids)handicap, zoals beschreven door de Vlaamse overheid, en
mensen met een beperking.
Eén van de verschilpunten tussen het aantal dat eerder werd geschat en mensen
1 Percentage mensen op beroepsactieve leeftijd volgens – EAK 2007 en 2009-2015 (Vlaams

Gewest
2 Percentage mensen met een beperking volgens SEE2001
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met een beperking, is de hinder die voorkomt bij ouderen. In dit geval wordt een
oudere beschouwd als iemand met een leeftijd van 65 jaar of meer. In 2001 werd
in dit kader een onderzoek uitgevoerd door het CBGS, het Centrum voor
Bevolkings- en Gezinsstudiën. De conclusie hiervan wordt per leeftijdscategorie
in onderstaande figuur weergegeven.
Tabel 3: Het voorkomen van hinder bij dagelijks activiteiten in Vlaanderen, naar leeftijd
boven de 55 jaar in percentages.

Bron: Jacobs Th, Lieve Vanderleyden, Lut Vanden Boer (red.) Op latere leeftijd. De leefsituatie van
55- plussers in Vlaanderen. CBGS-publicatie, 2004-1, Antwerpen, Garant, 2004

Om tot een nuttige schatting te komen, moeten we echter weten hoeveel
personen er binnen de categorie 65 - 74 vallen en hoeveel er binnen de categorie
75 -90 vallen. De laatste beschikbare bevolkingscijfers per leeftijdscategorieën
van 5 jaar dateren echter al van 2008. Ondanks demografische fenomenen die in
de tussentijd kunnen opgetreden zijn, met name vooral de zogenaamde
‘vergrijzing’, zullen we toch de assumptie maken dat de bevolkingspiramide
tussen de jaren 2008 en 2016 min of meer stabiel is gebleven.
Tabel 4: Ouderen per leetijdscategorie van 5 jaar als percentage van de bevolking
Leeftijdcategorie

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 - 94

95

EN

MEER
Percentage

van

4,64%

4,55%

3,98%

2,76%

1,38%

0,42%

0,13%

bevolking

Bron: Eigen samenstelling op basis van gegeven van de Algemene Directie Statistiek

We kunnen bovenstaande gegevens combineren met deze uit het CBGS
onderzoek en actuele gegevens omtrent de Vlaamse bevolkingscijfers uit 2015.

18

Zo extrapoleren we de verschillende bevindingen om tot een finale schatting te
komen van het aantal ouderen dat in zijn dagdagelijkse bezigheden hinder
ondervindt. Er ontbreken bovendien ook gegevens betreffende de hinder bij
ouderen die ouder zijn dan 90 jaar. Aangezien we uitgaan van het schatten van
de absolute ondergrens van het aantal mensen met hinder, zullen we
veronderstellen dat ook bij hen 55% hinder ondervindt, ook stijgt dit percentage
in de praktijk waarschijnlijk nog ten opzichte van een jongere leeftijdscategorie.
Tabel 5: Het voorkomen van hinder bij dagelijks activiteiten in Vlaanderen, naar leeftijd
boven de 65 jaar in 2016
Percentage

van

Hinder (%)

bevolking

Totale bevolking 1

Totaal

jan

ouderen

2016

Vlaanderen

hinder

65 - 74 jaar

9, 19%

40%

6 477 804

238 124

75 - 90 jaar

8, 12 %

55%

6 477 804

289 299

90+

0.55%

55%

6 477 804

19 595

TOTAAL

met

547 018

Bron: Eigen samenstelling op basis van gegevens van het Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudiën en data van de Algemene Directie Statistiek

We bekomen bijgevolg een schatting van 547 018 ouderen die hinder
ondervinden bij hun dagelijkse bezigheden. Deze zullen later opgeteld worden
bij de cijfers die we eerder schatten voor de bevolking op beroepsactieve leeftijd
om tot een exhaustieve schatting te komen van het aantal mensen met een
beperking.

2.5.3 Jongeren
De fiscale definitie van kinderen met een handicap luidt:
“Een kind is erkend als gehandicapt als het voor ten minste 66% getroffen is door
ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één
of meer aandoeningen.” (Financien.belgium.be, 2017)
In totaal betrof dit in 2015 in België 56 822 jongeren. (FOD Sociale Zekerheid,
2016) Omdat reeds vaak het verschil tussen een beperking en een handicap
werd aangehaald, opteren wij om in plaats hiervan het aantal jongeren dat
buitengewoon onderwijs volgt in Vlaanderen te gebruiken als een meer correct
getal om dit aantal te estimeren. De Vlaamse overheid voorziet namelijk niet 8
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verschillende

types

van

buitengewoon

onderwijs,

afhankelijk

van

de

verscheidene fysieke, zowel als mentale, beperkingen die kunnen optreden. Deze
categorieën zijn: (Vlaanderen.be, 2017)
• type 1: kinderen met een lichte mentale handicap
• type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
• type 3: kinderen met ernstige emotionele problemen en/of
gedragsproblemen
• type 4: kinderen met een fysieke handicap
• type 5: kinderen die in een ziekenhuis opgenomen zijn of op medische
gronden in een preventorium verblijven
• type 6: kinderen met een visuele handicap
• type 7: kinderen met een auditieve handicap
• type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen
In totaal gaat het hier om jongeren (Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming, 2015). Hierbij werden jongeren met een beperking van type 5 niet
opgenomen om dubbeltellingen te vermijden. We trekken hiervan ook het aantal
jongeren uit type 1 en 2 af omdat we later de mensen met een verstandelijke
handicap no afzonderlijk zullen bespreken. Bijgevolg blijven nog 22 684
jongeren over.

Er dient hier echter ook genuanceerd te worden dat de data uit 2015 stammen
en sinds 2014 reeds het zogenaamde M-decreet van kracht is. Dit geeft aan hoe
Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door een beperking de
lessen in een gewone school niet zomaar kunnen volgen en hen toch kunnen
helpen includeren in het gewoon onderwijs. Dit past in het kader van een
evolutie richting een meer inclusief onderwijs. (Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming, 2014)

2.5.4 Immigranten
Daarnaast is het ook absoluut niet eenvoudig voor nieuwkomers om vlot gebruik
te maken van de openbare ruimte. De taalbarrière zorgt ervoor dat zij vaak niet
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de noodzakelijke info vinden die zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan
een Grieks koppel dat naar Vlaanderen verhuist en probeert om in een apotheek
uit te leggen welk product zij dringend nodig hebben of in een gemeenteloket om
informatie omtrent een verkaveling wil vragen.
De oplossing om meer toegankelijk te zijn, ligt in deze situaties niet voor de
hand. Doch kan bv. het tweetalig aangeven van signaalborden, het verzamelen
van een stand-by lijst van tolken of zelfs het voorzien van een tablet met een
vertaalprogramma al vele problemen oplossen.
Om deze groep te kwantificeren, gaan we ervan uit dat mensen minstens een
aanpassingsperiode van 1 jaar de tijd nodig hebben om vlot te kunnen gebruik
maken van hun omgeving.
Tijdens het jaar 2016 zijn er iets minder dan 160 000 migranten verhuisd naar
België. Omdat zo’n 28-29% hiervan echter uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Groot-Brittannië komen, en bijgevolg één van de drie officiële landstalen of
Engels perfect beheersen, gaan we ervan uit dat ongeveer 113 000 migranten
een taalbarrière dienden te verwerken. (FOD Economie - Algemene Directie
Statistiek, 2017)
Dit cijer dient nog gecorrigeerd te worden voor enkel Vlaanderen. Aangezien
noch de Algemene Directie Statistiek, nog de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken exacte opdelingen bijhouden betreffende de verdeling van
immigranten over Vlaanderen en België, maken we hier de assumptie dat deze
proportioneel aan het aantal huidige inwoners van de gewesten verdeeld
worden. Dit komt erop neer dat Vlaanderen 57.5% van de immigranten zal
verwelkomen.

2.5.5 Asielzoekers
Daarbij worden nog eens het aantal mensen opgeteld dat in ons verbleven en een
asielprocedure afwachten. Volgens data van Eurostat, betrof dit in het het jaar
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2016 een groep van 18 710 mensen die in België toekwamen, hoofdzakelijk
afkomstig uit Syrië, Afghanistan en Irak. (Eurostat, 2017)
Opnieuw wordt ervan uitgegaan dat deze mensen een aanpassingsperiode van
minimaal een jaar nodig hebben voor zij vlot toegankelijk kunnen omgaan met
hun omgeving. Hierbij wordt een schatting gemaakt aan de hand van het aantal
asielcentra dat in België voorkomt. Zoals in onderstaande figuur te zien is,
bevinden slechts 26 van 65 van de de erkende opvangcentra zich in Vlaanderen.
Bijgevolg komt onze schatting overeen met een totaal van 26/65*18 710 = 7 484
personen.
Figuur 5: Overzicht van alle erkende asielcentra in België

bron: Fedasil.be, 2017

Eerste schatting: 56 822 + 547 018 + 633 270 + 0.575*113 000 + 26/65*18 710
= 1 309 569 mensen met een beperking.
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2.5.6 Mensen met een verstandelijke beperking
Er zijn verschillende mogelijke definities van mensen met een verstandelijke
beperking.

De American Association on Intellectual and Developmental

Disabilities hanteert drie criteria om deze diagnose te stellen. Een persoon heeft
een verstandelijke beperking als:
●

Een significante stoornis in de intellectuele functie (IQ ligt twee of meer
standaarddeviaties beneden het populatiegemiddelde).

●

Gelijktijdig optredend met een significante beperking in het adaptieve
gedrag (conceptuele, sociale en praktische vaardigheden; twee of meer
standaarddeviaties beneden het populatiegemiddelde).

●

Het optreden van deze beperkingen vóór het 18e levensjaar.

(Schalock et al., 2010)
Ongeacht dat deze definitie zeer exhaustief en bruikbaar is, zijn er weinig
bruikbare cijfers die in overeenstemming hiermee verzameld werden. Een meer
gebruikelijke manier om de prevalentie van een verstandelijke beperking te
schatten is door gebruik te maken van de normaalverdeling van het menselijk IQ.
Hierbij wordt een bovengrens van een IQ van 70 gehanteerd om om
verstandelijk gehandicapten te beoordelen. In deze categorie vallen 2.3% van de
bevolking.
Voor Vlaanderen komt dit overeen met 2,3%*6 477 804 = 148 989 personen.
Men zou hier kunnen argumenteren dat bij een dergelijke schatting een
dubbeltelling optreedt met het aantal mensen op beroepsactieve leeftijd dat
aangaf om hinder te hebben bij de dagdagelijkse activiteiten. De vraag die werd
gesteld werd als volgt geformuleerd:
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Figuur 6: Vraagstelling in de SEE 2001

Bron: Monografieën van de Sociaal-economische enquête, 2006

In de gepubliceerde monografie omtrent de resultaten, wordt deze vraag echter
behandeld onder de subtitel ‘2.2.5 Lichamelijk beperkingen en bedlegerigheid’
van het rapport. Hierdoor zijn wij ervan overtuigd dat de SEE2001 geen
uitspraken doet over de verstandelijke
verstandelijke

beperking/handicap

als

beperkingen. Zowel de term
de

term

verstandelijke

beperking/handicap komt bovendien niet voor in het document. (FOD Economie,
K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie, 2006)
Hetzelfde argument kan ook geformuleerd worden betreffende een dubbeltelling
bij ouderen die hinder ondervinden en lijden aan een verstandelijke beperking.
Echter spreekt men in de desbetreffende studie van het Centrum van Bevolkingsen Gezinsstudiën spreekt men over ouderen die hinder ondervinden “omwille
van een of meer chronische aandoeningen, handicaps, ziekte of een ander
lichamelijk ongemak”. Ook hieruit blijkt dat met verstandelijke afwijkingen geen
rekening werd gehouden.
Bovendien manifesteert een verstandelijke beperking zich ook per definitie voor
de leeftijd van 18 jaar en is deze vaak aangeboren. Het is dus niet zo dat
verstandelijke beperkingen meer voorkomen bij ouderen dan bij jongeren. Men
mag dit zeker niet verwarren met mensen met mensen die problemen hebben
met hun geestelijke gezondheid.
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2.5.7 Mensen met een tijdelijke beperking
Een belangrijke categorie die niet wordt opgenomen in onze schatting is die van
mensen met een tijdelijke beperking. De reden hiervoor is dat het zeer lastig is
om deze op een gerechtvaardigde manier te kwantificeren. Wanneer men gaat
kijken naar het kortstondig ziekteverzuim (waarbij langdurig ziekteverzuim
gedefinieerd wordt als het ononderbroken meer dan een maand afwezig zijn van
zijn arbeidspositie), treft dit volgens een onderzoek van SD Worx voortdurend
2.6% van alle Belgische bedrijven.
Het is echter zo dat veel van deze ziekteverzuimen kunnen te wijten zijn aan een
eenvoudige griep. Een reden waaraan zeker geen toegankelijkheidseisen
gekoppeld dienen te worden. Daarnaast zijn er nog vele meer ernstige
kwetsuren, die elk individueel een andere invloed hebben op de omgang met de
omgeving. Omdat deze overmaat aan verscheidene aandoeningen allen een
unieke last veroorzaken en we een absolute minimum willen schatten, worden
deze niet opgenomen.
Tenslotte, geloven wij ook dat bij mensen waarbij langdurig ziekteverzuim
optreedt, dit reeds weerspiegeld werd in hoofdstuk 2.5.1 bij het analyseren van
het aantal mensen die structureel hinder ondervinden bij het uitvoeren van de
dagdagelijkse activiteiten.

2.5.8 Totaal
Wanneer we een overzicht maken van alle vorige hoofdstukken in dit werk,
krijgen we het volgende resultaat. Hierbij wordt opnieuw benadrukt dat deze
schatting kan beschouwd worden als een ondergrens van het echte getal. De
enige plek waarbij mogelijk een dubbeltelling opgetreden kan zijn is tussen het
aantal mensen op beroepsactieve leeftijd/ouderen dat aangeeft fysieke hinder te
hebben in het dagelijkse leven, en ook een verstandelijke beperking heeft. Er
werd echter al in hoofdstuk 2.5.6 beargumenteerd waarom deze overlapping
eerder, indien bestaande, klein zal uitvallen door de manier waarop de gegevens
werden verzameld.
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Tabel 6: Overzicht van alle mensen met een toegankelijkheidsbeperking in Vlaanderen
voor 2016.

Doelgroep
Mensen op beroepsactieve leeftijd

Aantal
mensen
beperking
547 018

Ouderen

633 270

Jongeren (excl. verstandelijk bep)

22 684

Immigranten (<1j in Vlaanderen)

64 975

Asielzoeker

7 484

Verstandelijke
leeftijden)
Total

beperking

met

een

(alle 148 989
1 424 420

Bron:eigen samenstelling

Bovendien is deze schatting geen referentie voor het aantal mensen dat effectief
last heeft van ofwel een fysieke, ofwel een verstandelijke beperking. Dit
percentage zal in de praktijk nog hoger liggen door het feit dat ook vele mensen
met een beperking zullen aangeven hier geen structurele hinder van te
ondervinden, door het feit dat tijdelijke beperkingen niet werden opgenomen en
vele andere subcategorieën die afzonderlijk niet noemenswaardig of
berekenbaar zijn, gecumuleerd wel een significant getal voorstellen. Bij deze
laatste wordt gedacht aan hinder in de openbare ruimte bij bv. moeders die met
een kinderwagen rijden (laat staan met een dubbele kinderwagen), kinderen die
niet aan een bel kunnen, ontoegankelijkheid bij toeristen et cetera.
De bovenstaande resultaten leveren de volgende figuur 7 op. Men kan hieruit
afleiden dat de grootste groep (44%) vertegenwoordigd wordt door ouderen, die
veel van hun mobiliteit verliezen naarmate de leeftijd vordert. Doch is het
verschil niet erg groot met de bevolking op beroepsactieve leeftijd die aangeeft
hinder te ondervinden in zijn dagelijkse bezigheden en verantwoordelijk zijn
voor 38%. Tenslotte leveren ook immigranten en mensen met een verstandelijke
beperking

een

significante

bijdrage

aan

onze

schatting.
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Figuur 7: Grafische weergave mensen met een toegankelijkheidsbeperking in Vlaanderen
in 2015.

Bron: eigen samenstelling a.d.h.v. Excel

2.5.9 Als percentage van de Vlaamse bevolking
Figuur 8: Percentage van mensen met een toegankelijkheidsbeperking t.o.v de totale
Vlaamse bevolking in 2016

Bron: eigen samenstelling a.d.h.v. Excel

Indien de schatting opnieuw vergeleken wordt met de totale bevolking van
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Vlaanderen, wordt er geconcludeerd dat 1 424 420/6 477 804 = 21,99% van de
Vlaamse bevolking niet kan genieten van volledige toegankelijkheid van zijn
omgeving.

28

3. ALGEMEEN BEELD VAN PARTICIPATIE VAN MENSEN MET EEN BEPERKING
Alvorens uitspraken over de meerwaarde te doen, is het nuttig een algemeen
beeld te schetsen van de participatie. In dit hoofdstuk wordt deze participatie
geschetst voor mensen met een fysieke, mentale of ouderdom handicap.

3.1 Participatie van mensen met een lichamelijke beperking
In wat volgt wordt de huidige participatiegraad van mensen met een lichte,
matige of ernstige lichamelijke beperking vergeleken met deze van de algemene
bevolking. Het onderscheid tussen licht, matig of ernstig wordt gemaakt op basis
van de mogelijkheid tot het verrichten van specifieke activiteiten op het gebied
van ADL (Activities of Daily Living), mobiliteit, huishoudelijke activiteiten en het
zien en horen. Een lichte lichamelijke beperking wordt gekenmerkt door moeite
met één van bovenstaande activiteiten. Bij een gemiddelde beperking zijn
meerdere activiteiten moeilijk, maar kunnen deze nog wel zelfstandig verricht
worden. Bij een ernstige lichamelijke beperking kan minimaal één activiteit niet
zonder ondersteuning uitgevoerd worden.
Indien verondersteld wordt dat eenzelfde percentage van de bevolking een
lichamelijke beperking heeft in Nederland en België, wordt het aantal mensen
met een lichamelijke beperking in Vlaanderen geschat op 2,47 miljoen mensen.
Hiervan worden ongeveer 1,01 miljoen mensen ernstig lichamelijk gehandicapt
geschat en 1,46 miljoen matig of licht lichamelijk gehandicapt (Eigen
berekeningen op basis van De Klerck e.a., 2012). Een vergelijking in participatie
van de gehele bevolking tot de totale bevolking met een lichamelijke beperking
wordt gevonden in figuur 9.
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Figuur 9: Participatiegraad mensen met een lichamelijke beperking (%)

Bron: Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., van der Hoek, L., Boeije, H., & Rijken, M. ,2015

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er toch op meerdere vlakken grote
verschillen zijn. Met name in betaald werk vinden we een verschil van 37%. Bij
niet betaald werk, zoals vrijwilligers werk is dit een verschil van 11%. Ook bij
vrijetijdsbesteding

wordt een

groot

verschil

bevonden;

respectievelijk

uitgaansgelegenheden, dagelijks buitenshuis gaan en verenigingsactiviteiten
verschillen 8, 8 en 6%.

3.2 Participatie van mensen met een verstandelijke beperking
In wat volgt definiëren we mensen met een verstandelijke beperking als
personen met een IQ-waarde onder de 70. Dit is uiteraard geen volledige
weergave, aangezien sommige verstandelijke beperkingen weinig met IQ te
maken hebben. Indien we een normaalverdeling voor IQ-waarde aannemen,
kunnen we het aantal personen in Vlaanderen met een IQ-waarde onder 70
stellen als 149.000 in 2016. Mensen met een lichte verstandelijke beperking
kunnen vrij zelfstandig in de samenleving bewegen en voor zichzelf zorgen.
Mensen met een matige verstandelijke beperking kunnen aangeven wat ze willen
en kunnen leren zichzelf te verzorgen. Zelfstandig wonen, reizen of werken is
echter moeilijk. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben op
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alle terreinen ernstige ondersteuning nodig. Deze laatste groep is niet
opgenomen in volgende resultaten.
Figuur 10: Participatie van mensen met een verstandelijke beperking

Bron: Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., van der Hoek, L., Boeije, H., & Rijken, M. ,2015

Uit figuur 10 zien we dat er grote verschillen zijn tussen mensen met een
verstandelijke beperking en de totale bevolking. Mensen met een verstandelijke
beperking komen 48% minder dagelijks buitenshuis. Ze werken, betaald of
onbetaald, 37% minder dan de algemene bevolking. Er wordt 27% minder met
vrienden afgesproken.

3.3 Participatie van ouderen
In 2016, waren er 1,1 miljoen mensen met een leeftijd boven de 65 jaar
(Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). Er wordt echter verwacht dat
dit aantal sterk zal toenemen door de babyboomgeneratie en de stijgende
levensverwachting. In figuur 4, zien we de participatie van deze bevolkingsgroep,
uitgezet tot de algemene bevolking.
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Figuur 11: Participatie van ouderen

Bron: Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., van der Hoek, L., Boeije, H., & Rijken, M. ,2015

Uit figuur 11 kunnen we afleiden dat ouderen redelijk goed participeren in de
samenleving. Er wordt vooral aangekaart dat vooral eenzaamheid een vaak
terugkerend probleem is bij ouderen, zo lopen uitgaansgelegenheden toch 4%
achter.
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4. EEN BEPERKING EN DE ARBEIDSMARKT
4.1 Arbeidsbeperking
In wat volgt wordt de positie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking
besproken. Hierbij wordt gekeken naar alle personen met een of andere vorm
van arbeidsbeperking. Deze term omvat een ruim scala aan belemmeringen die
op een of andere manier het vermogen om arbeid te verrichten beïnvloeden en is
niet per definitie van blijvende aard. Er is een dunne scheidingslijn tussen
personen met een handicap en personen met een arbeidsbeperking. Niet
iedereen met een arbeidsbeperking wordt automatisch beschouwd als een
persoon met een handicap. Een arbeidsbeperking omvat “elk probleem van
deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen
stoornissen en beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten én persoonlijke en
externe factoren”. Een persoon met milde rugklachten kan bijvoorbeeld in grote
mate volwaardig deelnemen aan het dagelijks leven, maar kan bepaalde fysiek
zware jobs onmogelijk blijven uitoefenen of hinder ondervinden bij het
uitvoeren van zijn job.
Figuur 12: Afbakening van de begrippen arbeidsbeperkings, arbeidshandicap en
arbeidsongeschiktheid

Bron: (Pacolet, 2016), arbeidsongeschiktheid in aantallen en budgetten

Doorgaans worden er 2 vormen van arbeidsbeperkingen onderscheiden:
psychosociale problematiek en een arbeidshandicap.
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Er wordt van psychosociale problematiek gesproken indien men het door
psychosociale problemen moeilijk heeft om werk te vinden of een job goed uit te
voeren. Enkele mogelijke voorbeelden: een persoon is langdurig werkloos, heeft
een verslavingsverleden, mag het huis niet uit van zijn/haar partner, dreigt
dakloos te worden, heeft zware financiële problemen enz. ("Wat is een
arbeidsbeperking?", 2017).
Een arbeidshandicap daarentegen is elk langdurig en belangrijk probleem van
deelname aan het arbeidsleven, waarbij de persoon in kwestie moeilijkheden
ondervindt bij het uitvoeren van zijn job of het vinden van een job, dat te wijten
is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische,
lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en
persoonlijke en externe factoren. Enkele voorbeelden van een arbeidshandicap
zijn autisme, slechthorendheid, zware rugklachten, depressie, spraakstoornissen,
spierziekte, chronische-vermoeidheidssyndroom, etc (Kansengroepen in Kaart:
Arbeidsgehandicapten op de vlaamse arbeidsmarkt, 2010). Als men spreekt over
een arbeidshandicap vernauwt men het participatieprobleem specifiek tot het
arbeidsleven.
Sinds 2009 heeft de Vlaamse overheid een lijst samengesteld van attesten ,
afgeleverd door verschillende officiële instanties, waardoor een aandoening
erkend wordt als een arbeidshandicap Een persoon kan tot de groep
gehandicapten gerekend worden op een van de volgende wijzen (Samoy, 2016);
1.

Personen met een handicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

2.

Personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een
getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs;

3.

Personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een
inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, verstrekt aan
personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende
tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
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4.

Personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke
beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende
graad van arbeidsongeschiktheid blijkt;

5.

Personen die recht geven op bijkomende kinderbijslag of personen die recht hebben op een
verhoogde kinderbijslag voor hun kind of kinderen ten laste als ouder met een handicap;

6.

Personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van het koninklijk besluit van 3
juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

7.

Personen met een attest van een door de VDAB aangewezen dienst of arts.

Uit het EAK blijkt dat de ruim 3 kwart van de arbeidsgehandicapten een officieel
attest heeft. De onderstaande tabel geeft beknopt weer op welke van de 7 criteria
dit attest gebaseerd is (Samoy, 2016)3;
Tabel 7: Soorten indicaties voor het behoren tot de categorie arbeidshandicap

Bron: VDAB

Eenzelfde persoon kan aan meerdere criteria voldoen, waardoor de percentages
sommeren tot meer dan 100.

4.2 Hoeveel mensen met een beperking werken?
Er zijn verschillende studies beschikbaar omtrent de samenstelling van de
arbeidsmarkt in Vlaanderen. Sinds enkele jaren besteden deze studies ook
uitgebreid de aandacht aan de problematiek omtrent participatie van mensen
met beperkingen. De volgende cijfers zijn afkomstig uit de Enquête naar

3 VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

BuSo: Buitengewoon secundair onderwijs
RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
ZIV: ziekte en invaliditeitsuitkering
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Arbeidskrachten (EAK)4, een verplichte enquête die jaarlijks afgenomen wordt
bij zo’n 30.000 respondenten uit het Vlaamse Gewest (Samoy, 2016). Uit de
recentste cijfers van de EAK kan men concluderen dat ongeveer 43% van de
mensen met een beperking op arbeidsleeftijd (15-64) actief is op de
arbeidsmarkt. Hierbij valt een duidelijk onderscheid te maken tussen personen
met lichte belemmeringen enerzijds en personen met ernstige belemmeringen
Tabel 8: Werkzaamheidsgraad van mensen met belemmeringen (2002-2015)

Bron: (Samoy, 2016)

anderzijds, waarbij de werkzaamheidsgraad5 bij personen met een lichte
belemmering gemiddeld zo’n 32% hoger ligt dan bij ernstige belemmeringen.
Tegenover de lage werkzaamheidsgraad van mensen met functiebeperkingen
staat

een

hoge

graad

van

inactiviteit.

Van

de

gehele

groep

met

functiebeperkingen is meer als de helft niet actief. Als we een gemiddelde
berekenen voor de beschikbare EAK-gegevens over het afgelopen decennium
(2007-2015) ligt de werkzaamheidsgraad van mensen met functiebeperkingen
(ongeacht de intensiteit daarvan) ruim 30% lager dan die van mensen zonder
functiebeperkingen (76% tov 43%). Voor lichte beperkingen is dit verschil
“maar” 14%, terwijl het voor zware beperkingen oploopt tot 49%. Dit ten
gevolge van het rechtlijnige verband tussen de ernst van de beperking en de
4 Ondanks dat er meerdere bronnen beschikbaar zijn, werd in dit hoofdstuk geopteerd om enkel gebruik te

maken van de EAK-gegevens. Dit om te vermijden dat verschillende definities van het begrip “handicap” of
“beperking” en “werkend’ worden gehanteerd. De gebruikte definities in de EAK sluiten zeer nauw aan bij
de gehanteerde definitie in dit werk.
5 Aandeel (%) werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar).De werkenden bestaan uit alle

personen van 20 tot 64 jaar die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. De werkenden
worden berekend als de som van de loontrekkenden, de zelfstandigen en de helpers(de afdeling Vlaamse
Infolijn, 2017).
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ondervonden hinder (Samoy, 2016). De laatstgenoemde groep bevat personen
die (tijdelijk) volledig arbeidsongeschikt zijn en bijgevolg niet tewerkgesteld
kunnen worden. In deze laatste groep is gemiddeld minder dan één persoon op
vier aan het werk (Samoy, 2016).
Het werk van Erik Samoy beschrijft een binaire logistische regressie uitgevoerd
op de kans op werken of niet werken, om de grootte van de impact op de
werkzaamheid van verschillende kenmerken afzonderlijk te bekijken. De
meegenomen kenmerken omvatten geslacht (M/V), leeftijd (20-49/50-64),
opleidingsniveau (laag / midden en hoog) en hinder (neen/ja) als voorspellende
variabelen. In dit model zijn de coëfficiënten respectievelijk 1.543 / 2.118 /
2.577 / 3.401. Die coëfficiënten geven aan hoe sterk de invloed is van één van
deze variabelen wanneer de andere constant worden gehouden. Hinder heeft de
sterkste invloed, gevolgd door opleidingsniveau, leeftijd en sekse. Wanneer we in
het model niet alle gezondheidsproblemen en handicaps opnemen, maar enkel
die welke erge hinder veroorzaken, dan is de invloed van hinder nog groter, met
een coëfficiënt van 6.944 (Samoy, 2016). Eenvoudig gesteld is volgens deze
analyse het ondervinden van hinder de belangrijkste factor bij het al dan niet
vinden van werk, en zou de kans dat een persoon die geen hinder ondervindt
tewerkgesteld wordt bijna 7 keer groter zijn dan een persoon die zware hinder
ondervindt(Samoy, 2016).
In de praktijk worden er in Vlaanderen zo’n 240.000 mensen met een beperking
tewerkgesteld, wat overeenkomt met ongeveer 9% van alle werknemenden. Dit
percentage varieert sterk naargelang de beroepsactiviteit(Samoy, 2016).
Tabel 9: Percentage van werknemeBs met aandoening per sector
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Bron: (Samoy, 2016): FOD Economie – AD Statistiek en Economische informative – EAK 2015

Uit een enquête omtrent speciale faciliteiten en ondersteuning bij het uitvoeren
van het takenpakket komt naar voor op welke aspecten doorgaans begeleiding
nodig is. Slechts een klein percentage van de tewerkgestelde personen met een
beperking krijgt daadwerkelijk de benodigde ondersteuning(Samoy, 2016).
Tabel 10: Ontvangen ondersteuning bij tewerkgestelde arbeidsgehandicapten

Bron: (Samoy, 2016): FOD Economie – AD Statistiek en Economische informative – EAK 2015

In een enquête afgenomen bij 40.000 werknemers in het Vlaamse Gewest in
2013 werd er tevens gepolsd naar de kwaliteit van de arbeid, en de tol die de job
eiste van de werknemer(Samoy, 2016)6. Dit werd gemeten op basis van 4
indicatoren;
●

Psychische vermoeidheid (werkgerelateerd)

●

Welbevinden in het werk (motivatie)

●

Leermogelijkheden

●

Werk-privé balans

De draagbaarheid van de werklast kan vervolgens opgedeeld worden in 5
categorieën; werkbaar (geen hinder), 1-2-3 of 4 bronnen van hinder.
Tabel 11: Percentage met knelpunten op werkbaarheidsindicatoren

Bron: (Samoy, 2016)

6 Belangrijk om op te merken is dat men in deze enquête psychische gezondheid stoornissen niet

betrekt in de groep ‘arbeidsgehandicapten’. Dit om verwarring met psychische aandoeningen die
werk- of niet-werk gerelateerd zijn te vermijden.
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Er is een duidelijk patroon te onderscheiden, waarbij mensen met een beperking
een grotere mate van hinder ondervinden op 1 of enkele van de indicatoren. Hoe
groter de ondervonden hinder, hoe groter het percentage dat aangeeft op
meerdere factoren problemen te ondervinden, wat de kwaliteit van het werk
negatief beïnvloedt.

4.3 Niet-tewerkgestelde personen met beperking
Eind 2015 bedroeg het aantal niet-tewerkgestelde personen met een
arbeidshandicap ongeveer 320.000 personen(Samoy, 2016). Dit omvat ongeveer
290.000 niet-actieven en 30.000 werkzoekenden. Van alle niet-tewerkgestelden
met een beperking geeft net geen 70% aan niet (meer) in staat om betaalde
arbeid te verrichten(Samoy, 2016). Van de overige personen (+-100.000), die
zichzelf niet als arbeidsonbekwaam beschouwen, geeft een grote meerderheid
aan één of andere vorm van ondersteuning nodig te hebben alvorens men aan de
slag kan gaan(Samoy, 2016). Deze ondersteuning kan verschillende vormen
aannemen, tevens kunnen meerdere vormen van ondersteuning gevraagd
worden door eenzelfde persoon. De volgende tabel vat dit samen;
Tabel 12: Benodigde ondersteuning bij mogelijke tewerkstelling arbeidsgehandicapten

Bron: (Samoy, 2016): FOD Economie – AD Statistiek en Economische informative – EAK 2015

Het gros van de benodigde ondersteuning betreft een aangepast takenpakket of
een verlichte werkdruk. Een klein percentage geeft aan zich niet zelfstandig naar
de werkplaats te kunnen begeven.
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4.4 Aard van de beperking
De bovenstaande cijfers geven de relatie tussen een beperking en tewerkstelling
beknopt weer. Echter worden personen met een beperking hier als een
homogene groep beschouwd. In 2011 werd in de EAK gevraagd naar de aard van
de beperkingen van de respondenten(Samoy, 2016). De resultaten worden
weergegeven in de volgende tabel;
Tabel 13: Arbeidsdeelname van mensen met hinder naar belangrijkste langdurig
gezondheidsprobleem(20-64j)

Bron: (Samoy, 2016): FOD Economie – AD Statistiek en Economische informative – EAK 2015

De aard van de beperking heeft duidelijk ingrijpende gevolgen voor de
arbeidspositie van de persoon in kwestie. Naar gelang de verschillende
aandoeningen verschilt de werkzaamheidsgraad met zo’n 30%.

4.5 Trend
Ter conclusie geeft de volgende grafiek het verloop van de werkzaamheidsgraad
van arbeidsgehandicapten weer tot en met 2015, waarbij een duidelijke
stijgende trend te onderscheiden is. Dit kan wijzen op een steeds toenemende
mate van inclusiviteit in de samenleving. Echter, zoals zal blijken uit de volgende
hoofdstukken, heeft de samenleving er in grote mate baat bij om dit nog verder

40

uit te breiden.
Figuur 13: Evolutie van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap

Bron: (Samoy, 2016): FOD Economie – AD Statistiek en Economische informative – EAK 2015
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5. HOEVEEL MENSEN MET EEN BEPERKING VINDEN GEEN WERK?
Zoals reeds vermeld geeft ongeveer 70% van de niet-tewerkgestelden met een
arbeidshandicap aan geen enkele vorm van arbeid meer te kunnen uitvoeren. Dit
betekent dat er in vlaanderen een 100.000 tal potentiële werkkrachten met een
beperking overblijven die wél arbeidsbekwaam zijn, maar toch niet aan het werk
zijn. Slechts iets meer dan ⅓ van de NWWZ7 met een arbeidshandicap is echter
actief op zoek naar een job. Dit brengt het totaal op een 32.0008-tal
werkzoekenden met een arbeidsbeperking in Vlaanderen(Samoy, 2016). De
onderstaande tabel geeft een overzicht naargelang verschillende variabelen van
de arbeidsgehandicapte werkzoekenden eind 2013(Verslag 2014, 2014).
Tabel 14: Kernmerken van arbeidsgehandicapte NWWZ, 2013

Het aantal werkzoekenden was destijds beduidend kleiner. Echter blijven de
conclusies die uit de cijfers getrokken kunnen worden dezelfde, en zijn ze nog
steeds zeer relevant in 2016. Tegenover de rest van de werklozen blijkt een
substantieel groter deel van de arbeidsgehandicapte werkzoekende bevolking
langdurig werkloos te blijven. Bijna de helft

van de arbeidsgehandicapte

werkzoekenden zijn al langer dan 2 jaar op zoek naar een job, tegenover slechts
7 Niet-werkende werkzoekende
8 Meest recente cijfers (2016).
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25% bij niet-arbeidsgehandicapten, een verschil van 200%. Iets meer mannen
als vrouwen zijn op zoek naar een job. Een kleine 15% van de werkzoekenden is
van allochtone origine. Bovendien blijkt ook de scholingsgraad significant te
verschillen als er sprake is van een arbeidshandicap. Bijna 3 kwart van de
werkzoekenden met een arbeidshandicap is laag- of middengeschoold. Slechts
een zeer kleine minderheid genoot een hogere opleiding. Uit cijfers van eind
2016 blijkt dat gemiddelde leeftijd van personen met een arbeidshandicap blijft
toenemen. Het aantal personen boven de 50 jaar met een arbeidshandicap stijgt
jaarlijks met bijna 6%. Dit bevestigt dat het gaat om een vrij ‘oude’ populatie,
waarvan iets meer dan 40% ouder is dan 50 jaar(Samoy, 2016).
De grafiek rechts geeft de evolutie
weer

van

het

tewerkgestelde

aantal

niet-

werkzoekende

arbeidsgehandicapten("Arvastat",
n.d.). In 2011 is er een duidelijke
daling in het aantal werkzoekende
arbeidsgehandicapten;

dit

ten

gevolge van een hervorming inzake
het verkrijgen van het statuut, met
tot gevolg een strikte toepassing
van de attest vereiste, waarbij men
moet bewijzen tot 1 van de 7
voorgemelde categorieën te behoren.

Verder is er een duidelijke trend te

onderscheiden met een gemiddelde stijging van ruwweg 9% per jaar(Samoy,
2016).

43

6. UITKERINGEN
Een groot aantal mensen met een aandoening maken geen (actief) deel uit van de
arbeidsmarkt. Hier zijn verschillende maatschappelijke kosten aan verbonden, in
de vorm van tegemoetkomingen en verlies van belastingen doordat potentiële
werkkrachten nergens tewerkgesteld worden. Ook bij personen met een officieel
attest die wel tewerkgesteld zijn, komt de staat in sommige gevallen tussen,
bijvoorbeeld door middel van een Vlaamse ondersteuningspremie aan de
werkgever. Verschillende tegemoetkomingen worden slechts toegekend indien
het inkomen van de persoon zelf, of diens gezinsleden, bepaalde grensbedragen
niet overschrijden. De grootte van de uitkeringen worden gedeeltelijk vrijgesteld
van het inkomen, maar nemen af naarmate het inkomen van de persoon in
kwestie of diens partner toeneemt(RIZIV, 2017). Een gedetailleerde bespreking
van deze grensbedragen en regelingen vallen buiten het streven van dit werk. In
de appendix is een beperkt overzicht terug te vinden.

6.1 Tegemoetkomingen
6.1.1 Aan de persoon in kwestie
Indien men kampt met een beperking die officieel erkend wordt, verkrijgt de
persoon in kwestie een statuut en heeft hij of zij recht op gespecialiseerde
begeleiding en een reeks financiële, fiscale en algemene tegemoetkomingen.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 overkoepelende vormen van
tegemoetkomingen aan personen die (tijdelijk) niet kunnen werken door hun
beperking, die relevant zijn binnen het bestek van dit werk9. De eerste 2 vormen
van tegemoetkomingen, de inkomensvervangende tegemoetkoming en ziekte &
invaliditeitsuitkering, vervangen een inkomen uit arbeid. Een derde, de
integratietegemoetkoming, heeft als hoofddoel de meerkosten ten gevolge van
de beperking gedeeltelijk te dekken.

9 Deze tegemoetkomingen worden uitsluitend toegekend aan personen op arbeidsgeschikte

leeftijd (20-65)
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Naast de voorgenoemde tegemoetkomingen bestaan er nog een hele reeks aan
mogelijke

tegemoetkomingen

waaronder

verhoogde

kinderbijslag,

tegemoetkoming hulp aan bejaarden, hulp voor personen met beperkte
mobiliteit etc. Deze zijn echter weinig relevant binnen het onderwerp behandeld
in dit werk (Fedris), 2017).

Invaliditeits- en ziekte uitkering
Indien een persoon het vermogen om te werken door een ongeval of ziekte
verliest,

heeft

de

persoon

in

kwestie

recht

op

een

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2
verschillende vormen. In de eerste twaalf maanden spreekt men van primaire
arbeidsongeschiktheid (Verslag 2014, 2014). De officiële definitie van
arbeidsongeschiktheid luidt als volgt:
“De werknemer heeft alle werkzaamheden onderbroken als rechtstreeks gevolg van het
intreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen waarvan wordt erkend dat zij
het vermogen tot verdienen verminderen tot 1/3de of minder van wat een persoon van
dezelfde stand en met dezelfde opleiding kan verdienen door zijn werkzaamheid in de
beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort door de betrokkene verricht toen hij
arbeidsongeschikt is geworden of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen
uitvoeren uit hoofde van zijn beroepsopleiding(Deleeck, 2009)”

De grootte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het brutoloon op de laatste
dag voordat men arbeidsongeschikt werd. In de periode van primaire
arbeidsongeschiktheid bedraagt de tegemoetkoming 60% van het brutoloon op
de laatste dag voordat men arbeidsongeschikt werd, met een maximum van €
79,95 per dag("Berekening van de uitkering voor werknemers | CM", 2017).
Tevens wordt in de eerste 6 maanden geen minimum uitkering voorzien. Dit
creëert een duidelijke incentive om het werk opnieuw op te vatten voor
personen met een zeer hoog of laag inkomen; zij lopen namelijk respectievelijk
inkomsten mis, of dreigen met een vergoeding onder de armoedegrens rond te
moeten komen.
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Na de eerste 6 maanden hebben verschillende bijkomende factoren een invloed
op de minimale en maximale tegemoetkoming. De volgende tabel vat kort
samen("Tweehuizen Ouders - Ziekte- of invaliditeitsuitkering", n.d.):
Tabel 15: Minimale en maximimale maandelijkse arbeidsongeschiktheiduitkering,
afhankelijk van gezinssituatie

Bron: Tweehuizen Ouders – Ziekte- of invaliditeitsuitkering

Vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid spreekt men van invaliditeit.
Na het eerste ziektejaar wordt een vast percentage van het voormalige brutoloon
toegekend als uitkering. Deze Invaliditeitsuitkering, door het Rijksinstituut
voor

Ziekte-

en

Invaliditeitsverzekering

(RIZIV),

wordt

gegeven

aan

arbeidskrachten uit de private sector die officieel “arbeidsongeschikt” zijn
bevonden. Ze kan gecombineerd worden met een IVT.
Bij de berekening van het toegekende bedrag wordt rekening gehouden met
personen ten laste en huisgenoten. Het percentage bedraagt 65% indien men
gezinslast heeft, 55% als men alleenstaande is en 40% als samenwonende.
Onderstaande tabel vat de maximale tegemoetkomingen samen("Tweehuizen
Ouders - Ziekte- of invaliditeitsuitkering", n.d.):
Tabel 16: Minimale en maximimale maandelijkse invaliditeitsuitkering, afhankelijk van
gezinssituatie

Bron: Tweehuizen Ouders – Ziekte- of invaliditeitsuitkering
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Zelfstandigen
Indien men als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, wordt het bedrag van de
tegemoetkoming forfaitair vastgesteld. De volgende tabel vat de maandelijkse
bedragen van de tegemoetkoming kort samen("Tweehuizen Ouders - Ziekte- of
invaliditeitsuitkering", n.d.):
Tabel 17: Minimale en maximimale maandelijkse invaliditeitsuitkering, afhankelijk van
gezinssituatie

Bron: Tweehuizen Ouders – Ziekte- of invaliditeitsuitkering

Inkomensvervangende tegemoetkoming
Een tweede vorm van tegemoetkoming is de inkomensvervangende tegemoetkoming
(IVT)("Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) - DG Personen met een handicap",
n.d.). Deze is van toepassing bij personen boven de 21 jaar die niet kunnen gaan werken,
of bij het uitvoeren van hun taken door hun beperking slechts een verdienvermogen
hebben dat gelijk is aan minder dan ⅓10 van het verdienvermogen van een gezond
persoon. Met andere woorden, men moet voor 66% of meer ongeschikt bevonden
worden om te werken. De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is

bedoeld om bestaansmiddelen te verstrekken aan personen die wegens
arbeidsongeschiktheid geen of onvoldoende inkomen kunnen verwerven uit
arbeid en ook geen of onvoldoende vervangingsinkomen hebben, zoals een
werkloosheid- of een ziektevergoeding. Het is gelijkaardig aan een leefloon, maar
enkel voor personen waarbij sprake is van een bepaald niveau van
arbeidsongeschiktheid. Een IVT kan in beperkte mate gecombineerd worden met
een inkomen uit arbeid. De theoretische maximumuitkering is afhankelijk van de
gezinssituatie van de betrokkene en beloopt tussen € 6 806,55 en € 13 613,10
10 Het RIZIV hanteert dit percentage. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening(RVA) klasseert een

persoon echter als arbeidsongeschikt vanaf 33% arbeidsongeschiktheid, of een verdienvermogen
dat 33% verminderd is.
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per jaar (Maximumbedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap (jaarbedragen), 2016). Opnieuw is het bedrag dat men daadwerkelijk
ontvangt afhankelijk van het eigen inkomen en dat van de partner.
Grensbedragen zijn in detail terug te vinden in de appendix.
Tabel 18: Inkomensvervangende tegemoetkoming afhankelijk van categorie

Categorie

Situatie

Jaarlijkse
tegemoetkoming

A

Rest

€ 6.806,55

B

Alleenwonende

€ 10.209,83

C

Met gezinslast

€ 13.613,10

Bron: Maximumbedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
(jaarbedragen), 2016

Integratietegemoetkoming
Zoals

voorheen

vermeld

is

het

voornaamste

doel

van

een

integratietegemoetkoming het dekken van de extra kosten die de persoon in
kwestie ondervindt ten gevolge van een beperking, door een gebrek aan of
vermindering van de zelfredzaamheid("Integratietegemoetkoming (IT) - DG
Personen met een handicap", n.d.). De persoon die de aanvraag indient wordt
beoordeeld op 6 criteria, telkens op een schaal van 0 tot 3, die de ernst van de
beperking weergeeft11;
●

zich verplaatsen

●

eten bereiden en eten nuttigen

●

zich verzorgen en aankleden

●

een woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten uitvoeren

●

gevaar inschatten en vermijden

●

contacten onderhouden met andere personen

Men moet in totaal minstens 7 punten halen om recht te hebben op een
tegemoetkoming. Het totaal aantal punten bepaalt in welke categorie men valt,
en zo het bedrag van de tegemoetkoming.

11 0; geen moeilijkheden

3; onmogelijk uit te voeren zonder hulp van anderen
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Tabel

19:

Indeling

categorieën

integratieuitkering

naar

vermindering

van

de

zelfredzaamheid

Het bedrag van de tegemoetkoming is opnieuw afhankelijk van het eigen
inkomen, inkomen van de partner, etc. Vanaf een bepaalde inkomensgrens, zal
de tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag. Aangezien het hier
een tegemoetkoming voor de algemene extra kosten ten gevolge van de
beperking betreft, ligt deze grens relatief hoog. Tot het eigen jaarloon of dat van
de partner de grens van ongeveer €22.000, blijft de uitkering behouden
(Maximumbedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
(jaarbedragen), 2016). Het maximumbedrag dat men uitgekeerd krijgt is
afhankelijk van de categorie waartoe men behoort, en dus de ernst van de
beperking. De jaarlijkse maximumbedragen zijn als volgt (Maximumbedragen
van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (jaarbedragen), 2016):
●

Categorie I: € 1.171,74

●

Categorie II: € 3.992,84

●

Categorie III: € 6.380,06

●

Categorie IV: € 9.294,95

●

Categorie V: € 10.544,53

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
Een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) is een budget dat het Vlaams
Agentschap

voor

Personen

met

een

Handicap

(VAPH)

u

geeft

om

uw assistentie thuis of op school te organiseren en te financieren. Door middel
van het PAB kunt u hulp krijgen om u aan te kleden, te eten of op te ruimen, maar
ook voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw uitstappen. Ook
(ortho)(ped)agogische

begeleiding

en

ondersteuning

behoren

tot

de

mogelijkheden. Sinds 1 april 2016 kunnen enkel nog minderjarigen een PAB
aanvragen. Meerderjarigen die al een PAB hebben, behouden hun PAB. Voor hen
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worden overgangsmaatregelen voorzien in het kader van een overstap naar een
Persoonsvolgend Budget ("VAPH - Wat is een PAB?", 2017). Aangezien we ons in
dit onderdeel focussen op personen op arbeidsgeschikte leeftijd, kunnen we de
PAB buiten beschouwing laten.

Basisondersteuningsbudget (BOB)
Het BOB is een tegemoetkoming van 300 euro voor ("Persoonsvolgende
Financiering (PVF): Basisondersteuningsbudget (BOB) en Persoonsvolgende
budget (PVB) voor personen met een handicap | Vlaanderen.be", n.d.):
•

personen met een erkende handicap

•

en een aantoonbare ondersteuningsnood

•

die geen gebruik maken van de niet-rechtstreeks toegankelijke VAPHondersteuning (ondersteuning waar u een erkenning en toelating van het
VAPH voor nodig hebt)

Het bedrag is vrij te besteden en combineerbaar met bepaalde andere
hulpmiddelen
Persoonsvolgende financiering (PVF)
Het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. Dit
budget kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. Hoeveel men krijgt,
hangt af van de persoonsgebonden noden en vragen. Met een PVB kan men zorg
en ondersteuning inkopen binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele
begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde
zorgaanbieders ("Het Persoonsvolgend budget (PVB) voor personen met een
handicap | Vlaanderen.be", 2017).
Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor personen die door hun handicap
intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een persoonsvolgend budget, moet
men meerderjarig zijn en voldoen aan de volgende voorwaarden ("VAPH - Wat is
een persoonsvolgend budget (PVB)?", 2017).
•

Men moet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap.
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•

Men moet jonger zijn dan 65 jaar.

•

Men moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of
verblijven.

Op het persoonsvolgend budget moet u geen belastingen betalen, aangezien het
budget dient om uw extra ondersteuningsnoden te betalen.
Het

persoonsvolgende

budget

kan

gecombineerd

worden

met

tegemoetkomingen van allerlei andere instanties ("Het Persoonsvolgend budget
(PVB) voor personen met een handicap | Vlaanderen.be", 2017).

6.1.2 Aan de werkgever
Vlaamse ondersteuningpremie
Bij

tewerkstelling

van

een

persoon

met

een

officieel

attest

van

arbeidsongeschiktheid, waarbij de beperking dus een impact heeft op het
functioneren van de werknemer, kunnen arbeidsomstandigheden veranderen.
Dikwijls zijn er bepaalde aanpassingen nodig, zoals een verbetering van de
toegankelijkheid of een verlengde middagpauze omwille van de beperking.
Tevens kunnen de prestaties van de werknemer beïnvloed worden door de
beperking. Zo kan een werknemer vaker afwezig zijn dan collega’s omwille van
zijn

beperking

of

werken

aan

een

trager

tempo(De

Vlaamse

Ondersteuningspremie, n.d.). Deze omstandigheden gaan gepaard met extra
kosten en potentieel verminderde opbrengsten voor de werkgever.

Ter

compensatie ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de vorm van een
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) (Deleeck, 2009). De VOP is voornamelijk
bedoelt als een extra aanmoediging om mensen met een beperking tewerk te
stellen, en is zo een stap richting inclusiviteit (De Vlaamse Ondersteuningspremie,
n.d.).
De premie wordt gedurende de eerste 5 jaar van tewerkstelling uitgekeerd. Het
bedrag is afhankelijk van het referteloon12 van de werknemer. De maximale
maandelijkse premie is gelijk aan het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd
12 Referteloon

= brutoloon vd werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op
de werkgeversbijdragen
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minimummaandinkomen (ggmmi). Het ggmmi bedraagt momenteel € 1531.93 ,
wat het maximale bedrag van de premie rond de € 3000 per maand
legt("Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers", n.d.). Gedurende
het eerste jaar van tewerkstelling bedraagt de tegemoetkoming 40% van het
referteloon. Dit percentage vermindert elk jaar met 10%, tot en met het 3de jaar,
waarna

men

telkens

20%

van

het

referteloon

ontvangt

("Vlaamse

ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers", n.d.). In 2015 waren er
ongeveer

13

300

personen

voor

wie

de

werkgever

een

Vlaamse

Ondersteuningspremie ontving. Indien de werknemer na verloop van tijd
hetzelfde productiviteitsniveau weet te behalen als hun collega’s, kan men het
toekennen

van

de

Ondersteuningspremie:

tegemoetkoming
blijvend

kansen

herevalueren
bieden

aan

(De

personen

Vlaamse
met

een

arbeidsbeperking!, n.d.).

6.2 Tegemoetkoming en tewerkstelling
Of een persoon al dan niet tewerkgesteld is (en hiervoor een loon ontvangt)
heeft geen invloed op de medische erkenning van een vermindering van het
verdienvermogen of de graad van zelfredzaamheid. Met andere woorden heeft
men in theorie recht op dezelfde tegemoetkomingen in het geval van
werkloosheid als bij actieve deelname op de arbeidsmarkt. In de praktijk wordt
het bedrag van de tegemoetkomingen waar men recht op heeft verminderd met
een deel van de inkomsten uit de verrichte arbeid. Hoe meer men verdiend, hoe
kleiner de tegemoetkomingen (zowel integratie als inkomensvervangende)
zullen worden13. Ook het inkomen van een partner kan hier een invloed op
uitoefenen. Als een medisch onderzoek echter aantoont dat de toestand van de
persoon in kwestie in zodanige mate is verbeterd, dat het verdienvermogen
opnieuw hoger ligt dan 33%, stopt het recht op uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid (Verslag 2014, 2014).

13 De exacte grensbedragen die gehanteerd worden zijn terug te vinden in de appendix.
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6.3 Inactiviteitsval
Een inactiviteitsval omvat elke regeling of situatie die personen met een
arbeidshandicap ontmoedigen, of onvoldoende aansporen, om de stap naar de
arbeidsmarkt te zetten(Deleeck, 2009). Meerdere aspecten kunnen hier een rol
bij spelen.

6.3.1 Het financiële aspect
Het is voor de arbeidsongeschikte persoon doorgaans financieel interessant om
het

werk

(gedeeltelijk)

te

hervatten

bij

het

herwinnen

van

de

arbeidsgeschiktheid. Niet alleen de werknemer kent doorgaans een financieel
voordeel, ook de maatschappelijke kosten dalen als arbeidsongeschikte
personen terug aan het werk gaan (Verslag 2014, 2014).
Deze regel kent een uitzondering wanneer de betrokkene na de periode van
arbeidsongeschiktheid niet kan terugkeren naar zijn vorige functie of een functie
met

hetzelfde

loonniveau

en

geniet

van

een

maximale

arbeidsongeschiktheidsuitkering, met mogelijk een financiële inactiviteitsval tot
gevolg(Deleeck, 2009).
Een financiële inactiviteitsval wordt als volgt gedefinieerd:
“Een financiële inactiviteitsval duidt de situatie aan waarin het verwerven van een
baan geen of slechts een beperkte koopkrachtwinst oplevert of zelfs
inkomensverlies teweegbrengt. De te verwachten netto meerinkomsten uit arbeid
zijn m.a.w. relatief klein of onbestaande in vergelijking met het netto-inkomen in
een uitkeringsafhankelijke situatie.(Deleeck, 2009)”

Concreet houdt dit in dat er in sommige gevallen zeer weinig incentive is voor
een uitkeringsgerechtigd persoon om zich (opnieuw) op de arbeidsmarkt te
begeven, door de beperkte of onbestaande bijkomende baten bij het hervatten
van het werk. De mate waarin een persoon financieel aangezet wordt tot het
zoeken van een job is afhankelijk van verschillende variabelen. Zo zal de hoogte
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van de uitkering, eventuele fiscale voordelen en bijkomende directe en indirecte
kosten bij tewerkstelling een belangrijke rol spelen in de overgang tot het
betreden van de arbeidsmarkt. Over het algemeen spreekt men van een
financiële val zodra het netto inkomen minder dan 15% stijgt bij tewerkstelling
tov werkloosheid(Samoy, 2016). De onderstaande tabel geeft ter illustratie de
gemiddelde netto baten (of kosten) weer bij het opnemen van een job vanuit
invaliditeit (Deleeck, 2009). De berekeningen werden gemaakt op basis van werk
op een een minimumloon. Er wordt rekening gehouden met verschillende
uitkeringsbedragen, arbeids- en gezinssituaties, om zoveel mogelijk relevante
scenario’s weer te geven. De intensiteit van tewerkstelling gaat van voltijds, met
volledig verlies van tegemoetkomingen door overschrijden van grensbedragen,
tot voltijds werk met behoud van een deel van de uitkering en deeltijds
werk(Verslag 2014, 2014).
Tabel 20: Relatieve verandering van het netto-inkomen bij de overgang van invaliditeit
naar werk, 2012

Wanneer een persoon een minimum uitkering ontvangt, heeft hij er zo goed als
zeker op financieel vlak baat bij het werk te hervatten. Echter, in het geval
waarbij men een maximum uitkering ontvangt, daalt het netto-inkomen
aanzienlijk bij het opnemen van een full-time job, door het verlies van de
tegemoetkoming. Aan deeltijds werk blijven belangrijke financiële voordelen
verbonden(Verslag 2014, 2014).
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De bovenstaande tabel haalt een belangrijk probleem in de huidige regeling aan.
Doordat tegemoetkomingen stelselmatig afnemen naargelang men een eigen
inkomen heeft, neemt men in sommige gevallen volledig het financiële motief tot
het zoeken van een job weg. In deze gevallen is het voor de persoon in kwestie
financieel interessanter om beroep te doen op de uitkeringen waarop hij recht
heeft. Duizenden personen die in deze situatie verkeren verliezen de interesse in
het hervatten van een job. Echter zijn hier duidelijke maatschappelijke kosten
aan verbonden. Enerzijds zijn er talloze capabele werkkrachten die niet (of te
weinig) tewerkgesteld worden, waardoor mogelijk inkomsten via belasting
misgelopen worden. Anderzijds vertegenwoordigen de tegemoetkomingen aan
die personen die tot werk in staat zijn, aanzienlijke maatschappelijke kosten die
te vermijden zijn door een herevaluatie van het huidige systeem.

6.3.2 Procedurele moeilijkheden
Naast het financiële aspect zijn er ook duidelijke obstakels en moeilijkheden te
vinden in de reglementering en procedures zelf, die door hun inhoud, lange
duurtijd, gebrek aan flexibiliteit14 of complexiteit potentiële arbeidskrachten
kunnen ontmoedigen. Verschillende soorten tegemoetkomingen worden door
elkaar toegekend, wat de financiële gevolgen van tewerkstelling zeer moeilijk te
voorzien maakt (Deleeck, 2009).
Alvorens men een officieel attest kan verkrijgen, dient men een aanvraag in te
dienen bij een van de erkende instanties (VDAB, Directie-generaal personen met
een handicap, …). Vooraleer men een aanvraag kan indienen dient men aan een
hele reeks voorwaarden te voldoen. Zo moet men in België gedomicilieerd zijn
en voldoende bewijsmateriaal kunnen voorleggen om de belemmeringen te
staven, zoals een onderzoek door een erkende arts("Procedure van erkenning DG Personen met een handicap", n.d.). De aanvraag wordt dan in overweging
genomen en men bekijkt op welke tegemoetkomingen de persoon in kwestie
recht heeft. Ondanks dat men bij verschillende instanties terecht kan, kunnen de
termijnen alvorens men het statuut en uitkeringen ontvangt behoorlijk oplopen,
met alle negatieve gevolgen vandien. De onderstaande tabel geeft de gemiddelde
14 Bijvoorbeeld bij het maken van de stap van halftijdse naar voltijdse tewerkstelling
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termijnen weer voor verschillende tegemoetkomingen en evaluaties van
aanvragen in verschillende regio's.
Figuur 15: Gemiddelde behandelingstermijnen bij aanvragen van verschillende
tegemoetkomingen

Bron: (Behandelingstermijnen, n.d., Handicap Belgium)

Deze lange termijnen gaan gepaard met een hoog niveau van onzekerheid. Men
weet niet welke uitkeringen men zal krijgen, welke men opnieuw kan verkrijgen
bij mogelijk herval, etc. De opeenstapeling van administratieve procedures en
vertragingen zetten alles behalve aan tot het herevalueren van de arbeidspositie.
Zo mag men tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid enkel het werk
hervatten na toestemming van een adviserend geneesheer, die verzekert dat het
werk geen gevaar vormt voor de gezondheidstoestand van de persoon in
kwestie. De lange periodes alvorens een attest herzien kan vormen vormen een
belangrijke hindernis bij het hervatten van het werk. Tevens kunnen lange
beslissingstermijnen

inzake

herscholingen

het

volgen

van

opleidingen

tegenwerken(Deleeck, 2009).

6.4 Aantal tegemoetkomingen
Het maken van een correcte kostenraming blijkt een zeer moeilijke opgave,
omdat het vinden van eenduidige cijfers praktisch onmogelijk is. Verschillende
instanties hanteren definities die niet volledig overeenkomen, en keren
verschillende vergoedingen uit. We gebruiken beschikbare cijfers van DG
Personen en RIZIV. In 2013 ontvingen volgens gegevens van DG Personen met
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een handicap slechts 139.000 personen op beroepsactieve leeftijd in België een
integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming. Het merendeel, zo’n
78.000 personen, ontvingen beide uitkeringen. Onderstaande tabel geeft de
distributie van deze uitkeringen weer volgens geslacht, leeftijd en ernst van de
beperking. In verdere berekeningen zijn gelijkaardige cijfers voor andere
uitkeringen te vinden.
Tabel 21: Begunstigden van een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming
(20-64), 2013

6.5 Inclusiviteit op de arbeidsmarkt
Volgens cijfers van het Centraal bureau voor statistiek bedroeg het
werkloosheidspercentage in Vlaanderen in maart 2017 ongeveer 5,4% ("CBS
StatLine - Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand", 2017). Hierbij werd de
internationale definitie van werkloosheid gehanteerd, die de volgende personen
als werkloos beschouwd;
“All persons who, during a specified reference period, were without work,
currently available for work and seeking work.(Dirven, & Janssen, n.d.)”
Een belangrijk element van deze definitie houdt in dat de persoon in kwestie wilt
werken

en

stappen

onderneemt

om

een

job

te

bemachtigen.

Het
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werkloosheidspercentage geeft de verhouding weer tussen alle personen op
werkzame leeftijd die tewerkgesteld worden, op alle personen op werkzame
leeftijd die werken of actief op zoek zijn naar een job (Dirven, & Janssen, n.d.). Als
we deze definitie toepassen op de cijfers die in de vorige paragrafen besproken
werden, namelijk 32.000 mensen met een beperking die actief op zoek zijn naar
een job en 240.000 werkenden met een beperking, komen we op een
werkloosheidspercentage van 11,8%. Dit is beduidend hoger dan bij mensen
zonder beperking. Een inclusieve samenleving omvat gelijke kansen voor
iedereen, en streeft naar algemene toegankelijkheid en participatie. Met dit
streven in het achterhoofd, dient de werkloosheidsgraad voor mensen met een
beperking ongeveer gelijk te zijn aan de algemene werkloosheidsgraad. Volgens
deze gedachtegang zouden ruim 17.00015 mensen met een beperking extra
tewerkgesteld moeten worden. Deze extra tewerkstelling gaat gepaard met
belangrijke maatschappelijke kosten, maar vooral baten. Door een verder
doorgedreven participatie van de betreffende personen verhoogt de consumptie,
verhogen de inkomsten via belastingen en verlaagt men de jaarlijkse kost van
uitkeringen. In de volgende berekeningen trachten we een schatting te maken
van de te verwachten kosten en baten van een dergelijke evolutie.

6.6 Raming van kosten en baten van verhoogde inclusiviteit
De vooraf besproken verhoogde inclusiviteit door het evenaren van de
werkloosheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en personen
zonder beperking, gaat gepaard met een heel aantal kosten en baten. Om hier
een schatting van te maken baseren we ons op cijfers van verschillende bronnen.
De gerapporteerde cijfers verschillen van bron tot bron, naargelang de cijfers
bekomen werden uit administratieve gegevens of enquêtes. In wat volgt worden
de cijfers beknopt weergegeven.

15 17.312
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6.6.1 Gemiddelde jaarlijkse uitkering
Primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit
Uit gegevens van het vade mecum van de financiële en statistische gegevens over
de sociale bescherming in België kunnen we voor enkele jaren tot en met 2013
het aantal personen in een situatie van primaire arbeidsongeschiktheid of
invaliditeit afleiden. De volgende tabel geeft deze cijfers weer:
Tabel 22: Aantal gerechtigden op een uitkering omwille van tijdelijke of permanente
arbeidsongeschiktheid

Bron: (Verslag 2014, 2014)

In 2013 bevonden zich in België zo’n 425.000 in een situatie van
arbeidsongeschiktheid. Dit cijfer lag in 2011 beduidend hoger, maar is door een
strengere reglementering afgenomen in 2012, zoals reeds vermeld. In datzelfde
jaar waren ruim 320.000 mensen erkend invalide.
De onderstaande tabel geeft voor de overeenkomstige jaren de totale uitgaven
weer aan uitkeringen aan arbeiders en bedienden aan deze 2 groepen (in
duizend €). Belangrijk om hierbij op te merken is dat hierbij geen rekening
gehouden wordt met tussenkomsten van de werkgever (gewaarborgd loon) en
vergoedingen

vanuit

private

verzekeraars

aan

personen

in

primaire

arbeidsongeschiktheid. Doet men dit wel, stijgen de jaarlijkse uitgaven met 1,432
miljard euro*.
Tabel 23: Jaarlijkse uitgaven aan uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en
invaliditeit aan arbeiders en bedienden (in €1000)

Bron: RIZIV
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Tevens zijn de cijfers beschikbaar voor zelfstandigen. Deze worden weergegeven
in de volgende tabel.
Tabel 24: Jaarlijkse uitgaven aan uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en
invaliditeit aan zelfstandigen (in €1000)

Bron: RIZIV

Als we veronderstellen dat de gemiddelde hoogte van de uitkeringen per
uitkeringsgerechtigde voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit de afgelopen 5
jaar niet veranderd is, afgezien van indexering, zijn de verhoudingen in
uitkeringsbedrag/uitkeringsgerechtigde te extrapoleren naar 2017. Tegenover
2013 is de prijsindex in belgië met 4.91% gestegen ("Wat is de
consumptieprijsindex? - Statistieken & Analyses - Home", 2017). Dit geeft de
volgende resultaten voor de gemiddelde jaarlijkse bedragen van de
tegemoetkomingen:
Tabel 25: Gemiddelde jaarlijkse tegemoetkomingen
2013

2013*

2017

2017*

Primaire
arbeidsongeschiktheid

€3849

€7211

€4038

€7566

Invaliditeit

€13463

€14124

Bron: Eigen berekening op basis van cijfers van FOD, DG Personen en RIZIV

We spreken hier over gemiddelde tegemoetkomingen. Aangezien men bij
primaire arbeidsongeschiktheid slechts voor een periode gelijk aan of korter dan
12 maanden werkloos is geweest, zal de gemiddelde jaarlijkse tegemoetkoming
beduidend lager liggen dan in het geval van invaliditeit, waarbij men langdurig
arbeidsongeschikt is.

Integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming
Uit het Vade mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale
bescherming zijn tevens cijfers beschikbaar over het aantal personen dat
jaarlijks een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt.
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De volgende tabel geeft deze cijfers in meer detail weer.
Tabel 26: Aantal begunstigden van een IT en IVT in 2013, (20-65 jaar)

Bron: DG Personen met een handicap

De uitgaven aan dergelijke uitkeringen bedroegen in 2013 in totaal €1,281
miljard.
Tabel 27: Jaarlijkse uitgaven aan IVT en IT

Bron: Vade Mecum van financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België

Als we de totale uitgaven delen door het totaal aantal begunstigden en
corrigeren volgens de index, bekomen we de volgende tabel met waarden voor
het gemiddelde jaarlijkse uitkeringsbedrag:
Tabel 28: Gemiddelde bedrag van de integratie en inkomensvervangende uitkering

DG Personen

2013

2017

€9222

€9675

Bron: Eigen berekeningen op basis van cijfers van DG Personen

Als we echter de cijfers in meer detail willen nagaan, kan een andere methode
toegepast worden. Door het maximale uitkeringsbedrag per categorie van
zelfredzaamheid te vermenigvuldigen met de overeenkomstige distributie
weergegeven in de cijfers van DG Personen met een Handicap, bekomen we een
gemiddelde maximale jaarlijkse integratietegemoetkoming van €5309,7516. Hier
gaan we er echter vanuit dat elke persoon steeds het volledige theoretische
maximumbedrag ontvangt. Uit een gesprek met DG Personen blijkt dat men
ruwweg schat dat men 90% van het theoretische maximumbedrag uitgekeerd
16 De exacte berekeningen zijn terug te vinden in de appendix
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ziet. Dit komt neer op een gemiddelde integratietegemoetkoming van €4778,8.
Als we met dit cijfer in het achterhoofd opnieuw de gegevens van DG Personen
raadplegen, komen we uit op een gemiddelde IVT van €7407,63. Deze cijfers
dienen nog geïndexeerd te worden. Volgende tabel geeft dit weer:
Tabel 29: Gemiddelde bedrag van de integratie en inkomensvervangende uitkering

2013 gemiddeld 2013
maximumbedrag gecorrigeerd

2017

€ 5.309,75

€ 4778,8

€ 5013,4

IVT

€ 7407,63

€ 7771,3

IT&IVT

€ 12186,43

€12.784,8

IT

Bron: Eigen berekeningen op basis van cijfers van DG Personen en FOD Soc Zek.

6.6.2 Meerwaarde van inclusieve arbeidsmarkt
In een eerder hoofdstuk werd reeds vastgesteld dat er in Vlaanderen ongeveer
320.000 niet-actieve personen met een arbeidshandicap zijn. Iets meer als
32.000 van personen zijn actief op zoek naar een job. Om meer een inclusieve
arbeidsmarkt te bekomen , dienen in Vlaanderen nog 17.312 personen met een
arbeidshandicap tewerkgesteld te worden. We trachten een kosten/baten
analyse te maken van de meerwaarde en extra kosten die voortkomen uit de
vooraf gedefinieerde inclusieve arbeidsmarkt. De meerwaarde komt in de vorm
van verhoogde inkomstenbelastingen en verminderde uitkeringen. Extra kosten
betreffen ondersteuningspremies, aanpassingskosten bij tewerkstelling van een
arbeidsgehandicapte en ten laatste de rechtstreekse kosten van jobcreatie.
Wegens een gebrek aan cijfers en het hoge aantal denkbare situatie is een
exhaustieve analyse onmogelijk. Derhalve berusten de volgende berekeningen
op een aantal assumpties inzake de hoogte van het loon, sociale uitkeringen en
intensiteit van tewerkstelling en dienen slecht ter illustratie van de meerwaarde.

Belastingsinkomsten
Als we veronderstellen dat men een job vindt met een inkomen gaande van het
minimumloon tot 10% hoger als het minimumloon, kunnen we de verhoogde
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belastingsinkomsten reeds schatten (Vade Mecum van de cijfergegevens van de
sociale bescherming in België, 2015). Het minimumloon voor werknemers ouder
dan 20 jaar bedraagt €1590,64 per maand("Loon - Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg", n.d.). We veronderstellen dus een
maandloon gaande van €1590,64 tot €1749,7. De maandelijkse belastingen op
een dergelijk inkomensniveau bedragen respectievelijk ongeveer €172 tot €206
of €278 tot €312 euro per maand, afhankelijk van de huwelijkse staat("Jobat,
voor de job van je leven", n.d.). In 2015 was 51,3% van de bevolking op
arbeidsgeschikte leeftijd wettelijk getrouwd("Een cijfermatig inzicht in de
bevolking", 2015). We kunnen van beide maandlonen dus met een
verwaarloosbaar verlies aan nauwkeurigheid het gemiddelde van de mogelijke
belastingensbedragen veronderstellen. Dit geeft maandelijkse belastingen
gaande van €189 tot €295, of jaarlijkse belastingen van €2630,88 tot €4106,4.
Vermenigvuldigen we dit cijfer met het aantal extra tewerkgestelden bekomen
we extra belastinginkomsten van €45,55 tot €71,09 miljoen per jaar.

Besparingen op tegemoetkomingen
Een eerste (zware) assumptie is dat inkomensgebondenuitkeringen volledig
terecht komen bij die personen die niet tewerkgesteld zijn, met andere woorden;
we gaan ervanuit dat het loon van de nieuwe tewerkgestelde personen met een
arbeidshandicap zodanig hoog is dat deze uitkeringen te verwaarlozen zijn. Hier
houden we dus enkel rekening met de uitkeringen ten gevolge van een
onvermogen om een job te houden, met andere woorden de IVT en invaliditeitsof arbeidsongeschiktheiduitkering. De inkomensgrens alvorens men een
integratietegemoetkoming verliest is hoger dan het veronderstelde inkomen in
deze

berekening,

waardoor

binnen

deze

veronderstelling

geen

of

verwaarloosbare kosten te besparen zijn en we deze buiten beschouwing
kunnen laten17.
Ten tweede gaan we ervanuit dat van de niet-tewerkgestelde personen met een
arbeidshandicap, diegenen die zichzelf als arbeidsonbekwaam beschouwen een

17 In de realiteit zullen hier wel kostenbesparingen uit voort kunnen komen, deze zijn echter

verwaarloosbaar tegenover de andere besparingen.
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verhoogde kans hebben op het ontvangen van een (grotere) uitkering. In België
ontvingen

in

2013

ongeveer

93.000

een

inkomensvervangende

tegemoetkoming. Als we dit volgens bevolkingscijfers, waarbij 57,5% van de
belgische bevolking in 2016 in het Vlaams Gewest woonde, extrapoleren naar
Vlaanderen, krijgen we een totaal van 53.465 IVT’s in Vlaanderen in 2013. Als we
veronderstellen dat ⅔ van deze18 inkomensvervangende uitkeringen bij
personen die zichzelf als arbeidsonbekwaam beschouwen terecht komen,
ontvangen nog ruwweg 17.600 van de 100.000 arbeidsgehandicapten die
zichzelf als wél arbeidsbekwaam beschouwen een uitkering, met andere
woorden ongeveer 17,6%. Als we 17.312 personen van deze groep kunnen
tewerkstellen, zullen 3047 personen voor hun tewerkstelling een uitkering
ontvangen hebben. Volgens de cijfers van DG personen, waarbij de gemiddelde
jaarlijkse IVT ongeveer € 7771,3 bedroeg, kan men op deze manier jaarlijks zo’n
23,68 miljoen euro besparen aan uitkeringen door extra tewerkstelling.
Uit de cijfers van het Vade Mecum van
bescherming

in

België

blijkt

dat

de

cijfergegevens

321.000

personen

van
in

de

sociale

2013

een

invaliditeitsuitkering ontvingen. We gaan er echter vanuit dat elk van de nieuwe
tewerkgestelden door het werk te hervatten afstand zal doen van zijn
invaliditeitsuitkering, met andere woorden wordt men voor 100% tewerkgesteld
met verlies van invaliditeitsuitkering. Deze assumptie werd ook gemaakt bij een
gelijkaardige denkoefening in het verslag 2014 van de hoge raad van
werkgelegenheid(Verslag 2014, 2014). Uit de bovenstaande berekeningen weten
we dat de gemiddelde invaliditeitsuitkering €14124 bedraagt. Als 17.312
personen opnieuw tewerkgesteld worden, komt dit neer op een jaarlijkse
besparing van ongeveer 244,5 miljoen euro.
Als men alle bovenstaande cijfers optelt, geeft dit mogelijke besparingen ten
belope van €313,73 tot 339,027 miljoen euro. Hier houdt men echter geen
rekening met alle bijkomende kosten van tewerkstelling. Daarbij wordt
verondersteld dat de persoon in kwestie een vrij hoog loon zal krijgen voor de
verrichte arbeid. In een scenario waarbij werknemers niet voltijds tewerkgesteld
18 Zie tabel 26

voor de cijfers gebruikt bij het bekomen van dit cijfer.. 77887+15350 = 93237
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worden, of aan een lager loon werken, zullen de besparingen op uitkeringen en
extra inkomsten door belastingen logischerwijze beduidend lager liggen.

Bijkomende kosten door extra tewerkstelling
Een eerste tegemoetkoming aan de werkgever in het hiervoor beschreven
scenario zijn VOP’s aan de werkgever. In 2015 werden in vlaanderen ongeveer
13.300 Vlaamse Ondersteuningspremies toegekend. Op 240.000 werkenden met
een arbeidshandicap komt dit overeen met een VOP in 5.5% van de gevallen. Als
men 17.312 personen met een arbeidshandicap extra tewerkstelt kunnen we
verwachten dat er een 952-tal nieuwe VOP’s uitgereikt zullen worden. Bij een
verondersteld brutomaandloon van € 1590 tot € 1750 en een toegekend
percentage van 40% van dit brutoloon in het eerste jaar van tewerkstelling komt
dit overeen met een jaarlijkse kost van ongeveer € 7,52 tot € 9,33 miljoen. Daar
het uitgekeerde bedrag van de VOP afneemt met de jaren, zal de extra kost ten
gevolge van een grote plotse extra tewerkstelling ook afnemen met de tijd.
Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere mogelijke tegemoetkomingen aan de
werkgever. Zo zijn zijn er nog tegemoetkomingen in de kosten voor
arbeidsgereedschap en arbeidskledij en tegemoetkomingen in de kosten voor de
aanpassing van de arbeidspost. Voorbeelden zijn aanpassingen aan de
bedrijfswagen,

aangepaste

bureaustoelen,

speciale

apparatuur

voor

slechtzienden of slechthorenden etc ("Aanpassing arbeidsomgeving", n.d.).
Volgens verschillende studies kosten dergelijke aanpassingen zelden meer als
€500, en kan de werkgever zich gemiddeld verwachten aan een kost van €375
(DE REDELIJKE AANPASSINGEN TEN BEHOEVE VAN PERSONEN MET EEN
HANDICAP, 2005). Als we ermee rekening houden dat 69% van de NWWZ met
een arbeidshandicap aangeeft op zijn minst 1 vorm van ondersteuning nodig te
hebben alvorens het werk te hervatten, betekent dit dat er in 11945 gevallen een
aanpassing nodig is. Dit brengt de verwachte totaalkost op €4.479.375.
Een laatste kost die in rekening gebracht moet worden zijn de kosten die
rechtstreeks geassocieerd zijn met jobcreatie om deze personen tewerk te
kunnen stellen. De rechtstreekse jaarlijkse kosten voor de overheid voor het
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creëren van 1 extra job is afhankelijk de gebruikte methode en het
opleidingsniveau van de werknemer in spe. Voor laagopgeleiden komt dit neer
op een kost van ongeveer € 8.300. Deze kost loopt op tot ongeveer €12.800
(Meert, 2015). Bij 17.312 nieuwe jobs bekomt men een totaal kostenplaatje van
€143,69 miljoen tot €221,59 miljoen. Andere bronnen rapporteren echter
kosten van € 25.000 euro per extra gecreëerde job, wat de kost aanzienlijk
vergroot, tot ongeveer € 423,8 miljoen ("Gaat België echt 140.000 nieuwe jobs
creëren tussen 2016 en 2018?", 2016). Dit gaat echter over kosten verbonden
aan het rechtstreeks creëren van jobs bij de overheid of door middel van
dienstencheques etc. Werkgelegenheid kan echter ook met indirecte kosten tot
stand komen via een algemene gunstige evolutie binnen of investeringen in de
economie.
In

de

bovenstaande

tegemoetkomingen

berekeningen

wegens

primaire

werd

geen

rekening

gehouden

arbeidsongeschiktheid.

Primaire

arbeidsongeschiktheid is enkel relevant bij (relatief) korte periodes van
beperkingen. In ernstige gevallen vloeit dit over in invaliditeit. In minder
ernstige gevallen zal de persoon in kwestie vrij snel het werk hervatten, en dus
hoogstwaarschijnlijk geen (langdurige) uitkeringen ontvangen.
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6.6.3 Conclusie
We brengen alle bovenstaande cijfers kort samen in de onderstaande tabel (in
miljoen euro):
Tabel 30: Mogelijke kosten en baten door inclusieve arbeidsmarkt, per onderdeel

Min
Extra
inkomsten

Belastingen

Besparing

IVT

€23,68

Invaliditeitsuitkering

€244,5

Extra kosten

VOP
Aanpassingen
Jobcreatie

Med

Max

€45,55

€71,09

€ 7,52

€ 9,33

€4,48
€143,69

€221,59

€ 423,8

Bron: eigen berekeningen op basis van gegevens gebruikt in de paper

Op de onderstaande grafieken zijn alle mogelijke scenario’s weergegeven. De
eerste grafiek geeft de resultaten weer als we uitgaan van tewerkstelling waarbij
gemiddelde inkomsten 10% hoger liggen dan het minimumloon. Bij de tweede
grafiek gaan we ervanuit dat het gemiddeld inkomen

van de nieuwe

tewerkgestelden gelijk zal zijn aan het minimumloon. Dit heeft gevolgen voor
zowel de uitgaven aan VOP’s als de inkomsten via belastingen. Tevens staan op
elke grafiek verschillende kosten voor jobcreatie weergegeven. De nummers
1&2, 3&4, 5&6 zijn respectievelijk gelijk aan de laagste, middelste en hoogste
kostenschatting voor jobcreatie. Ter illustratie geeft de laatste staaf telkens het
gemiddelde bedrag weer.
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Figuur 16: Verwachte meerwaarde bij tewerkstelling aan loon 10% hoger dan
minimumloon ( in miljoen euro)

Bron: eigen berekeningen op basis van gegevens gebruikt in de paper

De gemiddelde verwachte meerwaarde komt neer op €50,567 miljoen per jaar.
Afhankelijk van de verschillende assumpties bekomt men zeer verschillende
resultaten.
Figuur 17: Verwachte meerwaarde bij tewerkstelling aan loon gelijk aan het
minimumloon (in miljoen euro)

Bron: eigen berekeningen op basis van gegevens gebruikt in de paper

De

bovenstaande

berekeningen

berusten

op

zware

assumpties.

De

‘nauwkeurigheid kan hierdoor in vraag getrokken worden. Echter blijft de
boodschap duidelijk; een inclusieve arbeidsmarkt kan een belangrijke bron van
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besparingen en inkomsten vormen. Al bij al kan men jaarlijkse baten ten belope
van 50,567 miljoen euro verwachten. Als men de extra tewerkstelling op een
indirecte wijze kan realiseren, via algemeen stimuleren van de economie, zal het
mogelijk eindresultaat gunstiger zijn dan in de bovenstaande tabel.
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7. VERLOREN CONSUMPTIE
Het is belangrijk op te merken dat ontoegankelijkheid voor mensen met een
beperking een enorm verlies voor de algehele economie inhoudt. Indien er geen
toegankelijkheid is, kan veel geld niet uitgegeven worden. Zo loopt de horeca
sector bijvoorbeeld al 12% van zijn omzet mis. (D’haeninck, 2015; Guidea, 2016)
In wat volgt, wordt een illustratie gegeven van een deel van de meerwaarde die
misgelopen wordt door een niet geheel inclusieve samenleving. Omdat gegevens
echter zeer schaars zijn over dit onderwerp, worden in dit deel twee methodes
toegepast. Allereerst wordt er gekeken naar de algemene participatie van
mensen met een handicap. Hieruit worden dan enkele cijfers beredeneerd ter
illustratie van de mogelijke meerwaarde. Omdat het hier enkel mensen met een
erkende handicap betreft en ook slechts enkele sectoren, is dit slechts een
illustratie. In de tweede methode, wordt voor enkele sectoren de mogelijke
meerwaarde berekend voor mensen met een beperking. Hiervoor worden de
zelf-bekomen cijfers voor mensen met een beperking toegepast op de gevonden
participatiegraad.

7.1 Meerwaarde van participatie van mensen met een handicap
In wat volgt bekijken we de participatie van mensen met een fysische, mentale of
ouderdoms handicap. We bekijken volgende activiteiten;
● Dagelijks buitenshuis
● Gebruik van openbaar vervoer
● Maandelijks uitgaansgelegenheid
● Maandelijks vrienden ontmoeten
Voor sommige van deze activiteiten is de economische meerwaarde evident;
openbaar

vervoer

of

uitgaansgelegenheden

zijn

immers

duidelijke

uitgeefmogelijkheden. Toch worden dagelijks buitenshuis en vrienden ontmoeten
ook betrokken, omdat dit gelegenheden zijn waar vaak geld wordt uitgegeven.
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Indien we figuur 18 combineren met de waarden gevonden in hoofdstuk 3.
Algemeen beeld van participatie van mensen met een beperking, bekomen we het
totaal aantal mensen die vanwege een handicap niet participeren in de
beschreven activiteiten. Een berekening van de bekomen potentiële meerwaarde
is te vinden in tabel X. Belangrijk is hierbij op te merken dat dit getal een
onderschatting is van het echte cijfer. Enkel zwakbegaafden worden immers
opgenomen bij de schatting van het aantal mensen met een mentale beperking,
het aantal mensen met een ouderdomsbeperking wordt verwacht erg sterk te
stijgen, en mensen met een andere beperking dan permanent fysisch, mentaal of
vanwege ouderdom zijn niet opgenomen.
Figuur 18: Participatie van mensen met een lichamelijke, mentale of ouderdoms handicap
(%)

Bron: Meulenkamp, T., Waverijn, G., Langelaan, M., van der Hoek, L., Boeije, H., & Rijken, M. ,2015

Tabel 31: verlies in participatie

Lichamelijke
beperking

Verstandelijke
beperking

Ouderen

Totaal

% Vlaamse
bevolking

Buitenshuis

296.202

73.012

33.856

403.070

6,22%

openbaar
vervoer

49.367

20.865

55.274

125.506

1,94%

Uitgaan

197.468

NAN

44.965

242.433

3,74%

Vrienden
ontmoeten

24.468

40.237

-11.322

53.383

0,82%

Bron: eigen berekeningen op basis van figuur 18 en hoofdstuk 3.
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Uit tabel 31 blijkt dat deze activiteiten toch procentueel een heel aantal
potentiële klanten mist. Vooral dagelijks buitenshuis loopt 6,22% van al zijn
potentiële klanten binnen de Vlaamse bevolking mis. Hierbij kan gedacht worden
aan restaurants, cafés, supermarkten, cultuurcentra, sportclubs of zelfs
kledingwinkels. Elks deze sectoren en nog enkele meer werken met een
gelimiteerd klantenbestand. Ook uitgaan mist 3,73% van al zijn potentiële
klanten wat een substantieel verlies voor de sector inhoudt. Dit getal zou hoger
kunnen liggen, maar er waren geen getallen beschikbaar over mensen met een
mentale handicap. Bij het openbaar vervoer wordt 1,94% van de potentiële
klanten misgelopen, uiteraard kan dit verlies gerelativeerd worden, aangezien
mensen met een beperking hier tegemoetkomingen voor krijgen. Vrienden
ontmoeten, en de daarbij behorende uitgaven, worden minder hard getroffen,
maar missen toch ook 0,82%. De reden dat dit getal lager ligt dan de andere is te
vinden in een meer dan gemiddelde participatie van ouderen.
De exacte richting van de causaliteit van bovenstaande redenering is onzeker.
Hoewel het aannemelijk is dat toegankelijkheidsproblemen mensen belemmeren
of demotiveren om vaker buitenshuis te gaan, vrienden te bezoeken, uit te gaan
of het openbaar vervoer te gebruiken, is dit slechts een veronderstelling. Het kan
ook zijn dat er andere factoren dan toegankelijkheid hier spelen.

7.2 Meerwaarde van participatie van mensen met een beperking
In wat volgt, wordt voor verschillende sectoren de toegankelijkheid en daarbij
horende verloren consumptie besproken. In tegenstelling tot het vorige deel
wordt hier de ruimere definitie van mensen met een beperking gehanteerd t.o.v.
enkel mensen met een mentale, fysische of leeftijdshandicap.

7.2.1 Openbare gebouwen
Hoewel openbare gebouwen niet per se voor meer consumptie zorgen, geven ze
wel een algemeen beeld van de situatie én behoren ze tot een groot deel van de
algemene participatie in de samenleving. We denken hierbij aan cultuurcentra,
bibliotheken, gemeentehuizen, OCMW-gebouwen, sporthallen, etc.
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Uit een onderzoek in Vlaams-Brabant bleek dat deze echter zeer gelimiteerd
toegankelijk zijn. Indien het hele proces, van parkeerplek tot gebruik van de
diensten bekeken wordt, worden volgende cijfers bekomen.
● Slechts 15% van de voorbehouden parkeerplaatsen bleek bruikbaar.
● Indien er toch geraakt kon worden, bleek slechts 27% van de
toegangspaden van de parkeerplekken naar de inkomhal zelfstandig
bruikbaar.
● 25% van de inkomst gedeelten bleken toegankelijk
● Binnen in de openbare gebouwen, voldeden slechts 2% van de toiletten
aan de normen voor zelfstandig gebruik.
Uit deze cijfers blijkt dat de openbare centra zeer slecht bereikbaar zijn voor
mensen met een beperking (15% bruikbare parkeerplekken en 27% bruikbare
toegangspaden) en dat toegang slechts in een vierde van de gevallen zelfstandig
mogelijk is. Hier komt bij dat een langer verblijf, met toiletbezoeken, in 98% van
de onderzochte instanties niet mogelijk bleek. (Provinciale steunpunten
toegankelijkheid, 2012)
Voor onderstaande berekeningen in tabel 32 zijn getallen uit hoofdstuk 2
gebruikt. Het betreft hier kinderen met een handicap, mensen op beroepsactieve
leeftijd met hinder in hun dagelijkse activiteiten, ouderen die hinder
ondervinden en personen met een mentale handicap. Dit aantal hebben we
bepaald op 1.351.961.
Tabel 32: Verlies in participatie openbare gebouwen

Beperking

Toegankelijkheidsgraa
d

Verlies
participatie

in %
Vlaamse
bevolking

Parkeerplek

15%

1.149.166,85

17,74%

Toegangspaden 27%

986.931,53

15,24%

Toegang

25%

1.013.970,75

15,65%

Toiletbezoek

2%

1.324.921,78

20,45%

Bron: Eigen berekeningen op basis van Provinciale steunpunten toegankelijkheid, 2012 en
hoofdstuk 2.
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Uit deze tabel is duidelijk dat er een enorm verlies is vanwege slechte
toegankelijkheid in openbare gebouwen. Afhankelijk van welke belemmering
doorslaggevend is voor de getroffen personen missen openbare gebouwen
tussen de 15 en de 20% van hun totaal aantal klanten binnen Vlaanderen. Dit is
een immens onbenut potentieel.
Uiteraard gaat meer toegankelijkheid gepaard met een aanzienlijke investering.
Toch kan deze buiten beschouwing gelaten worden voor openbare gebouwen,
daar toegankelijkheid verplicht is in openbare gebouwen. De grootorde van de
kost is dus irrelevant. (Toegankelijkgebouw, 2010)

7.2.2 Restaurants en cafés
Restaurants en cafés zijn nodige uitgaven om een volwaardig sociaal leven te
hebben. Desondanks, bleek uit een onderzoek in West-Vlaanderen, slechts 16%
van de onderzochte reca zaken toegankelijk. Een goed punt is dat met
sensibilisatie en een kleine investering (trapje wegwerken, steunbalk plaatsen in
het toilet, onderrijdbare tafels voorzien,...) nog 10% van de onderzochte recazaken toegankelijk zouden kunnen worden. De overige 74% heeft echter
grondige investeringen nodig om hieraan te voldoen.
Figuur 19: toegankelijkheid reca-zaken

Bron: Eigen creatie op basis van Provinciale steunpunten toegankelijkheid, 2012
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Uit deze cijfers kunnen we besluiten dat reca zaken een groot potentieel aan
klanten misloopt, zoals weergegeven in tabel 33.
Tabel 33: Verlies in participatie reca

Toegankelijkheidsgraad

Verlies
participatie

in %

Vlaamse

bevolking

Volledig
potentieel

16%

1.135.647,24

17,53%

Eenvoudig
potentieel

26%

1.027.490,36

15,86%

Bron: Eigen berekeningen op basis van Provinciale steunpunten toegankelijkheid, 2012 en
hoofdstuk 2.

Hieruit blijkt dat de reca-sector momenteel 17,5% van zijn mogelijk
klantenbestand misloopt in Vlaanderen. Dit is een enorm verlies. Belangrijk is,
dat een aanzienlijk deel van dit verlies kan opgevangen worden met minimale
investeringen. Zo kunnen er in Vlaanderen meer dan 108 duizend extra klanten
bereikt worden (1,67% van de Vlaamse bevolking), tegen een kleine kost. Met
grotere investeringen kan de overige 15,9% (1,03 miljoen) mensen ook bereikt
worden. Het spreekt voor zich dat dit immens potentieel aan klanten een enorme
meerwaarde kan zijn.

7.2.3 Scholen
Bij een onderzoek naar de toegankelijkheid van scholen (incl avondscholen) in
Antwerpen, bleek geen enkele school volledig toegankelijk te zijn. Wel bleek dat
21,8% van de onderzochte schoolgebouwen toegankelijk zijn mits hulp. Dit is
uiteraard geen ideale situatie, maar het valt op te lossen mits kleine
aanpassingen. De overige 78,2% van de onderzochte scholen bleken integraal
ontoegankelijk te zijn. Dit wordt opnieuw weergegeven in Tabel 34. Hier wordt
een breder getal genomen als basis, omdat toegankelijkheid bij scholen afhangt
van meer factoren dan dit van reca zaken. Hier worden dus immigranten en
vluchtelingen bij opgenomen, wat het totaal aantal mensen met beperking op
1.424.420 zet.
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Tabel 34: Verlies in participatie in scholen

Toegankelijkheidsgraad

Verlies
participatie

in %
Vlaamse
bevolking

Volledig
potentieel

0%

1.424.420

21,99%

Eenvoudig
potentieel

21,8%

1.256.338,44

19,39%

Bron: Eigen berekeningen op basis van Provinciale steunpunten toegankelijkheid, 2012 en
hoofdstuk 2.

Aangezien scholen nu geheel ontoegankelijk zijn in deze steekproef, kan
iedereen met een beperking gezien worden als verloren potentieel. Dit komt op
22% van de Vlaamse bevolking. Wel zijn 21,8% van de scholen toegankelijk mits
een kleine aanpassing of hulp. Deze aanpassing zou dus 168.081 meer mensen
naar school kunnen krijgen. Toch blijft hierna nog een immens potentieel van
19,31% van de Vlaamse bevolking buitengesloten.
Uiteraard moeten deze getallen gerelativeerd worden doordat niet iedereen met
een beperking dezelfde hinder ondervindt of toegankelijkheid als primaire reden
voor geen schoolgang in een normale school zou aangeven. Toch maken deze
immense getallen duidelijk dat er iets veranderd moet worden.

7.2.4 E-commerce
De internet economie is steeds belangrijker aan het worden. Het is dus
belangrijk dat mensen met een beperking kunnen participeren in deze economie.
Bij een onderzoek van Anysurfer (2011) bleek echter dat slechts 8,4% aan basis
toegankelijkheidsnormen voldoen. Ook hier spreekt het voor zich dat niet
iedereen met een beperking dezelfde hinder zal ondervinden, er kan echter niet
direct een onderscheid gemaakt worden tussen wie wel en wie niet, dus wordt
hier opnieuw met het volledige getal gerekend. Zoals te lezen valt uit tabel 35,
loopt de internet economie in Vlaanderen hier 20,14% van zijn potentiële
klanten mis. Met een e-commerce omzet van 1,118 Miljard in 2011, komt dit
neer op een zeer groot verlies aan potentieel (Trends, Internet, 2012).
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Tabel 35: Verlies in participatie e-commerce

Toegankelijkheidsgraad

Verlies in participatie

% Vlaamse bevolking

8,40%

1.304.768,72

20,14%

Bron: Eigen berekeningen op basis van Provinciale steunpunten toegankelijkheid, 2012 en
hoofdstuk 2.

Belangrijk is ook op te merken dat in het geval van e-commerce er nauwelijks
additionele investeringen nodig zijn. Het draait immers om een digitale ruimte
die slechts op andere (geen duurdere) wijze geprogrammeerd dient te worden.

7.3 Competitief voordeel
Ondanks dat hier steeds met ‘ondergrens’-waarden is gerekend, moet er toch een
kleine kanttekening gemaakt worden. Uiteraard zijn alle berekende getallen hier
het potentieel dat volledig benut zou kunnen worden. Indien één handelszaak
plots volledig toegankelijk wordt, zal deze niet per se de percentuele stijging in
aantal klanten (en omzet) zien dat hier beschreven wordt. Wel zouden deze
getallen de gemiddelde stijging in heel Vlaanderen kunnen beschrijven indien
toegankelijkheid de primaire oorzaak blijkt van een verminderde participatie. In
dat geval kunnen we stellen dat zaken tussen de 15 en 22% van hun klanten
missen door ontoegankelijkheid. Zelfs als deze getallen gerelativeerd moeten
worden voor een singuliere zaak, is het duidelijk dat er voor elke beschreven
sector (en waarschijnlijk vele of alle andere) een groot aantal klanten met
bijbehorende portefeuilles zijn, die momenteel niet voldoende getarget worden.
Ontoegankelijkheid is immers een figuurlijke en letterlijke drempel om geld uit
te geven.
Verder is het aannemelijk dat indien een handelszaak plots volledig toegankelijk
zou worden, dit als een enorm competitief voordeel gezien kan worden.
Bovenstaande getallen beargumenteren immers hoe weinig dergelijke zaken
toegankelijk zijn en dus hoeveel nood er naar is. Het is dus niet ondenkbaar dat,
mits een effectieve communicatie naar de buitenwereld toe, hier voor een
individuele zaak potentieel nog grotere voordelen aan verbonden zijn dan
geschetst in bovenstaand werk. Ook is aandacht voor toegankelijkheid een
imagoversterkend gegeven, wat potentieel tot nog meer en gullere klanten kan
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leiden. Het is dus belangrijk mee te nemen uit dit werk dat handelszaken, als deel
van de samenleving, niet enkel moreel verplicht zijn om toegankelijker te zijn,
maar er hier ook economisch zeer grote voordelen uit kunnen halen.
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9. APPENDIX
1.2.

Voor

zowel

de

inkomensvervangende

tegemoetkoming

als

de

integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
bestaan er inkomensgrenzen die in aanmerking moeten genomen worden bij de
berekening van het recht op tegemoetkoming.
1.2.1. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming Voor de berekening van
de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geen rekening gehouden met:
1. het gedeelte van het inkomen van de personen met wie de persoon met
een handicap een huishouden vormt, dat niet meer bedraagt per jaar dan €
3.403,28;
2. voor 50% voor de schijf van 0 tot € 4.780,33 en voor 25% voor de schijf
van € 4.780,33 tot € 7.170,48 voor het inkomen uit werkelijk gepresteerde
arbeid door de persoon met een handicap;
3. het deel van andere inkomsten dan die vermeld in 1° of 2°, dat per jaar
€ 672,95 niet overschrijdt.
1.2.2. Voor de integratietegemoetkoming
1. Categorievrijstelling:
a. Categorie A : € 6.806,55
b. Categorie B : € 10.209,83
c. Categorie C : € 13.613,10
2. Van het inkomen van de persoon met wie de persoon met een handicap
een huishouden vormt, wordt de eerste € 22.011,02 vrijgesteld alsook de helft
van het gedeelte dat meer bedraagt dan dit bedrag.
3. Van het arbeidsinkomen worden de eerste € 22.011,02 vrijgesteld,
alsook de helft van het arbeidsinkomen dat meer bedraagt dan dit bedrag.
4. Van het vervangingsinkomen wordt vrijgesteld:
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a. indien de genoten arbeidsvrijstelling niet meer bedraagt dan €
18.866,60, de eerste € 3.143,98;
b. indien de genoten arbeidsvrijstelling meer bedraagt dan €
18.866,60, het gedeelte dat niet meer bedraagt dan het verschil tussen €
3.143,98 en het gedeelte van de genoten arbeidsvrijstelling dat meer
bedraagt dan € 18.866,60.
1.2.3. Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
•

Categorie A: € 13.395,42

•

Categorie B: € 13.395,42

•

Categorie C: € 16.738,72
Min

Extra
inkomsten

Belastingen

Besparing

IVT

€23,68

Invaliditeitsuitkering

€244,5

Extra kosten

VOP
Aanpassingen

Med

Max

€45,55

€71,09

€ 7,52

€ 9,33

€4,48

Jobcreatie

€143,69

€221,59

€ 423,8

BEREKENINGEN
6.5 Inclusiviteit op de arbeidsmarkt.
Werkloosheidspercentage
32.000/272000 = 11,8%
6.6.1 Gemiddelde jaarlijkse uitkering
Primaire arbeidsongeschiktheid ( in 1000)
(1.556.792+82.085)/425811 = 3.848,8
3.656*1,0491 = 4.037,8
Met tussenkomsten werkgever
(1.556.792+1.432.000+82.085)/425811 = 7.211,8
7.019*1,0491 = 7.565,9
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Invaliditeit
(4.039.355+279.938)/(299.408+21.415) 13463,16
12590,6*1,0491 = 14.124,21
Tabel 28
1.281.074.000/138.913 = 9222
1.281.074.000/166.903 = 7675
Beiden vermenigvuldigen met 1,0491 voor indexering tot 2017.
Tabel 29
5.309,75 door vermenigvuldiging van maximumbedragen per categorie met
aantal per categorie, gedeeld door totaal aantal uitkeringsbegunstigden. Hier
wordt gemiddeld 90% van uitgekeerd. è 5.309,75*0.9 = 4778,8
Als we dit cijfer ingeven bij het aantal jaarlijkse IVT en IT in de gegevens van DG
personen, bekomen we een gemiddelde jaarlijkse IVT van 7407,63.
(45676+77887)*4778,8 + (15350+77887)*X = 1281074000
X = 7407,63
Beide optellen geeft 12186,43. Corrigeren voor de index door te
vermenigvuldigen *1,0491.

Appendix 2

LOGBOEK
27/10/2016

Interview met Tolbo VZW

27/10/2016

Beslissen welke termen relevant zijn

28/10/2016-07/12/2016 Literatuuronderzoek
08/12/2016

Brainstormsessie
09/12/2016

Interview met Tolbo VZW

05/02/2017

Literatuur onderzoek

21/02/2017

Berekeningen

05/03/2017

Expert interviews afnemen
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06/04/2017

Structuur uitwerken

07/04/2017-13/04/2017 Literatuuronderzoek
14/04/2017

Interview met Tolbo VZW

17/04/2017

Interview toegankelijkheidsinstanties

24/04/2017-26/04/2017 Finalisering rapport
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Appendix 3

PROJECT FICHE

PROJECT

MVO

PROJECTFICHE
< De meerwaarde van een inclusieve samenleving >
Tolbo vzw
Kasteelstraat 37
1840 Londerzeel
Mark Van Assche
Gsm: 0475 85 83 19
markvanassche@skynet.be

De bedoeling is een dossier aan te maken, opdat Unizo deze in de handelskern versterking
doelstellingen kan steken. Het dossier zou gaan over hoe lokale besturen overtuigd kunnen
worden van de meerwaarde van een inclusieve samenleving. We doen dit door het
berekenen van de economische meerwaarde aan de hand van de volgende logic tree.
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Doelstelling van het project
Wat zijn de doelstellingen van dit project?
- Een toegankelijke samenleving creëren
- Handelaars overtuigen van de
meerwaarde van een toegankelijke
samenleving
- Een dossier voor Unizo opstellen dat
geïntegreerd kan worden in hun werk
rond handelskernversterking.

Scope van het project
Wat zal onderzocht worden (en wat niet)
gegeven tijd en middelen?
- Berekenen van de besparing bij het
combineren van de aanleg van bv.
wegenwerken met het creëren van
toegankelijkere openbare ruimte.(wat
wettelijk verplicht is)
- Berekenen van de opbrengst op sociale
zekerheidstoelagen
- Berekenen van de opbrengst van
toegankelijk toerisme.
- Schatten van economische meerwaarde
door jobcreatie en consumptie bij mensen
met een beperking.

Projectmedewerkers
Lijst je teamgenoten op, inclusief contactgegevens. Duid aan wie de teamleider is.
- Teamleider: Filippe Konings: filippekonings@gmail.com // +32471769667
- Johnas Soulopoulos: schaffersw@skynet.be // +32476208259
- William Schaffers: Johnas@soulopoulos.be // +32497061706
Interne Begeleider Universiteit Antwerpen
Naam: Johan Braet
Emailadres: johan.braet@uantwerpen.

Telefoonnummer: 03/ 265 42 02

Definitie van succes
Wat moet er opgeleverd worden opdat iedereen tevreden is?
- voor de organisatie: Als er een dossier wordt aangemaakt dat 1) de waarde van een
toegankelijke samenleving berekent en 2) dit dossier in aanmerking kan komen om in
Unizo’s werk rond handelskernversterking te worden geïntegreerd
- voor de Universiteit Antwerpen: Als de geschatte getallen volgens een correcte
wetenschappelijke methode (inclusief kansverdelingen) worden berekend.
- voor de studenten: Wanneer het project in goede overeenstemming met de klant verloopt,
het werkschema wordt gevolgd en het resultaat overeenkomt met de geformuleerde
doelstellingen.
Communicatie met de organisatie
De communicatie met de organisatie verloopt via meerdere kanalen. Veelal wordt een
wekelijkse persoonlijke mail gebruikt maar ook gesprekken in persoon werden en zullen
gevoerd worden indien nodig.
Projectmanagement
Ons project team vond het essentieel om met de klant persoonlijk samen te zitten en contact
te houden om een zo helder mogelijk beeld van het project te krijgen.
Vervolgens hebben we het project opgedeeld in duidelijk afgebakende delen. Deze kunnen
vervolgens verdeeld worden en toegewezen worden. Het is belangrijk dat iedereen zich aan
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deze deadlines zal houden.
Bovendien hebben we nog een aantal extra delen voorzien die kunnen aangeboord worden,
moest een bepaald deel lichter uitvallen dan verwacht.
De bedoeling is om het voorbereidende werk al voor de Kersperiode af te werken. Dit houdt
in dat er met de juiste externe bronnen contact moet worden gelegd, reeds bruikbare
bronnen moeten worden gezocht en een structuur van het project verder uitgedacht moet
worden (Inhoudelijke deadline 1; zie later)
Na de kerstperiode volgt voornamelijk een fase van uitwerking, waarbij veelvuldig gebruik
zal moeten gemaakt worden van het uitwerken van schattingen, het afronden van
bevindingen vanuit externe bronnen en het opstellen van het finaal werkdocument.
Work breakdown
Deel het project op in relevante werkpakketten en lijst deze op in de tabel. Identificeer voor
elk werkpakket een eindverantwoordelijke, een tastbaar resultaat en een deadline. Zorg
ervoor dat de tabel professioneel en overzichtelijk de verschillende stappen van het project
weergeeft.
Werkpakket
Verwerven en
verwerken van info
uit externe bronnen
+ contact met Tolbo
vzw

Verantwoordelijke
Filippe

Deliverable
Aantal nuttige
antwoorden uit
externe bronnen +
mate van
verstandhouding met
Tolbo vzw

Timing
Verwerven: voor 20
December

Correcte berekening
schattingen a.d.h.v
bijvoorbeeld Excel

William

Aftoetsen van
correctheid
berekeningsmethode.

Zou in maart richting
finale fase moeten
werken.

Overzien algemene
structuur +
presentatie +
verwerken info
bronnen + analyse
berekeningen.

Johnas

Overzichtelijke en
gestructureerd

Structuur: voor 20
december

Verwerken: voor 15
April

Verwerken info +
analyse: voor 15
April
Presentatie: voor 20
April
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Tijdlijn
Geef de planning van het project weer op de tijdlijn.

t
20 December

17 Februari

31 Maart

15 April

Afronding

Finale versie

20

April
Inhoudelijke
Overlopen tussentijdse
Finale
deadline 1
werk met Tolbo
presentatie

berekeningen document

Wordt er een bijdrage geleverd aan de eventuele onkosten voor de studenten
(transportkosten, drukwerk)?
o ja o nee
Zo ja, welke:

Gaat de organisatie ermee akkoord dat de resultaten gepubliceerd worden en zo openbaar
worden voor derden? *
o ja

o nee

Appendix 4

VOORTGANGSRAPPORT

PROJECT

MVO

PROJECTFICHE
< De meerwaarde van een inclusieve samenleving >
Tolbo vzw
Kasteelstraat 37
1840 Londerzeel
Mark Van Assche
Gsm: 0475 85 83 19
markvanassche@skynet.be
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De bedoeling is een dossier aan te maken, opdat Unizo deze in de handelskern versterking
doelstellingen kan steken. Het dossier zou gaan over hoe lokale besturen overtuigd kunnen
worden van de meerwaarde van een inclusieve samenleving. We doen dit door het
berekenen van de economische meerwaarde aan de hand van de volgende logic tree.

Doelstelling van het project
Wat zijn de doelstellingen van dit project?
- Een toegankelijke samenleving creëren
- Handelaars overtuigen van de
meerwaarde van een toegankelijke
samenleving
- Een dossier voor Unizo opstellen dat
geïntegreerd kan worden in hun werk
rond handelskernversterking.

Scope van het project
Wat zal onderzocht worden (en wat niet)
gegeven tijd en middelen?
- Berekenen van de besparing bij het
combineren van de aanleg van bv.
wegenwerken met het creëren van
toegankelijkere openbare ruimte.(wat
wettelijk verplicht is)
- Berekenen van de opbrengst op sociale
zekerheidstoelagen
- Berekenen van de opbrengst van
toegankelijk toerisme.
- Schatten van economische meerwaarde
door jobcreatie en consumptie bij mensen
met een beperking.

Projectmedewerkers
Lijst je teamgenoten op, inclusief contactgegevens. Duid aan wie de teamleider is.
- Teamleider: Filippe Konings: filippekonings@gmail.com // +32471769667
- Johnas Soulopoulos: schaffersw@skynet.be // +32476208259
- William Schaffers: Johnas@soulopoulos.be // +32497061706
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Interne Begeleider Universiteit Antwerpen
Naam: Johan Braet
Emailadres: johan.braet@uantwerpen.

Telefoonnummer: 03/ 265 42 02

Definitie van succes
Wat moet er opgeleverd worden opdat iedereen tevreden is?
- voor de organisatie: Als er een dossier wordt aangemaakt dat 1) de waarde van een
toegankelijke samenleving berekent en 2) dit dossier in aanmerking kan komen om in
Unizo’s werk rond handelskernversterking te worden geïntegreerd
- voor de Universiteit Antwerpen: Als de geschatte getallen volgens een correcte
wetenschappelijke methode (inclusief kansverdelingen) worden berekend.
- voor de studenten: Wanneer het project in goede overeenstemming met de klant verloopt,
het werkschema wordt gevolgd en het resultaat overeenkomt met de geformuleerde
doelstellingen.
Communicatie met de organisatie
De communicatie met de organisatie verloopt via meerdere kanalen. Veelal wordt een
wekelijkse persoonlijke mail gebruikt maar ook gesprekken in persoon werden en zullen
gevoerd worden indien nodig.
Projectmanagement
Ons project team vond het essentieel om met de klant persoonlijk samen te zitten en contact
te houden om een zo helder mogelijk beeld van het project te krijgen.
Vervolgens hebben we het project opgedeeld in duidelijk afgebakende delen. Deze kunnen
vervolgens verdeeld worden en toegewezen worden. Het is belangrijk dat iedereen zich aan
deze deadlines zal houden.
Bovendien hebben we nog een aantal extra delen voorzien die kunnen aangeboord worden,
moest een bepaald deel lichter uitvallen dan verwacht.
De bedoeling is om het voorbereidende werk al voor de Kersperiode af te werken. Dit houdt
in dat er met de juiste externe bronnen contact moet worden gelegd, reeds bruikbare
bronnen moeten worden gezocht en een structuur van het project verder uitgedacht moet
worden (Inhoudelijke deadline 1; zie later)
Na de kerstperiode volgt voornamelijk een fase van uitwerking, waarbij veelvuldig gebruik
zal moeten gemaakt worden van het uitwerken van schattingen, het afronden van
bevindingen vanuit externe bronnen en het opstellen van het finaal werkdocument.
Work breakdown
Deel het project op in relevante werkpakketten en lijst deze op in de tabel. Identificeer voor
elk werkpakket een eindverantwoordelijke, een tastbaar resultaat en een deadline. Zorg
ervoor dat de tabel professioneel en overzichtelijk de verschillende stappen van het project
weergeeft.
Werkpakket
Verwerven en

Verantwoordelijke
Filippe

Deliverable
Aantal nuttige

Timing
Verwerven: voor 20
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verwerken van info
uit externe bronnen
+ contact met Tolbo
vzw

antwoorden uit
externe bronnen +
mate van
verstandhouding met
Tolbo vzw

December
Verwerken: voor 15
April

Correcte berekening
schattingen a.d.h.v
bijvoorbeeld Excel

William

Aftoetsen van
correctheid
berekeningsmethode.

Zou in maart richting
finale fase moeten
werken.

Overzien algemene
structuur +
presentatie +
verwerken info
bronnen + analyse
berekeningen.

Johnas

Overzichtelijke en
gestructureerd

Structuur: voor 20
december
Verwerken info +
analyse: voor 15
April
Presentatie: voor 20
April

Tijdlijn
Geef de planning van het project weer op de tijdlijn.

t
20 December

17 Februari

31 Maart

15 April

Afronding

Finale versie

20

April
Inhoudelijke
Overlopen tussentijdse
Finale
deadline 1
werk met Tolbo
presentatie

berekeningen document

Wordt er een bijdrage geleverd aan de eventuele onkosten voor de studenten
(transportkosten, drukwerk)?
o ja o nee
Zo ja, welke:
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Gaat de organisatie ermee akkoord dat de resultaten gepubliceerd worden en zo openbaar
worden voor derden? *
o ja

o nee
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