Antwerpen, 1 juni 2016
PERSBERICHT: Rechtzetting na de uitlatingen van de Vlaamse Minister-President

Na de verklaringen en de beschuldigingen van de Minister-President in het Radio 1 programma
‘De Ochtend’ over het bekendmaken van vertrouwelijke gegevens en het handelen met
voorkennis

van

zaken

willen

wij

volgende

elementen

verduidelijken:

1. Het contract waarvan sprake is reeds vorig jaar afgelopen en de berekende armoedecijfers
vallen buiten het contract. De gebruikte data maken geen voorwerp uit van
vertrouwelijkheidsclausules.

2. De cijfers die in de Conceptnota van de Vlaamse Regering werden opgenomen (onder Deel
II, titel ‘Gesimuleerde armoederisico’s’) werden berekend met gegevens die onder de
Openbaarheid van Bestuur vallen.

3. Ze werden ongevraagd en met verwijzing naar de bron door de Vlaamse Regering
bekendgemaakt en gepubliceerd.

4. De voornoemde cijfers werden berekend zonder volledige voorkennis van zaken: de
bedragen werden in nominale termen gesimuleerd op de huidige inkomens van de gezinnen
vertrekkende van de bestaande indexeringslogica. Bovendien moeten dergelijke armoedecijfers
altijd met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. De tabel in bijlage geeft onze
interpretatie van de resultaten weer, met en zonder rekening te houden met het mogelijke effect
van de inflatie.

5. Deze berekening houdt geen rekening met de andere elementen uit de beslissing van de
Vlaamse regering, zoals de beslissing om een indexsprong over te slaan en dit budget te
gebruiken voor de financiering van de uitgewerkte transitie met verworven rechten, de
toekenning van bijkomende sociale toeslagen aan gezinnen die in het huidige systeem zitten en
de uitbouw van de derde pijler. Een grondige armoedetoets op het geheel is dus noodzakelijk
om dit verder te nuanceren.
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Het Centrum voor Sociaal Beleid stelt zich graag dienstbaar ter beschikking voor advies aan de
samenleving. Het staat wel voor volledige wetenschappelijke onafhankelijkheid en zal nooit
politieke recuperatie of bevoogding accepteren.

Bea Cantillon en Wim Van Lancker
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
Universiteit Antwerpen
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BIJLAGE

De armoedecijfers in deze bijlage worden op basis van het microsimulatiemodel
MEFISTO/EUROMOD gesimuleerd op een representatieve steekproef van de Belgische
bevolking (EU-SILC), en gaan bijgevolg altijd gepaard met een onzekerheidsmarge. Daar moet
rekening mee worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten.
In onderstaande tabel 1 tonen we in de tweede rij de gesimuleerde armoedecijfers voor Vlaamse
gezinnen met kinderen voor het jaar 2015, met het bestaande kinderbijslagstelsel. De derde rij
toont de armoede-impact van het nieuwe systeem voor het jaar 2015; dit zijn de cijfers die ook
in het publieke debat de ronde doen1. Dit is de gesimuleerde impact van het nieuwe stelsel
mocht het vandaag worden ingevoerd ter vervanging van het huidige stelsel. In realiteit zal het
nieuwe stelsel gefaseerd worden ingevoerd, en dit vanaf 2019. Als de bedragen van het nieuwe
stelsel die vandaag worden gecommuniceerd ook in 2019 zullen gelden (en dus niet worden
aangepast aan de inflatie), dan moeten we daar uiteraard rekening mee houden in de berekening
van de armoedecijfers. Rij 4 van tabel 1 toont de impact van het nieuwe stelsel op het
armoederisico van Vlaamse gezinnen met kinderen uitgedrukt in prijzen van 2015 (rekening
houdend met inflatie à rato van 2% per jaar2). Voor elk van de simulaties toetsen we de
significantie van de verschillen tussen het huidige en het nieuwe systeem aan de hand van een
t-toets.

Tabel 1 Gesimuleerde armoederisico’s huidige en nieuwe stelsel kinderbijslag, Vlaanderen
Kinderen
(< 18)

Gezinnen

10.3%

Gezinnen
met 1
kind
12.3%

Gezinnen
met 2
kinderen
7.6%

Gezinnen
met 3
kinderen
8.8%

Gezinnen
met 4+
kinderen
23.2%

Baseline

11.2%

Hervorming

10.3%

9.4%*

10.7%*

7.5%

7.1%

Hervorming in prijzen
2015

11.0%

10.1%

10.7%*

8.4%*

8.4%

Eenoudergezinnen
22.3%

Koppels
met
kinderen
7.2%

23.2%

20.8%

6.5%

25.4%

22.9%

6.9%

Noot: * p < 0.05 op basis van een t-test. Bron: simulaties op basis van MEFISTO/EUROMOD, inkomens op basis
van EU-SILC 2012, prijzen 2015, regelgeving 2016.
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Omdat we hier de meest recente regelgeving simuleren zijn er kleine afwijkingen na de komma.
Hierbij worden ook de inkomensgrenzen voor de sociale toeslagen uitgedrukt in prijzen van 2015.
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Tabel 1 toont dat het nieuwe stelsel leidt tot een kleine maar statistisch significante daling van
de armoede bij Vlaamse gezinnen met kinderen, en bij gezinnen met 1 kind. Voor de andere
gezinstypes kunnen we geen statistisch significante verschillen vaststellen. De tabel toont
echter ook het belang van indexering voor het armoederisico: wanneer we het nieuwe systeem
invoeren uitgedrukt in prijzen van 2015, dan daalt het armoederisico significant bij gezinnen
met 1 kind, en stijgt het significant bij gezinnen met 2 kinderen. Voor de andere gezinstypes
kunnen we geen verschillen vaststellen. Wij hopen dat deze simulatieresultaten verder in het
publieke debat op een genuanceerde en constructieve manier zullen worden gebruikt.
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