
De sociaal-economische en
maatschappelijke doelmatigheid van de
inkomensvervangende en
integratietegemoetkoming aan
gehandicapten

Inleiding

De bedoeling van de regeling van de tegemoetko-
mingen aan gehandicapten is de minstbedeelden
onder hen ter hulp komen. Het is een residuele re-
geling van sociale bescherming, waarvoor geen bij-
dragen worden bevraagd en waarvan de prestaties
door het Rijk worden gefinancierd. Dit betekent dat
er slechts in laatste instantie beroep op gedaan kan
worden, nadat de aanvrager van een tegemoetko-
ming zijn rechten in de verschillende socialezeker-

heidsstelsels heeft laten gelden
(werkloosheid, ziekte en invalidi-
teit, ...).

Alhoewel de federale Bestuursdi-
rectie van de Uitkeringen aan Ge-
handicapten actief is op verschil-
lende fronten, legt het onderzoeks-
project zich toe op de inkomens-
vervangende- en integratietege-
moetkomingen. De inkomensver-
vangende tegemoetkoming (IVT)
wordt toegekend aan de persoon
wiens verdienvermogen, ingevol-
ge zijn handicap, verminderd is tot
één derde of minder van wat een
valide persoon op de algemene ar-
beidsmarkt kan verdienen (be-
schermde tewerkstelling niet mee-

gerekend). De integratietegemoetkoming (IT)
wordt toegekend aan de gehandicapte met een ver-
minderde zelfredzaamheid, die aldus moeilijkhe-
den ondervindt om zich in het maatschappelijke le-
ven te integreren. Deze twee uitkeringen kunnen
gelijktijdig of afzonderlijk toegekend worden. Het
kan gebeuren dat iemand waarvan het vermogen
om inkomen te verwerven weinig of niet is aan-
getast, grote problemen heeft inzake zelfredzaam-
heid, of omgekeerd.

OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 1-2/2001 225

De federale Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Gehandi-

capten bezit weinig zicht op de maatschappelijke structuur van

de rechthebbenden op een tegemoetkoming. Evenmin is het mo-

gelijk een profiel van de gehandicapte in relatie tot de tege-

moetkoming te schetsen. Bovendien stelt zich de vraag hoe de

efficiëntie van een tegemoetkoming te evalueren. De doelstel-

ling van dit onderzoek is daarom drievoudig:

– Wat is het sociologisch profiel van de gehandicapte gerech-

tigd op een tegemoetkoming?

– Hoe kan de sociaal-economische doelmatigheid van een te-

gemoetkoming worden ingeschat?

– Welke zijn de beleidsmatige conclusies hieraan verbon-

den?



Het onderzoek

Het onderzoek verloopt langs twee assen. In eerste
instantie werden op basis van administratieve en
medische gecodeerde basisgegevens een aantal
werkdossiers van aanvragers van een IVT en/of IT
statistisch en sociaal-economisch geanalyseerd. Er
werden 2 500 dossiers over 4 functionele domei-
nen geclassificeerd, met name de persoonlijke en
gezinsmatige sfeer, de financiële leef- en werkom-
geving, de handicap en tegemoetkoming, en de ad-
ministratieve bepalingen.

Vervolgens werden de uitgewerkte statistisch-eco-
nomische resultaten gerelateerd tot een sociologi-
sche bevraging. Dit gebeurde door diepte-inter-
views en contacten met bevoorrechte getuigen. Het
sociologische luik biedt de mogelijkheid om de ‘ru-
we en onpersoonlijke’ statistische bevindingen in
te kleuren.

De resultaten

Uit de statistische analyse blijkt dat de aandacht
dient gericht naar de toegekende tegemoetkoming-
en (49,9%), de dossiers verworpen wegens een te
hoog inkomen (34,7%) en omwille van medische
redenen (14,1%).1

In dit artikel beperken we ons tot de gegevens be-
treffende het beroep van de aanvrager. Slechts 206
aanvragers oefenden ten tijde van de indiening een
beroep uit. Dit komt neer op ruim 8%. De grootste
werkzaamheid wordt aangetroffen bij aanvragers
die het bijzonder onderwijs volgden. De werk-
zaamheid loopt op van 8,3% (gemiddeld) tot
21,1%.

Aanvragers die werken en het bijzonder onderwijs
volgden zijn hoofdzakelijk Nederlandstalig. Bijna
70% is tewerkgesteld in een beschutte werkplaats
en 4/5 heeft het statuut van arbeider.

Van de toegekende Franstalige en Nederlandstalige
dossiers zijn er respectievelijk slechts 5,2% en 8,2%
beroepsactieven. Deze percentages stijgen tot
12,3% wat betreft de Franstalige dossiers verwor-
pen om medische redenen. Zelfs de dossiers die
verworpen zijn omwille van een te hoog inkomen
kennen een lage beroepsactiviteit van de gehandi-

capte (8,2% en 8,6%) of anders gezegd: de diverse
bronnen tot inkomen hebben weinig te maken met
een beroepsactiviteit van de aanvrager.

Kijken we echter terug in de tijd, dan blijkt meer
dan 62% ooit gewerkt te hebben. Dit wijst erop dat
het merendeel van de aanvragers op latere leeftijd
(beroeps)gehandicapt is geworden of pas op latere
leeftijd moeilijkheden ondervindt in het beroepsle-
ven.

Wat betreft de tewerkstelling in een beschutte
werkplaats wordt berekend dat 3,5% er werkzaam
is over alle dossiers samen. Ruim 70% van de aan-
vragers die in een beschutte werkplaats werken
zijn geboren na 1960.

Bijna 45% van de aanvragers heeft een partner. De
partner heeft een grotere graad van beroepsactivi-
teit, zij het in beperkte mate.

Sociologische bevraging

Uit de 2 500 dossiers werden 12 respondenten ge-
selecteerd voor een diepte-interview. Het betreft 6
Franstaligen en eveneens 6 Nederlandstaligen. Er
werd rekening gehouden met een gelijke verdeling
naar geslacht en provincie.

Daarnaast werden er interviews afgenomen met
bevoorrechte getuigen. Het gaat over twee genees-
heren, een persoon die werkzaam is op het Cen-
trum voor Leerlingenbegeleiding, de moeder van
een kind met ‘gezondheidsproblemen’, een psy-
choloog, een vormingswerker, een begeleider be-
schutte werkplaats en iemand van de vakbond.
Ook hier werd er rekening gehouden met de taal-
verdeling.

Twaalf stielen en dertien ongelukken, laten we het
zo maar zeggen.

De meeste respondenten hebben al ‘van alles’ ge-
daan in hun leven. Perioden van werken worden
afgewisseld met perioden van werkloosheid.

Over de beschutte werkplaatsen waren de mening-
en verdeeld. Opvallend is dat niemand zichzelf be-
schouwt als een mogelijke werknemer. Beschutte
werkplaatsen worden onmiddellijk geassocieerd
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met het woord ‘gehandicapten’, terwijl ze deze be-
naming niet voor zich zelf gebruiken. Ook denken
de ondervraagde respondenten louter aan de men-
taal gehandicapten.

Het werk was gedaan en ik moest elke keer gaan.

De respondenten vinden dat ze het moeilijker heb-
ben dan de validen. De arbeidsomstandigheden
zijn volgens hen niet aangepast. In het geval van
problemen, worden zij het eerst aangepakt. Ze
voelden zich niet goed in de uitgevoerde jobs. Op
de vraag of ze momenteel graag zouden werken,
antwoordden de meeste respondenten negatief.
Enkel indien de arbeidsomstandigheden optimaal
zijn, achten ze zichzelf in staat een beroep uit te oe-
fenen.

Ze willen een volwaardige job en jobzekerheid.
Jobzekerheid is voor personen met een handicap
nog belangrijker omdat het voor hen telkens een
lijdensweg is een nieuwe job te zoeken. De zoek-
tocht naar een job gaat met veel obstakels gepaard.

En dan gebeurde het dat hij een werkaanbieding
kreeg waar opstond: ‘U wenden tot de VDAB voor
verdere inlichtingen’ en als hij daar dan naartoe
ging kreeg hij meerdere keren als antwoord: ‘dat is
niks voor u, gij kunt dat toch niet’, wat zijn zelfver-
trouwen alweer een stuk naar benedenhaalt.

Er werd bijvoorbeeld voorgesteld dat iets in de tuin-
bouw zou doen. Nu is dat iemand die helemaal niet
graag tuiniert. Ik kan me niet voorstellen dat zo ie-
mand in die richting gestuurd kan worden.

Er wordt gevraagd vanuit de persoon te vertrekken
en niet vanuit het aanbod. Een behoeftegestuurd
beleid in plaats van een aanbodsgericht beleid.

Ook op het vlak van alternatieve opleidingsmoge-
lijkheden zoals vormingscentra en VDAB-cursus-

sen, blijkt de frustratie groot. Een tekort aan
informatiedoorstroming valt op.

Inzake de beschutte werkplaatsen is er nog veel
werk aan de winkel. De arbeidsomstandigheden
en lonen zijn niet alleen ondergeschikt aan het nor-
male arbeidscircuit maar de werknemer is onmon-
diger en kent zijn rechten niet.

Bovendien zijn er mentaliteitsveranderingen nodig.
Er wordt nog altijd van uit gegaan dat een persoon
met gezondheidsproblemen minder bekwaam is.
Indien we hieraan blijven vasthouden kunnen de
gehandicapten niet uit de afhankelijke positie van
het uitkeringsstelsel geraken.

Het feit dat die afhankelijkheidspositie zou opge-
heven moeten worden, wil niet zeggen dat de ge-
handicapten uit de uitkeringsstelsels moeten ge-
haald worden. Er moet gewerkt worden aan betere
arbeidsomstandigheden. Daarnaast moet het recht
op uitkering blijven bestaan.

Mais l’handicapé a toujours été oublié parce que
c’est la culture de l’assistance. Si un handicapé a
une bonne allocation, c’est bien, il peut rester chez
lui. On en croit pas que c’est bon!

Saddie Choua
IISA

Noot
1. De andere percentages, verworpen wegens nationaliteit

en verblijfsvoorwaarden en opschorting wegens gevang-
enis, worden geweerd omwille van hun kleinschaligheid.
Ook de Nederlandstalige dossiers verworpen om medische
redenen (3,2%) worden niet in aanmerking genomen in
het verloop van de analyse. Hier geldt dat zij de statisti-
sche analyse in storende mate zou vertekenen.
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