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2. Projectvoorstel  

 

2.1. Situering van het thema 

Via progressieve tewerkstelling is het voor arbeidsongeschikte werknemers aantrekkelijk gemaakt om 

tijdens of na een periode van ziekte of afwezigheid opnieuw aan het werk te gaan. Deze tewerkstelling 

maakt het namelijk mogelijk dat, wanneer het werk aangepast moet worden, of wanneer het werk 

slechts deels hervat kan worden, de uitkering van het ziekenfonds (gedeeltelijk) kan gecombineerd 

worden met een loon voor de gepresteerde arbeid. Hierbij ligt de som van het loon en de 

(verminderde) uitkering hoger dan het uitkeringsbedrag dat verkregen wordt wanneer men niet werkt. 

Daarnaast moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen wanneer de werknemers opnieuw 

arbeidsongeschikt wordt en dus uitvalt. Niet enkel voor de werknemer, maar ook voor de werkgever 

is dit systeem hierdoor aantrekkelijk. Door het mogelijk te maken dat een (gedeeltelijke) uitkering 

gecombineerd kan worden met een arbeidsinkomen, wordt hierdoor dus ingezet op het verkleinen 

van een belangrijke drempel die voor uitkeringstrekkers vaak aanwezig is om opnieuw aan het werk te 

gaan, namelijk de inactiviteitsval. 

Ook voor andere uitkeringstrekkers en inactieven kunnen er drempels zijn die ervoor zorgen dat ze 

niet participeren op de arbeidsmarkt. De overstap van een uitkering naar betaalde arbeid gaat namelijk 

vaak gepaard met het verlies van de uitkering. Omdat het voor langdurige werkzoekenden en inactieve 

personen niet altijd mogelijk is om voldoende inkomen uit arbeid te realiseren of gedurende een 

voldoende lange periode tewerkgesteld te zijn, kan arbeidsdeelname leiden tot een lager beschikbaar 

inkomen. Voor deze personen zijn er dus werkloosheids- en inactiviteitsvallen die een financiële 

drempel vormen die hen ervan weerhouden om (terug) aan de slag te gaan. 

Deze vaststellingen roepen belangrijke vragen op. Bij welke uitkeringen is er sprake van een financieel 

voordeel wanneer men (opnieuw) gaat werken? Kunnen maatregelen naar analogie met progressieve 

tewerkstelling de financiële drempels (gedeeltelijk) wegwerken voor die uitkeringen waar er sprake is 

van een inactiviteitsval? Meer concreet gesteld: voor welke (langdurige) werkzoekenden en niet-

beroepsactieven kan de combinatie van een (gedeeltelijke) uitkering en deeltijdse arbeid een 

financiële opstap zijn naar voltijdse arbeid?  

Eerder onderzoek heeft de financiële drempels in kaart gebracht voor Vlaanderen en België (zie Sectie 

2.2). Hierbij lag de focus voornamelijk op het bepalen van de grootte van de werkloosheids- en 

invaliditeitsvallen. Analyses van hervormingen die als doel hebben deze financiële drempels weg te 

werken, zijn er nauwelijks. Met dit project willen we de impact nagaan op de werkloosheids- en 
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invaliditeitsvallen van hervormingen die geïnspireerd zijn op het systeem van progressieve 

tewerkstelling.   

In het kader van dit onderzoeksproject willen we volgende vragen beantwoorden: 

1) Wat is voor uitkeringstrekkers en inactieven in 2022 de financiële impact van werkhervatting 

op het beschikbaar huishoudinkomen? In welke mate hangt deze financiële impact af van de 

karakteristieken van het huishouden, van de uitkering en van het arbeidsinkomen dat men kan 

verdienen? 

2) Wat is de financiële impact van een systeem van progressieve werkhervatting voor langdurig 

werkzoekenden en niet beroepsactieven? Voor welke uitkeringen kan de financiële drempel 

om terug aan het werk te gaan verkleind worden door het mogelijk te maken dat deeltijdse of 

voltijdse werkhervatting mag gecombineerd worden met een uitkering, en welke 

karakteristieken van het huishouden spelen hierbij een rol? 

3) Op welke manier kan het bestaande systeem geoptimaliseerd worden, al dan niet door gebruik 

te maken van elementen van het systeem van progressieve werkhervatting? Wat zijn hierbij 

aandachtspunten en mogelijke valkuilen? 

 

2.2. Conceptueel, theoretisch of beleidsmatig analysekader  

Eerder onderzoek voor Vlaanderen/België biedt het startpunt voor het analysekader voor voorliggend 

onderzoeksproject. De inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige 

gezondheidsproblemen zijn in het kader van twee VIONA studieopdrachten in kaart gebracht door het 

Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) voor het beleid (1) in 2009 (Bogaerts e.a., 2009) en (2) in 2012 

(Hufkens en Van Mechelen, 2014). In beide studies werd gewerkt met ‘standaard simulaties’, wat 

betekent dat voor hypothetische gezinnen het netto beschikbaar inkomen wordt berekend, zowel in 

een uitkeringssituatie als in het geval van werk. In de studie over 2009 werd hiervoor gebruikgemaakt 

van het statisch simulatiemodel STASIM dat ontwikkeld is door het CSB. In Hufkens en Van Mechelen 

(2014) werd gebruikgemaakt van het microsimulatiemodel MOTYFF (MOdelling Typical Families in 

Flanders) dat ontwikkeld is door het CSB en KULeuven in het kader van het FLEMOSI project en dat 

gebaseerd is op het Europese ‘tax-benefit’ model EUROMOD. 

In Bogaerts e.a. (2009) werden vijf uitkeringsstelsels betrokken: primaire arbeidsongeschiktheid, 

invaliditeit, tegemoetkomingen aan gehandicapten, werkloosheid en leefloon. Hufkens en Van 

Mechelen (2014) analyseerden de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, de 

invaliditeitsuitkeringen, de inkomensvervangende uitkering en de integratie-uitkering. Uit beide 

studies bleek dat er globaal genomen geen financiële minderopbrengsten zijn bij werkhervatting na 

uitkeringsafhankelijkheid, op voorwaarde dat men het werk kan hervatten aan hetzelfde loonniveau 

als datgene waarop de uitkering gebaseerd is. De situaties waarin er wel sprake is van een inkomensval 

zijn ook in beide studies dezelfde. Een inkomensverlies werd vastgesteld bij de overgang van voltijdse 

tewerkstelling aan een laag loon na een maximale ZIV-uitkering, bij de werkhervatting van een aantal 

specifieke typesituaties (alleenstaanden; tweeverdieners met kinderen) en bij personen die een 

deeltijdse job in het kader van toegelaten arbeid – dus met gedeeltelijk behoud van een ZIV-uitkering 

– inruilen voor een voltijdse betrekking (waarbij dan meestal geen cumulatie tussen uitkering en 

arbeidsinkomen mogelijk is). Uit Hufkens en Van Mechelen (2014) bleek dat de financiële opbrengst 

van een transitie van een zuivere uitkeringssituatie naar werk in de periode 2009-2012 in de meeste 

gesimuleerde gevallen was afgenomen, wat betekent dat het risico op een inkomensval in die periode 

was toegenomen. 
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In Hufkens e.a. (2016) werden de simulaties van de inactiviteitsvallen uit Hufkens en Van Mechelen 

(2014) gerepliceerd voor het beleid in 2016. De voornaamste bevindingen uit de vorige studies werden 

hierbij bevestigd. Naast een simulatie van de inactiviteitsvallen is in deze paper ook de impact van een 

beleidshervorming gesimuleerd die het voor personen met een ziekte-uitkering aantrekkelijker moet 

maken om terug aan het werk te gaan. Hiervoor werd gekeken naar de impact van de overstap van de 

berekening van de uitkering op basis van het aantal gewerkte uren in plaats van op het 

arbeidsinkomen. Hieruit bleek dat mensen met een uitkering op basis van een gemiddeld (of hoger 

loon) die vervolgens voor hetzelfde loon gaan werken, hogere werkprikkels ervaren. Mensen met een 

minimumuitkering die aan de slag gaan aan een minimumloon, ervaren daarentegen lagere 

werkprikkels door deze hervorming. 

Met dit onderzoek willen we de grootte van de werkloosheids- en invaliditeitsvallen in kaart brengen 

voor 2022. Volgende uitkeringen zijn relevant in het kader van deze vallen: 

- de ziekte- of invaliditeitsuitkering; 

- het leefloon; 

- de inkomensvervangende of integratietegemoetkoming;  

- de uitkering omwille van beroepsziekte of arbeidsongeval; 

- de werkloosheidsuitkering. 

Uit de lijst van deze uitkeringen maken we een selectie voor de empirische analyse; de selectie zal 

gebeuren in overleg met de stuurgroep. Net als in de eerdere studies zullen we de analyses uitvoeren 

aan de hand van de zogenaamde ‘standaardsimulaties’. Om de werkloosheids- en inactiviteitsvallen te 

bepalen zullen we voor een selectie van typegezinnen de impact simuleren op het beschikbaar 

inkomen van de overstap van een uitkering naar werk aan de hand van een microsimulatiemodel (zie 

sectie 2.3 Methodologie). Hierbij zal zowel de overstap naar deeltijdse, als naar voltijdse tewerkstelling 

worden gesimuleerd. Door gebruik te maken van typegezinnen kan de impact (d.i. de grootte van de 

werkloosheids- en inactiviteitsvallen) voor personen met verschillende karakteristieken (leeftijd, 

opleidingsniveau, gezinssamenstelling, enz.) op het beschikbaar inkomen worden nagegaan. Ook 

jobkenmerken (tewerkstellingsgraad, sector, enz.) en de financiële voordelen van inactiviteit (sociaal 

tarief energie, enz.) zullen hierbij in rekening worden gebracht.  

Door te werken met typegezinnen kan een breder gamma aan beleidsaspecten (uitkeringen, sociale 

voordelen, enz.) in rekening worden gebracht bij het bepalen van het beschikbaar inkomen, dan 

wanneer we analyses zouden uitvoeren op survey of administratieve gegevens. Wanneer bijvoorbeeld 

gewerkt wordt met EU-SILC, kan namelijk enkel dat gedeelte van het beleid gesimuleerd worden 

waarover informatie aanwezig is in EU-SILC. Een beperking van het werken met typegezinnen 

daarentegen is de vraag naar de representativiteit van de typegezinnen en naar de feitelijke impact 

van inactiviteits- en werkloosheidsval op het arbeidsaanbod. Daarnaast worden er hierbij geen 

gedragseffecten opgenomen en is het aantal gezinssamenstellingen die geanalyseerd kunnen worden 

beperkt. 

Voor de selectie van de typegezinnen zullen we in eerste instantie voortbouwen op de gezinstypes die 

gebruikt zijn in Bogaerts e.a. (2009) en Hufkens en Van Mechelen (2014) (zie Tabel 1). De uiteindelijke 

selectie van typegezinnen, net zoals die van de uitkeringen, zal gebeuren in overleg met de stuurgroep. 
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Tabel 1: Overzicht van de gezinstypes in de simulatie en de belangrijkste kenmerken 

Gezinstypes  Partner  Kinderen  

Alleenstaande  Geen partner aanwezig  Geen kinderen 
aanwezig  

Eenouder  Geen partner aanwezig  2 kinderen (2 en 6 jaar)  

Eenverdienerskoppel zonder kinderen  Partner zonder 
inkomen/uitkering  

Geen kinderen 
aanwezig  

Eenverdienerskoppel met kinderen  Partner zonder 
inkomen/uitkering  

2 kinderen (2 en 6 jaar)  

Tweeverdienerskoppel zonder 
kinderen  

Partner werkt  Geen kinderen 
aanwezig  

Tweeverdienerskoppel met kinderen  Partner werkt  kinderen (2 en 6 jaar)  

Bron: Hufkens en Van Mechelen, 2014. 

Na het simuleren van de inactiviteits- en werkloosheidsvallen gaan we vervolgens na hoe stelsels naar 

analogie met de progressieve werkhervatting de drempel naar betaald werk bij deze uitkeringen 

kunnen verlagen; dus stelsels waarbij het combineren van werken en het trekken van een 

(gedeeltelijke) uitkering financieel aantrekkelijk zijn voor deze werknemers en hun werkgevers. Dit zal 

geanalyseerd worden door de financiële impact van deze stelsels te simuleren voor dezelfde 

uitkeringen en voor dezelfde typegezinnen waarvan we de werkloosheids- en inactiviteitsvallen in 

kaart brengen. 

 

2.3. Methodologie en toelichting over de wetenschappelijke kwaliteitscriteria 

 

2.3.1. Beschrijving simulatiemodel 

Voor onze analyses maken we gebruik van het Europese microsimulatiemodel EUROMOD. Dit is een 

statisch microsimulatiemodel voor alle landen van de Europese Unie dat het mogelijk maakt om de 

effecten van belastingen en uitkeringen voor huishoudinkomens te berekenen (Sutherland en Figari, 

2013). Op basis van EU-SILC wordt er jaarlijks voor elk van de EU-landen een EUROMOD input dataset 

gemaakt, eventueel aangevuld met specifieke nationale gegevens. In EUROMOD worden die aspecten 

van de uitkeringen en belastingen gesimuleerd waarover er informatie aanwezig is in EU-SILC. Het gaat 

over belastingen (waarvan de personenbelasting en de onroerende voorheffing de belangrijkste zijn), 

de sociale zekerheidsbijdragen (van werknemers en werkgevers) en uitkeringen (zowel die met 

middelentoets (leefloon, kinderbijslag, enz.) als zonder (werkloosheidsuitkering, geboortetoelage, 

enz.)) (zie Assal e.a. (2021) voor een uitgebreide beschrijving van de laatste jaarupdate voor België). 

Doordat zowel de uitkeringen, belastingen als sociale zekerheidsbijdragen opgenomen zijn in 

EUROMOD, is dit model uitermate geschikt om het beschikbaar inkomen te berekenen voor 

huishoudens. Daarnaast maakt EUROMOD het eveneens mogelijk om de impact van 

beleidsveranderingen op bijvoorbeeld het beschikbaar inkomen van de huishouden, of op armoede, 

ongelijkheid, enzovoort te analyseren.  

EUROMOD wordt veelvuldig gebruikt en is voor iedereen toegankelijk. Samen met de jaarlijkse update 

van het model zorgt dit ervoor dat het model continu wordt bijgewerkt en verbeterd, wat de 

betrouwbaarheid ervan sterk ten goede komt. Doordat er een gedeelde EUROMOD ‘taal’ is die wordt 

toegepast voor al de EU-landen, is dit model ook zeer geschikt en wordt het ook veelvuldig gebruikt 
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voor vergelijkingen tussen landen. De EUROMOD ‘taal’ en software is recent ook gebruikt voor de 

ontwikkeling van het microsimulatiemodel van de FOD Sociale Zekerheid, BELMOD1. 

Voor dit onderzoek gebruiken we de Hypothetical Household Tool (HHoT) die sinds december 2017 

opgenomen is in EUROMOD (Hufkens e.a., 2019). Via deze HHoT-EUROMOD tool kunnen de 

kenmerken (samenstelling, demografische kenmerken, enz.) van een hypothetisch huishouden 

geconstrueerd worden, waarna vervolgens de impact van het beleid (uitkeringen, belastingen) voor 

dit huishouden via EUROMOD bepaald kan worden (bv. het beschikbaar inkomen van dit huishouden). 

2.3.2.  Aanvullen van het model met relevante uitkeringen en financiële voordelen 

Niet al de uitkeringen waarbij er inactiviteits- of werkloosheidsvallen kunnen optreden, zijn 

opgenomen in EUROMOD. In EUROMOD is een simulatie van het leefloon en de werkloosheid (hoewel 

slechts gedeeltelijk) aanwezig. Het EUROMOD model zal daarom worden aangevuld met simulaties 

van de andere uitkeringen waarvoor we de inactiviteitsvallen en de impact van het invoeren van 

progressieve tewerkstelling zullen analyseren. Indien we onze analyses ook uitvoeren voor de 

werkloosheidsuitkering, zullen we de simulatie hiervan in EUROMOD vervolledigen. Voor het 

toevoegen of bijwerken van simulaties in EUROMOD moeten we in eerste instantie de 

toekenningscriteria en de parameters voor de berekening ervan nagaan in de wetgeving. Vervolgens 

kunnen we dan op basis van deze informatie de uitkeringen zo accuraat als mogelijk aan het EUROMOD 

model toevoegen.  

Ook financiële voordelen die verbonden zijn aan het krijgen van een uitkering worden opgenomen in 

de simulaties. Aangezien deze niet zijn opgenomen in EUROMOD, zullen we deze toevoegen. De 

belangrijkste financiële voordelen die deel zullen uitmaken van de simulaties zijn: de sociale tarieven 

voor gas en elektriciteit, de verwarmingstoelage en de verhoogde tegemoetkoming. Andere voordelen 

die kunnen worden opgenomen zijn: de huurpremie, het recht op een sociale huurwoning, het sociaal 

tarief/korting/compensatie voor water, de sociale correctie energieheffing en het sociaal telefoon- en 

internettarief. Voor een overzicht van veelvoorkomende sociale voordelen waar gezinnen met een 

minimuminkomen onder bepaalde voorwaarden recht op hebben, verwijzen we naar Frederickx e.a. 

(2021, 11). 

2.3.3.   Bepalen van de financiële impact van transities naar tewerkstelling  

Nadat we het model hebben vervolledigd, zal de aangemaakte data over de hypothetische 

huishoudens op het EUROMOD model worden toegepast. Hierdoor krijgen we voor elk van deze 

huishoudens een zicht op de hoogte van hun uitkeringen en inkomens. Door voor dezelfde 

huishoudens de situaties met een uitkering te vergelijken met die waarin men werkt, zal de financiële 

impact op het beschikbaar inkomen van de overstap van het krijgen van een uitkering naar werken 

bepaald worden. Op dezelfde manier zal wanneer hervormingen naar analogie met progressieve 

tewerkstelling worden gesimuleerd, de overgang van het krijgen van een uitkering naar het 

combineren van deze uitkering (al dan niet gedeeltelijk) met werken op het beschikbaar inkomen 

bepaald worden voor de verschillende huishoudens. 

 

 

 

 
1 https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/belmod-project 
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3. Werkplan en tijdsschema 

Het werkplan bestaat uit de volgende drie taken en deeltaken: 

1. Aanpassen en uitbreiden van het simulatiemodel  

a. Beschrijven van maatregelen die we toevoegen aan het simulatiemodel 

b. Opname van relevante uitkeringen en financiële voordelen in simulatiemodel 

c. Testen van uitgebreid model 

2. Analyse van resultaten  

a. De inactiviteits- en werkloosheidvallen in 2022 (baseline) 

b. De impact van hervormingen en alternatief beleid (combinatie tussen uitkeringen en 

werk) voor relevante uitkeringen 

3. Valorisatie 

a. Eindrapportering en artikel over resultaten 

b. Workshop en/of beleidsseminarie 

Het voorgestelde tijdsschema ziet er als volgt uit. Hierbij is de eerste maand december 2022. Het 

project start op met een deeltijdse inzet van de wetenschappelijk medewerker (in december aan 15% 

en van januari tot april aan 20%) en zal dan op volle kracht draaien vanaf mei 2023. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Aanpassen en uitbreiden van het 
simulatiemodel 

             

a) Beschrijven van maatregelen die we 
toevoegen aan het simulatiemodel 

             

b) Opname van relevante uitkeringen en 
financiële voordelen in 
simulatiemodel   

             

c) Testen van uitgebreid model                

2. Analyse van resultaten 
 

             

a) De inactiviteits- en 
werkloosheidvallen in 2022  

             

b) De impact van hervormingen en 
alternatief beleid voor relevante 
uitkeringen 

             

3. Valorisatie 
 

             

a) Eindrapportering en artikel over 
resultaten   

             

b) Workshop en/of beleidsseminarie                
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4. Valorisatie 

De resultaten worden gepresenteerd in een eindrapport. 
 
Voor een ruimere verspreiding van de resultaten van dit onderzoek aan een breder publiek opteren 
we voor een CSB-bericht en een artikel in Over.Werk, het tijdschrift van het Steunpunt Werk. 

 
Daarnaast zal er een workshop en/of beleidsseminarie worden georganiseerd met een uitgebreide 

voorstelling van de resultaten, in het bijzonder ten behoeve van middenveldorganisaties betrokken bij 

de begeleiding en tewerkstelling van MMPP werkzoekenden en personen met een arbeidshandicap, 

sociale partners, beleidsverantwoordelijken en andere stakeholders.  

 

5.  Curriculum vitae onderzoeksverantwoordelijken  

Zie volgende bladzijden: 
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Update EUROMOD/HFCS input data/systems, research for Luxembourg Institute of Socio-
Economic Research (LISER), Luxembourg (Pr)  

BE-PARADIS: The PARADox of BElgian Inequality Studies: Belgium less unequal than others? 
BELSPO 2019-2024 (Co-Pr; Pr Koen Decancq). 

BABEL. Basic Income in Belgium. Stress-testing basic income in the digital era, BELSPO 2019-
2024 (co-Pr; Pr: Ive Marx; Co-Pr: Gerlinde Verbist). 

 

(CO-)PROMOTOR AFGELOPEN PROJECTEN  (SELECTIE) 

BELMOD, European Commission, VP/2018/003/0018 BELMOD, 2019-2022 (Pr). 

TAKE: Reducing poverty by improving the take-up of social benefits by households and 
companies, BELSPO, 2015-2022 (co-Pr; Pr: Tim Goedemé).  

Studie COVIVAT, FOD Sociale Zekerheid, 2020-2022 (co-Pr; Pr: Ive Marx). 

VISA: Wetenschappelijk onderzoek naar een Vlaamse indicatorenset om omgevingsfactoren 
en beleidsevaluatie inzake armoede te meten, Vlaamse Gemeenschap, 2019-2021 (co-
Pr; Pr: Bea Cantillon) 

INKGEZ. Wetenschappelijk onderzoek naar een uniform inkomensbegrip en gezinsbegrip in 
Vlaanderen. Vlaamse Gemeenschap, Departement, Welzijn, Gezondheid en Cultuur, 
2019-2020 
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InGRID-2 Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth 
from data to policy, European Union Horizon 2020, grant agreement n° 730998, 2017-2021 
(810,066 euro) (co-Pr; Pr: Tim Goedemé). 

Finetuning the financial work incentives for the disabled by using model family simulations, 
FOD Sociale Zekerheid, 2016 (Pr) 

Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de 
toekomstige Vlaamse kinderbijslag: uitwerken en simuleren van mogelijke en haalbare 
scenario's, 2014 – 2015, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (co-Pr; Pr Wim 
Van Lancker). 

Tool Inactivity Traps, VIONA, 2013–2014 (co-Pr; Pr: Natascha Van Mechelen). 

 

VIJF BELANGRIJKSTE PUBLICATIES 

Cantó Sanchez, O., Figari, F., Fiorio, C., Kuypers, S., Marchal, S., de la Cruz, M., Tasseva, I., Verbist, G. 
(2022). "Welfare resilience at the onset of the COVID-19 pandemic in a selection of European 
countries: impact on public finance and household incomes," Review of Income and Wealth, 
https://doi.org/10.1111/ROIW.12530. 

Kuypers, S., Figari, F., Verbist, G. (2021), ‘Redistribution in a joint income-wealth perspective: a cross-
country comparison’, Socio-Economic Review, 19(3) pp.929-952, 
https://doi.org/10.1093/ser/mwz034. 

Hufkens, T., Figari F., Vandelannoote, D. &  Verbist, G. (2020) Investing in Subsidized Childcare to 
Reduce Child Poverty: an Adequate Strategy?, Journal of European Social Policy, 30(3), pp.306-319, 
https://doi.org/10.1177/0958928719868448 (SCI 2020 3.063) 

Vandelannoote, D. & Verbist, G. (2020) The impact of in-work benefits on employment and poverty, 
Journal of European Social Policy, 30(2), pp.144-157 https://doi.org/10.1177/0958928719891314 
(SCI 2020 3.063) 

Hufkens T., Goedemé T., Gasior K., Leventi C., Manios K., Rastrigina O., Recchia P., Sutherland H., Van 
Mechelen N., Verbist G. (2019) The Hypothetical Household Tool (HHoT) in EUROMOD : a new 
instrument for comparative research on tax-benefit policies in Europe, International Journal of 
Microsimulation, 12(3): 68-85. 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1177%2F0958928719891314&data=02%7C01%7Cgerlinde.verbist%40uantwerpen.be%7Cb25b33cbb15b423536b408d79e561919%7C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%7C0%7C0%7C637151965723148371&sdata=BgFV5nmaftPBcP%2FMzs1Wt2IJoFLcdPVwJiK0iIDbOEo%3D&reserved=0


12 
 

CV  IVE MARX 
 

Universiteit Antwerpen (UA) 
Sint-Jacobstraat 2, B-2000 Antwerpen, België 

tel: ++ 32 (0)3 265 53 95, e-mail: ive.marx@uantwerpen.be 
 

 
 
 

HUIDIGE FUNCTIE: 

Ive Marx is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral doceert in de 

opleidingen Sociaal-Economische Wetenschappen en Sociologie. Hij is voorzitter van de 

opleiding Sociaal-Economische Wetenschappen. Hij is directeur van het Centrum voor 

Sociaal Beleid Herman Deleeck, waar hij onderzoek leidt in de domeinen van inkomens- en 

vermogensongelijkheid, arbeidsmarkt en migratie. Daarnaast is hij is Research Fellow aan 

het IZA in Bonn. 

 

HOOGST BEHAALDE DIPLOMA: 

 Doctor Sociale Wetenschappen, 2005, Universiteit Antwerpen 

 

(CO-)PROMOTOR LOPENDE PROJECTEN  (PR=PROMOTOR; CO-PR = CO-PROMOTOR) 

Middenveld, sociaal overleg en ongelijkheid in rijke welvaartsstaten, FWO senior 
onderzoeksproject, 2020-2023 (Pr). 

Antwerps Interdisciplinair Platform voor Ongelijkheidsonderzoek, BOF – Methusalem, 
2019-2025 (Pr). 

BABEL. Basic Income in Belgium. Stress-testing basic income in the digital era, BELSPO, 
2019-2024 (Pr). 

Analyse van de sociale situatie en evolutie in het kader van de sociale doelstellingen en 
prioriteiten van het Nationaal Hervormingsprogramma en het Nationaal Sociaal 
Rapport, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2021-2022 (Co-Pr; Pr: Bea 
Cantillon). 

Naar een betere arbeidsmarktpositie voor mensen met een migratieachtergrond 
(IMMIGBEL), Belspo: BRAIN-be, 2016-2022 (Pr.). 

Een jobaanbod dat je niet zou mogen weigeren: naar een beter begrip van financiële 
werkprikkels en de transitie van uitkering naar werk, FWO, 2021-2023 (Pr). 

 

(CO-)PROMOTOR AFGELOPEN PROJECTEN  (SELECTIE) 

VISA: Wetenschappelijk onderzoek naar een Vlaamse indicatorenset om omgevingsfactoren 
en beleidsevaluatie inzake armoede te meten, Vlaamse Gemeenschap, 2019-2021 (co-
Pr; Pr: Bea Cantillon). 
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Studie COVIVAT, FOD Sociale Zekerheid, 2021-2022 (co-Pr; Pr: Sarah Marchal). 

Een sociaal vangnet dat werkt. Institutionele determinanten voor een effectieve 
armoedebestrijding, FWO Onderzoeksproject, 2017-2020 (Pr.). 

Feit en fictie rondom het basisinkomen, Stichting Instituut Gak, 2017 (Pr.). 

Werkende armen en veranderingen in werk, inkomen, en de gezinssamenstelling (IPSWICH), 
Belspo: BRAIN-be, 2015-2018 (Pr.). 

Het meten en mobiliseren van vermogen voor een samenhangende, inclusieve en eerlijke 
samenleving (CRESUS), Belspo: BRAIN-be, 2013-2019 (Pr.). 

Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige 
gezondheidsproblemen, VIONA, 2008-2009 (Pr). 

 

VIJF BELANGRIJKSTE PUBLICATIES 

Kuypers, S., Marx, I., Nolan, B., & Palomino, J. C. (2022). Lockdown, earnings losses and household 
asset buffers in Europe. The review of income and wealth, 68(2), 428-470. 

Marchal, S., Kuypers, S., Marx, I., & Verbist G.  (2021). But what about that nice house you own? The 
impact of asset tests in minimum income schemes in Europe: an empirical exploration. Journal of 
European social policy, 31(1), 44-61.  

Kuypers, S., & Marx, I. (2021). Poverty in the EU using augmented measures of financial resources: 
The role of assets and debt. Journal of European Social Policy, 31(5), 496-516. 
doi:10.1177/09589287211040421 

Lohmann, H., & Marx, I. (2018). Handbook on in-work poverty. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

Horemans, J., & Marx, I. (2017). Poverty and material deprivation among the self-employed in Europe: 
an exploration of a relatively uncharted landscape (IZA DP No. 11007). Bonn: IZA. 
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6. Bondige projectomschrijving 

Via progressieve tewerkstelling is het voor arbeidsongeschikte werknemers aantrekkelijk gemaakt om 

tijdens of na een periode van ziekte of afwezigheid opnieuw aan het werk te gaan. Doordat een 

(gedeeltelijke) uitkering gecombineerd kan worden met een arbeidsinkomen, wordt hiermee ingezet 

op het verkleinen van een belangrijke financiële drempel voor uitkeringstrekkers om opnieuw aan het 

werk te gaan, namelijk de inactiviteitsval. Ook voor andere uitkeringstrekkers en inactieven kunnen er 

drempels zijn die ervoor zorgen dat ze niet participeren op de arbeidsmarkt 

Eerder onderzoek heeft de financiële drempels in kaart gebracht voor Vlaanderen en België. Hierbij lag 

de focus voornamelijk op het bepalen van de grootte van werkloosheids- en invaliditeitsvallen. 

Analyses van hervormingen die als doel hebben deze financiële drempels weg te werken, zijn er echter 

nauwelijks. Met dit project willen we de impact nagaan op werkloosheids- en invaliditeitsvallen van 

hervormingen die geïnspireerd zijn op het systeem van progressieve tewerkstelling.   

In het kader van dit onderzoeksproject willen we volgende vragen beantwoorden: 

1) Wat is voor uitkeringstrekkers en inactieven in 2022 de financiële impact van werkhervatting 

op het beschikbaar huishoudinkomen? In welke mate hangt deze financiële impact af van de 

karakteristieken van het huishouden, van de uitkering en van het arbeidsinkomen dat men kan 

verdienen? 

2) Wat is de financiële impact van een systeem van progressieve werkhervatting voor langdurig 

werkzoekenden en niet beroepsactieven? Voor welke uitkeringen kan de financiële drempel 

om terug aan het werk te gaan verkleind worden door het mogelijk te maken dat deeltijdse of 

voltijdse werkhervatting mag gecombineerd worden met een uitkering, en welke 

karakteristieken van het huishouden spelen hierbij een rol? 

3) Op welke manier kan het bestaande systeem geoptimaliseerd worden, al dan niet door gebruik 

te maken van elementen van het systeem van progressieve werkhervatting? Wat zijn hierbij 

aandachtspunten en mogelijke valkuilen? 

 

We zullen onze analyses uitvoeren aan de hand van zogenaamde ‘standaardsimulaties’, wat betekent 

dat voor een selectie van typegezinnen het netto beschikbaar inkomen wordt berekend, zowel in een 

uitkeringssituatie als in het geval van werk. Hierbij zal zowel de overstap naar deeltijdse, als naar 

voltijdse tewerkstelling worden gesimuleerd.  

 

Voor deze analyses maken we gebruik van de Hypothetical Household Tool (HHoT) in het Europese 

microsimulatiemodel EUROMOD. Met de HHoT-EUROMOD tool worden hypothetische huishoudens 

geconstrueerd met specifieke kenmerken (gezinssamenstelling, inkomenshoogte, enz.). Voor deze 

huishoudens wordt dan berekend wat de impact is op bv. het beschikbaar inkomen van huidig en 

alternatief beleid inzake uitkeringen, sociale voordelen en belastingen. 

 

Voor deze analyse dienen we EUROMOD uit te breiden en aan te passen. Het betreft de simulatie van 

uitkeringen die nog niet aanwezig zijn in EUROMOD maar die we in dit project willen analyseren. Ook 

financiële voordelen die verbonden zijn aan het krijgen van een uitkering worden opgenomen in het 

model.  

 


