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Abstract - Onderzoekers van het Federaal Planbureau en de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen van de K U Leuven hebben samengewerkt aan het onderzoeksproject MIMBEL. 

Dit onderzoeksproject heeft betrekking op de prospectieve impact van immigratie op armoede en 

ongelijkheid, met een focus op de impact van immigratie op de toereikendheid van pensioenen in de 

eerste pijler. In deze nota wordt verslag gedaan van de geleverde werkzaamheden en de resultaten van 

dit project. Voor gepensioneerde niet-immigranten blijkt het armoederisico in het begin van de 

simulatieperiode hoger dan voor werkenden, maar ze neemt langzaamaan af. Het armoederisico van 

gepensioneerde immigranten is niet alleen hoger, maar volgt deze dalende lijn niet. Voor werkenden is 

het armoederisico steeds lager dan voor gepensioneerden, maar vergeleken met niet-geïmmigreerde 

werkenden hebben werkende immigranten een hoger armoederisico. Ten slotte werd ook het 

armoederisico van personen met en zonder de Belgische nationaliteit vergeleken: zowel bij werkenden 

als bij gepensioneerden heeft de laatste groep een hoger armoederisico dan de eerste groep. 
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Synthese 

Onderzoekers van het Federaal Planbureau en de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de 

KU Leuven hebben samengewerkt aan het onderzoeksproject MIMBEL. In deze nota wordt verslag 

gedaan van de geleverde werkzaamheden en de resultaten van dit project.  

Dit onderzoeksproject heeft betrekking op de prospectieve impact van immigratie op armoede en 

ongelijkheid, met een focus op de impact van immigratie op de toereikendheid van pensioenen in de 

eerste pijler. Naast de positieve economische impact van immigratie, kan immigratie immers ook een – 

weliswaar beperkte – rol spelen in het beperken van de impact van de vergrijzing. Daar staat tegenover 

dat de kwetsbare positie van immigranten op de arbeidsmarkt tot gevolg kan hebben dat het 

armoederisico, de proportie huishoudens met een zwakke band met de arbeidsmarkt, en de 

inkomensongelijkheid kunnen toenemen. Het project wil dynamische microsimulatie gebruiken om de 

prospectieve impact van immigratie op de toereikendheid van socialezekerheidsregelingen, en dan 

vooral van pensioenen, te simuleren. Een tweede doelstelling is de modellering van de Low Work 

Intensity-indicator (LWI), die naast het armoederisico (AROP) en de materiële deprivatiegraad één van 

de drie indicatoren is waarmee de vooruitgang naar het bereiken van de armoedereductiedoelstellingen 

van de EU2020-strategie wordt berekend.  

In de versie van het model die beschikbaar was bij aanvang van het project was immigratie en emigratie 

echter niet expliciet gesimuleerd, en werd er bovendien in de gedragsvergelijkingen die de transities op 

vlak van huishoudvorming en arbeidsmarkt bepaalden geen rekening gehouden met de 

migrantenstatus. Deze elementen moesten dus aan het model worden toegevoegd. De methodologie 

van het dynamische microsimulatiemodel MIDAS werd verbeterd en vervolgens gebruikt om 

simulatieresultaten te genereren die de algemene LWI en de AROP onder ouderen (zowel immigranten 

als niet-immigranten)  simuleren. 

Voor gepensioneerde niet-immigranten blijkt het armoederisico in het begin van de simulatieperiode 

hoger dan voor werkenden, maar ze neemt langzaamaan af. Het armoederisico van gepensioneerde 

immigranten is niet alleen hoger, maar volgt deze dalende lijn niet. In plaats daarvan blijft ze min of 

meer op hetzelfde niveau, om dan in de tweede helft van de simulatieperiode licht te stijgen. Voor 

werkenden is het armoederisico steeds lager dan voor gepensioneerden, maar vergeleken met niet-

geïmmigreerde werkenden hebben werkende immigranten een hoger armoederisico. Ten slotte werd 

ook het armoederisico van personen met en zonder de Belgische nationaliteit vergeleken: zowel bij 

werkenden als bij gepensioneerden heeft de laatste groep een hoger armoederisico dan de eerste groep. 

Ten slotte hield een onderdeel van het project in dat de Low Work Intensity-indicator (LWI)  zou 

worden ingebracht in MIDAS, en dat de resultaten zouden worden vergeleken met de officiële LWI die 

gebaseerd is op de SILC. Een vergelijking van de MIDAS-projectieresultaten voor LWI met de 

geobserveerde LWI volgens EU-SILC laat zien dat het niveau van de eerste vergelijkbaar is met het 

niveau van de laatste. Ook de veranderingen gaan globaal in dezelfde richting, al zijn de bewegingen 

in de geobserveerde, op de EU-SILC gebaseerde indicator veel meer uitgesproken dan in de MIDAS-

resultaten. 
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1. Inleiding en probleemstelling 

Dit onderzoeksproject heeft betrekking op de impact van immigratie op armoede en ongelijkheid, met 

een focus op de impact van immigratie op de toereikendheid van pensioenen in de eerste pijler. 

Immigratie kan een positieve impact hebben op de economie (Okkerse, 2005; 2008) of op de 

arbeidsmarkt en de lonen (Docquier et al., 2010; Drinkwater et al., 2002). Daarnaast kan het de gevolgen 

van demografische vergrijzing verzachten (Gil Alonso, 2005, Vasquez Grenno, 2009, Casaricoa and 

Devillanova, 2003; Dustmann et al., 2010). Verschillende auteurs noemen de waarschijnlijke impact 

eerder beperkt (Serrano et al., 2011, Chusseau et al., 2007), maar niet iedereen is het daarmee eens 

(Chojnicki et al., 2005). 

Daar staat tegenover dat de kwetsbare positie van immigranten op de arbeidsmarkt (Borjas, 1994, 

Aleksynska en Tritah, 2011) tot gevolg kan hebben dat het armoederisico, de proportie huishoudens 

met een zwakke band met de arbeidsmarkt, en de inkomensongelijkheid kunnen toenemen (Lelkes en 

Zólyomi, 2011, Casarico en Devillanova, 2003; Moore en Pacey, 2002; Kemnitz, 2003; Chassamboulli en 

Palivos, 2010). België doet het wat dit betreft in comparatief perspectief niet goed. In vergelijking met 

de overige OESO-lidstaten is de tewerkstellingsgraad van migranten in België opvallend laag (Corluy 

en Verbist, 2010) en ook hun inkomenspositie is slechter dan die van autochtone Belgen. De meeste 

migranten komen België binnen op arbeidsactieve leeftijd. Hun vaak zwakke arbeidsmarktpositie kan 

in de toekomst via een zwakke tewerkstellingscarrière leiden tot een laag pensioen. Het project wil 

dynamische microsimulatie, en meer bepaald het MIDAS-model van het Federaal Planbureau, 

gebruiken om de toekomstige impact van immigratie op de toereikendheid van 

socialezekerheidsregelingen, en dan vooral van pensioenen, te simuleren.  

Een tweede doelstelling is de modellering van de Low Work Intensity-indicator (LWI)., Naast het 

armoederisico (AROP) en de materiële deprivatiegraad, is dit één van de drie indicatoren waarmee de 

vooruitgang naar het bereiken van de armoedereductiedoelstellingen van de EU2020-strategie wordt 

berekend. De LWI is een Europese indicator van sociale uitsluiting, die gericht is op situaties waarin 

huishoudens geen of een erg geringe band met de arbeidsmarkt hebben. In deze nota wordt verslag 

gedaan van de geleverde werkzaamheden en de resultaten binnen het MIMBEL-project. In het volgende 

hoofdstuk overlopen we de verschillende rapporten van het MIMBEL-project, hetgeen tevens een 

samenvatting is van het werk dat moest geleverd worden om tot de resultaten te komen 

(modelaanpassingen, datamanipulaties). In hoofdstuk 3 bespreken we de resultaten, met 

achtereenvolgens de schatting en de toepassing in MIDAS van een 

structureel ’uitgebreid‘ arbeidsaanbodmodel (het ’RURO’-model), de projectie van de toereikendheid 

van de eerstepijlerpensioenen bij migranten, en de projectie van de Low Work Intensity.  
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2. Een overzicht van het geleverde werk binnen het MIMBEL-

project 

Een eerste doelstelling van het MIMBEL-project was het simuleren van de toekomstige impact van 

immigratie op de toereikendheid van socialezekerheidsregelingen, en dan vooral van pensioenen, met 

behulp van het dynamische microsimulatiemodel MIDAS. Dit is het microsimulatiemodel waarmee het 

Federaal Planbureau reeds enkele jaren de werkzaamheden van de Studiecommissie voor de vergrijzing 

(Hoge Raad vanFinanciën, 2015) ondersteunt, en beleidssimulaties maakt (Gijs Dekkers en Raphaël 

Desmet, 2011; Dekkers et al., 2012; Dekkers et al., 2015). In de versie van het model die beschikbaar was 

bij aanvang van het project was immigratie en emigratie echter niet expliciet gesimuleerd, en werd er 

bovendien in de gedragsvergelijkingen die de transities op vlak van huishoudvorming en arbeidsmarkt 

bepaalden geen rekening gehouden met de migrantenstatus. Deze elementen moesten dus aan het 

model worden toegevoegd.  

Onder immigranten verstaan we personen die op enig moment het land binnenkomen. De meerderheid 

van deze immigranten zijn niet in België geboren, en hebben ook niet de Belgische nationaliteit, maar 

er zijn ook terugkerende Belgen, die ooit eerder geëmigreerd zijn. Voor de simulatie van immigratie en 

emigratie maakten we gebruik van de recentste geobserveerde aantallen (tot en met 2010) en van de 

projecties van het Federaal Planbureau, allebei naar geslacht, leeftijd en nationaliteit (Belgen, overige 

nationaliteiten). Deze aantallen zijn afkomstig van Vandresse (2015). Bij de vertaling van deze 

macrocijfers naar de microsimulatie doken er onmiddellijk twee methodologische problemen op. Ten 

eerste zijn personen die ná het startjaar van het model het land binnenkomen, per definitie niet in de 

startdataset aanwezig. Hun kenmerken zijn vanzelfsprekend onbekend, en er moet dus gebruik worden 

gemaakt van de beschikbare informatie over de kenmerken van vroegere immigranten om de 

onbekende ‘toekomstige immigrant’ na te bootsen. Dit probleem hebben we opgelost door bestaande 

immigranten te ‘kopiëren’ of te ‘klonen’ wanneer een nieuwe immigrant nodig is. Een tweede probleem 

in dit verband is dat individuen niet noodzakelijk als eenlingen, maar vaak in gezinsverband 

immigreren. Om dit adequaat te simuleren, hebben we gebruikgemaakt van het zogenaamde ’Pageant-

algoritme‘ (Chénard, 2001). Het principe van deze techniek is dat, in plaats van individuen, hele 

huishoudens worden geselecteerd en gekopieerd, , en dat die huishoudens op zo een manier worden 

geselecteerd dat uiteindelijk het totale aantal personen van een bepaald geslacht en leeftijd overeenkomt 

met het vooropgestelde aantal. Dit wordt verder uitgelegd in de MIMBEL-rapport [5]. 

Voor nieuwe, niet-Belgische immigranten moest ook worden vastgesteld van waar ze komen: van de 

EU15-landen, van de zogenaamde ‘New Member States’ of van buiten de Europese Unie. De betreffende 

procedures worden beschreven in MIMBEL-rapport [4]. Een laatste probleem, maar zeker niet het 

minste, was dat niet alleen de immigrantenstatus en het land van geboorte, maar ook het 

opleidingsniveau in de startdataset ontbraken. Dit had niet alleen tot gevolg dat de verschillende 

gedragsvergelijkingen niet op basis van die data geschat moeten worden, zodat er moest worden 

uitgeweken naar een alternatieve dataset, maar ook dat deze variabelen op de één of andere manier aan 

deze startdata moesten worden toegevoegd. Dit probleem werd opgelost door de ontbrekende 
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variabelen op basis van de SILC te imputeren in de startdataset van MIDAS. Dit proces staat beschreven 

in MIMBEL-rapport [1]. 

Daarnaast moesten de verschillende  gedragsvergelijkingen in gereduceerde vorm worden herschat om 

het verschil tussen vooral niet-Belgische immigranten en autochtone Belgen expliciet op te nemen. Een 

belangrijke reeks gedragsvergelijkingen is die van het zogenaamde ’huwelijksmodel‘ van MIDAS. Dit 

omvat onder meer een model dat de kans beschrijft dat twee personen een partnerschap vormen, de 

kans dat een koppel uit elkaar gaat, enzovoort. Al deze vergelijkingen moesten worden uitgebreid met 

het verschil tussen immigranten en niet-immigranten, en de resultaten hiervan staan beschreven in 

MIMBEL-rapport [2]. Hetzelfde gold voor de  gedragsvergelijkingen in gereduceerde vorm die 

betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Wat is de kans dat een immigrant gaat werken, gelet op het feit 

dat hij of zij in de vorige periode niet heeft gewerkt? Wat is de kans dat een immigrant of niet-immigrant 

werkloos wordt, of een invaliditeitspensioen ontvangt? De schattingsresultaten van deze modellen 

worden beschreven in MIMBEL-rapport [3]. Een volgend probleem is dat de praktijk uitwijst dat niet 

weinig immigranten na verloop van tijd weer emigreren, dan wel dat ze via naturalisatie de Belgische 

nationaliteit aannemen. Een model dat de kansen op deze transities simuleert, wordt beschreven in 

MIMBEL-rapport [6].  

Uiteindelijk kon met de hierboven beschreven bouwstenen de prospectieve toereikendheid van de 

pensioenen van immigranten worden gesimuleerd, en worden vergeleken met die van de niet-

immigranten. Ook was het mogelijk het armoederisico van werkende immigranten en niet-immigranten 

te vergelijken voor de komende decennia. Deze resultaten staan beschreven in MIMBEL-rapport [9] en 

worden samengevat in deel 3.3. 

Een tweede doelstelling van het project was de modellering van de Low Work Intensity-indicator (LWI), 

die naast het armoederisico (AROP) en de materiële deprivatiegraad één van de drie indicatoren is 

waarmee de vooruitgang naar het bereiken van de armoedereductiedoelstellingen van de EU2020-

strategie wordt berekend. De LWI wordt bepaald op het niveau van het huishouden, en het is daarom 

erg belangrijk om de arbeidsmarktbeslissingen van partners gezamenlijk te modelleren. Dit was echter 

niet goed mogelijk met de gedragsvergelijkingen. Dit wordt  beschreven in MIMBEL-Rapport [3]. Om 

deze reden werd in het kader van het project het arbeidsmarktmodel voor de meeste actieven vervangen 

door een structureel uitgebreid arbeidsaanbodmodel, ’Random Utility Random Opportunities‘-model 

(RURO) genaamd. Dit model is geschat op basis van de SILC-dataset van 2007, waarvan verslag wordt 

gedaan in MIMBEL-rapport [7]. Daarna werd het RURO-model ingebracht in MIDAS. De manier 

waarop dit is gebeurd – en de resultaten daarvan – worden besproken in MIMBELrapport [8], en 

worden samengevat in delen 3.1 en 3.2 hieronder. De aangepaste ’MIDAS-versie’ van de LWI is 

voorgesteld en vergeleken met de officiële LWI-indicator in MIMBEL-rapport [10]. Deel  3.4 hieronder 

vat dat rapport samen. 

In de volgende hoofdstukken zal verslag worden gedaan van de belangrijkste resultaten en conclusies 

van het project. Deze resultaten zijn grotendeels overgenomen uit MIMBEL-rapporten [7] tot en met 

[10]. 
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3. Resultaten en belangrijkste conclusies van het MIMBEL-

project  

3.1. De schatting van het ‘Random Utility Random Opportunities’-model – een 
samenvatting van MIMBEL-rapport [7] 

Het ’Random Utility Random Opportunities‘-model (RURO) voor jobkeuze werd ontwikkeld door 

Aaberge, Dagsvik, Strøm (1995), en Aaberge, Colombino en Strøm (1999). Specifiek aan dit model is dat 

jobkeuzes niet enkel door de voorkeuren van personen worden bepaald, zoals in een meer klassiek 

arbeidsaanbodmodel (Van Soest, 1995), maar dat ook de jobaanbodintensiteit individuspecifiek is, en 

dus mede de uiteindelijk beslissing van de persoon beïnvloedt. Sommige individuen beschikken over 

een ruimere set van capaciteiten waarnaar meer vraag is op de arbeidsmarkt dan naar andere 

capaciteiten. Dat hangt af van het opleidingsniveau, de leeftijd, en het geslacht van individuen. Er zijn 

ook regionale verschillen in intensiteit van jobaanbiedingen. Deze individuele mate van 

jobaanbiedingen introduceert dus een benadering van de vraagzijde in het arbeidsmarktsmodel, en 

hierom zouden we kunnen zeggen dat RURO een’uitgebreid‘ arbeids-aanbodmodel is. 

Het jobaanbod wordt in het RURO-model gekarakteriseerd door een loon, een arbeidstijdregime en een 

set van attributen die in de ogen van de agent belangrijk zijn, maar die de onderzoeker niet observeert. 

Het kan daarbij gaan om extralegale voordelen, sociale relaties op het werk, de uitdaging van de 

opgedragen taken, enz. Afhankelijk van de intensiteit van de voorkeur voor vrije tijd ten opzichte van 

de consumptie (beschikbaar inkomen) en de aantrekkelijkheid van deze andere attributen, zal een 

individu beslissen of zij ingaat op de jobaanbiedingen die ze krijgt.  

Een geschat RURO-model biedt dus informatie over de volgende elementen: de intensiteit van de 

voorkeur voor vrije tijd ten opzichte van de consumptie (beschikbaar inkomen), de verdeling van de 

aangeboden arbeidstijdregimes, de verdeling van de lonen van jobaanbiedingen, en de relatieve 

intensiteit van jobaanbiedingen ten opzichte van alternatieven die geen deelname op de arbeidsmarkt 

omvatten. De voorkeuren variëren naargelang geslacht, status (samenwonend of alleenstaand), aantal 

kinderen, opleiding, leeftijd en regio (woonplaats van de persoon). De aangeboden arbeidstijdregimes 

zijn geslachtspecifiek. De aangeboden loonverdeling  is afhankelijk van geslacht, opleiding en 

ervaringsleeftijd. De intensiteit van jobaanbiedingen is afhankelijk van regio (woonplaats van de 

persoon, de werkplaats van de jobaanbiedingen is immers niet geobserveerd), geslacht, 

onderwijsniveau en de geslacht- en opleidingspecifieke werkloosheidsgraad van leeftijdsgroep waartoe 

de agent behoort. 

We hebben het model geschat met behulp van SILC-data (2007). De resultaten worden in onderstaande 

figuren samengevat. Wij concentreren ons op de onderwijsverschillen. We geven eerst de resultaten 

over voorkeurverschillen weer. In Figuur 1  geven we weer hoeveel euro een persoon meer per maand 

zou moeten verdienen in ruil voor een bijkomend uur arbeidsinzet per week, om zo even goed af te zijn 

als in de oorspronkelijke situatie. Hoe steiler de indifferentiekromme, hoe intenser de voorkeur van een 

persoon voor vrije tijd ten opzichte van het beschikbaar inkomen (consumptie). De rode curven 

verwijzen naar de geschatte voorkeuren van vrouwen (donkerrood indien ze samenwonend zijn met 
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een partner, lichtrood indien ze alleenstaand zijn) de blauwe enzwarte curven zijn deze van 

respectievelijk een alleenstaande en samenwonende man. Volle lijnen zijn deze voor een persoon met 

een secundair diploma, de gestippelde lijnen verwijzen naar  een persoon met hoogstens een diploma 

lager onderwijs , en de gestreepte curven verwijzen naar voorkeuren van personen met een diploma 

hoger  onderwijs. 

 

De voorkeur voor vrije tijd van vrouwen is minder intens naarmate ze een hoger opleidingsniveau 

hebben, en dit ongeacht de samenlevingsstatus. Voor mannen is dit verband niet lineair: zowel hoger 

als lager opgeleide mannen hebben een minder intense voorkeur voor vrije tijd. Bij mannen in koppels 

is de verandering evenwel klein. Voor de lager opgeleiden is dat verschil nochtans statistisch significant. 

In Figuur 2 geven we de verschillen weer in aangeboden arbeidstijdregimes naar geslacht. De rode 

histogram geeft de intensiteit weer van deeltijdse en voltijdse jobaanbiedingen voor vrouwen, terwijl 

de blauwe histogram die voor mannen weergeeft. Vrouwen krijgen relatief meer deeltijdse en minder 

voltijdse jobs aangeboden dan mannen. 

Figuur 1 : Intensiteit van voorkeur voor vrije tijd naar onderwijsniveau, geslacht en samenlevingsstatus 
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In de volgende figuur (Figuur 3) bekijken we de loonverdeling van de aangeboden jobs naar 

onderwijsniveau en geslacht. Deze loonverdeling verschuift naar rechts naarmate het onderwijsniveau 

hoger is, en deze verschuiving is significant. Naar geslacht (stippellijnen versus volle curven) zijn de 

verschillen miniem, en zijn ze enkel voor personen met secundaire scholing in het nadeel van de vrouw. 

Figuur 2 : Aangeboden arbeidstijdregimes naar geslacht 
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Ten slotte kijken we naar de intensiteit van de jobaanbiedingen naar geslacht en leeftijd (Figuur 4). Deze 

laatste variabele heeft enkel een indirect effect in de modelspecificatie van deze paper, namelijk via de 

groep specifieke werkloosheidsgraad die varieert naar leeftijd. We zien dat voor vrouwen de intensiteit 

van jobaanbiedingen stijgt met het onderwijsniveau. Voor mannen is er een verschil in intensiteit tussen 

jobaanbiedingen voor laaggeschoolden versus hoog- en secundair geschoolden, maar geen verschil 

tussen deze laatste twee categorieën. Bij mannen daalt de jobaanbodintensiteit met de leeftijd. Voor 

vrouwen is dit minder het geval. Jobaanbiedingen die een hoger opleidingsniveau vereisen, worden 

intenser aangeboden aan vrouwen, terwijl het omgekeerde het geval is voor jobs die een secundair 

opleidingsniveau vereisen. Voor jobs die slechts een laag opleidingsniveau vereisen, varieert het 

verschil in geslacht van de aanbodintensiteit naargelang de leeftijd. 

Figuur 3 : Verdeling van de lonen van de aangeboden jobs naar geslacht en opleidingsniveau 
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We maakten ook een simulatieniveau waarbij we het opleidingsniveau van de mannen in 2007, dat 

gemiddeld lager ligt dan dat van de vrouwen, naar het niveau van de vrouwen lieten toegroeien. Uit 

Figuur 5 blijkt dat dit vooral een effect ressorteert op de arbeidsparticipatie van alleenstaande mannen 

(plus 2,4 procentpunt), en een minder groot effect heeft op de participatie van mannen in koppels (plus 

1 procentpunt). Alleenstaande mannen zullen daardoor gemiddeld meer dan één uur per week langer 

werken, terwijl de stijging van de arbeidsinzet voor mannen in koppels minder dan een half uur per 

week bedraagt. Voor vrouwen is er nauwelijks een geaggregeerd effect waarneembaar. 

 

Figuur 4 : Intensiteit van jobaanbiedingen naar geslacht, opleidingsniveau en leeftijd 
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Figuur 5 : Het effect van een verandering van het onderwijsniveau van mannen naar dat van vrouwen 
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In de paper argumenteerden we ook dat deze effecten voornamelijk lopen via het kanaal van meer 

geschikte jobaanbiedingen, eerder dan dat ze aan veranderende voorkeuren ten gevolge van het 

veranderde opleidingsniveau te wijten zouden zijn. Dat is logisch, aangezien we in Figuur 1 hebben 

aangetoond dat de bijdrage van het onderwijsniveau op de voorkeur voor vrije tijd van mannen volgens 

onze schattingen eerder klein zijn, en niet lineair in het onderwijsniveau. 

3.2. De toepassing van het ’Random Utility Random Opportunities‘-model in 
MIDAS – een samenvatting van MIMBEL-rapport [8] 

Het statische structurele arbeidsaanbodmodel RURO werd in het dynamische microsimulatiemodel 

MIDAS ingevoerd. Rapport [8] start met een beschrijving van de technische keuzes en aannames die 

hierbij werden gemaakt. Onderstaande Figuur 6 vergelijkt de gesimuleerde tewerkstellingspercentages 

van de combinatie MIDAS/RURO met de gesimuleerde uitkomsten van het semigeaggregeerde model 

MALTESE, zowel met als zonder migratie. Merk op dat deze tewerkstellingspercentages van zowel 

MALTESE als MIDAS/RURO betrekking hebben op de subpopulatie waarvoor het laatste model 

gesimuleerd wordt. Dit is de groep met de leeftijd tussen 20 en 55 jaar, die niet in opleiding zijn en 

waarvan de partner niet gepensioneerd is (zie MIMBEL-rapport [8], deel 3.1). De in deze figuur 

getoonde tewerkstellingspercentages hebben dus geen verband met een officiële definitie.  

Het is niet zo dat in Figuur 6 een aansluiting van MIDAS/RURO verwacht wordt, of dat dat zelfs maar 

de bedoeling is.Het ene model is immers een statisch element (RURO) in een dynamische context 

(MIDAS). Deze figuur heeft wel tot doel te demonsteren hoe RURO zich ’technisch gedraagt‘wanneer 

er geen alignment wordt gebruikt. Daarnaast geeft het een indruk van het effect van de statische 

kenmerken van RURO ten opzichte van een semigeaggregeerd model waar de simulatieresultaten 

grotendeels door macro-economische hypothesen worden gestuurd. Het verschil tussen beide reeksen 

benadrukt dus het belang van alignment, en waar dat in de simulatieperiode vooral van toepassing zou 

zijn. 
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In het model zonder migratie zijn de tewerkstellingspercentages doorheen de tijd redelijk stabiel. 

Wanneer migratie wordt toegevoegd aan de MIDAS/RURO-combinatie lopen de 

tewerkstellingspercentages mettertijd terug. Dit wordt veroorzaakt door het statische effect als gevolg 

van het lagere opleidingsniveau van immigranten. Daar staat tegenover dat de 

tewerkstellingspercentages in MALTESE doorheen de tijd toenemen. Dit wordt verklaard door het feit 

dat de MALTESE-projecties een aantal typisch macro-economische mechanismen weerspiegelen: 1) een 

geleidelijke daling van de werkloosheidsgraad naar de NAIRU en 2) een lage productiviteitsgroei, 

onder meer veroorzaakt door een daling van de kapitaalintensiteit en de TFP en de verschuiving van 

de productie naar arbeidsintensieve sectoren zoals gezondheidszorg. Omdat de alignment tot doel heeft 

het verschil tussen de reeksen van MIDAS/RURO en MALTESE te overbruggen, zou deze vooral in de 

tweede helft van de simulatieperiode van toepassing zijn (en voor vrouwen in het begin van de 

simulatieperiode). 

Bij het toepassen van de alignment van de tewerkstellingsgraad in MIDAS/RURO aan de proporties 

van MALTESE naar leeftijdsgroep en geslacht loopt het verschil tussen beide reeksen vanzelfsprekend 

sterk terug, wat blijkt uit onderstaande Figuur 7. De resterende verschillen ontstaan door het 

stochastische karakter van de MIDAS/RURO-combinatie. 

Figuur 6 : Tewerkstellingspercentages naar geslacht, van MALTESE en MIDAS/RURO – met en zonder migratie en 
zonder alignment 
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Het model simuleert niet alleen de keuze die een persoon maakt om al dan niet te werken, maar in het 

eerste geval ook het aantal gewerkte uren. Uit het model blijkt, niet onverwacht, dat het gemiddelde 

optimale aantal uren van mannen hoger ligt dan bij vrouwen. Dit is te wijten aan de vraagzijde van het 

RURO-model. Uitde RURO-analyse is gebleken dat vrouwen meer deeltijdse, en minder voltijdse banen 

krijgen aangeboden dan mannen (zie hieromtrent Rapport [7]). Het gemiddelde aantal uren in de drie 

gewesten ligt het hoogst in Vlaanderen, gevolgd door Brussel en, ten slotte,Wallonië. De verschillen zijn 

echter niet heel groot. De overige resultaten worden in detail besproken in Rapport [8]. 

3.3. De prospectieve toereikendheid van eerstepijlerpensioenen bij 
immigranten in België – een samenvatting van MIMBEL-rapport [9] 

Net zoals in eerdere studies (zie, onder andere, Dekkers et al., 2015; Dekkers et al., 2015(b)) wordt er 

uitgegaan van de door Holzmann en Hinz (2005, 6) vooropgestelde definitie van toereikendheid van 

pensioenen (‘pension adequacy‘).. Zij stellen dat pensioenen toereikend zijn indien ze armoede in 

pensionering kunnen voorkomen, en daarnaast een grote terugval van het inkomen op het moment van 

pensionering tegengaan. Deze definitie komt overeen met de door de Europese Commissie gehanteerde 

definitie (2010, box 2, 125). De focus van deze paper ligt vooral op het eerste luik van deze definitie, en 

we bestuderen dus het armoederisico en de ongelijkheid van gepensioneerden met een 

immigratieachtergrond, en dit in vergelijking met werkenden (al dan niet met immigratieachtergrond) 

en autochtone gepensioneerden.  

Zoals gebruikelijk wordt het armoederisico op enig moment bepaald op basis van het equivalente 

gesimuleerde inkomen van de huishoudens in de steekproef. Hierbij wordt het totale netto-inkomen 

door middel van de ’modified‘ OESO-equivalentieschaal gecorrigeerd voor de grootte en samenstelling 

van het huishouden. Daarna wordt de armoedegrens gelijkgesteld aan 60% van het mediane 

Figuur 7 : Tewerkstellingspercentages naar geslacht, van MALTESE en MIDAS/RURO – zonder immigratie en 
emigratie maar met alignment 
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equivalente inkomen van alle personen. Een persoon is dan onderhevig aan het armoederisico wanneer 

zijn of haar equivalent huishoudinkomen lager is dan deze grens.  

Figuur 8 vergelijkt het armoederisico van immigranten met dat van niet-immigranten, en dit voor 

gepensioneerden en werkenden. Zoals eerder vermeld, verstaan we onder immigranten personen die 

op enig moment het land binnenkomen. De meerderheid daarvan zijn niet in België geboren, en hebben 

ook niet de Belgische nationaliteit. 

Voor de gepensioneerden als geheel ligt het armoederisico hoger dan voor de werkenden. Het 

armoederisico van gepensioneerde niet-immigranten ligt lager dan dat van gepensioneerde 

immigranten, en daalt vrij snel in de richting van het armoederisico van werkenden. Dit is een bekend 

gegeven dat reeds in eerdere rapporten werd besproken (zie, onder meer, Hoge Raad van Financiën 

(2015) en Dekkers et al., 2015). De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn: i) de groeivoet van vooral 

de minimumpensioenen die hoger ligt dan die van de lonen voor de periode tot het midden van de 

jaren 2020 en ii) de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. 

 

 

 

Het armoederisico van werkende immigranten ligt hoger dan dat van werkende autochtonen (zie ook 

Corluy en Marx, 2014), wat verklaard wordt door verschillen in inkomen en tewerkstelling, die op hun 

beurt weer gedeeltelijk het gevolg zijn van een lager opleidingsniveau van immigranten. Het is echter 

het verschil tussen het armoederisico van immigranten en autochtone gepensioneerden dat in het oog 

springt. .  Het armoederisico van immigranten ligt niet alleen hoger, en het verschil ervan is groter dan 

Figuur 8 : AROP van immigranten en niet-immigranten 
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bij werkenden, maar het volgt vanaf 2016 ook niet de dalende trend die we zien bij de gepensioneerden 

die niet geïmmigreerd zijn. 

 

In Figuur 9  wordt het armoederisico vergeleken van mensen met de Belgische nationaliteit en van 

inwoners van België met een andere nationaliteit. Het armoederisico van niet-Belgische gepensioneerde 

immigranten ligt hoger dan dat van gepensioneerde immigranten als geheel in de vorige figuur, terwijl 

het armoederisico van gepensioneerde immigranten met de Belgische nationaliteit aanzienlijk lager ligt. 

Ten opzichte van het armoederisico van gepensioneerde niet-immigranten in de vorige figuur zal het 

armoederisico van gepensioneerde Belgische immigranten in de tweede helft van de simulatieperiode 

echter beginnen stijgen. Dit is te wijten aan het gecumuleerd effect over de jaren heen van de 

naturalisaties, waardoor gepensioneerde immigranten die vroeger niet de Belgische nationaliteit 

hadden, nu Belg zijn geworden. Het armoederisico van de groep gepensioneerde Belgen neemt hierdoor 

verhoudingsgewijs toe. 

Merk ten slotte op dat het verschil tussen het armoederisico van Belgische en niet-Belgische werkenden 

in Figuur 9 groter is dan tussen immigranten en niet-immigranten in  bovenstaandeFiguur 8. Dat wordt 

verklaard door het feit dat de immigranten met de Belgische nationaliteit, die een relatief laag 

armoederisico hebben, in Figuur 9 bij de Belgen werden gerekend, en in de Figuur 8 bij de immigranten.  

Bovenstaande resultaten werden vanzelfsprekend gevalideerd, en ook de verschillen tussen 

immigranten en niet-immigranten met betrekking tot de inkomensongelijkheid werden besproken. 

Daarnaast werd er geconcludeerd dat het toepassen van de alignment in de RURO-simulatie nauwelijks 

een verschil maakt voor de armoederisico’s van de verschillende groepen. Voor al deze resultaten wordt 

naar MIMBEL-rapport [9] verwezen. 

Figuur 9 : AROP van Belgen en niet-Belgen 
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3.4. De Low Work Intensity-indicator (LWI) in MIDAS: eerste resultaten en een 
vergelijking met de officiële indicator – een samenvatting van MIMBEL-
rapport [10] 

De LWI is een Europese indicator van sociale uitsluiting, die gericht is op situaties waarin huishoudens 

geen of een erg geringe band met de arbeidsmarkt hebben. De vooruitgang naar de sociale component 

van de EU2020-doelstellingen wordt mede op basis van deze indicator gemeten. 

De Work Intensity Indicator (WI) wordt gedefinieerd als ‘the ratio of the total number of months that 

all working-age household members have worked during the income reference year and the total 

number of months the same household members theoretically could have worked in the same period’ 

(Eurostat, 2015). In deze definitie wordt ’Working-age’ bepaald als de leeftijdsgroep 18-59 jaar, met 

uitzondering van studenten tussen 18 en 24 jaar. Er is sprake van Low Work Intensity als de WI ≤ 0,2. 

Een persoon heeft een lage werkintensiteit indien hij of zij tussen 0 en 59 jaar is en in een huishouden 

leeft dat een WI van 0,2 of lager heeft, en dit opnieuw op jaarbasis. Aan kinderen wordt dus de LWI-

status van de volwassenen in het huishouden toegekend, terwijl de volledige groep ouderen van 60 jaar 

en ouder niet wordt meegerekend in de LWI. 

De LWI-indicator wordt berekend op basis van data uit de EU-SILC (European Union Study of Income 

and Living Conditions), en de berekeningswijze is specifiek aangepast aan deze data. Binnen het 

MIMBEL-project is gewerkt met het dynamisch microsimulatiemodel MIDAS, dat op administratieve 

data is gebaseerd. De kenmerken van deze data vergden een aanpassing van de berekeningswijze van 

de LWI. In rapport [10] wordt deze aangepaste ’MIDAS-versie‘ van de LWI voorgesteld en vergeleken 

met de officiële indicator.  

 

 

Figuur 10 : Low Work Intensity-indicatoren, berekeningen volgens MIDAS met en zonder alignment 
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Figuur 10 toont de twee LWI-indicatoren, zoals berekend door MIDAS,inclusief immigratie en 

emigratie, en het Random Utility-Random Opportunities-model (RURO), en dit zowel zonder als met 

alignment. In beide gevallen zijn er twee indicatoren, die enkel van elkaar verschillen door de 

veronderstelde norm voor het aantal uren dat geldt als voltijdse tewerkstelling: 1976 of 1824 uren.  

Zonder alignment is het initiële niveau van de LWI vrij laag, maar daarna stijgt  hetvoortdurend. In de 

gealigneerde versie zien we een minder sterke stijging tot 2015, gevolgd door een daling, en een 

stabilisering vanaf het midden van de jaren twintig. Dit is het gevolg van het feit dat de 

tewerkstellingsgraad in de niet-aligneerde versie van RURO/MIDAS (Rapport [8], Figuur 21) minder 

snel toeneemt dan de tewerkstellingspercentages in MALTESE. Het maakt weinig verschil uit welke 

veronderstelling wordt gemaakt ten aanzien van het totale aantal arbeidsuren dat iemand met een 

voltijdse job in een jaar presteert (1976 of 1824 uren). Figuur 11 vergelijkt de door MIDAS gegenereerde 

LWI voor de periode 2003-2014 met verschillende externe bronnen:  ten eerste de officiële indicator 

gepubliceerd door ADS (LWI-ADS in Figuur 11), en ten tweede, de twee versies van de LWI zoals 

afgeleid door Braes en Herremans (2012) op basis van de gegevens van het Datawarehouse 

Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid. Tot slot werden de LWI-cijfers voor latere jaren op basis van het 

DataWareHouse opgevraagd via de ’Webtoepassing gezinssamenstelling’. 

Uit Figuur 11 blijkt dat tussen 2003 en 2005 de MIDAS-resultaten nagenoeg perfect samenvallen met het 

officiële aandeel personen in LWI, zoals gepubliceerd door ADS. Daarna volgt MIDAS de vrij scherpe 

daling van de officiële LWI-ADS tussen 2005 en 2007 volgens EU-SILC niet. Tussen 2008 en 2013 volgt 

MIDAS de stijging van de LWI-ADS tamelijk getrouw, zij het op een hoger niveau. De daling van de 

LWI tussen 2004 en 2007, gevolgd door een stijging, zien we ook in de van het Datawarehouse 

afkomstige LWI-indicatoren , hoewel deze veel minder uitgesproken is dan volgens ADS. Verder wordt 

er in MIMBEL-rapport [10] geargumenteerd dat de scherpe daling rond 2007 vooral het gevolg is van 

Figuur 11 : Evolutie LWI 2003-2014 volgens MIDAS en diverse externe bronnen 
 

 
 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LWI-ADS LWI-DWH I LWI-DWH II LWI-DWH-web LWI-MIDAS*



RAPPORT 

20 

de LWI binnen de groep huishoudens met kinderen en studenten. Zoals hierboven beschreven, heeft de 

officiële LWI-indicator betrekking op alle personen tussen 0 en 59 jaar. De MIDAS-resultaten werden 

echter berekend voor de groep personen tussen 18 en 59 jaar die niet studeren. Hoewel de LWI onder 

kinderen en studenten dus een afgeleide is van de LWI onder personen op beroepsactieve leeftijd, heeft 

de LWI bij personen tussen 18 en 59 jaar een vlakker verloop, zonder de scherpe dip in 2007. 

Verder laat Rapport [10] zien dat vooral de LWI bij lager opgeleiden zou toenemen gedurende de 

simulatieperiode. Ook is het aandeel van Brussel onder de personen die deel uitmaken van de LWI 

aanzienlijk hoger dan dat van de bevolking als geheel. Dat aandeel zal nog verder toenemen, vanwege 

de geprojecteerde stijging van het aandeel immigranten.  
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