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Tijdens de workshop “FLEMOSI: Berekend Vlaanderen” stelt het onderzoeksproject
FLEMOSI haar eerste resultaten voor. FLEMOSI is een vierjarig gezamenlijk
onderzoeksproject van vijf universiteiten gefinancierd door het IWT sinds 2010.
Eerst wordt het nieuwe microsimulatiemodel MEFISTO op interactieve wijze
gedemonstreerd en daarna worden drie opvallende onderzoeksresultaten toegelicht.
Met een interactieve sessie worden de mogelijkheden van een eerste prototype van
het

MEFISTO

getoond.

verdelingsimpact

van

Met

dit

model

beleidsmaatregelen

kan

de

budgettaire

gesimuleerd

worden

kostprijs

en

alvorens

ze

daadwerkelijk toegepast worden. De eerste online-versie van MEFISTO zal in het
voorjaar van 2011 beschikbaar worden voor alle geïnteresseerde gebruikers op
www.flemosi.be.
De eerste paper (Decoster, De Swerdt en Vanleenhove van CES KULeuven) gebruikt
het nieuwe model MEFISTO om de effecten van de Vlaamse Jobkorting te evalueren.
Daaruit blijkt dat de Jobkorting niet activerend werkt. Volgens het model neemt het
arbeidsaanbod niet noemenswaardig toe door een invoering van de Jobkorting en
zijn er bijgevolg geen terugverdieneffecten. Enkele een veel genereuzere, maar dan
ook peperdure (meer dan 2 miljard €), Jobkorting zou mensen er kunnen toe
aanzetten meer te werken. Maar ook dan blijft het terugverdieneffect beperkt tot
9% van de initiële kost.
De tweede paper (Ghysels, Verbist en Vanhille van CSB UA) onderzoekt de invoering
van een “zorgtijduitkering” om de zorg voor kinderen te ondersteunen. De zorgtijduitkering is een onvoorwaardelijke uitkering gebaseerd op de effectieve tijd die
“gemiddelde” ouders aan kinderzorg besteden. De resultaten geven aan dat de
uitkering een aanzienlijke monetaire verbetering inhoudt voor thuiszorgers met
jonge kinderen en dat kostwinnersgezinnen zonder kinderen verliezen bij de
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invoering van dit systeem, al stijgt hun armoederisico nauwelijks. Grote vooruitgang
betekent de maatregel dan weer voor alleenstaande ouders, wiens armoederisico
met een kwart afneemt.
De laatste paper (Bouckaert en Schokkaert van CES KULeuven) presenteert een
eerste analyse van de effectiviteit van het leefloon en onderzoekt daarbij twee
problemen: het niet-gebruik (“non-take-up”) van het leefloon door rechthebben en
het gebruik door individuen die er wettelijk geen recht op hebben. Een eerste
schatting wijst uit dat 57% tot 76% van de rechthebbenden geen gebruik maakt
van het leefloon. Daarnaast ramen de auteurs de groep van onrechtmatige
gebruikers van het leefloon op 24% van de totale groep van leefloontrekkers. Een
belangrijk fenomeen dus, dat in het FLEMOSI-project verder onderzocht wordt om
de armoede- en herverdelingseffecten in kaart te brengen.

Meer informatie:
•

Deze 3 papers kan u downloaden op
http://www.flemosi.be/easycms/downloads

•

Meer informatie over het FLEMOSI-project vindt u op www.flemosi.be

•

Perscontact : André Decoster, professor K.U.Leuven (GSM :
0495/287.559), andre.decoster@econ.kuleuven.be

Het FLEMOSI-project is een gezamenlijk onderzoeksproject van het Centrum voor
Economische Studiën van de K.U.Leuven, het Centrum voor Sociaal Beleid van de
Universiteit van Antwerpen, de Interface Demografie van de Vrije Universiteit
Brussel, het Centre de Recherche en Economie Publique et de la Population
(CREPP) van de Universiteit van Luik en het Institute for Social and Economic
Studies van de Universiteit van Essex.
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