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1. INLEIDING EN OPZET

De laatste jaren is een bewustzijn gegroeid dat financiële armoede ook voorkomt bij
mensen die werken, zelfs mensen die voltijds werken en bijgevolg zich maximaal
inzetten om financieel zelfredzaam te zijn.

In België heeft zowat één op de vijf mensen op actieve leeftijd die in financiële
armoede leeft een job. Er is ook een belangrijke overlapping met kinderarmoede –
zowat 60% van de kinderen die in financiële armoede opgroeien leven in een gezin
met minstens één kostwinner.

Dit druist in tegen breed aanvaarde notities van sociale rechtvaardigheid.

Het stelt ook heel specifieke beleidsuitdagingen want de sociale zekerheid is klas-
siek overwegend gericht op het verzekeren van een behoorlijke levensstandaard aan
mensen zonder een arbeidsinkomen. Aangenomen wordt dat een adequate sociale
regulering van de arbeidsmarkt in principe een voldoende bescherming aan werken-
den zou moeten bieden, in combinatie met een faire fiscaliteit en bepaalde aanvul-
lende tegemoetkomingen, zoals kinderbijslagen.

Dat is dus niet het geval leert recent onderzoek. Daarom wordt gekeken naar landen
waar de werkende armen al reeds langer een focus van beleid zijn, met name de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft men specifieke program-
ma’s opgezet om armoede onder werkenden tegen te gaan, en het gaat hier dan
vooral om zogenaamde negatieve belastingskredieten. Deze regelingen zorgen
ervoor dat gezinnen met een laag arbeidsinkomen geen belastingen betalen, maar
integendeel geld krijgen via de fiscaliteit. In de Verenigde Staten heeft het zoge-
naamde Earned Income Tax Credit een belangrijke impact gehad op armoede en
dus is de aandacht enigszins terecht.
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Waar in het debat aan wordt voorbij gegaan is dat de context in continentaal Europa
geheel verschillend is. De socio-demografische context is verschillend. De structuur
en organisatie van de arbeidsmarkt is volstrekt verschillend. Minimumlonen zijn
relatief gesproken veel hoger dan in de Angelsaksische wereld en de loongelijkheid
is veel kleiner. De fiscale en parafiscale lasten op lonen zijn ook veel hoger. De Bis-
marckiaanse architectuur van de sociale zekerheid brengt specifieke beperkingen
met zich mee. Dit betekent dus dat een adequaat beleid ten aanzien van de werken-
de armen in een continentaal Europese welvaartsstaat zoals de Belgische een geheel
andere aanpak vraagt, zoals we in deze bijdrage zullen aantonen.

Dit artikel begint met een korte schets van de problematiek van de werkende armen
in België, en dit vooral in functie van een adequate beleidsconceptualisatie. Vervol-
gens overlopen we systematisch een aantal beleidsopties. Daarbij maken we gebruik
van de micro-simulatietechniek om een indicatie te krijgen van de mogelijke impact
op armoede.

2. ARMOEDE EN WERK: ENKELE DEFINITIES EN DATA

Armoede wordt in deze bijdrage gemeten volgens de gebruikelijke EU-definitie (zie
bv. Atkinson et al., 2002). Iemand wordt bijgevolg arm genoemd als hij of zij in een
huishouden woont waarvan het equivalent gezinsinkomen lager is dan 60% van de
mediaan. Om de welvaartsniveaus van gezinnen met uiteenlopende samenstelling
onderling te vergelijken worden equivalentiefactoren gebruikt die het totale gezins-
inkomen omzetten in een gestandaardiseerd (of equivalent) inkomen, d.w.z. reke-
ning houdend met het aantal gezinsleden en schaalvoordelen in de consumptie. De
gebruikte equivalentiefactoren zijn 1 voor de eerste volwassene; voor elke bijko-
mende volwassene in het gezin wordt daar 0,5 aan toegevoegd, en voor elk kind
0,3. Dit is de zgn. aangepaste OESO-schaal. In de verdelingsanalyses worden deze
equivalente inkomens gewogen voor het aantal personen in het huishouden.

Onze focus hier is op armoedesituaties onder werkenden. We hanteren daarvoor
verschillende definities van ‘werkende’. In eerste instantie maken we een onder-
scheid tussen werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden. Een werknemer wordt
gedefinieerd als degene die een inkomen heeft uit loonarbeid, een zelfstandige is
iemand met een inkomen uit zelfstandige arbeid en een niet-werkende heeft geen
inkomen uit een van deze beide bronnen. Indien iemand zowel inkomen uit loonar-
beid als uit zelfstandige arbeid heeft, dan wordt de grootste bron genomen om
iemand als werknemer of zelfstandige te beschouwen. We benadrukken hier dat de
resultaten voor zelfstandigen eerder indicatief zijn gegeven de moeilijkheden bij het
correct meten van inkomens uit zelfstandige arbeid.

Bij werknemers wordt een verdere indeling gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse
werknemers. Bij voltijdse werknemers wordt ook de groep die het hele jaar voltijds
werkt apart beschouwd, dit noemen we de VJVT-werkenden (Volledig Jaar Vol-
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Tijds). Deze groep blijkt echter in grote mate overeen te stemmen met de voltijds
werkenden, d.w.z. wie voltijds werkt, doet dit in ongeveer 95% van de gevallen
gedurende het hele jaar. De analyses worden in eerste instantie uitgevoerd voor de
bevolking op actieve leeftijd (tussen 16 en 64 jaar). Verder wordt ook aandacht
besteed aan kinderarmoede en het verband met tewerkstelling in het gezin.

Voor de empirische analyses maken we gebruik van de gegevens van de European
Union Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC). De EU-SILC is een bevra-
ging naar inkomens en levensomstandigheden bij een representatieve steekproef
van de gezinnen in België en de andere landen van de Europese Unie. In België
wordt deze bevraging georganiseerd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) (het vroegere
Nationaal Instituut voor de Statistiek) (1).

3. DE ‘WERKENDE ARMEN’ IN BELGIE: NAAR EEN ADEQUATE BELEIDSCONCEPTUALISATIE

België kent in Europees vergelijkend perspectief relatief weinig werkende armen.
Van alle Belgische werkenden is naar schatting zowat 3,5% financieel arm volgens
de relatieve 60%-grens. Bij de voltijdse werknemers is dat nog lager, bij de deeltijdse
werknemers iets hoger. Bij zelfstandigen is de armoede-incidentie aanzienlijk hoger,
maar betrouwbare inkomensmeting bij deze groep is moeilijker dan voor werkne-
mers.

De verschillen over de gewesten zijn relatief klein als het gaat over armoede onder
werkenden, met uitzondering voor Brussel, waar de incidentie iets hoger lijkt te lig-
gen. Het feit dat armoede onder actieven globaal hoger ligt in Wallonië heeft dus
vooral te maken met een compositie-effect; er zijn vooral verhoudingsgewijs minder
werkenden. Wie werkt in Wallonië heeft nagenoeg dezelfde kans om met armoede
geconfronteerd te worden als in Vlaanderen.

TABEL 1: ARMOEDE ONDER INDIVIDUEN OP ACTIEVE LEEFTIJD (16-64J), BELGIE EN GEWESTEN, 2005

(1) Voor meer informatie zie bv. http://economie.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/.
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Alle 

individuen 

Werknemer

(Wn)

Wn 

voltijds 

Wn 

deeltijds 

Wn VJVT Zelfstandige Geen 

werk 

Belgie 12,5% 3,5% 2,5% 3,7% 1,5% 14,5% 26,2% 

Vlaanderen 8,8% 2,5% 1,7% 3,1% 1,2% 14,6% 19,1% 

Wallonie 15,3% 3,7% 2,5% 3,6% 1,4% 14,7% 30,4% 

Brussel 24,7% 9,7% 7,9% 10,4% 3,8% 13,5% 45,4% 

Bron: SILC 2006: VJVT staat voor voltijds tewerkgestelden gedurende het hele referentiejaar. 
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GRAFIEK 1: AANDEEL VAN WERKENDE EN NIET-WERKENDE INDIVIDUEN IN DE BEVOLKING IN
ARMOEDE OP ACTIEVE LEEFTIJD

GRAFIEK 2: INCIDENTIE VAN ARMOEDE ONDER DE BEVOLKING VAN ACTIEVE LEEFTIJD
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Bron: Eigen berekeningen, SILC 2006. 

Bron: Eigen berekeningen, SILC 2006. 
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Elementen zoals een relatief gunstige sociaaldemografische structuur (relatief wei-
nig eenoudergezinnen), een relatief gecomprimeerde loonstructuur, een zekere
ondersteuning van zowel kostwinnerschap (bv. huwelijksquotiënt) als tweeverdie-
nerschap (de relatief sterke uitbouw van kinderopvang), universele kindertoeslagen
op een relatief hoog niveau (en daaraan gekoppeld: relatief weinig werkende jonge-
ren), dragen ertoe bij dat het aandeel werkende armen vrij laag is.

Dit relatief gunstige beeld voor wat de armoede onder werkenden betreft, moeten
we echter sterk nuanceren. De relatief lage armoedegraad onder werkenden is voor
een groot stuk een gevolg van het feit dat de laagste regionen van de inkomensver-
deling overwegend worden bevolkt door een comparatief groot aandeel inactieven,
voor wie de armoedegraad relatief hoog is door de veelal ontoereikende vervan-
gingsuitkeringen.

Toch heeft zowat een vijfde van de Belgen op actieve leeftijd die in financiële
armoede leven een job.

Deze armoede onder werkenden wordt sterk geassocieerd, zelfs vereenzelvigd met
relatief laagbetaalde tewerkstelling. Dit artikel ontkracht deze perceptie. Van de 7%
Belgen die een relatief laag arbeidsinkomen hebben – dit wordt internationaal
gebruikelijk gedefinieerd als een brutoloon bij voltijdse tewerkstelling dat lager is
dan 67% van het mediaan brutoloon – is slechts een minderheid (ongeveer 7%)
financieel arm. Dat komt omdat de grote meerderheid van de mensen met een laag
arbeidsinkomen leven in een gezin waar er meerdere (arbeids-)inkomens zijn.

TABEL 2: FREQUENTIE VAN TEWERKSTELLING AAN EEN LAAG LOON EN VERBAND MET ARMOE-
DE, BELGIË EN GEWESTEN 2005
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% van werknemers % armen 

België Vl Wall Bru België Vl Wall Bru 

Alle werknemers. 

- Laag loon = 2/3 van mediaan netto 
loon 

18,5 17,6 19,6 21,5 13,4 9,3 14,5 32,4 

- Laag loon = 2/3 van mediaan bruto 
loon 

22,1 20,9 23,7 24,7 12,0 8,3 12,4 31,9 

VJVT werknemers 

- Laag loon = 2/3 van mediaan netto 
loon 

3,4 3,2 3,6 3,8 6,8 6,8 5,6 10,7 

- Laag loon = 2/3 van mediaan bruto 
loon 

6,7 6,7 6,7 7,1 7,2 6,3 6,4 15,5 

Bron: Eigen berekeningen, SILC 2006. 
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Een laag arbeidsinkomen wordt in de regel pas problematisch indien dat inkomen
de behoeften van meerdere afhankelijken (kinderen en/of volwassenen) moet dek-
ken. Een voltijdse job aan het minimumloon volstaat voor een levenstandaard boven
de armoedenorm indien er geen afhankelijke gezinsleden zijn. Indien die er wel zijn
– een afhankelijke partner en/of kinderen – dan ontstaat er wel een probleem als
het gezin geen of niet voldoende andere inkomensbronnen heeft (geïllustreerd in
grafiek 3). Dat is het geval indien het gezin in de onmogelijkheid verkeert een twee-
de (arbeids-)inkomen te verwerven, zoals in het geval van alleenstaande ouders, of
indien de partner niet wenst te werken of kan werken. Voor dat laatste kunnen er
heel diverse redenen zijn: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid ten gevolge van
onvoldoende kwalificaties of lokale werkschaarste, problemen om zorg en arbeid te
combineren.

Het fenomeen van de “werkende armen” hangt dan ook sterk samen met een onver-
mogen om voldoende arbeidsinkomen te genereren op gezinsniveau in een tijd-
perk waarin de gemiddelde levensstandaard in essentie wordt bepaald door het
tweeverdienersinkomen.

Cruciaal voor een adequate beleidsconceptualisatie is het inzicht dat de problematiek
van de “werkende armen” niet mag gezien worden als een bijzonder fenomeen dat
losstaat van het algemene armoedevraagstuk en bijgevolg een aparte aanpak vraagt.

Nemen we een klassiek kostwinnersgezin waar de man werkt en de vrouw niet werkt.
De mannelijke kostwinner heeft een loon dat rond het minimumloon ligt. Er zijn twee
afhankelijke kinderen en het gezin leeft bijgevolg in financiële armoede. Als we de
armoede die we bij dat gezin observeren via de kostwinner bekijken, dan benoemen
we die persoon als een ‘werkende arme’. Als we datzelfde gezin observeren via de niet-
werkende partner dan stellen we ook armoede vast. Alleen conceptualiseren we het
dan als armoede die voortvloeit uit niet-tewerkstelling. En als we de armoede binnen
datzelfde gezin observeren via de kinderen dan noemen we het kinderarmoede. In de
drie gevallen hebben we het eigenlijk over hetzelfde armoedefenomeen.
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GRAFIEK 3: DE INKOMENS- EN ARMOEDEPOSITIE VAN EEN EENVERDIENERSKOPPEL MET KINDE-
REN, 2008

De consequentie is dat een doelmatig beleid voor de werkende armen een integraal
en onlosmakelijk deel uitmaakt van een doelmatig armoedebeleid voor kinderen en
mensen op actieve leeftijd in het algemeen. Een verdere consequentie is dat we hier
keuzes moeten maken die normatief niet neutraal zijn. Als we het armoedeprobleem
bij dat gezin concipiëren als een probleem van een inadequaat kostwinnersinkomen
dan zijn de beleidsconsequenties duidelijk anders dan als we het concipiëren als een
probleem dat voortvloeit uit het feit dat de partner geen inkomen heeft, of dat er
geen adequate compensatie voor de kost van kinderen is.

4. MINIMUMLOON VERHOGEN

4.1. MINIMUMLONEN IN BELGIE
De beleidsmaatregel die het vaakst wordt geassocieerd met het bestrijden van armoe-
de bij werkenden in het algemeen is het verhogen van het minimumloon, hetzij zoals
het wettelijk is vastgelegd, hetzij bedongen na collectieve onderhandelingen.

Loonvorming in België is een zaak waarin vakbonden en werkgevers veel autonomie
hebben. Er is geen wettelijk minimumloon, maar er is wel een nationaal, collectief
overeengekomen minimumloon. Dit minimumloon is vooral een ijkpunt: het vormt
de absolute ondergrens van de loonstructuur. Over de “reële” minimumlonen (de

9

HET VOORKOMEN VAN ARMOEDE ONDER WERKENDEN IN BELGIE: DE BELEIDSOPTIES OVERWOGEN

Bron: STASIM – CSB. Bron: STASIM – CSB.

IVE-MARX-NED.qxp  5-9-2011  9:51  Pagina 9



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2011

loonschalen voor de jongste, minst opgeleide en minst ervaren werknemers) wordt
onderhandeld op het niveau van de sector. Deze lonen liggen meestal hoger dan het
nationale minimumloon. Uit de cijfers van de FOD WASO (2).
De minimumlonen in België vrijwel stabiel gebleven qua reële koopkracht in de laat-
ste decennia, zoals ook het geval geweest is in vele andere continentale Europese
landen, met Frankrijk als uitzondering (Marx, 2007; Immervoll, 2007).

TABEL 3: BRUTOMINIMUMLONEN (ML), 2000-2005

Volgens cijfers van de OESO bedroeg het brutominimumloon in België omgerekend
9,21 USD per uur in 2005. Dit is lichtjes minder dan het omgerekend minimumloon in
Frankrijk en Nederland. Het bruto-inkomen van een voltijds werkende, Belgische
werknemer bedroeg 40% van het gemiddelde brutoloon in 2005, vergeleken met 47%
in Frankrijk, 46% in Nederland en 35% in het Verenigd Koninkrijk. In vergelijking met
de gemiddelde lonen daalde het minimumloon van 42% in 2000 tot 40% in 2005. Vol-
gens andere bronnen was er een sterkere daling (Europese Commissie, 2009).

De vraag dringt zich op of een hoger minimumloon kan helpen om armoede bij
werkenden te bestrijden.

Een vaak gehoord argument tegen een verhoging van het minimumloon ter bestrij-
ding van armoede bij werkenden is dat een substantiële verhoging van het mini-
mumloon gewoonweg te grote negatieve gevolgen zou hebben voor de werkgele-
genheid en dat continentaal Europa nog meer zou wegzinken in een “welfare
without work-situatie”.

(2) Met dank aan Tom Bevers van de FOD WASO.
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Wettelijk ML per uur (1) Relatief ML-niveau (2) 

2000 2005 2000 2005 

België 9,24 9,21 42% 40% 

Frankrijk 8,62 9,72 43% 47% 

Ierland 8,26 9,24 53% 53% 

Luxemburg 9,69 10,58 40% 42% 

Nederland 10,43 10,60 49% 46% 

Polen 1,31 1,51 33% 36% 

Spanje 4,12 4,27 34% 35% 

Verenigd Koninkrijk 7,88 9,47 32% 35% 

Verenigde Staten 5,84 5,15 39% 34% 

(1) USD met wisselkoers uit 2005 en constante prijs. 

(2) Bruto-inkomsten van voltijdse werknemers aan het ML als % van het gemiddelde brutoloon. 

Bron: Immervoll 2007. 
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Of en vooral in welke mate dit al dan niet een geldig argument is tegen een verho-
ging van de minimumlonen blijft ter discussie staan. Veel van de beschikbare onder-
zoeksresultaten geven aan verhogingen van minimumlonen zoals ze daadwerkelijk
hebben plaatsgehad in het recente verleden – in de regel waren die klein en incre-
mentalistisch – in de OESO-regio zeer kleine tot doorgaans non-significante gevol-
gen hebben gehad voor de tewerkstelling (Dolado et al., 1996; 2000; OECD, 1998;
2004). De geobserveerde gevolgen voor bepaalde subgroepen zijn soms wel signifi-
cant gebleken doch globaal zwak, bv. voor jongeren (Bazen en Skourias 1997; Dola-
do et al. 2000; OECD 1998; Laroque en Salanié, 1999).

Een krachtiger en relevanter argument tegen een verhoging van de minimumlonen
ter bestrijding van armoede bij werkenden is dat, als gevolg van de beperkte over-
lapping tussen een laag inkomen en armoede, slechts een minderheid van arme
gezinnen rechtstreeks baat zal hebben bij een beleid dat erop gericht is om het
gezinsinkomen van de kleinverdieners als groep te verhogen. Het is uiteraard zo dat
beleidsmaatregelen gericht op een bepaalde subgroep moeten beoordeeld worden
op hun doeltreffendheid voor die bepaalde doelgroep en niet op hun algemene
impact op armoede. Dit is echter enkel waar tot op zekere hoogte. De beperkte
(rechtstreekse) impact van beleidsmaatregelen die de werkende armen als doelpu-
bliek hebben, moet immers bekeken worden in het kader van de totale anti-armoede-
strategie. Daarnaast moet ook bekeken worden in hoeverre ze andere beleidsmaatre-
gelen kunnen aanvullen, in het bijzonder de maatregelen die gericht zijn op de
werklozen. Een anti-armoedebeleid waarvan de acties gericht zijn op de lage inko-
mens als primaire doelgroep zal eenvoudigweg niet de meerderheid van de armen
ten goede komen (Nolan en Marx, 2001).

Beleidsmaatregelen die de laagbetaalden als doelgroep hebben, zullen een substan-
tieel tot heel groot spill-overeffect hebben op een deel van de niet-arme gezinnen.
Dit is vooral zo in het scenario van een verhoging van het minimumloon, zelfs als
het gaat om een stijging die het bruto-inkomen van de lage inkomens substantieel
verhoogt zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de tewerkstellingsgraad. Uit
studies blijkt dat, zelfs in die gevallen waar de overlapping tussen laag inkomen en
armoede binnen het gezin het grootst is, zoals in de Verenigde Staten, een verho-
ging van het minimumloon een relatief beperkte invloed heeft op armoede of inko-
mensongelijkheid en een significant spill-overeffect heeft op de niet-arme gezinnen
(zie bijvoorbeeld Horrigan en Mincey 1993; Neumark en Wascher 1997; Formby,
Bishop en Kim, 2005). Een aspect dat gewoonlijk enigszins over het hoofd wordt
gezien is het beperkte rechtstreekse effect dat een verhoging van het minimumloon
heeft op armoede binnen het gezin op zich, iets wat men echter wel zou verwach-
ten. Zelfs als er geen negatieve gevolgen zouden zijn voor de tewerkstelling, zouden
de niet-arme gezinnen het meest profiteren van de voordelen, simpelweg omdat
men binnen die gezinnen de meeste lage inkomens terugvindt (Marx en Verbist,
1998; Nolan and Marx, 2001). In de meeste Europese landen maken de meeste laag-
betaalde werknemers geen deel uit van een gezin met een laag inkomen – in België
leeft zowat 94% van de relatief laagbetaalden boven de armoedegrens. Het is uiter-
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aard ook belangrijk om na te gaan waar de gevolgen van een gebrek aan arbeidsin-
komen zouden worden gevoeld, maar het is allesbehalve duidelijk of de laagbetaal-
den in arme gezinnen meer of minder getroffen zouden worden dan laagbetaalden
in niet-arme gezinnen.

4.2. SIMULATIE VAN EEN VERHOGING VAN HET MINIMUMLOON: HET EFFECT OP
ARMOEDE ONDER WERKENDEN
In deze simulatie-oefening schatten we de effecten van een verhoging van het mini-
mumloon op de armoede onder werkenden. Met behulp van het microsimulatiemo-
del MISIM onderzoeken we de impact onder drie scenario’s: een verhoging van het
minimumloon met 10%, 20% en 30%.

Het microsimulatiemodel MISIM is een zogenaamd ‘tax-benefit’ model. Dit is een
statisch microsimulatiemodel dat toelaat om, op basis van een representatieve steek-
proef van Belgische gezinnen (surveydata zoals SILC), de impact van veranderingen
in componenten van het beschikbaar inkomen van de gezinnen te onderzoeken. Er
wordt gebruik gemaakt van de gegevens van SILC 2006 (inkomens 2005).

Per werknemer werd het aantal gewerkte uren in het referentiejaar berekend (3).
Dit aantal wordt geplafonneerd op 1.824, wat overeenkomt met 48 weken van 38
uur (het wettelijke maximum). Voor personen die slechts gedurende een gedeelte
van het jaar tewerkgesteld waren, berekenen we het aantal gewerkte uren in ver-
houding tot het aantal maanden dat tijdens het referentiejaar werd gewerkt. Het
bruto uurloon werd hieruit afgeleid door het totaal bruto-inkomen uit arbeid, te
delen door het bekomen aantal gewerkte uren. Als minimumloon hanteren we als
benadering het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) van het
inkomensjaar 2005, hetgeen bruto 1.210 EUR/maand bedroeg. Er wordt dus geen
rekening gehouden met sectoriële afwijkingen van dit wettelijk vastgelegde mini-
mum of met anciënniteit.

Onderstaande grafiek toont de spreiding van dit gemiddeld bruto uurloon. Het
meest voorkomende uurloon is 15,5 EUR, de mediaan 17,2 EUR, en het gemiddelde
brutoloon bedraagt in 2005 ongeveer 19,5 EUR/uur. Zo’n 2% van de werkenden is
tewerkgesteld aan een uurloon dat overeenkomt met het brutominimumloon of
lager. Hier dienen we te benadrukken dat deze berekening een tentatieve oefening
vormt om het effect van een optrekking van het minimumloon na te gaan. Meetfou-
ten op microniveau zijn niet steeds te identificeren, en het onderscheid tussen reëel
lage inkomens en niet-accuraat gemeten inkomens is niet eenduidig te maken. Ook

(3) Dit gebeurde op basis van de SILC-variabelen PL060 en PL100, welke het aantal gewerkte uren in
een normale week bevatten.
(4) Zoals gerapporteerd in de variabele PY010G.
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is de berekening van het interprofessioneel minimum in België een complexe aange-
legenheid (met bv. belangrijke sectoriële verschillen). Onderstaande resultaten zijn
dan ook vooral illustratief en bedoeld om de grootteorde van het effect van een
hypothetische verhoging van het minimumloon aan te geven.

GRAFIEK 4: SPREIDING VAN GEMIDDELD UURLOON VAN WERKNEMERS, BELGIE, 2005

Onderstaande tabel geeft weer wat het aandeel is van personen die werken voor het
minimumloon (of minder). Omdat we het effect van een verhoging van het mini-
mumloon volgens drie scenario’s willen nagaan, presenteren we hier ook de inci-
dentie van werknemers die werken aan (of onder) resp. 110%, 120% en 130% van
het minimumloon.

13
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TABEL 4: AANDEEL INDIVIDUEN DAT MAXIMUM AAN HET MINIMUMLOON WERKT, EN AAN
+10%, +20% EN +30% VAN HET MINIMUMLOON (MAXIMUM), BELGIE, 2005

De groepen die het frequentst aan lage lonen tewerkgesteld worden, bestaan uit
jongeren, laaggeschoolden, deeltijds werkenden en vrouwen. De verschillen die
zich aftekenen tussen deze groepen en hun tegenhangers in dezelfde categorie zijn
in alle gevallen significant. Het minst risico op tewerkstelling aan een laag loon
lopen werknemers tussen 35 en 54 jaar, hoogopgeleiden, 12 maanden voltijds wer-
kenden en mannen.

14

Minimumloon Minimumloon 

+10% 

Minimumloon 

+20% 

Minimumloon 

+30% 

Alle individuen op

actieve leeftijd

1.2 1.82 2.58 3.81 

Werknemers  

- alle 2.11 3.18 4.46 6.65 

- voltijds 1.63 2.66 3.90 6.02

- deeltijds 4.31 5.65 7.22 9.98 

- voltijds heel jaar 0.72 1.35 2.43 4.19

- mannen 1.39 2.32 3.08 4.39 

- vrouwen 2.94 4.17 6.06 9.21 

- onderwijsniveau 

  Lager onderwijs 3.70 6.43 8.34 11.09 

  Lager secundair 3.01 4.26 5.92 9.81

  Hoger secundair 2.65 4.01 5.01 7.62

  Hoger tertiair 1.05 1.61 2.69 3.82 

- leeftijdscategorie 

16-24 6.93 10.11 14.09 17.77 

25-34 2.23 3.26 4.78 7.87 

35-44 1.35 2.35 3.14 4.95 

45-54 1.48 2.10 3.11 4.38 

55-64 0.66 0.98 0.98 2.27 

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2006. 
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GRAFIEK 5: % WERKNEMERS DAT WERKT AAN MAXIMUM MINIMUMLOON, AAN +10%, +20% EN
+30% VAN HET MINIMUMLOON (MAXIMUM) PER INKOMENSDECIEL EN TOTAAL, BELGIE 2005

De verdeling van het percentage werknemers per deciel dat aan een laag loon
tewerkgesteld wordt, vertoont een duidelijk afnemend patroon. Net geen 10% van
de werknemers in het laagste deciel wordt tewerkgesteld aan het minimumloon, en
voor bijna 25% ligt het loon lager dan 130% van het minimumloon. In de hoogste
decielen is hun aandeel verwaarloosbaar.

In de microsimulatieoefening gaan we na wat het effect is op armoede na een
optrekking van het minimumloon. Het bruto-inkomen van iedere persoon tewerkge-
steld aan een loon lager dan de respectieve grens, wordt opgetrokken tot het niveau
waar alle gepresteerde arbeidsuren aan het hogere minimumloon worden beloond.
Het microsimulatiemodel MISIM laat ons toe alle gevolgen hiervan op de belasting-
berekening in rekening te brengen (zoals het terecht komen in een hogere belas-
tingschijf, het niet langer aanspraak maken op de regeling van de huwelijksquotiënt
of de werkbonus). Er wordt met andere woorden rekening gehouden met de eerste
ronde-effecten. Tweede ronde-effecten die kunnen optreden na de invoering van
een hoger minimumloon, zoals de aanpassing van de volledige loonstructuur naar
het nieuwe ijkpunt, en de druk die deze hogere loonkosten mogelijks uitoefenen op
de tewerkstelling, worden niet in rekening gebracht.

15

HET VOORKOMEN VAN ARMOEDE ONDER WERKENDEN IN BELGIE: DE BELEIDSOPTIES OVERWOGEN

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2006. 

IVE-MARX-NED.qxp  5-9-2011  9:52  Pagina 15



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2011

Tabel 5 toont de evolutie van het percentage individuen wiens inkomen zich in de
gesimuleerde scenario’s onder de 60%-armoedegrens bevindt. Als vertrekpunt
nemen we de inkomensverdeling zoals deze zich voordeed in het inkomensjaar
2005. In eerste instantie simuleren we een scenario waarbij er geen tewerkstelling
onder het minimumloon plaatsgrijpt (100% aan minimumloon). Vervolgens simule-
ren we de gevolgen van de 3 verhogingen. In alle scenario’s is het niveau van de
armoede-incidentie significant hoger bij werknemers die werken voor het minimum-
loon, en significant lager bij 12 maanden voltijds werkenden, ten opzichte van het
niveau voor alle werknemers. De daling van de gemiddelde armoede-incidentie,
parallel verlopend aan het optrekken van het minimumloon, is daarentegen voor
geen enkele categorie significant. Zelfs de substantiële daling van de gemiddelde
armoede-incidentie bij werknemers werkend voor het minimumloon is door brede
betrouwbaarheidsintervallen niet significant op het 10%-niveau (omwille van het
beperkt aantal werknemers dat werkt aan een loon lager of gelijk aan het minimum-
loon). De invloed van een maatregel als het optrekken van de minimumlonen op de
armoede-incidentie is dus zeer beperkt.

TABEL 5: EFFECT OP ARMOEDE DOOR OPTREKKEN MINIMUMLOON MET 10%, 20% EN 30%,
BELGIE, 2005 (% ARMEN)

16

Basis 100% aan

Minimumloon 

Minimumloon 

+10% 

Minimumloon 

+20% 

Minimumloon 

+30% 

Alle individuen op

actieve leeftijd

12.41 12.29 12.24 12.18 12.00 

Werknemers (*)

- alle 3.66 3.52 3.46 3.40 3.21 

- voltijds 2.90 2.79 2.72 2,69 2.47

- deeltijds 5.08 4.81 4.81 4.64 4.49 

- voltijds heel jaar 1.49 1.40 1.37 1.37 1.21

- werkend voor 

<=minimumloon

18.76 12.79 10.25 7.63 4.43 

Kinderarmoede 15.10 14.95 14.82 14.72 14.65 
(*) Omdat het aantal individuen dat werkt voor een minimumloon zeer klein is, zijn de armoedecijfers volgens de
gesimuleerde scenario’s niet significant verschillend van dat in het basisscenario.
Bron: Eigen berekening op basis van MISIM en SILC 2006. 
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De gemiddelde inkomenstoename over de bevolking ten gevolge van het optrekken
van de minimumlonen wordt afgebeeld in grafiek 6. Gemiddeld bedraagt deze winst
18 EUR/p.p. per jaar in het 10%-scenario tot 40 EUR in het uitgebreidste 30%-scena-
rio. In het vierde en vijfde deciel is de concentratie van extra inkomen het hoogst.
In de lagere decielen bevinden zich immers vooral niet-werkenden, waardoor de
winst gemiddeld lager uitvalt. Dit verdelingspatroon verklaart waarom de impact op
de armoede beperkt blijft. De personen in armoede situeren zich voornamelijk in de
lagere decielen, waar het percentage winnaars bij deze maatregel beperkt is.

GRAFIEK 6: GEMIDDELDE STIJGING VAN BESCHIKBAAR INKOMEN PER SCENARIO VOOR ALLE
INDIVIDUEN, BELGIE, 2005

Hoewel het gemiddeld extra beschikbaar inkomen voor deze werknemers die van
de respectieve maatregel genieten zeer vergelijkbaar tot zelfs hoger is in de onderste
decielen ten opzichte van deze in het midden van de inkomensverdeling, ligt het
percentage begunstigden er beduidend lager.

17
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In de gesimuleerde scenario’s maakt 3 (10%-scenario) tot 6,5 (30%-scenario) procent
van de werknemers in België aanspraak op een netto loonsverhoging van gemiddeld
iets meer dan 1.500 EUR/jaar. Dit komt overeen met een stijging van het brutoloon
van gemiddeld 2.600 EUR/jaar. Om de loonkosten correct in te schatten, moeten
bovendien ook de extra werkgeversbijdragen op deze hogere lonen in rekening
worden gebracht. Een vergelijking van de armoedereducerende capaciteit van deze
maatregel met deze indicaties van de enorme extra loonkost die dergelijke maatre-
gel met zich meebrengt, doet besluiten dat het optrekken van minimumlonen als
(geïsoleerde) armoedebestrijdingstrategie hoogst inefficiënt is. Dit is voornamelijk te
wijten aan het feit dat de inkomensstijging die deze maatregel zou genereren hoofd-
zakelijk naar gezinnen gaat in het midden van de inkomensverdeling, en relatief wei-
nig gezinnen een uitweg uit de armoede biedt.

GRAFIEK 7: FREQUENTIE VAN LAAGBETAALDE JOBS EN ARMOEDE-INCIDENTIE BIJ WERKNEMERS,
VERDELING OVER DE NACE-SECTOREN, BELGIE, 2005

18
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In aanvulling op deze resultaten bekijken we de spreiding van laagbetaalde jobs
over de sectoren. In grafiek 7 geven de kolommen (eenheden af te lezen op de lin-
keras) het aandeel weer van de werknemers tewerkgesteld aan respectievelijk het
minimumloon, en 110%, 120% en 130% daarvan. De lijn (eenheden af te lezen op de
rechteras) geeft het belang van deze sector in de totale tewerkstelling aan. Enkele
opmerkelijke patronen tekenen zich af. In de horecasector is het percentage werk-
nemers met een laag loon opvallend hoog (5). Ook de armoede onder werknemers
is er het hoogst van alle categorieën. Deze sector telt slechts voor een kleine 1,5%
van de totale tewerkstelling, terwijl de sector van de verkoop eveneens een groot
aantal laagbetaalde jobs omvat (zo’n 4% aan het minimumloon, tot 14% aan 130%
van het minimumloon), en met een kleine 10% van de totale tewerkstelling een mid-
delgrote sector is op gebied van werkgelegenheid. Ook opvallend is de discrepantie
tussen armoede-incidentie en percentage laagbetaalde werknemers. Zoals we reeds
eerder aangaven gaat het heel vaak niet om dezelfde personen welke laagbetaald
zijn en welke op basis van het gezinsinkomen en -karakteristieken het risico lopen
arm te zijn.

Een verhoging van de minimumlonen als op zichzelf staande maatregel (binnen haal-
bare grenzen) kan weinig bijdragen tot het bestrijden van financiële armoede onder
werkenden. Dit wil echter niet zeggen dat het minimumloon geen rol kan spelen bij
de bestrijding van armoede: dit is wel het geval, maar niet als losstaande maatregel.
De invoering van een minimumloon kan bijvoorbeeld bijdragen tot het indijken van
de budgettaire kostprijs en mogelijke loonerosie-effecten van arbeidsgebonden voor-
delen (zie onder).

5. PARAFISCAAL EN FISCAAL BELEID

Aangezien ook lage inkomens belast worden, kunnen fiscale en parafiscale ingrepen
een impact hebben op de netto-inkomsten van werknemers met een laag inkomen.
Uit berekeningen van de OESO (zie Immervoll, 2007) blijkt dat in 2005 de gemiddel-
de aanslagvoet voor voltijdse minimumlonen nog steeds relatief hoog ligt, ondanks
verlagingen her en der: de persoonlijke inkomstenbelasting en sociale bijdragen van
werknemers lopen op tot bv. 18,8% in België, 17,6% in Frankrijk en 23,8% in Neder-
land. Voor relatief lage lonen (lonen van minder dan 67% van het gemiddelde vol-
tijdse loon) ligt de aanslagvoet boven de 25% op het Europese vasteland en in de
Scandinavische welvaartsstaten, met uitschieters in België (34,8%), Denemarken
(38,7%) en Duitsland (36,4%). Zoals we gezien hebben in de sectie met de stan-

(5) De hypothese dat dit resultaat gedreven wordt door zwartwerk werd onderzocht en niet geldig
bevonden. In geval van zwartwerk zou het brutoloon veel lager uitvallen omdat het gelijk zou zijn
aan het nettoloon. Alle respondenten rapporteerden echter een substantieel verschil tussen hun
netto- en hun brutoloon, wat duidt op het betalen van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
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daardsimulaties kan deze belastingdruk onder bepaalde omstandigheden gezinnen
met een voldoende bruto arbeidsinkomen in de financiële armoede drukken, vooral
bij gezinnen met één kostwinner en kinderen.

Deze hoge percentages tonen aan dat er in theorie nog ruimte is voor het verbete-
ren van de inkomsten van gezinnen met lage inkomsten door het (selectief) vermin-
deren de sociale bijdragen van de werknemers en van de personenbelastingen. In
veel landen is een verlaging doorgevoerd van de sociale bijdragen van de werkne-
mers op lage lonen, waardoor de progressiviteit van de sociale bijdragen verhoogd
werd. Een dergelijke omschakeling van proportioneel naar progressief versterkt het
solidariteitsprincipe van de sociale zekerheid en zwakt het verzekeringskarakter van
het systeem af. Dit impliceert dat het aftoppen van de werknemersbijdragen zijn
beperkingen heeft, aangezien de meeste systemen voor sociale zekerheid op het
Europese vasteland gebaseerd zijn op het sociaal verzekeringsprincipe, dat o.a. een
zekere band tussen bijdragen en rechten behelst.

In hun zoektocht naar een alternatief hebben Europese overheden het Angelsaksi-
sche model van belastingkredieten voor werknemers of gezinnen met een laag inko-
men ingevoerd of overwogen. Landen waar een belastingkrediet werd ingevoerd
voor lage inkomens zijn België (al is het ondertussen opnieuw afgeschaft), Finland,
Frankrijk (Prime pour l’emploi) en Nederland. Zowel in de academische als in de
politieke wereld verwijst men vaak naar programma’s zoals het Amerikaanse
“Earned Income Tax Credit” (EITC) of het Britse “Working Tax Credit” (WTC), en
terecht, zoals we hieronder zullen aantonen. Maar dat betekent niet dat gelijkaardi-
ge maatregelen even succesvol zullen blijken op het Europese vasteland.

5.1. BELASTINGKREDIETEN

5.1.1. Belastingkredieten in de Angelsaksische landen
Het Earned Income Tax Credit (EITC) werd in de VS voor het eerst ingevoerd in
1975, waardoor arme, werkende gezinnen met kinderen vrijgesteld werden van
socialezekerheidsbijdragen. Het systeem werd nadien uitgebreid in 1986, 1990 en
1993. Vooral na de hervorming in 1993 werd het programma het belangrijkste
wapen van de VS in de strijd tegen armoede bij werkende gezinnen, aangezien de
bedragen systematisch opgetrokken werden. Het recht op een EITC hangt af van de
gezinsinkomsten en het aantal kinderen. Voor iedere dollar die men verdient tot een
bepaald maximumbedrag, krijgt de ouder een terugbetaalbaar belastingkrediet. Voor
één ouder met twee of meer kinderen bedraagt het krediet 40% van de inkomsten,
met een maximaal krediet van ongeveer 4.700 GBP (in 2007). Voor een werknemer
die het minimumloon verdient, komt dit neer op een loonsverhoging met 40%.
Naarmate het inkomen van het gezin stijgt boven de 15.400 GBP wordt het krediet
stapsgewijs verlaagd naar 21 cent per bijkomende dollar die men verdient en
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het krediet verdwijnt volledig voor gezinnen met een inkomen boven de 37.750
GBP. Het effect van de EITC op de levensstandaard van gezinnen met lage inkomens
werd versterkt door een verhoging van het minimumloon.

Het Britse “Family Credit” (FC) werd in 1988 ingevoerd en is een sociale uitkering
voor werkende gezinnen met kinderen ten laste. Het “Working Families Tax Credit”
(WFTC) was een uitbreiding van het FC en bood een belastingkrediet aan gezinnen
met kinderen waarvan minstens één ouder meer dan 16 uur per week werkte. Het
“Working Tax Credit” (WTC) werd ingevoerd in 2003 en is in feite een uitbreiding
van het WFTC. In tegenstelling tot het WFTC konden vanaf nu ook gezinnen en per-
sonen zonder kinderen, alsook mensen met een beperking, aanmerking komen voor
het krediet (Brewer, 2006). Het bedrag van het belastingkrediet kan gewijzigd wor-
den gedurende het jaar, als de situatie van de begunstigde verandert (vb. wijziging
in inkomsten of aantal gewerkte uren). De limieten voor het verkrijgen van een
belastingkrediet worden bepaald op basis van het gezamenlijk bruto belastbaar inko-
men (dus voor aftrek van werkgerelateerde onkosten en bijdragen aan de sociale
zekerheid) in plaats van op het netto belastbaar inkomen. Deze wijziging werd inge-
voerd om het systeem aantrekkelijker te maken voor tweeverdieners (Inland
Revenu, 2002). Het WTC bestaat uit een basiselement (van maximaal 1.730 GBP in
2007/08) en daarbovenop kan nog een bedrag bijkomen als koppel of alleenstaande
ouder (1.700 GBP). Dit kan opgetrokken worden als de persoon 30 uur of meer
werkt per week (705 GBP), een werknemer is met een beperking (2.310 GBP plus
980 GBP voor ernstige beperking) of 50-plusser is en opnieuw aan de slag gaat
(1.185 of 1.770 GBP). Bovendien kan tot 80% van de kosten voor kinderopvang
teruggevorderd worden van de staat.

5.1.2. Het effect van de belastingkredieten in de Angelsaksische landen
Het EITC heeft in de Verenigde Staten opmerkelijke resultaten geboekt, vooral na de
uitbreiding van het programma in 1993. Verschillende studies wijzen op een duide-
lijke daling van de armoede bij kinderen, vooral bij kinderen uit eenoudergezinnen.
Deze daling was het gevolg van de sterke toename inzake zowel de arbeidsmarktpar-
ticipatie van de alleenstaande moeders als hun inkomen. Ook verhoogde het gemid-
delde inkomen van gezinnen met kinderen waarvan de moeder aan het hoofd van
het gezin staat en een laag inkomen geniet. Dit zijn de gezinnen die het meest beïn-
vloed worden door beleidswijzigingen. Er blijkt echter een licht negatief effect te
zijn geweest op het arbeidsaanbod van gezinnen in het uitfaseergebied, vooral het
arbeidsaanbod van de tweede verdiener (Blank en Robins, 1999; Eissa en Liebman,
1996; Eissa en Hoynes, 2004; Hotz en Scholz, 2003; Marx, 2007; Scholz, 1996).

Voor het Britse programma concluderen Brewer et al. (2006) dat de belastingkredie-
ten erin geslaagd zijn het arbeidsaanbod te stimuleren voor alleenstaande ouders. De
maatregel heeft ook sterk bijgedragen tot het verminderen van armoede in het VK
(zie vb. Sutherland en Piachaud, 2001; Sutherland, 2006).
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5.1.3. Zijn de Angelsaksische belastingkredieten een gepast model voor Europa?
Verschillende landen uit het Europese vasteland hebben zich laten inspireren door
het EITC en gelijkaardige belastingkredieten uit de Angelsaksische landen en heb-
ben deze beleidsmaatregel onderzocht [zie bv. het verslag van de adviesraad van het
Duits Ministerie voor Economie en Technologie (Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie, 2002)]. Een aantal landen heeft zelfs belastingkredieten ingevoerd
voor de lage lonen: in 2001 werd de “Prime Pour l’Emploi” (PPE) in Frankrijk en de
“Arbeidskorting” in Nederland ingevoerd. België heeft ook geëxperimenteerd met
deze aanpak en voerde in 2002 een “belastingkrediet voor de lage lonen” in, na de
hervorming van de personenbelasting van 2001 (Cantillon et al., 2003).

Belastingkredieten voor de lage lonen dienen een dubbel doel, met name 1) werken
aantrekkelijker maken en 2) armoede bestrijden bij gezinnen met lage inkomens. In
de Angelsaksische welvaartsstaten zijn de belastingkredieten de belangrijkste vorm
van armoedebestrijding, omdat er veel laagbetaalde jobs zijn en er grote inkomens-
verschillen bestaan. Op het Europese vasteland worden de belastingkredieten voor
lage lonen vooral gebruikt in de strijd tegen de werkloosheidsval. Arbeidsgebonden
voordelen hebben een grote invloed op de levensstandaard van arme gezinnen in de
Angelsaksische wereld omdat ze a) omvangrijk van aard zijn, en b) gericht zijn op
gezinnen met een laag inkomen, in plaats van op laagbetaalde individuen. Dit wil
echter niet zeggen dat deze maatregelen even succesvol zouden zijn op het Europe-
se vasteland. Zoals blijkt uit een evaluatie van de belastingkredieten in het VK kan
de specifieke structuur van de belastingkredieten en de institutionele omgeving
waarin ze verankerd zijn erg belangrijk zijn (Brewer, Clark en Myck, 2001).

De belastingkredieten van het Europese vasteland zijn vooral bedoeld om werken
aantrekkelijker te maken, dus worden de belastingkredieten meestal toegekend op
basis van individuele inkomsten en niet de gezinsinkomsten (zoals bij het EITC en
het WTC) en dit kan het armoedebestrijdende karakter van de maatregel beperken
(zie hieronder). Een ander groot verschil is dat de belastingkredieten op het Europe-
se vasteland veel lager liggen dan die in de Angelsaksische landen. Veel van de voor-
delen/belastingkredieten die onlangs ingevoerd werden in Europa bieden slechts
een kleine financiële hulp (voor een overzicht, zie OECD 2005). In Frankrijk
bedraagt de PPE maximaal ongeveer 1.000 EUR per jaar. Het Belgische krediet voor
lage lonen bedroeg slechts 520 EUR per jaar, terwijl bij het WTC en EITC die bedra-
gen soms zesmaal hoger liggen (voor een gedetailleerdere vergelijking tussen het
Belgische belastingkrediet en het EITC/WTC, zie Verbist et al., 2007). Deze bedra-
gen zijn zo klein dat ze waarschijnlijk geen grote stimulans opleveren om te gaan
werken, noch een grote invloed op de armoede zullen hebben.

In de meeste evaluatiestudies legt men de nadruk op de tewerkstellingseffecten, ter-
wijl het effect op de armoede vaak vergeten wordt. Gelet op het verschil qua struc-
tuur en institutionele en sociaaleconomische context mogen we verwachten dat
belastingkredieten voor lage lonen een veel kleinere invloed op de armoede zullen
hebben in continentaal Europa dan in de VS of het VK. Uit een analyse blijkt dat de
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invoering van het Belgische krediet vooral de gezinnen met een gemiddeld tot hoog
inkomen hielp, vooral vanwege de individuele structuur, terwijl het effect op de
armoede verwaarloosbaar bleek te zijn, vooral vanwege het beperkte bedrag van het
krediet (Cantillon, Kerstens en Verbist, 2003). Een ex-ante analyse van het Franse
programma (dat gelijkaardig is aan het Belgische omdat de bedragen klein zijn en
het zich richt op individuen) trekt een even pessimistische conclusie over de impact
op de armoede (Cahuc, 2002).

Bargain en Orsini (2007) hebben het effect op de armoede onderzocht van een
hypothetische invoering van het Britse WFTC uit 2001 in Duitsland, Frankrijk en
Finland, aan de hand van het microsimulatiemodel EUROMOD (zie tabel 6). Eén van
de vragen die gesteld werd in hun studie was wat er zou gebeuren als deze drie lan-
den hetzelfde budget zouden investeren in een belastingkrediet voor lage inkomens
als het Verenigd Koninkrijk. De effecten die hier worden voorgesteld zijn enkel de
effecten uit de eerste ronde. Er wordt dus geen rekening gehouden met mogelijke
gedragswijzigingen.

TABEL 6: ARMOEDE-INDICATOREN VOOR EN NA DE HYPOTHETISCHE INTRODUCTIE VAN HET
WFTC IN FRANKRIJK, DUITSLAND EN FINLAND

Een dergelijke beleidswijziging zou het grootste armoedeverlagend effect hebben in
Frankrijk (volgens zowel de armoedegrens van 60% van het mediaan equivalent
inkomen als de strengere 50%-grens). Het effect op de armoede in Duitsland en Fin-
land zou erg beperkt zijn. Als we de minder strenge 60%-armoedegrens vergelijken
met de strengere 50%-armoedegrens, dan zien we dat de invoering van het WFTC
relatief meer inkomsten zou leiden naar de rijkere gezinnen en veel minder naar de
armere. Bargain en Orsini (2007) hebben ook de efficiëntieprijs van dit beleid bere-
kend, m.a.w. de kostprijs per jaar voor ieder gezin dat uit de armoede wordt
gehaald. Deze prijs blijkt erg hoog te zijn en verschilt van 14.600 EUR per gezin in
Frankrijk tot ongeveer 33.800 EUR in Duitsland en 54.600 EUR in Finland (6). Men

(6) Deze cijfers verwijzen naar de armoedegrens van 60%; voor de grens van 50% liggen de bedragen
veel hoger, namelijk 38.000 EUR, 113.000 EUR en meer dan 840.000 EUR voor respectievelijk Frank-
rijk, Duitsland en Finland.
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Armoedegraad Frankrijk Duitsland Finland 

60% van mediaangrens 

Pre hervorming 14.0% 11.2% 12.0% 

Post hervorming 12.3% 10.7% 11.6% 

50% van mediaangrens 

Pre hervorming 7.0% 5.7% 3.8% 

   Post hervorming 6.4% 5.5% 3.7% 

Bron: Bargain and Orsini (2006). 
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zal waarschijnlijk een veel grotere beperking van de armoede kunnen halen tegen
een veel lagere prijs via efficiënte activeringsmaatregelen. Zowel vanuit het oogpunt
van de doeltreffendheid als van de efficiëntie zou een invoering van de Angelsaksi-
sche belastingkredieten zorgen voor tegenvallende resultaten.

De conclusie dat dit beleid minder gepast lijkt voor het Europese continent wordt
bevestigd door de Belgische ervaring. Op 1 januari 2005 werd het belastingkrediet
voor lage inkomsten afgeschaft en vervangen door de “werkbonus”. Deze “werkbo-
nus” is in feite een uitbreiding van de verminderde persoonlijke bijdrage aan de RSZ
van de laagbetaalde werknemers die in januari 2000 werd ingevoerd. Sindsdien zien
we opnieuw een evolutie, weg van fiscale maatregelen en in de richting van de
sociale zekerheid. Bargain en Orsini (2007) besluiten dat de interesse voor arbeids-
gebonden voordelen waarschijnlijk zal wegebben, ook al is de ervaring in de VS en
het VK interessant. Ze stellen dat “zeker voor het Europese vasteland en Scandinavië
de aandacht moet gaan naar een beleid gericht op de vraagzijde (gelet op de hoge
structurele, onvrijwillige werkloosheidsgraad) en activering van de arbeidsmarkt en
dat erop gericht is de productiviteit van minder hoog opgeleide werknemers perma-
nent te verhogen”.

5.2. PARAFISCALE EN FISCALE LASTENVERLAGINGEN

5.2.1. Een overzicht van belangrijke federale maatregelen
Vanaf 2000 werden in het beleid belangrijke aanpassingen gemaakt om de transitie
van een socialezekerheidsuitkering naar tewerkstelling financieel aantrekkelijker en
ook lonender te maken.

Allicht de belangrijkste maatregel hierin is de lastenvermindering voor werknemers
met een laag loon. Deze maatregel werd stapsgewijs ingevoerd en uitgebreid vanaf
2000. In combinatie met het belastingkrediet voor lage lonen werd de lastenvermin-
dering omgevormd en verder uitgebreid tot de werkbonus in januari 2004. De werk-
bonus is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en wordt
maandelijks in mindering gebracht op de gewone RSZ-bijdragen.

Verder werden in het kader van de belastinghervorming (7) een aantal maatregelen
getroffen die de belasting op (lage) inkomens moesten verminderen: de aanpassing
van forfaitaire beroepskosten, het invoeren van een individueel belastingkrediet voor
lage lonen (dat inmiddels is opgegaan in de werkbonus), de aanpassing van de belas-
tingschalen, de gelijkschakeling van de belastingvrije sommen voor gehuwden en
“alleenwonenden” en het terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste.

Tabel 7 geeft de impact van deze maatregelen op de fiscale en parafiscale lasten bij
een voltijdse tewerkstelling aan minimumloon weer. Bij de parafiscale lasten mer-
ken we vooral een gestage daling op van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen
door de verhogingen van het basisbedrag van de “werkbonus” tussen 2002 en

(7) Wet van 10 augustus 2001. 
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2003 (van 82 naar 95 EUR per maand), tussen 2004 en 2005 (tot 105 EUR per
maand) en tussen 2005 en 2006 (tot 140 EUR per maand). Deze verhogingen gingen
ook telkens samen met een verhoging van de bovengrenzen voor de toekenning van
de werkbonus en de “uitloopzone” die ermee samen hing. In 2003 maakt een werk-
nemer aanspraak op het volledige bedrag van de werkbonus tot een referteloon
(=brutoloon bij voltijdse tewerkstelling) van 110% van het gewaarborgd minimum-
loon (GGMI). De uitloopzone, met een gedeeltelijk werkbonus, loopt tot ongeveer
130% van het gewaarborgd minimumloon. In 2007 liggen deze grenzen op resp.
110% en 170% van het GGMI. Vanaf 1 oktober 2008 wordt de werkbonus met 32
EUR/maand verhoogd, tot 175 EUR/maand, voor werknemers met een referteloon
van 100% van het GGMI. Deze verhoging wordt gedeeltelijk afgebouwd tot een
referteloon van 120% van het GGMI, waar de werkbonus gehandhaafd blijft op 143
EUR per maand. Naarmate het loon verder stijgt, vermindert de werkbonus, in
dezelfde mate als voorgaande jaren, met een uitloopzone tot 170% van het GGMI.

Het effect van de belastinghervorming op de fiscale lasten van de gezinnen die wer-
ken aan een laag loon is diffuus en sterk afhankelijk van de gezinssituatie van de
belastingplichtigen. Door de gelijkschakeling van de belastingvrije sommen van
gehuwden en “alleenwonenden” zien we de fiscale lasten voor koppels dalen. De
koppels met kinderen halen bij een laag loon dan weer een belangrijk voordeel uit
het terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste.

TABEL 7: FISCALE EN PARAFISCALE LASTEN BIJ EEN VOLTIJDSE TEWERKSTELLING AAN MINIMUM-
LOON, BELGIE, 1999-2009
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

parafiscale lasten 13,02 6,31 6,45 6,58 5,69 5,83 5,23 2,83 3,03 3,21 1,68 

fiscale lasten  

alleenstaanden 14,92 17,78 17,39 16,34 14,82 16,64 16,86 17,68 16,91 17,18 14,56 

eenouders met kinderen 3,02 4,72 4,50 3,47 4,87 6,73 6,89 7,64 6,90 7,29 3,49 

eenverdieners zonder 

kinderen 

5,92 8,02 7,80 6,85 5,10 3,48 3,64 4,19 3,46 3,82 0,27 

eenverdieners met 

kinderen  

0,00 1,43 1,25 0,25 -1,50 -4,11 -3,97 -3,47 -3,44 -2,79 -4,21 

totaal  

alleenstaanden 27,94 24,09 23,84 22,92 20,50 22,47 22,09 20,51 19,94 20,39 16,24 

eenouders met kinderen 16,04 11,03 10,95 10,05 10,55 12,56 12,12 10,47 9,93 10,50 5,27 

eenverdieners zonder 

kinderen 

18,95 14,33 14,25 13,43 10,79 9,31 8,87 7,02 6,49 7,03 1,95 

eenverdieners met 

kinderen

13,02 7,73 7,70 6,82 4,19 1,72 1,25 -0,63 -0,40 0,42 -2,53 

Bron: STASIM - CSB. 
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5.2.2. Effecten van de werkbonus op armoede
Eén van de belangrijkste maatregelen inzake (para-)fiscale lastenverlaging is de
werkbonus. Deze vermindering van persoonlijke bijdragen is vooral gericht op de
lagere lonen. Met behulp van het microsimulatiemodel MISIM gaan we na wat het
effect is van de werkbonus op armoedecijfers. De simulatie van deze maatregel is
vooral relevant om te laten zien welke armoedevermindering mogelijk is ten gevol-
ge van een dergelijke selectieve lastenverlaging, of deze nu gebeurt op federaal of
regionaal niveau.

Voor deze simulatie werd gebruikt gemaakt van de gegevens van EU-SILC van 2006
(inkomens 2005). We simuleren de werkbonus voor 4 verschillende jaren (2003,
2005, 2007 en 2009), waardoor het mogelijk is om het effect op armoede te ramen
van de stapsgewijze introductie (8).

TABEL 8: EFFECT INTRODUCTIE WERKBONUS (WB) OP INCIDENTIE ARMOEDE, ALLE INDIVIDUEN

TABEL 9: EFFECT INTRODUCTIE WERKBONUS (WB) OP INCIDENTIE ARMOEDE, % ARMEN

Het effect op het algemene armoedecijfer van de werkbonus is verwaarloosbaar: de
armoede over de hele bevolking verandert niet significant door de introductie van
de werkbonus, zelfs niet in het meest uitgebreide scenario van 2009. Ook de effec-
ten op kinderarmoede zijn beperkt.

(8) Om de maatregelen van verschillende jaren vergelijkbaar te maken werden alle bedragen geïn-
dexeerd naar 2005 op basis van indexcijfer van de consumptieprijzen.
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Inkomensconcept % Armen Standaardfout Betrouwbaarheidsinterval (95%) 

Zonder WB 14,69 0,75 13,20 16,16 

Na WB 2003 14,61 0,75 13,13 16,09 

Na WB 2005 14,57 0,75 13,09 16,04 

Na WB 2007 14,49 0,75 13,02 15,96 

Na WB 2009 14,38 0,74 12,92 15,84 

Bron: Eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006. 

Inkomensconcept Alle individuen Individuen op actieve leeftijd Kinderen

Zonder WB 14,69 12,41 15,10 

Na WB 2003 14,61 12,33 14,98 

Na WB 2005 14,57 12,29 14,89 

Na WB 2007 14,49 12,18 14,89 

Na WB 2009 14,38 12,04 14,82 

Bron: Eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006. 
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Het aandeel arme werknemers daalde door de uitbreiding van de werkbonus met
een halve procentpunt (verschil tussen 2003 en 2009). De daling is iets sterker bij
deeltijds werkenden dan bij voltijds werkenden, maar de effecten zijn beperkt.

TABEL 10: EFFECT INTRODUCTIE WERKBONUS (WB) OP INCIDENTIE ARMOEDE, % ARMEN

Onderstaande grafiek geeft de spreiding weer van de werkbonus over de bevolking
voor de vier scenario’s. De werkbonus is aanzienlijk uitgebreid in de bestudeerde
tijdsspanne. De werkbonus bedraagt gemiddeld 15 EUR per jaar in 2003, in 2005
stijgt dit tot 22 EUR en in 2007 klimt dit verder op tot 52 EUR. In 2008 vindt
opnieuw een substantiële uitbreiding plaats, vooral gericht naar de laagste lonen,
waardoor in 2009 de jaarlijkse werkbonus gemiddeld genomen over alle individuen
zo’n 75 EUR bedraagt. Het verdelingspatroon geeft aan waarom de impact op alge-
mene armoede vrij beperkt is: de winst is duidelijk hoger in het midden van de inko-
mensverdeling en relatief beperkt bij de laagste decielen.

GRAFIEK 8: GEMIDDELDE WERKBONUS PER GESTANDAARDISEERD INKOMENSDECIEL (GEMID-
DELDE OVER ALLE INDIVIDUEN), 2003-2009
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,

Inkomensconcept Alle werknemers Werknemers

voltijds 

Werknemers 

deeltijds 

Werknemers 

voltijds heel jaar 

Zonder WB 3,66 2,90 5,08 1,48 

Na WB 2003 3,56 2,80 5,00 1,43 

Na WB 2005 3,49 2,78 4,74 1,43 

Na WB 2007 3,37 2,62 4,74 1,34 

Na WB 2009 3,19 2,45 4,45 1,17 

Bron: Eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006. 

Bron: Eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006. Bron: Eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006.
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Onderstaande grafiek licht dit verdelingspatroon nader toe. De balken geven nu het
gemiddelde bedrag weer per individu dat gebruik maakt van de werkbonus, terwijl
de lijnen de proportie van begunstigden (% individuen die van de regeling genieten
/ alle individuen) weergeven. De uitbreiding van de werkbonus manifesteert zich in
twee vormen. Enerzijds is er de toename van het aantal begunstigden (van 3% in
2003 tot 9% in 2009). Anderzijds is er de stijging van het voordeel (van gemiddeld
535 EUR netto per begunstigde in 2003 naar 800 EUR in 2009). Vóór 2009 was het
gemiddelde bedrag per begunstigde eerder een dalende functie van inkomensdeciel,
zij het met een beperkte helling. In de simulatie voor het inkomensjaar 2009 kennen
de bedragen een grilliger verloop. Hier zijn de hoogste bedragen op te tekenen in
deciel 4 tot en met 7. Dit resultaat toont opnieuw dat laagbetaalde werknemers (die
in de uitbreiding van 2008 duidelijk werden geviseerd) hoofdzakelijk in de middel-
ste decielen van de inkomensverdeling voorkomen.

Ditzelfde patroon komt ook tot uiting in de percentages begunstigden over de
decielen. Over de jaren heen kan een piek worden opgetekend in het vierde tot
zevende deciel, een piek die meer uitgesproken wordt naarmate de bovengrenzen
aan het loon werden opgetrokken. Dit weerkerend patroon toont hoe werknemers,
ook indien laagbetaald, zich relatief minder bevinden aan de onderkant van de inko-
mensverdeling, waar zich vooral ouderen en andere gezinnen zonder arbeidsinko-
men situeren.

GRAFIEK 9: GEMIDDELDE WERKBONUS (WB) PER GESTANDAARDISEERD INKOMENSDECIEL
(GEMIDDELDE OVER GEBRUIKERS WB) EN % VAN DE INDIVIDUEN DAT VAN DE WB GEBRUIK MAAKT,
2003-2009
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Als we ons toespitsen op het aandeel begunstigden als proportie van het aantal
werknemers, dan komt wel een dalend patroon tot uiting. Ook hier blijkt weer de
uitbreiding van het aantal begunstigden: in 2003 maakte in totaal 7% van de werkne-
mers gebruik van de werknemers gebruik van deze maatregelen, in 2005 stijgt dit
tot 12%, een stijging die zich doorzet in 2007 (23%) en stabiliseert in 2009 (25%).
De toename tussen 2003 en 2005 situeert zich duidelijk aan de onderkant van de
verdeling. Daar waar in 2003 30% van de werknemers in het laagste deciel profiteer-
de van deze lastenverlaging, neemt dit voor de later jaren toe tot 65%. De toename
in het percentage werknemers dat gebruik maakt van de werkbonus in 2007 was
dan weer groter in de decielen in het midden van de inkomensverdeling, voorname-
lijk door het gevoelig optrekken van de bovengrenzen aan het brutoloon. In de
periode 2007-2009 blijft het percentage begunstigden van de werkbonus stabiel. De
uitbreiding van de werkbonus in 2008 had dan ook vooral betrekking op de hoogte
van het voordeel, en niet op wie ervoor in aanmerking komt.

GRAFIEK 10: PROPORTIE BEGUNSTIGDEN VAN DE WERKBONUS ALS % VAN AANTAL WERKNE-
MERS PER DECIEL, 2003-2009
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Bron: eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006.Bron: eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006.
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6. UITKERINGSBELEID INZAKE KINDERBIJSLAGEN

We hebben gezien dat kinderarmoede in belangrijke mate geconcentreerd is bij
gezinnen met minstens één kostwinner – dit is het geval voor zowat 60 procent van
kinderen die opgroeien in financiële armoede. Bovendien hebben we gezien dat het
netto-inkomen van een gezin met kinderen en één laagbetaalde kostwinner onvol-
doende kan zijn om het gezin uit de armoede te houden. Zelfs een hypothetische
nulbelasting van het bruto-inkomen zou in sommige gevallen niet volstaan om een
gezin uit de armoede te houden. Dit onderstreept het belang van directe cashtrans-
fers zoals kinderbijslagen om armoede bij werkenden te voorkomen.

De toelagen voor kinderen in België worden zoals we weten op verschillende
manieren toegekend. De belangrijkste hiervan zijn de kinderbijslagen, de belasting-
verminderingen voor afhankelijke kinderen en de tegemoetkomingen voor de kin-
deropvang. In vergelijking met de andere landen spendeert België relatief veel aan
kindgerelateerde cash transfers en belastingvoordelen. Zowel de kinderbijslag als de
fiscale voordelen voor de gezinnen zijn relatief universeel van aard, in de zin dat ze
niet gerelateerd zijn aan beroepsstatus of inkomens niveau.

Dat betekent uiteraard niet dat de kindertoelagen dezelfde zijn voor alle gezinnen
met kinderen: het systeem wordt gekenmerkt door progressieve schalen, wat bete-
kent dat de toelage afhangt van het aantal kinderen in het gezin. Zo bedraagt de kin-
derbijslag voor een gezin met 2 kinderen bijvoorbeeld 2,84 keer meer dan de kin-
derbijslag voor een gezin met maar één kind; bij 3 kinderen is het 5,34 keer meer.
Zo is ook het belastingkrediet voor een koppel met 2 kinderen 2,70 maal groter dan
voor één kind, terwijl het voor 3 kinderen 4,54 maal groter is (zie Cantillon et al.,
2006b). Het bedrag van de kinderbijslag neemt ook toe naarmate het kind ouder
wordt. Een argument ter ondersteuning van deze sterke progressiviteit is dat dit sys-
teem slechts een deel van de kosten dekt die kinderen met zich meebrengen. In dit
opzicht is de sterk progressieve inslag nodig om de toenemende last van de niet-
gedekte kosten draagbaar te houden, naarmate men meer kinderen heeft.

Mede dankzij de comparatief genereuze aard van dit systeem is de kinderarmoede in
België relatief beperkt: het niveau van de kinderarmoede in België is vergelijkbaar
met het niveau in de Scandinavische landen (Whiteford en Adema, 2006). De armoede-
reducerende impact van de kindergerelateerde toelagen is eveneens vrij groot in
comparatief perspectief (zie Corak et al., 2005). De laatste decennia is de kinderbij-
slag wel aangepast aan de gewijzigde koopkracht, maar toch heeft de bijslag niet
gelijke tred gehouden met de toename van lonen en sommige andere uitkeringen.
Bijgevolg heeft er zich, langzaam maar zeker een welvaartserosie voorgedaan (Can-
tillon en Goedemé, 2006a). Dit is vooral problematisch voor de gezinnen van wie
het inkomen zich in het lagere deel van spectrum bevindt.
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In de volgende simulatieoefennig gaan we het effect na van een lineaire verhoging
van de kinderbijslagen. We simuleren drie scenario’s, waarin de bestaande kinderbij-
slag met respectievelijk 10%, 20% en 30% wordt verhoogd. Met deze zeer gestileer-
de simulatie willen we een indicatie geven van het effect van kind gerelateerde uit-
keringen op de incidentie van armoede.

TABEL 11: EFFECT VERHOGING KINDERBIJSLAGEN OP INCIDENTIE ARMOEDE, ALLE INDIVIDUEN,
BELGIE, 2005

Het effect van de gesimuleerde maatregelen op de armoede incidentie in Vlaande-
ren blijft zeer beperkt in alle scenario’s. De geobserveerde daling, beperkt tot net
één procentpunt in het meest uitgebreide scenario, is niet significant.

TABEL 12: EFFECT VERHOGING KINDERBIJSLAGEN OP INCIDENTIE ARMOEDE VOOR VERSCHIL-
LENDE GEZINSTYPES, VLAANDEREN, 2006

In bovenstaande tabel bekijken we enkel de gezinnen met kinderen, de rechtstreek-
se doelgroep van de gesimuleerde maatregel. De gemiddelde daling in het percenta-
ge individuen dat risico loopt arm te zijn is sterker, maar opnieuw niet significant.

Verder toont onderstaande tabel dat gezinnen met één of twee kinderen een signifi-
cant lager armoedepercentage kennen dan gemiddeld, terwijl we voor gezinnen
met meer dan drie kinderen een significant hoger risico op armoede berekenen. Het
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Inkomensconcept % Armen Standaardfout Betrouwbaarheidsinterval (95%) 

Basis 14.68 0.75 13.20 16.17 

+10% 14.30 0.71 12.90 15.70 

+20% 14.04 0.70 12.64 15.43 

+30% 13.67  0.70 12.31  15.05 

Bron: eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006. 

Inkomensconcept Alle gezinnen 

met kinderen

Gezinnen met 

1 kind 

Gezinnen met 

 2 kinderen

Gezinnen met 

 3 kinderen

Gezinnen met meer 

dan 3 kinderen

Basis 13.50 9.53 11.36 14.34 30.44 

+10% 12.31 9.25 10.86 13.38 26.85 

+20% 11.80 9.14 10.78 12.36 23.62 

+30% 11.11 8.99 9.87 11.30 22.92 

Bron: eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006. 
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lineair verhogen van de kinderbijslag, zoals in deze simulaties, is gezien haar kost-
prijs wellicht niet de meest efficiënte maatregel om de armoede te verminderen.
Meer specifieke maatregelen zullen tot andere resultaten leiden, zowel in termen
van armoedereducerende capaciteit als in termen van kostprijs.

TABEL 13: EFFECT VERHOGING KINDERBIJSLAGEN OP KINDERARMOEDE EN INDIVIDUEN OP
ACTIEVE LEEFTIJD, BELGIE, 2005

Tabel 13 toont een voorbeeld van de onderlinge verbondenheid van de verschillende
soorten armoede. Door de kinderbijslag te verhogen, wordt ook de armoede bij perso-
nen van actieve leeftijd gereduceerd (doch niet significant). De gesimuleerde extra kin-
derbijslag wordt immers opgenomen in het beschikbaar gezinsinkomen. Onderstaande
grafiek geeft de verdeling weer van de gesimuleerde bedragen bovenop de bestaande
kinderbijslag in de 3 scenario’s, alsook het percentage gezinnen met kinderen in België.
Gemiddeld bedraagt de extra kinderbijslag 330 EUR in het +10%-scenario, 665 EUR in
het +20%-scenario, en bijna 1.000 EUR per jaar per gezin voor het +30%-scenario. De
concentratie van gezinnen met kinderen is het hoogst in de middelhoge decielen, en
het kleinst bij gezinnen aan de uiteinden van de inkomensverdeling.

32

Inkomensconcept Werkende personen van

actieve leeftijd (16-64j) 

Niet-werkende personen

van actieve leeftijd (16-64j) 

Kinderen

(< 16j) 

Basis 4.71 27.12 15.10 

+10% 4.55 26.66 14.01 

+20% 4.49 26.31 13.23 

+30% 4.28 25.85 12.35 

Bron: eigen berekeningen op basis van MISIM en SILC 2006. 
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GRAFIEK 11: GEMIDDELDE VERHOGING VAN DE KINDERBIJSLAG OVER DE GEZINNEN DIE DEZE
ONTVANGEN, EN PERCENTAGE INDIVIDUEN IN EEN GEZIN DAT KINDERBIJSLAG ONTVANGT, PER
DECIEL, BELGIE, 2005

7. MEERVERDIENERSCHAP STIMULEREN

Eenverdienersgezinnen lopen duidelijk een steeds groter armoederisico in een tijd-
perk waarin de gemiddelde levensstandaard, en bijgevolg de relatieve armoede-
grens, steeds sterker bepaald wordt door de levenstandaard van een gezin met twee
inkomens. Twee arbeidsinkomens in een gezin vormt zowat de beste bescherming
tegen armoede die er is. Daarbij heeft het eigenlijk weinig belang of een van de part-
ners een laagbetaalde of deeltijdse job heeft. Van belang is de aanwezigheid van
twee inkomens. Armoede onder tweeverdieners komt eigenlijk enkel voor als ze
een groot gezin te onderhouden hebben.

In continentaal Europa, met inbegrip van België, blijft vooral het niveau van niet-
tewerkstelling bij laaggeschoolde vrouwen hoog. Esping-Andersen (1999) heeft lang
aangevoerd dat de continentale verzorgingsstaten er verkeerdelijk voor hebben
gekozen om de geprivilegieerde positie van de mannelijke kostwinner te bestendi-
gen binnen de arbeidsmarkt/sociale zekerheid nexus, onder meer door middel van
hoge (minimum)lonen, beperkingen op tijdelijk en deeltijds werk, maar ook door
de blijvende kostwinnersbias in socialezekerheids- en fiscale systemen (afgeleide
rechten, huwelijksquotiënt).
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In vele Europese landen worden potentiële tweede kostwinners geconfronteerd
met ongunstige financiële incentieven voor het opnemen van relatief laagbetaald
werk. Dit is vooral het geval in landen waar de inkomens van partners samen belast
worden. In landen met individuele belastingsystemen vallen kleinverdieners vaak
onder een gunstig belastingtarief of zijn ze zelfs volledig vrijgesteld van belastingen.
Maar in het geval van een gezamenlijk belastingsysteem kunnen ze geconfronteerd
worden met erg hoge effectieve marginale belastingtarieven. In landen waar het
kostwinnersmodel actief wordt ondersteund door het belastingstelsel, kan de situ-
atie nog slechter zijn.
De OESO heeft berekend dat in landen als België laagbetaalde tweede kostwinners
belast worden tegen een effectief marginaal belastingtarief van 50 procent, wat
ongeveer hetzelfde niveau is als in Duitsland en Frankrijk (Immervoll en Barber,
2006).

Immervoll en Barber (2006) hebben ook de effectieve belastingvoet berekend voor
tweede verdieners die een laagbetaalde job aannemen (67% van APW), rekening
houdend met de impact van fiscaliteit en parafiscaliteit, alsook de nettokosten voor
gesubsidieerde kinderopvang. Deze meerbelasting blijkt opvallend hoog te zijn voor
de volledige OESO (69% gemiddeld). Uit de resultaten blijkt dat landen zoals Neder-
land (78%), het Verenigd Koninkrijk (82%), Frankrijk (89%) en Ierland (101%) de
hoogste effectieve belastingvoet opleggen aan laagbetaalde tweede verdieners met
kinderen. In al deze gevallen zijn de kosten voor de kinderopvang de belangrijkste
oorzaak. De Scandinavische landen doen het veel beter in dit opzicht: Zweden en
Noorwegen zitten op respectievelijk 41 en 53%. Denemarken (85%) is het Scandina-
vische buitenbeentje, vanwege de belastingen. Wat misschien nog meer opvalt is de
relatief goede prestatie van “conservatieve” verzorgingsstaten zoals Duitsland (60%)
and Oostenrijk (63%). Portugal, dat het relatief goed doet op het vlak van belastin-
gen op tweede verdieners, presteert minder goed als men rekening houdt met de
kosten voor kinderopvang (73%).

België neemt met een effectieve belastingvoet van 73% een middenpositie in, hoe-
wel de impact van de fiscale en parafiscale component relatief groot is (50%). Met
andere woorden, het is omwille van de relatief goedkope gesubsidieerde kinderop-
vang dat België de middenpositie inneemt.

Het is echter belangrijk te benadrukken dat deze effectieve belastingvoeten niet
rechtstreeks gerelateerd zijn met tewerkstellingsuitkomsten – de relatie is in feite
opvallend zwak. De Scandinavische landen scoren goed, zoals te verwachten valt,
behalve misschien in het geval van Denemarken waar de feitelijke marginale belas-
ting van tweeverdienerschap comparatief hoog ligt. Maar Frankrijk, bijvoorbeeld,
heeft een groter aantal werkende moeders dan Duitsland ondanks het minder parti-
cipatievriendelijke systeem daar.
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Het feit dat er geen rechtstreekse relatie bestaat tussen de hoeveelheid beleidson-
dersteuning gegeven aan werkende moeders en de effectieve arbeidsmarktparticipa-
tie van moeders is aangetoond in verschillende studies (zie, bijvoorbeeld, Gornick
en Meyers, 2003; Del Boca en Viuri, 2005; Steiber, 2007). Dit is misschien omdat
andere factoren, naast de netto kostprijs, een rol spelen. De feitelijke beschikbaar-
heid van plaatsen in de kinderopvang is waarschijnlijk een belangrijke factor, vooral
bij kinderopvang op onregelmatige uren, iets wat erg belangrijk kan zijn voor laag-
opgeleide vrouwen die werk zoeken in de persoonlijke dienstensfeer. De (perceptie
van de) kwaliteit van de kinderopvang is waarschijnlijk een andere factor, al blijft
over de impact van dergelijke factoren weinig geweten. De mate van culturele
ondersteuning voor werkende moeders zou ook een bepalende factor zijn in de ver-
schillen tussen landen (Steiber, 2007).

Zoals reeds aangegeven in de sectie over de inkomenspositie van werkenden blijft
België geconfronteerd met een globale schaarste aan gesubsidieerde kinderopvang-
plaatsen, vooral in bepaalde locaties. Uit onderzoek voor Vlaanderen van Kind en
Gezin (2007) blijkt dat één op de tien ouders die op zoek gaat naar kinderopvang er
geen vindt. Dit treft voornamelijk alleenstaande ouders, laaggeschoolde ouders en
ouders van allochtone origine.

Kinderopvang, zeker gesubsidieerde kinderopvang, is ook niet steeds beschikbaar
buiten de reguliere werktijden. Dit is met name relevant voor mensen zijn op jobs in
de dienstensector waar atypische en flexibele werktijden courant zijn (denk aan
schoonmaak, horeca, distributie, etc.). Over de knelpunten in de kinderopvang is
reeds een uitgebreide literatuur beschikbaar – we gaan er in dit artikel bijgevolg niet
uitgebreid op in (Ghysels en Debacker, 2007; Kind en Gezin, 2008; Ghysels, 2009).

8. BESLUIT

Van de mensen op actieve leeftijd die in financiële armoede leven heeft zowat 1 op
5 een job. De werkende armen zijn een diverse groep. Sommigen zijn werkend arm
omdat ze er niet in slagen hun volle verdienpotentieel te realiseren, bijvoorbeeld
omdat ze geen voltijdse job kunnen vinden of omdat ze geen voltijdse job kunnen
aannemen wegens een zorg-werkconflict. Anderen werken wel voltijds en komen
desondanks niet rond. Dat is doorgaans omdat ze de enige kostwinner zijn in een
gezin met meerdere afhankelijke kinderen.

Een adequaat beleid is bijgevolg een meersporenbeleid a) omdat armoede onder wer-
kenden een multi-causaal gegeven is en bijgevolg een gediversifieerde aanpak vraagt
en b) omdat elke beleidsparameter – zij het loonzetting, fiscaliteit, parafiscaliteit, uit-
keringen – zich in de regel slechts tot incrementalistische aanpassingen leent.
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Daarnaast zijn er belangrijke interdependenties en complementariteiten tussen
beleidsdomeinen. Om dit punt kort te illustreren: maatregelen die zich selectief toe-
spitsen op lage lonen zouden een stuk druk kunnen wegnemen om hogere mini-
mumlonen te negotiëren, met alle mogelijke afwentelingskosten van dien. Als een
geïsoleerde maatregel kan een verhoging van het minimumloon slechts een geringe
impact op armoede hebben maar het minimumloon blijft niettemin een essentieel
onderdeel van de beleidsmix.

Die beleidsmix bestaat bijgevolg uit de volgende elementen: a) minimumlonen die
in de mate van het mogelijke tred houden met de algemene loonontwikkeling, b)
een volgehouden beleid van lage fiscale en parafiscale lasten op de laagste arbeidsin-
komens c) een beleid dat mensen toelaat om maximaal hun verdienpotentieel te
realiseren (met name dus kinderopvang die betaalbaar en daadwerkelijk beschikbaar
is, ook op niet-standaard momenten) en d) een meer kostendekkend stelsel van kin-
dergerelateerde uitkeringen.

____________
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FINANCIELE INACTIVITEITSVALLEN BIJ
PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

DOOR PIETER VANDENBROUCKE, KRISTEL BOGAERTS, DIANA DE GRAEVE en IVE MARX

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck – Universiteit Antwerpen

De lage participatiegraad van personen met een arbeidshandicap op de Vlaamse
arbeidsmarkt kent verschillende oorzaken. Deze bijdrage zoomt in op een mogelijke
verklaring: het kleine (of negatieve) inkomensvoordeel dat een persoon met een
arbeidshandicap realiseert door (terug) aan het werk te gaan.

1. INLEIDING

Verschillende maatregelen zoals de toegelaten arbeid binnen het stelsel van de
arbeidsongeschiktheid, de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), tegemoetkomin-
gen voor aanpassing van de arbeidsomgeving of (beroeps)revalidatie, trachten de
arbeidsparticipatie en idealiter de reguliere tewerkstelling van personen met een
arbeidshandicap te stimuleren. Toch blijft de arbeidsmarktparticipatie van deze
groep laag. Een factor die regelmatig wordt aangehaald als een van de oorzaken, zijn de
financiële vallen. Dit artikel geeft daarvan een overzicht en een concrete becijfering.

De personen met een arbeidshandicap zijn niet eenduidig te omlijnen als groep.
Verschillende definities zijn mogelijk (op basis van zelfdefinitie, officiële erkenning
of het recht op een uitkering) en ook verschillende bronnen geven op uiteenlopen-
de wijze een schatting voor de omvang van de groep. Een arbeidshandicap kan glo-
baal omschreven worden als “elk langdurig en belangrijk probleem van deelname
aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen
van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het
uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren” (Samoy, 2009).
Samoy (2009) biedt een overzicht van de verschillende bronnen die zicht geven op
het aandeel personen met een arbeidshandicap. In Vlaanderen varieert het aantal
personen tussen 15 en 64 jaar dat een handicap of langdurige ziekte heeft waarvan
hij of zij ook belemmeringen ervaart bij de deelname aan het dagelijkse leven tussen
de 10,3 en 17,5% naargelang de bron, met een clustering rond 12%.
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In tabel 1 worden de recentste gegevens op basis van de Statistics on Income and
Living Conditions (SILC) 2008 voor België, Vlaanderen en Wallonië gepresenteerd.
Volwassenen (18-64 jaar) werden geselecteerd en antwoordden op de twee relevan-
te vragen in de tabel. We vinden dat ongeveer één op vijf volwassenen zegt te lijden
aan een langdurige ziekte of handicap, en een even grote groep zegt vanwege
gezondheidsproblemen beperkt te zijn in zijn activiteiten.
Wallonië heeft een groter aandeel van personen met een handicap. Voor zover het
aantal antwoordcategoriën dit toelaat, kunnen we stellen dat er verschillende grada-
ties in beperkingen zijn: van de personen die zeggen dat ze beperkingen ondervin-
den omwille van gezondheidsproblemen. Ongeveer één op vier is erg beperkt.

TABEL 1: ANTWOORDEN OP DE VRAGEN OMTRENT HANDICAP EN BEPERKINGEN IN DE SILC
2008, BELGIE

In 2008 waren er 115.921 invaliden met een uitkering van het RIZIV. Het RIZIV rap-
porteert een nettostijging van het aantal invaliden van 1999 tot 2008 met 9.505 perso-
nen. Het wijt deze evolutie aan de stijging van de pensioenleeftijd en de verhoogde
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Omdat er meer ouderen zijn, is de totale kans
op invaliditeit gestegen. De kans op invaliditeit ligt immers hoger in de oudere leef-
tijdscategorieën, die omvangrijker worden door de vergrijzing van de bevolking. Het
RIZIV vindt tenslotte dat er een forse toename plaatsvond bij de invaliden die lijden
aan psychische stoornissen, gezwellen en ziekten van het bewegingsstelsel en het bind-
weefsel, terwijl het aantal invaliden met hart- en vaatziekten afnam (RIZIV, 2009).

Een grote groep van de personen met een (arbeids)handicap is niet aan het werk.
Slechts 42% van de personen die hinder ondervinden in het dagelijkse leven is aan
werk. Bij de personen die geen hinder ondervinden is 71% aan het werk (op basis
van de Enquête naar de Arbeidskrachten 2007: Samoy, 2009). Tabel 2 toont de
werkzaamheidsgraad (aantal werkenden t.o.v. populatie op actieve leeftijd), de
werkloosheidsgraad (aantal werklozen t.o.v. populatie op actieve leeftijd) en de
inactiviteitsgraad (aantal inactieven t.o.v. populatie op actieve leeftijd) in België op
basis van de SILC 2008. Een persoon wordt beschouwd als werkend, werkloos of
inactief wanneer hij of zij dit statuut gedurende meer dan 6 maanden heeft gehad in
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Lijdt u aan een handicap, langdurige ziekte of
aandoening (gezondheidsprobleem)?

Ja 20% 16% 27% 

 Nee 80% 84% 73% 

Ja, erg beperkt 5% 4% 6% 

Ja, beperkt 12% 12% 14% 

Bent u, vanwege een gezondheidsprobleem, 
gedurende de laatste zes maanden of langer 
beperkt geweest in activiteiten die mensen
gewoonlijk doen? 

Neen, niet beperkt 83% 84% 80% 

Bron: Survey on Income and Living Conditions 2008, gewogen selectie van 18- tot 64-jarigen, eigen

berekeningen. 
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2007. De inactieve populatie bevat werklozen noch gepensioneerden. Het gaat wel
om personen met een leefloon, ziekte- en invaliditeitsuitkering of zonder inkomen.
We zien dat de werkzaamheidsgraad lager ligt voor personen met een handicap of
beperkingen. De werkloosheidsgraad ligt hoger voor deze personen, maar vooral de
inactiviteitsgraad is veel hoger bij personen met een handicap of beperkingen.

TABEL 2: WERKZAAMHEIDS-, WERKLOOSHEIDS- EN INACTIVITEITSGRAAD IN DE SILC 2008, BELGIE

Bij de VDAB had 15,2% van de niet-werkende werkzoekenden in 2009 minstens een
indicatie van arbeidshandicap. Voor 2009 ging het om 30.788 personen die inge-
schreven zijn bij de VDAB (bron: Arvastat http://arvastat.vdab.be). Een ‘indicatie van
arbeidshandicap’ is een omvattende term voor personen met een erkende handicap
of blijvende arbeidsongeschiktheid, een BUSO-diploma, personen met een inko-
mensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, personen met
specifieke verhoogde kinderbijslag en personen met een invaliditeitsuitkering (1).

De precaire situatie van werkzoekenden met een arbeidshandicap vertaalt zich in
een langere werkloosheidsduur: van alle niet-werkende werkzoekenden met een
arbeidshandicap is 25% langer dan 5 jaar werkloos. Bij niet-werkende werkzoeken-
den zonder indicatie van een arbeidshandicap, bedraagt het aandeel van personen
met een werkloosheidsduur langer dan 5 jaar slechts 7% (bron: Arvastat http://arvas-
tat.vdab.be, cijfers 2009).

De beperkte arbeidsparticipatie van de personen met een arbeidshandicap is te ver-
klaren vanuit persoonlijke, arbeidsmarktgerelateerde en beleidsgerelateerde facto-
ren. Naast persoonlijke factoren als de gezondheidstoestand, motivatie, houding
t.o.v. tewerkstelling en de combinatie tussen gezin en arbeid, speelt ook de arbeids-
markt zelf (beschikbaarheid van geschikte jobs, houding van de werkgever t.o.v.

(1) De definitie kan teruggevonden worden in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
professionele integratie van personen met een arbeidshandicap van 18 juli 2008.
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Lijdt u aan een handicap,

langdurige ziekte of 

aandoening

(gezondheidsprobleem)? 

Bent u beperkt in activiteiten

vanwege gezondheidsprobleem? 

Totale 

populatie 

Ja Nee Niet 

beperkt 

Beperkt Erg

beperkt 

Werkzaamheidsgraad 65% 46% 69% 70% 47% 26% 
Werkloosheidsgraad 10% 14% 9% 8% 16% 13% 
Inactiviteitsgraad
(andere dan 
Werkloosheid en 
pensioen) 

22% 32% 19% 19% 30% 53% 

Bron: Survey on Income and Living Conditions 2008, gewogen selectie van 18- tot 64-jarigen, eigen

berekeningen. 
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personen met een arbeidshandicap) en het reglementaire kader en de uitvoerings-
praktijk een belangrijke rol. In het verleden gaven middenveldorganisaties en de
SERV al aan dat het beleid zelf de oorzaak is van een aantal inactiviteitsvallen voor
personen met een arbeidshandicap (zie bv: Zorgnet Vlaanderen, s.d. en SERV, 2004).

Voor dit artikel zetten we de focus op het reglementaire kader met het oog op het
detecteren van inactiviteitsvallen. Het beleid voor personen met een arbeidshandi-
cap is versnipperd: het federale niveau is verantwoordelijk voor de uitkeringen
(ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, tegemoetkomingen, werkloosheidsuitkering en
de hoogte van het leefloon) en de controle op de arbeidsongeschiktheid. De
gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor welzijn en arbeidsbemiddeling.
Gemeenten staan met de OCMW’s in voor het lokale welzijnswerk en de uitkering
van het leefloon. Het Vlaamse beleid heeft grote veranderingen doorgemaakt. De
overheveling van arbeidsmarktbevoegdheden van een speciale administratie naar de
VDAB zorgt voor een inclusieve aanpak van het beleid voor personen met een
arbeidshandicap. Inactiviteitsvallen kunnen zowel op het federale niveau als bij de
gemeenschappen bestaan. De federale overheid en ziekenfondsen zijn immers ver-
antwoordelijk voor de hoogte van en de controle op de uitkeringen van arbeidson-
geschiktheid en de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, maar ook
allerhande inschakelpremies en subsidies. De Vlaamse overheid en de VDAB bieden
op hun beurt opleidingen, aanpassings- en tewerkstellingssubsidies aan. De arbeids-
marktinterventies ten aanzien van personen met een handicap werden in Vlaande-
ren recent overgedragen van het beleidsdomein Welzijn naar dat van Werk. In okto-
ber 2008 was het proces van de overheveling voltooid met het overhevelen van de
arbeidsgerelateerde bevoegdheden van het Vlaams Fonds (nu het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap) naar de VDAB (Samoy, 2009).

We hanteren een beperkte definitie voor inactiviteitsvallen. Er wordt uitsluitend
gekeken naar financiële vallen. Dit houdt in dat er geen rekening wordt gehouden
met potentiële gedragseffecten op inkomensverlies of -winst bij tewerkstelling. We
gaan uit van de veronderstelling dat een verandering van het inkomen een effect
heeft op de tewerkstellingskans, maar we maken geen veronderstellingen over de
hoogte van de inkomensstijging die nodig is om mensen effectief aan werk te hel-
pen. We operationaliseren dit door het inkomen tijdens de uitkering te vergelijken
met de inkomenssituatie bij werkhervatting. We gebruiken hiervoor het netto
beschikbaar gezinsinkomen per maand, na fiscale verrekening. Het gezinsinkomen
wordt gesimuleerd voor verschillende uitkeringen en werksituaties en vervolgens
wordt het inkomensvoordeel van werk berekend voor enkele typegezinnen. Een
overzicht van inactiviteitsvallen in de uitvoeringspraktijk en de administratieve
regelgeving kan gevonden worden in Bogaerts e.a. (2009).
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2. FINANCIELE VALLEN VOOR PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

De financiële gevolgen van werkhervatting door personen met een arbeidshandicap
worden in onderstaande analyses weergegeven. De berekeningen zijn het resultaat
van standaardsimulaties op basis van het Standaard Simulatiemodel Sociale Zeker-
heid (STASIM). Dit rekenprogramma simuleert het netto beschikbaar inkomen voor
enkele gezinstypes onder verschillende omstandigheden. De gedetailleerde
omschrijving van de werkwijze en de verschillende assumpties en keuzes die aan de
grondslag liggen van de berekeningen, zijn terug te vinden in Bogaerts e.a. (2009).
We berekenen de financiële inactiviteitsvallen voor de personen met een arbeids-
handicap die op basis van hun gezondheids- en/of mentale toestand in staat zijn om
aan het werk te gaan, daartoe bereid zijn en minstens een indicatie van arbeidshan-
dicap hebben.

Er is sprake van een financiële activiteitsval wanneer de berekeningen aangeven dat
bij werkhervatting na een uitkeringssituatie, de uitkeringssituatie een hoger inko-
men genereert dan het werk. Deze benadering houdt in dat er bij elke inkomensstij-
ging – hoe klein ook – geen activiteitsval is. De inkomensstijging die nodig is om
mensen ertoe aan te zetten een baan te aanvaarden, is te weinig gedocumenteerd en
bovendien afhankelijk van enkele factoren die we niet in de hand hebben. Dit nood-
zaakt ons om de zwart-witveronderstelling aan te houden, waarbij alleen een inko-
mensdaling resulteert in een activiteitsval. Het rapporteren van de procentuele
meeropbrengsten laat toe om de inkomensstijging te interpreteren. Omwille van de
ruime definitie van een arbeidshandicap, worden verschillende uitkeringen in acht
genomen bij het berekenen van de inkomensverschillen. Personen die omwille van
de arbeidshandicap niet aan het werk zijn, zijn immers terug te vinden in alle rele-
vante uitkeringsstelsels. STASIM laat toe de beschikbare inkomens te berekenen
voor typegezinnen, na kosten voor kinderopvang en de fiscale verrekening van de
bruto-inkomens. Op die manier vergelijken we netto beschikbare gezinsinkomens
(NBI) tijdens een uitkeringssituatie en tijdens betaald werk. Voor alle berekeningen
wordt er gekeken naar de effecten op het inkomen bij tewerkstelling aan een laag
[of minimum (2)] loon. Hiervoor zijn er twee redenen: ten eerste zijn we geïnteres-
seerd in de meest precaire situaties tijdens de uitkering of tijdens werkhervatting die
zich kunnen voordoen bij personen met een arbeidshandicap. Ten tweede gaan we
ervan uit dat voor personen met een arbeidshandicap werkhervatting vaak (maar
niet altijd) slechts haalbaar is aan een laag loon. We maken verschillende assumpties
omtrent het uitkeringsniveau (minimum-/maximumuitkering) en het arbeidsregime
(voltijds/deeltijds).

(2) Voor het minimumloon hanteren we het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
(GGMMI). Dit is het loon dat gemiddeld per maand gewaarborgd wordt aan de werknemers, over-
eenkomstig hun leeftijd en anciënniteit. Het GGMMI bevat onder andere “het loon in geld of natura,
het vast of veranderlijk loon, de premies en voordelen waarop de werknemer ten laste van zijn werk-
gever recht heeft uit hoofde van zijn normale arbeidsprestaties” (CAO nr. 43, artikel 4 en 5).
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In een eerste groep van resultaten bekijken we de financiële gevolgen van een
tewerkstelling (100%, 50% en 33%) aan het minimumloon voor de verschillende
gezinstypes. De analyses worden gegroepeerd naar statuut vóór werkhervatting:
� primaire arbeidsongeschiktheid (primaire AO) (< en > 7 maanden);
� invaliditeit;
� inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
� inkomensvervangende – en integratietegemoetkoming (IVT en IT) (categorie 2 en

categorie 5);
� leefloon;
� langdurige werkloosheid.

De primaire AO bestaat uit twee tijdsvakken en wordt gevolgd door de invaliditeit.
De regelgeving en uitbetaling rust bij het RIZIV en de mutualiteiten. De adviserend
geneesheer is de persoon die in eerste instantie beslist over de reintegratie op de
arbeidsmarkt. De uitkeringen zijn van het verzekeringsprincipe. Dat laatste geldt
ook voor de langdurige werkloosheid, waarbij de regionale werkgelegenheidsagent-
schappen na de verplichte inschrijving zorgen voor begeleiding naar een job en de
RVA instaat voor de uitkeringen. De andere drie uitkeringen zijn van het bijstandstype:
iedereen heeft er recht op, mits voldaan wordt aan een inkomensonderzoek. De IVT
en IT zijn specifiek gericht op personen met een handicap en worden georganiseerd
door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Het leefloon wordt uit-
betaald op gemeentelijk niveau in de OCMW’s.

Alle berekeningen worden uitgevoerd voor 6 typegezinnen. Het gaat om een alleen-
staande met/zonder kinderen, een koppel (zonder werkende partner) met/zonder
kinderen en een koppel tweeverdieners met/zonder kinderen. Wanneer er een wer-
kende partner is, wordt verondersteld dat deze voltijds werkt aan 130% van het
minimumloon. In geval van kinderlast, gaat het om 1 schoolgaand kind en 1 kind in
de gesubsidieerde opvang (overeenkomstig de barema’s van Kind en Gezin). De
bedragen werden berekend op basis van de wetgeving op 1 januari 2009.

In een tweede groep van analyses gaan we dieper in op een selectie van cases. Daar-
bij bekijken we het effect van de verschillende stelsels van vrijstelling van inkomens
en de cumulatie van loon en uitkering bij werkhervatting, op verschillende loon-
niveaus. We zoeken naar de inkomensniveaus waarop men voordelen verliest en
eventueel een terugval in het netto gezinsinkomen ervaart.

We gebruiken twee indicatoren ter evaluatie van de financiële vallen: Ten eerste is
de relatieve evolutie van het gezinsinkomen (een relatieve meer- of minderop-
brengst) van belang. Deze wordt uitgedrukt als percentage van het NBI in de uitke-
ringssituatie. Ten tweede vestigen we in de analyses de aandacht op de hoogte van
het NBI op maandbasis, na verrekening van de fiscale en parafiscale kosten.

2.1. MINIMUMLOONANALYSE

2.1.1. Van primaire arbeidsongeschiktheid naar werk
Een persoon die een uitkering wegens primaire AO ontvangt, kan na toestemming
van de adviserend geneesheer in het systeem van toegelaten arbeid stappen. In de
praktijk wordt deze progressieve hervatting van het werk, met bijpassing van een50
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deel van de uitkering, toegepast tot een halftijdse tewerkstelling. Bij een langere
arbeidsduur valt in de regel de uitkering weg. Er bestaat een uitzondering op deze
situatie, namelijk voor de personen die voor het eerst in een beschutte werkplaats
aan de slag kunnen. Voor hen wordt ook voor een voltijdse tewerkstelling het sys-
teem met gedeeltelijk behoud van de uitkering toegepast.

Tabel 3 is een overzichtstabel waarin de relatieve meeropbrengsten van werk op
minimumloon worden weergegeven. In de eerste kolom wordt voor de uitgangssitu-
atie (primaire AO) het maandelijks NBI in EUR weergegeven. In de vier volgende
kolommen wordt de relatieve meeropbrengst per arbeidsduur getoond in procen-
ten. De arbeidsduur varieert van een deeltijdse (33% en 50%) tot een voltijdse
(100%) baan. De tweede kolom is de relatieve meeropbrengst bij 100% tewerkstel-
ling met verlies van de volledige uitkering, terwijl de derde kolom aangeeft wat de
meeropbrengst is bij 100% tewerkstelling en behoud van een deel van de uitkering.

TABEL 3: RELATIEVE MEEROPBRENGST (IN %) VAN TEWERKSTELLING AAN MINIMUMLOON NA PRI-
MAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID, 1 JANUARI 2009
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NBI bij 
uitkering 

Relatieve meeropbrengst bij 
arbeidsduur (in %)

EUR/maand 100% 100% met
uitkering 

50% 33% 

Na minimumuitkering (<7 maanden) 
 Alleenstaande 921 40 57 42 25 
 Eenouder 1.388 25 35 22 10 

Koppel zonder kinderen ten laste 1.053 44 57 32 14 
Koppel met kinderen ten laste 1.370 34 45 24 11 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 2.260 19 24 18 12 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2.614 12 15 12 8 

Na minimumuitkering (>7 maanden) 

 Alleenstaande 921 40 66 54 42 
 Eenouder 1.437 24 48 43 35 

Koppel zonder kinderen ten laste 1.053 44 82 63 51 
Koppel met kinderen ten laste 1.502 31 60 43 35 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 2.260 19 27 21 15 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2.614 12 18 15 11 

Na maximumuitkering (<7 maanden) 
 Alleenstaande 1.536 -16 27 19 13 
 Eenouder 2.033 -15 11 8 4 

Koppel zonder kinderen ten laste 1.793 -15 26 17 13 
Koppel met kinderen ten laste 2.101 -13 25 17 14 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 2.952 -9 14 10 7 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 3.127 -7 12 12 10 

Na maximumuitkering (>7 maanden) 
 Alleenstaande 1.536 -16 27 19 13 
 Eenouder 2.082 -14 8 5 1 

Koppel zonder kinderen ten laste 1.793 -15 26 17 13 
Koppel met kinderen ten laste 2.234 -12 17 10 7 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 2.952 -9 14 10 7 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 3.127 -7 12 12 10 
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Alle gezinstypes realiseren na een minimale uitkering primaire AO een meerop-
brengst die schommelt tussen 8% en 82%. De absolute meeropbrengsten variëren
van 140 EUR tot 900 EUR per maand. De relatieve meeropbrengsten zijn het laagst
voor tweeverdieners met kinderen ten laste en een kleine deeltijdse tewerkstelling.
In de gezinnen met kinderen is de relatieve meeropbrengst steeds kleiner dan bij
een gelijkaardige gezinssituatie zonder kinderen. De grootste meeropbrengst in rela-
tieve termen vinden we bij een kostwinnersgezin zonder kinderen ten laste dat vol-
tijds gaat werken en zijn uitkering gedeeltelijk kan behouden.

Alle gezinstypes zien na een maximale uitkering primaire AO het netto gezinsinko-
men dalen bij voltijdse tewerkstelling aan een laag loon wanneer ze de uitkering
niet gedeeltelijk kunnen behouden. In de praktijk geldt dit enkel voor situaties waar-
in men na de periode van arbeidsongeschiktheid niet kan terugkeren naar de vorige
functie of naar een andere functie aan hetzelfde loonniveau. We gingen hier uit van
een baan aan minimumloon na een functie met verloning die aanleiding gaf tot een
maximale uitkering. Het inkomensverlies varieert dan van -16 tot -7% in relatieve ter-
men en van -298 EUR tot -205 EUR in absolute termen. Wanneer de cumulatieregels
van de toegelaten arbeid wel toegepast kunnen worden, zetten alle gezinnen het
negatieve saldo om in een relatieve meeropbrengst die gaat van 8 tot 27%. Wie half-
tijds aan het werk gaat of in een kleine deeltijdbaan ziet het inkomen met 1 (eenou-
ders met 33% job) tot 19% (alleenstaande met 50% job) stijgen ten opzichte van de
uitkeringssituatie.

De NBI’s bij werk liggen hoger na een maximale dan na een minimale uitkering
omdat in het kader van de toegelaten arbeid, het deel van de uitkering berekend
wordt op de initiële uitkering. Het arbeidsverleden vóór de arbeidsongeschiktheid
als motor voor de hoogte van de uitkering, bepaalt dus mee het gezinsinkomen bij
de werkhervatting. Het NBI van de personen die voltijds werken zonder gedeeltelijk
behoud van de uitkering ligt echter in de meeste situaties lager dan het inkomen dat
men kan genereren uit een deeltijdse tewerkstelling. Een langere arbeidsduur leidt
dus alleen tot een groter relatief voordeel, als men voor het eerst aan het werk gaat
in een beschutte werkplaats en daardoor (gedeeltelijke) zijn uitkering kan behouden
bij voltijdse tewerkstelling. Dit is het resultaat van het al dan niet toepassen van de
inkomensvrijstelling bij progressieve werkhervatting.

Volgende factoren spelen onder andere een rol in de bepaling van de beschikbare
inkomens:
� De werkbonus zorgt op minimumloonniveau voor lagere socialezekerheidsbijdragen.

Die vermindering loopt op tot 175 EUR per maand bij voltijdse tewerkstelling,
87,5 EUR bij halftijdse tewerkstelling en 58,3 EUR bij 1/3e tewerkstelling. Omdat
er bij werkhervatting rekening wordt gehouden met het loon nà aftrek van de
sociale bijdragen, heeft de toepassing van de werkbonus eveneens een effect op
het deel van de uitkering dat behouden blijft bij werkhervatting. De huidige toe-
passing van de werkbonus impliceert dat het loon na sociale bijdragen hoger is en
er dus een grotere korting moet worden toegepast op de uitkering. Aangezien de
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huidige regeling m.b.t. de cumulatie van loon uit toegelaten arbeid en een uitke-
ring nooit 100% van het nettoloon afroomt (voor iedere 1 EUR extra loon, 1 EUR
uitkering minder), maar maximaal 75%, is de toepassing van de werkbonus voor
de uitkeringstrekker voordeliger (in termen van belastbaar inkomen!).

� Een gezin krijgt een verhoogde kinderbijslag na 6 maanden arbeidsongeschiktheid
en wanneer het bruto gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Bij een
(her)tewerkstelling aan minimumloon kan in de meeste gevallen de verhoogde kin-
derbijslag behouden blijven. De verhoogde kinderbijslag kan maximaal 24 maanden
behouden blijven indien de uitkering volledig wegvalt. Indien de uitkering nog
gedeeltelijk behouden blijft, is er geen tijdsbeperking. Enkel de ouders die na een
maximale uitkering deeltijds of voltijds werken met behoud van een deel van de uit-
kering verliezen bij werkhervatting meteen de verhoogde kinderbijslag.

� Bij een maximale arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben volgende gezinstypes
recht op verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidskosten [Rechthebbenden
op de ‘verhoogde verzekeringstegemoetkoming’ (RVV)/ Rechthebbenden op het
voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging, uitgebreid naar de verzekerden uit
gezinnen met een laag inkomen (OMNIO)]: voltijds werkende kostwinners met of
zonder kinderen en alleenstaande ouders. De verhoging geldt niet bij behoud van
(een deel van) de uitkering. Er wordt voor de andere gezinnen niet voldaan aan de
gestelde inkomensgrenzen. Bij een minimale uitkering geldt RVV/OMNIO voor de
alleenstaanden met kinderen en kostwinnersgezinnen (behalve kostwinners zon-
der kinderen bij voltijdse tewerkstelling in combinatie met gedeeltelijk behoud
van de uitkering). Bij werkhervatting kan een alleenstaande deze verhoogde tus-
senkomsten nog genieten bij de beperkte arbeidsduur van 33%. Alleenstaande
ouders en eenverdieners kunnen in alle werkhervattingsituaties aan minimumloon
de verhoogde tegemoetkoming via RVV of OMNIO behouden.

� Bij arbeidsongeschiktheid kan men geen rechten doen gelden op de sociale maxi-
mumfactuur (MAF). Op basis van de minimale uitkering hebben de alleenstaanden
en eenverdieners bij uitkering en bij 1/3e tewerkstelling recht op het laagste rem-
geldplafond (450 EUR). Bij een langere arbeidsduur wijzigt dat doorgaans in het
plafond van 650 EUR. Op basis van de maximale uitkering hebben de alleenstaan-
den en eenverdieners bij uitkering en bij voltijdse tewerkstelling recht op het
remgeldplafond van 650 EUR. Bij de andere arbeidsduurtijden wijzigt dat in het
plafond van 1.000 EUR. Tweeverdieners hebben telkens een hoog remgeldpla-
fond van 1.000 EUR tot het maximum van 1.800 EUR. Bij werkhervatting van de
partner stijgt het remgeldplafond telkens.

2.1.2. Van invaliditeit naar werk
In tabel 4 staan de financiële implicaties op gezinsniveau wanneer een persoon met
een invaliditeitsuitkering de stap zet naar tewerkstelling aan het minimumloon in
het kader van toegelaten arbeid. In de eerste kolom wordt voor de uitgangssituatie
(invaliditeit) het maandelijks NBI in EUR weergegeven. In de vier volgende kolom-
men wordt de relatieve meeropbrengst per arbeidsduur getoond. De arbeidsduur
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varieert van deeltijds (33% en 50%) tot een voltijdse (100%) baan. De tweede kolom
is 100% tewerkstelling met verlies van de volledige uitkering, terwijl de derde kolom
hetzelfde aangeeft met behoud van een deel van de uitkering.

TABEL 4: RELATIEVE MEEROPBRENGST VAN TEWERKSTELLING AAN MINIMUMLOON NA INVALIDI-
TEIT, 1 JANUARI 2009

Na toelating van de adviserend geneesheer kan de invalide uitkering en loon cumu-
leren binnen het stelsel van de toegelaten arbeid. Ook hier wordt in de praktijk deze
toegelaten arbeid met bijpassing van een deel van de uitkering slechts toegepast tot
een halftijdse tewerkstelling. Bij een langere arbeidsduur valt de uitkering weg.
Dezelfde uitzondering als bij primaire arbeidsongeschiktheid wordt toegelaten, voor
de personen die nieuw in een beschutte werkplaats aan de slag kunnen. Voor hen
wordt ook voor een voltijdse tewerkstelling het systeem met gedeeltelijk behoud
van de uitkering toegepast.

Alle gezinstypes realiseren na een minimale uitkering op minimumloonniveau een
behoorlijke tot goede meeropbrengst die varieert van 11 tot 57%. De absolute meer-
opbrengsten van tewerkstelling variëren van 181 EUR tot 734 EUR per maand. De
meeropbrengsten zijn relatief het kleinst voor de invaliden die een werkende part-
ner hebben en voor werkhervatting in een voltijdse job zonder cumulatie met de
uitkering. De hoogste meeropbrengsten worden gerealiseerd door gezinnen zonder
kinderen en bij voltijdse werkhervatting met cumulatie van de uitkering.
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NBI bij 
uitkering 

Relatieve meeropbrengst bij 
arbeidsduur (in %)

EUR/maand 100% 100% met
uitkering 

50% 33% 

Na minimumuitkering 
Alleenstaande 976 32 57 45 34 
Eenouder 1.604 11 33 28 21 
Koppel zonder kinderen ten laste 1.219 24 57 40 31 
Koppel met kinderen ten laste 1.669 18 44 28 22 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 2.265 19 26 21 15 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2.620 12 17 15 11 

Na maximumuitkering
Alleenstaande 1.426 -9 30 20 14 
Eenouder 2.121 -16 8 5 1 
Koppel zonder kinderen ten laste 1.837 -18 26 17 13 
Koppel met kinderen ten laste 2.288 -14 17 10 6 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 2.620 3 18 13 9 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2.975 -2 10 9 6 
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Werkhervatting na een maximale invaliditeitsuitkering in een laag betaalde baan
zorgt bij quasi alle gezinstypes voor een inkomensverlies indien er bij voltijdse
tewerkstelling geen cumulatie is met de uitkering. In de praktijk geldt dit enkel voor
situaties waarin men na de periode van invaliditeit niet kan terugkeren naar de vori-
ge functie of naar een andere functie aan hetzelfde loonniveau. We gingen hier uit
van een lage functie aan minimumloon na een functie met verloning die aanleiding
gaf tot een maximale invaliditeitsuitkering. In relatieve termen zorgt deze situatie
voor een evolutie van het NBI van 3 tot -18% in vergelijking met het inkomen tijdens
de periode van invaliditeit.

� De NBI’s liggen, net als in het tijdsvak van primaire arbeidsongeschiktheid, bij
werk na een maximale uitkering hoger dan na een minimale uitkering. Het
arbeidsverleden vóór de arbeidsongeschiktheid als motor voor de hoogte van de
uitkering, bepaalt dus mee het gezinsinkomen tijdens de werkhervatting aan het-
zelfde loon.

� Voltijdse tewerkstelling zonder behoud van (een deel van) de uitkering leidt
steeds tot een lagere meeropbrengst dan deeltijdse tewerkstelling met een
arbeidsduur van 50% en zelfs met een arbeidsduur van 33% (met uitzondering van
tweeverdieners na een minimumuitkering). Een langere arbeidsduur leidt in de
meeste gevallen wel tot een groter relatief voordeel, als men de uitkering (gedeel-
telijk) mag behouden. Hierop is er een uitzondering: tweeverdieners met kinderen
na een maximum uitkering voor wie de meeropbrengsten van voltijdse tewerk-
stelling met behoud van een deel van de uitkering niet meer zijn dan de meerop-
bengsten bij deeltijdse (50%) tewerkstelling. Maar er zijn nog andere situaties
waar het verschil heel klein is.

� De werkbonus zorgt op minimumloonniveau voor lagere sociale zekerheidsbijdragen.
Die vermindering loopt op tot 175 EUR per maand bij voltijdse tewerkstel-
ling, 87.5 EUR bij halftijdse tewerkstelling en 58.3 EUR bij 1/3e tewerkstelling.
Omdat er bij werkhervatting rekening wordt gehouden met het loon nà aftrek van
de sociale bijdragen, heeft de toepassing van de werkbonus eveneens een effect
op het deel van de uitkering dat behouden blijft bij werkhervatting. De huidige
toepassing van de werkbonus impliceert dat het loon na sociale bijdragen hoger is
en er dus een grotere korting moet worden toegepast op de uitkering. Aangezien
de huidige regeling m.b.t. de cumulatie van loon uit toegelaten arbeid en een uit-
kering nooit 100% van het nettoloon afroomt (voor iedere 1 EUR extra loon, 1
EUR uitkering minder), maar maximaal 75%, is de toepassing van de werkbonus
voor de uitkeringstrekker voordeliger (in termen van belastbaar inkomen!).

� Wanneer het gezin bij invaliditeit een verhoogde kinderbijslag ontving, wordt die
in de meeste gevallen bij werkhervatting op minimumloonniveau behouden. Bij
werkhervatting kan de verhoogde kinderbijslag maximaal 24 maanden behouden
blijven indien de uitkering volledig wegvalt, maar indien de uitkering nog gedeel-
telijk behouden blijft, is er geen tijdsbeperking. De alleenstaande ouders en de
kostwinnersgezinnen met kinderen verliezen de verhoogde bijslag bij werkhervat-
ting met gedeeltelijk behoud van de uitkering na de maximale uitkering, onafhan-
kelijk van de arbeidsduur. Wie voltijds het werk hervat zonder bijkomende uitke-
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ring, kan de verhoogde bijslag nog 24 maanden behouden. Een aantal gezinnen
ontvangt in de uitkeringssituatie geen verhoogde gezinsbijslag omdat hun bruto
gezinsinkomen de gestelde grenzen overschrijdt. Dit is het geval voor de tweever-
dienersgezinnen. In het algemeen is de relatieve verbetering na werkhervatting
kleiner indien er kinderen zijn (gegeven het gezinstype), met één uitzondering:
eenverdieners waarvan de persoon met een maximum invaliditeitsuitkering vol-
tijds gaat werken zonder behoud van de uitkering.

� Bij een maximale invaliditeitsuitkering hebben volgende gezinstypes recht op
RVV/OMNIO: voltijds werkende kostwinners met of zonder kinderen en eenou-
ders. De verhoging geldt niet bij behoud van (een deel van) de uitkering. Er wordt
voor de andere gezinnen niet voldaan aan de gestelde inkomensgrenzen. Bij een
minimale uitkering geldt RVV/OMNIO voor de alleenstaanden met kinderen en
kostwinnersgezinnen (behalve kostwinners zonder kinderen bij voltijdse tewerk-
stelling in combinatie met gedeeltelijk behoud van de uitkering). Bij werkhervat-
ting kan een kostwinnersgezin of alleenstaande met kinderen deze verhoogde tus-
senkomsten nog genieten.

� Bij invaliditeit kan men rechten doen gelden op de sociale MAF indien men aan de
gestelde inkomensgrenzen voldoet en men recht heeft op RVV. Op basis van de
minimale uitkering hebben de alleenstaanden en eenverdieners bij uitkering en bij
1/3e tewerkstelling recht op het laagste remgeldplafond. Bij een langere arbeids-
duur wijzigt dat doorgaans in het plafond van 650 EUR of 1.000 EUR. Op basis van
de maximale uitkering hebben de alleenstaanden en eenverdieners bij uitkering
en bij voltijdse tewerkstelling recht op het remgeldplafond van 650 EUR. Bij de
andere arbeidsduurtijden wijzigt dat in het plafond van 1.000 EUR of zelfs 1.400
EUR. Tweeverdieners hebben telkens een hoog remgeldplafond van 1.000 EUR
tot het maximum van 1.800 EUR.

2.1.3. Van een inkomensvervangende tegemoetkoming naar werk
Een persoon die beroep doet op een IVT is omwille van zijn of haar lichamelijke of
geestelijke toestand niet in staat meer dan een derde te verdienen van wat een
gezonde persoon kan verdienen in het normaal economisch circuit. Het is toege-
staan om een deel van de uitkering te combineren met tewerkstelling dankzij een
vrijstelling van het inkomen.

Tabel 5 geeft een overzicht van de financiële implicaties op gezinsniveau wanneer
een persoon met een IVT de stap zet naar tewerkstelling aan minimumloon.
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TABEL 5: RELATIEVE MEEROPBRENGST VAN TEWERKSTELLING AAN MINIMUMLOON NA EEN
INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, 1 JANUARI
2009

Alle personen en gezinnen realiseren een goede tot zeer goede meeropbrengst bij
tewerkstelling aan minimumloon na een IVT. De meeropbrengsten schommelen tus-
sen 14 (tweeverdieners met kinderen, bij kleine deeltijdbaan) en 81% (alleenstaande
met voltijdse tewerkstelling). In absolute termen stijgen de netto gezinsinkomens
tussen 285 en 999 EUR per maand.
Deze meeropbrengsten liggen doorgaans hoger dan de meeropbrengsten in de ande-
re stelsels. Dit vloeit zonder twijfel voort uit de beperkte hoogte van de IVT.

We kunnen hierbij nog volgende bemerkingen maken:
� Bij tweeverdieners heeft de partner met een handicap geen recht op een IVT. De

vrijstelling van de inkomens van de partner is te beperkt om nog een recht op IVT
te openen. Indien er dan kinderen in het gezin aanwezig zijn, heeft dit ook als
gevolg dat er geen recht is op de verhoogde kinderbijslag.

� Alleenstaande ouders en eenverdieners hebben recht op verhoogde kinderbijslag
en kunnen die ook behouden bij tewerkstelling. Indien ze het werk hervatten en
er nog een gedeeltelijk recht op de IVT blijft bestaan, is er geen tijdsbeperking
ingesteld voor het behoud van deze verhoogde bijslag. Dit is het geval bij een half-
tijdse of kleine deeltijdbaan. Wanneer ze voltijds werken verliezen ze de IVT volle-
dig en valt het recht op verhoogde kinderbijslag na 24 maanden weg.

� Voor de meeste gevallen geldt een stijging van het NBI bij een langere arbeids-
duur. Voor eenouders valt op dat de meeropbrengsten redelijk gelijklopend zijn
voor de drie arbeidsschema’s die gesimuleerd worden. Het verschil tussen halftijd-
se en voltijdse tewerkstelling na IVT is zelfs verwaarloosbaar.

� De personen met een handicap hebben bij louter IVT en bij deeltijdse tewerkstel-
ling recht op RVV, tenzij ze een werkende partner hebben. Bij voltijds werk ver-
liezen ze de RVV. Alleenstaanden met kinderen en koppels vallen dan onder het
OMNIO-statuut.
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 NBI bij 
uitkering 

Relatieve meeropbrengst bij arbeidsduur 
(in %)

 EUR/maand 100% 50% 33% 

Alleenstaande 712 81 53 43 
Eenouder 1.399 28 25 21 
Koppel zonder kinderen ten laste 949 59 40 33 
Koppel met kinderen ten laste 1.399 41 27 22 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 1.697 59 30 20 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2.071 41 21 14 
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� De sociale MAF blijft van toepassing zolang er een minimaal gedeelte van IVT
wordt uitgekeerd. Bij deeltijds werk vallen alle alleenstaanden en eenverdieners-
koppels onder de sociale MAF. Bij voltijds werk loopt het remgeldplafond voor de
inkomens MAF op tot 650 EUR op basis van deze inkomsten. Voor tweeverdieners
evolueren de grenzen van de inkomens MAF van 650 EUR in de situatie voor
werk, tot 1.400 EUR bij voltijds werk en 1.000 EUR bij deeltijds werk voor de per-
soon met een handicap.

2.1.4. Van een inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming naar werk
Voor de toekenning van de IT moet er sprake zijn van een gebrek aan of een vermin-
dering van de zelfredzaamheid. Net als bij de IVT, is er een vrijstelling op het inko-
men waardoor de IT gecombineerd kan worden met een (beperkt) arbeidsinkomen.
Het systeem van vrijstelling bij de IT is genereuzer dan bij de IVT. Tabel 6 vat de
relatieve meeropbrengsten samen voor de transitie van IVT en IT naar tewerkstel-
ling. We geven de resultaten weer voor de IT van categorie 2 en categorie 5, waarbij
het nummer van de categorie verwijst naar de beperking van de zelfredzaamheid
(een hogere categorie houdt een beperktere zelfredzaamheid in). Belangrijk om op
te merken is dat het bij de IT gaat om een kostencompenserende uitkering, die wel-
iswaar geen bewijs van de kosten veronderstelt. Het bewijs van de beperkte zelfred-
zaamheid volstaat om de IT te ontvangen. In deze analyse beschouwen we de IT als
een extra inkomen, en houden we geen rekening met de extra kosten die beperkte
zelfredzaamheid met zich meebrengt.

TABEL 6: RELATIEVE MEEROPBRENGST VAN TEWERKSTELLING AAN MINIMUMLOON NA EEN
INKOMENSVERVANGENDE EN INTEGRATIETEGEMOETKOMING VOOR PERSONEN MET EEN HANDI-
CAP, 1 JANUARI 2009
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NBI bij 

uitkering  

Relatieve meeropbrengst bij 

arbeidsduur (in %)

EUR/maand 100% 50% 33% 

Na IVT + IT cat2

Alleenstaande 1.013 57 37 30 
Eenouder 1.700 23 21 18 
Koppel zonder kinderen ten laste 1.251 45 30 25 
Koppel met kinderen ten laste 1.700 33 22 18 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 1.998 50 25 17 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2.504 29 12 6 

Na IVT + IT cat5

Alleenstaande 1.508 38 25 20 
Eenouder 2.194 18 16 14 
Koppel zonder kinderen ten laste 1.745 32 22 18 
Koppel met kinderen ten laste 2.194 26 17 14 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 2.493 40 20 14 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2.998 24 10 5 
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Werk levert na een inactieve periode met IVT en IT in relatieve termen tussen 5 en
57% extra netto beschikbaar inkomen op. De laagste meeropbrengsten vinden we
terug bij kleine deeltijdbanen en bij tweeverdieners en alleenstaanden met kinde-
ren. Alleenstaanden kunnen relatief de grootste meeropbrengst realiseren.

� Bij een tewerkstelling aan minimumloon wordt er niet geraakt aan de IT. De vrij-
stellingen op eigen arbeidsinkomen van de persoon met een handicap zijn vol-
doende hoog om niet aan deze tegemoetkoming te raken.

� De tweeverdieners hebben wel recht op de IT, omdat de vrijstelling op het inko-
men van de partner voor deze tegemoetkoming gunstiger is dan de regeling voor
de toekenning van de IVT.

� De tweeverdieners kunnen nu, door de toekenning van de IT, wel genieten van
de verhoogde kinderbijslag wanneer de persoon met een handicap niet werkt.
Wanneer hij/zij aan het werk gaat, zelfs in een kleine deeltijdbaan, vervalt het
recht op de verhoogde kinderbijslag omdat de toepasbare inkomensgrenzen wor-
den overschreden.

� In alle gevallen geldt een stijging van het beschikbaar gezinsinkomen bij een lan-
gere arbeidsduur. Alleen bij eenoudergezinnen is de verbetering erg beperkt.

� De personen met een handicap hebben bij IVT en IT en bij deeltijdse en voltijdse
tewerkstelling recht op RVV/OMNIO.

� De sociale MAF blijft van toepassing zolang er een minimaal gedeelte van IVT of
IT wordt uitgekeerd. Bij deeltijds werk en voltijds werk met IT categorie5 vallen
alle alleenstaanden en eenverdienerskoppels onder de sociale MAF. Voor tweever-
dieners evolueren de grenzen van de inkomens-MAF van 650 EUR in de situatie
voor werk, tot 1.400 EUR bij deeltijds werk en 1.800 EUR bij voltijds werk voor
de persoon met een handicap.

2.1.5. Van een leefloon naar werk
Wie als leefloonbegunstigde aan het werk gaat, wordt daartoe aangemoedigd via de
socio-professionele integratie (SPI). De SPI werkt als een bijkomende vrijstelling in
de bestaansmiddelentoets die wordt uitgevoerd door het OCMW. Wanneer het net-
toloon bij tewerkstelling lager ligt dan het leefloonbedrag waar de persoon recht op
had wordt het verschil tussen de bestaansmiddelen (nettoloon min de algemene en
de SPI-vrijstelling) en het leefloon toegekend als compensatie, ter bevordering van
de socio-professionele integratie. Deze compensatie, in feite een deel leefloon, is
niet belastbaar.

Tabel 7 geeft de relatieve meeropbrengsten weer bij tewerkstelling na leefloon. De
eerste kolom bevat het NBI voorafgaand aan tewerkstelling. De drie volgende
kolommen geven de relatieve meeropbrengsten die bij een arbeidsduur van 100, 50
en 33% gerealiseerd kunnen worden.

59

FINANCIELE INACTIVITEITSVALLEN BIJ PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

VANDENBROUCKE-NED.qxp  5-9-2011  9:54  Pagina 59
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TABEL 7: RELATIEVE MEEROPBRENGST VAN TEWERKSTELLING AAN MINIMUMLOON NA LEEF-
LOON, 1 JANUARI 2009

Leefloontrekkers die aan het werk gaan in een voltijdse job kunnen al vanaf een
tewerkstelling aan minimumloon een aanzienlijk hoger NBI realiseren in vergelijking
met hun situatie als leefloonbegunstigde. Een job aan minimumloon levert een
alleenstaande 549 EUR (+77%) per maand extra op in vergelijking met het leefloon.
Een eenouder realiseert een substantiële, maar kleinere meeropbrengst van 338 EUR
of 25% in relatieve termen. De kostwinners zonder en met kinderen hebben respec-
tievelijk 527 EUR (+46%) en 552 EUR (+41%) extra netto beschikbaar inkomen.
Dankzij de SPI ziet de alleenstaande na leefloon zijn netto-inkomen met 245 EUR per
maand (+34%) stijgen bij een halftijdse tewerkstelling of een 1/3e tewerkstelling aan
minimumloon. Eenouders houden 239 EUR per maand (+18%) extra over.

De kostwinners, voor wie het leefloon sinds 2003 niet meer bestaat uit een gezins-
bedrag maar uit twee individuele leeflonen (1/2e van het leefloon), worden bij de
SPI vrijstelling sterk benadeeld omdat hun persoonlijke leefloonbedrag veel lager
ligt dan bijvoorbeeld voor eenouders. Ondanks eenzelfde brutoloon zijn hun rech-
ten op toepassing van de SPI-vrijstelling beperkter. Zelfs op minimumloonniveau ligt
het nettoloon min de SPI-vrijstelling hoger dan het individuele leefloonbedrag. Daar-
door komt de SPI-vrijstelling te vervallen en wordt het volledige nettoloon (dus zon-
der de bijkomende vrijstelling) in mindering gebracht op het individuele leefloonbe-
drag van de persoon zelf en van diens partner. De compensatie voor het aanvaarden
van een deeltijdse tewerkstelling ligt daardoor een stuk lager dan bij eenouders of
alleenstaanden. Zo kunnen kostwinners zonder en met kinderen nog slechts een
meeropbrengst van werk realiseren van 21 EUR per maand (+ 2%) bij halftijdse
tewerkstelling en van 235 EUR (+25% zonder kinderlast en +17% met kinderlast) bij
1/3e tewerkstelling.

In het verleden bleef bij de gezinnen met een bijstandsuitkering het recht op een
gewaarborgde kinderbijslag niet behouden bij (her)tewerkstelling waardoor de
gezinnen met kinderen een extra inkomensverlies dienden te compenseren. De
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Relatieve meeropbrengst bij arbeidsduur 
(in %)

EUR/maand 100% 50% 33% 
Alleenstaande 712 77 34 34 
Eenouder 1.349 25 18 18 
Koppel zonder kinderen ten laste 949 56 2 25 
Koppel met kinderen ten laste 1.349 41 2 17 
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werknemers met een compensatie via de SPI kwamen dan in de gewone regeling
van de kinderbijslag terecht. Dit leverde hen lagere meeropbrengsten van tewerk-
stelling op dan de gezinnen zonder kinderen. Door de aanpassing van de kinderbij-
slagregeling, waarin tot een bepaalde inkomensgrens de verhoogde bijslag maximaal
2 jaar behouden kan blijven wanneer met eerst recht had op een verhoogde of
gewaarborgde kinderbijslag, werd hieraan tegemoetgekomen.
In deze vergelijking wordt geen rekening gehouden met de aanvullende financiële
steun die door de OCMW’s wordt verstrekt. Deze steun wordt immers sterk discre-
tionair toegekend (Van Mechelen en Bogaerts, 2008). Er werd in de berekeningen
ook geen rekening gehouden met allerlei andere sociale voordelen en tarieven waar
men als leefloonbegunstigde recht op heeft en die men bij tewerkstelling verliest.
Het wegvallen van deze steun en voordelen zal het arbeidssurplus verkleinen.

De terugbetaling van gezondheidskosten van personen met een leefloon werd als
volgt in kaart gebracht:
� Met uitzondering van de na leefloon voltijds werkende alleenstaanden, hebben de

eenverdieners met en zonder kinderen en alleenstaanden met kinderen recht op
RVV of OMNIO.

� De sociale MAF is van toepassing in de leefloonsituatie en blijft behouden wanneer
men deeltijds werkt met een bijpassing door het OCMW. In de praktijk houdt dit in
dat de sociale MAF niet meer van toepassing is bij voltijds werk na leefloon. In die
gevallen geldt een remgeldplafond van 650 EUR in plaats van 450 EUR.

2.1.6. Vanuit langdurige werkloosheid naar werk
Een langdurig werkloze kan het werk hervatten zonder inkomensverlies dankzij de
Inkomens Garantie Uitkering (IGU). In 2009 is in alle situaties (alle gezinstypes, alle
loonniveaus) het netto-inkomen bij tewerkstelling groter dan het netto-inkomen bij
werkloosheid, zowel bij een minimale als bij een maximale werkloosheidsuitkering.
Tabel 8 geeft een samenvatting van de relatieve meeropbrengsten. De eerste kolom
bevat het NBI voorafgaand aan tewerkstelling. De drie volgende kolommen geven
de relatieve meeropbrengsten die bij tewerkstelling aan 100, 50 en 33% gerealiseerd
kunnen worden.
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TABEL 8: RELATIEVE MEEROPBRENGST VAN TEWERKSTELLING AAN MINIMUMLOON NA LANGDU-
RIGE WERKLOOSHEID, 1 JANUARI 2009

Wie na langdurige werkloosheid voltijds aan de slag gaat aan het minimumloon ziet
zijn inkomenspositie altijd verbeteren. De relatieve meeropbrengst varieert van 13%
(eenouder met maximale uitkering) tot 52% (alleenstaande met minimale uitkering).
Ook bij een halftijdse tewerkstelling is er geen enkel gezinstype dat een inkomensver-
lies kent na de werkloosheidsperiode. De relatieve meeropbrengst is echter veel
beperkter. Bij 1/3e tewerkstelling na werkloosheid wordt de meeropbrengst van
werk nog beperkter: maximaal 14% voor een koppel zonder kinderen ten laste na een
minimumuitkering tot zelfs slechts 2 % voor tweeverdieners met kinderen ten laste.

Bij gezinnen met kinderen (eenouders en kostwinners met kinderen) speelt telkens
de toekenning van de sociale toeslag bij de kinderbijslag (het behoud van de verhoog-
de kinderbijslag) een grote rol bij de bepaling van netto gezinsinkomen en de meerop-
brengsten die men bij tewerkstelling kan realiseren. Een belangrijk pijnpunt in het
verleden, waarbij de sociale toeslag bij de kinderbijslag verviel wanneer de IGU weg-
viel, werd weggewerkt door het instellen van een minder strenge inkomenseis. Anno
2009 kunnen de alleenstaande ouders en de eenverdieners hun verhoogde bijslag nog
24 maanden behouden bij voltijds werk op mininimumloonniveau en bij deeltijdse
tewerkstelling met IGU zolang de deeltijdse tewerkstelling duurt.

De samenwonenden in de 3e vergoedbaarheidsperiode (i.e. een forfaitaire uitkering,
na een lange werkloosheidsduur bij personen met een partner met een eigen inko-
men) openen geen recht op de IGU wanneer ze een halftijdse job gaan uitoefenen.
Hun bruto- en nettoloon per maand ligt dan ruim boven de som van hun werkloos-
heidsuitkering en de uurtoeslag. Zonder de IGU realiseren ze als werkende een
financiële meeropbrengst voor hun gezin van minimaal 255 EUR per maand (+13%)
bij minimumloon wanneer ze geen kinderen ten laste hebben en van 195 EUR per
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NBI bij 
uitkering 

Relatieve meeropbrengst bij 
arbeidsduur (in %)

EUR/maand 100% 50% 33% 
Na minimumuitkering 
 Alleenstaande 830 52 23 10 
 Eenouder 1323 27 17 10 

Koppel zonder kinderen ten laste 988 49 24 14 
Koppel met kinderen ten laste 1388 37 17 10 
Tweeverdiener zonder kinderen ten laste 1942 37 13 4 
Tweeverdiener met kinderen ten laste 2297 26 8 2 

Na maximumuitkering
 Alleenstaande 1010 25 12 8 
 Eenouder 1479 13 11 8 

Koppel zonder kinderen ten laste 1144 29 17 13 
Koppel met kinderen ten laste 1544 23 13 10 
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maand (+8%) wanneer ze wel kinderen ten laste hebben. Ze beschikken over een
zeer klein recht op IGU bij 1/3e tewerkstelling. De meeropbrengst bedraagt 84 EUR
(+4%) wanneer er geen kinderen aanwezig zijn en 43 EUR (+2%) wanneer het gezin
wel kinderen heeft.

Voor de terugbetaling van gezondheidskosten van langdurig werklozen geldt dat het
OMNIO-statuut van toepassing is voor eenverdieners en alleenstaanden met of zon-
der kinderen bij uitkering en bij deeltijdse tewerkstelling na werkloosheid. Bij vol-
tijdse tewerkstelling verliezen de alleenstaanden het OMNIO-statuut, de eenouders
en kostwinnersgezinnen kunnen het OMNIO-statuut behouden.
De werklozen vallen niet onder het toepassingsgebied van de sociale MAF maar in
veel gevallen geldt wel het laagste remgeldplafond van 450 EUR. Dat is zo voor een-
verdieners en alleenstaanden in alle uitkeringssituaties en bij deeltijds werk (50 en
33%) na een minimale uitkering en bij een kleine deeltijdbaan na maximale uitke-
ring. In de ander situaties bedraagt het remgeldplafond 650 EUR voor eenouders en
kostwinnersgezinnen en tussen de 1.000 en 1.400 EUR voor tweeverdieners.

2.2. DE VERSCHILLENDE UITKERINGSSTELSELS VERGELEKEN
We beschreven in de voorgaande sectie het NBI na uitkeringsafhankelijkheid voor
verschillende statuten en uitkeringsstelsels. Een horizontale analyse over de grenzen
van de verschillende stelsels heen brengt ons tot volgende conclusies:

� Bij de vergelijking van de verzekerings- met de bijstandsstelsels moeten we reke-
ning houden met volgende componenten: de hoogte van de initiële uitkering en
het voorziene stelsel van cumul van uitkering en arbeidsinkomen.
Bij een voltijdse tewerkstelling na uitkeringsafhankelijkheid (zonder behoud van
een deel van de uitkering) liggen de relatieve meeropbrengsten van werk lager bij
de hogere uitkeringen als arbeidsongeschiktheid en invaliditeit dan bij de lagere
uitkeringen in de bijstandsstelsels. Het netto beschikbare inkomen in de tewerk-
stellingssituatie verschilt slechts in zeer beperkte mate na uitkeringsafhankelijk-
heid. Figuur 1 geeft per gezinstype de beschikbare gezinsinkomens weer bij vol-
tijds werk aan minimumloon na een bepaalde (minimum) uitkering. Elk balkje
heeft een verticale streep waarvan de onderkant het NBI vóór tewerkstelling (dus
tijdens de uitkering) is. Op die manier worden de absolute meeropbrengsten
gepresenteerd. De verschillen die we opmerken zijn toe te schrijven aan:
- Het tijdelijk behoud van de verhoogde kinderbijslag. De verhoogde kinderbij-

slag bij werkloosheid en leefloon is lager dan de verhoogde kinderbijslag bij AO
of handicap. Het effect van behoud van de verhoogde kinderbijslag is beperkt in
de tijd (24 maanden). Enkel in de situatie waarin de IT behouden blijft, blijft de
verhoogde kinderbijslag langere tijd behouden.

- De gunstige mogelijkheid van combinatie van de IT met een arbeidsinkomen.
- Het al dan niet toepassen van de bijkomende belastingvrije som voor persoon

met een handicap bij de personenbelastingen.
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FIGUUR 1: NETTO BESCHIKBAAR GEZINSINKOMEN BIJ VOLTIJDSE TEWERKSTELLING AAN MINI-
MUMLOON NA MINIMUMUITKERING, 1 JANUARI 2009

� Bij deeltijdse tewerkstelling na uitkeringsafhankelijkheid geven de cijfers duidelijk
uiting aan de mate waarin de uitkering gedeeltelijk behouden kan blijven.
- Bij het leefloon wordt, onder voorwaarden, op het volledige nettoloon een for-

faitaire vrijstelling afgetrokken, onafhankelijk van het aantal gepresteerde
arbeidsuren. Het resterende bedrag wordt volledig in mindering gebracht op
het persoonlijke leefloon. Dat heeft belangrijke implicaties voor koppels die het
leefloon ontvangen. Zij worden benadeeld t.o.v. alleenstaanden met of zonder
kinderen.

- Bij werkloosheid geldt een gelijkaardige regeling. Het volledige nettoloon,
exclusief werkbonus, wordt in mindering gebracht op de som van de uitkering
en een toeslag in functie van het aantal gewerkte uren. Het brutoloon mag
bovendien niet hoger zijn dan het minimumloon voor een werknemer van 22
jaar en minimum 12 maanden anciënniteit.

- Bij de ZIV-uitkeringen (primaire AO en invaliditeit) geldt een volledige vrijstel-
ling op een eerste inkomensschijf; voor de volgende inkomensschijven wordt
telkens een kleiner percentage van het loon vrijgesteld dat in mindering wordt
gebracht op de uitkering. Het in aanmerking genomen deel van het loon situ-
eert zich tussen 25% in de tweede schijf tot 75% in de vierde schijf.

- IVT en IT: een zeer beperkte vrijstelling voor IVT en een genereuze vrijstelling
voor IT. Een volledige vrijstelling van het arbeidsinkomen tot 19.935 EUR, en
van het inkomen hierboven wordt nog steeds 50% vrijgesteld.
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Dit leidt tot relatieve meeropbrengsten die het laagst zijn na leefloon voor koppels
en na werkloosheid, die hoger zijn na leefloon voor alleenstaanden zonder en met
kinderen en waarbij de ordening tussen IVT/IT en AO/ZIV verschilt naar gelang de
gezinssituatie.

Wanneer de persoon met een arbeidshandicap deeltijds aan het werk gaan, is er een
duidelijke invloed van het arbeidsverleden op de hoogte van de gedeeltelijke uitke-
ring. In Figuur 2 wordt het NBI tijdens 50% tewerkstelling na een minimumuitkering
vergeleken met dezelfde tewerkstelling na een maximumuitkering. De hoogte van
de balkjes in Figuur 2 geeft de hoogte van het NBI weer per stelsel en gezinstype na
een minimumuitkering. Elk balkje heeft een verticale streep waarvan de bovenkant
het NBI bij deeltijdse tewerkstelling na een maximumuitkering is. Gezinnen met één
arbeidsinkomen, hebben steeds een significant hoger beschikbaar gezinsinkomen
bij deeltijds werk na een maximale uitkering ten opzichte van een minimumuitke-
ring. Dezelfde conclusie geldt bij tweeverdienersgezinnen na een ZIV-uitkering.
Opgemerkt dient te worden dat bij voltijdse tewerkstelling dit verschil zo goed als
nul bedraagt bij alle gezinstypes.

FIGUUR 2: NETTO BESCHIKBAAR GEZINSINKOMEN BIJ DEELTIJDSE TEWERKSTELLING (50%) NA
MINIMUM- (VS MAXIMUM-) UITKERING, 1 JANUARI 2009
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De NBI’s bij deeltijdse tewerkstelling (Figuur 3) zijn het laagst na een leefloon, na
langdurige werkloosheid en na een periode met IVT. Figuur 3 geeft per gezinstype
de beschikbare gezinsinkomens weer bij deeltijds werk aan minimumloon na een
bepaalde (minimum) uitkering. Elk balkje heeft een verticale streep waarvan de
onderkant het NBI vóór tewerkstelling (dus tijdens de uitkering) is. Het maandinko-
men is licht hoger na primaire AO, korter dan 7 maanden. De toekenning van ver-
hoogde kinderbijslag na 6 maanden AO en de toepassing van het bedrag van de
minimale arbeidsongeschiktheidsuitkering, zorgen voor een stijging van het NBI in
het tweede deel van de periode van AO en het tijdvak van de invaliditeit. Bij de
maximale uitkeringen spelen ook de hogere invaliditeitsuitkeringen (in vergelijking
met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) een rol. De vrijstellingen op het inko-
men voor de IT zorgen voor een versterking van de inkomenspositie van de perso-
nen met een handicap wanneer ze IVT en IT combineren. Bij personen met een lage
uitkering (minimum of bijstand) hebben de personen die IVT en IT categorie 5 com-
bineren het hoogste NBI, zelfs indien we bij de invaliden er hulp van derden zouden
bijtellen (3). De NBI’s van invaliden en personen met IVT en IT categorie 2 liggen
bij de meeste gezinstypes op vergelijkbare hoogte.

FIGUUR 3: NETTO BESCHIKBAAR GEZINSINKOMEN BIJ DEELTIJDSE TEWERKSTELLING NA MINI-
MUMUITKERING, 1 JANUARI 2009

(3) 12,73 EUR per dag, forfaitair.
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� De arbeidsduur bij werkhervatting bepaalt mee in welke mate het arbeidsinkomen
gecombineerd kan worden met de uitkering.
- De toegelaten arbeid in de ZIV: mits de toestemming van een adviserend

geneesheer kan men het werk hervatten. De relatieve meeropbrengsten van
halftijds werk zijn groter dan bij een kleine deeltijdbaan (zie Figuur 4). Wanneer
men voltijds aan het werk kan met gedeeltelijk behoud van de uitkering (in de
praktijk een uitzonderingssituatie in geval van tewerkstelling in een beschutte
werkplaats) is meeropbrengst nog hoger. De reguliere situatie bij voltijdse
tewerkstelling is echter diegene waarin men geen verdere rechten op de uitke-
ring behoudt. Men genereert dan een meeropbrengst die lager ligt dan de meer-
opbrengst bij een kleine deeltijdbaan. M.a.w. wie na AO het werk kan hervatten
ervaart niet meteen een inkomensterugval wanneer men terug aan het werk kan
op het loonniveau van voor de AO (na een maximale uitkering zagen we wel
een inkomensverlies bij hertewerkstelling aan minimumloon). Men ervaart wel
een terugval in het NBI wanneer men na een periode van cumulatie tussen uit-
kering en arbeidsinkomen, het werk voltijds hervat en er geen cumul met de
uitkering meer is. Dit houdt ook in dat een persoon die zijn deeltijds arbeidsin-
komen kan combineren met een ZIV-uitkering een hoger NBI heeft dan een
arbeidsgeschikt persoon die in dezelfde job voltijds werkt.

- IVT en IT: in de opzet van de cumulregeling en inkomensvrijstelling bij IVT en
IT is er geen enkele link voorzien met de arbeidsduur. Bij de tegemoetkomingen
voor personen met een handicap zien we een stijgende meeropbrengst en NBI
bij een stijgende arbeidsduur en brutoloon (zie Figuur 5). De uitkering wordt
gradueel afgebouwd.

- Ook bij werk na leefloon zien we geen terugval in het inkomen bij een stijgende
arbeidsduur. Bij het leefloon wordt onafhankelijk van de arbeidsduur een forfai-
tair bedrag afgetrokken van het nettoloon. Het resterende bedrag wordt in voor-
komend geval aangevuld tot het niveau van het leefloon.

- Na werkloosheid wordt bij onvrijwillig deeltijds werk een toeslag bij de uitke-
ring geteld die afhankelijk is van de arbeidsduur. Het nettoloon wordt dan aan-
gevuld tot een bedrag dat overeenstemt met de werkloosheidsuitkering plus die
toeslag. Een grotere deeltijdbaan laat toe om meer arbeidsinkomen en uitkering
te cumuleren. Vanaf een arbeidsduur langer dan 4/5-tijds komt men hiervoor
niet meer in aanmerking. Bij het overschrijden van die grens kunnen we een
inkomensterugval registreren (niet becijferd).
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FIGUUR 4: RELATIEVE MEEROPBRENGST NA MINIMUMINVALIDITEITSUITKERING, BIJ TEWERKSTEL-
LING AAN MINIMUMLOON, 1 JANUARI 2009

FIGUUR 5: RELATIEVE MEEROPBRENGST NA IVT EN IT(5), BIJ TEWERKSTELLING AAN MINIMUM-
LOON, 1 JANUARI 2009
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2.3. ANALYSE VAN CUMULATIE EN INKOMENSVRIJSTELLINGEN BIJ WERKHERVATTING
De analyses in de voorgaande paragrafen beperkten zich tot NBI’s op minimumloon-
niveau. Deze paragraaf bouwt daarop verder en illustreert aan de hand van enkele
cases de impact van een hoger brutoloon op het NBI na een periode van uitkerings-
afhankelijkheid.

2.3.1. Voltijdse tewerkstelling
Bij een voltijdse tewerkstelling in het normaal economisch circuit (NEC) blijft er op
minimumloonniveau in geen enkel stelsel recht op een bijkomende uitkering
bestaan. De enige uitzondering hierop is de IT voor personen met een handicap, die
als compensatie geldt voor de bijkomende kosten. Voor deze IT categorie 2 geldt
een vrijstelling op arbeidsinkomen die nog een cumulatie toelaat tot 180% van het
minimumloon (brutoloon van ongeveer 2.400 EUR per maand). Voor deze IT cate-
gorie 5 geldt een vrijstelling op arbeidsinkomen die nog een cumulatie toelaat tot
260% van het GGMMI (brutoloon van ongeveer 3.460 EUR per maand).

De IT buiten beschouwing gelaten is het niveau van het NBI per gezinstype bij vol-
tijds werk in alle stelsels quasi gelijk. De kleine verschillen die er bestaan worden
verklaard door de toepassing van de al dan niet verhoogde kinderbijslag en eventu-
ele bijkomende belastingvrije sommen voor personen met een handicap zoals
bepaald in het wetboek Personenbelastingen. We gaven reeds eerder aan dat het
NBI daalt bij een tewerkstelling aan 100% na een maximale ZIV-uitkering. Er is pas
een meerwaarde wanneer men terug kan werken aan minimaal 150% van het
GGMMI (brutoloon van ongeveer 2.000 EUR per maand). De verhoogde kinderbij-
slag valt weg vanaf een arbeidsinkomen van 170% van het GGMMI (brutoloon van
ongeveer 2.260 EUR per maand). Op dat loonniveau is er bijgevolg ook een kleine
terugval in het NBI. Bij kostwinners in AO (>7 maanden) en een alleenstaande met
kinderen die voltijds gaan werken na invaliditeit of AO (>7 maanden) zien we het-
zelfde patroon terugkeren.

2.3.2. Deeltijdse tewerkstelling
Bij deeltijdse tewerkstelling na uitkeringsafhankelijkheid spelen de cumulatieregels
in de verschillende uitkeringstelsels een belangrijke rol en zien we duidelijke ver-
schillen in generositeit van de cumulatie tussen uitkering en arbeidsinkomen.

In figuur 6 wordt zo voor een alleenstaande met kinderen getoond hoe de verschil-
lende componenten van het bruto-netto-traject de evolutie van het NBI beïnvloeden
bij een halftijdse tewerkstelling met brutolonen tussen 100 en 200% van het GGMMI
met behoud van een deel van de (minimale) uitkering uit het tijdvak van primaire
arbeidsongeschiktheid. De halftijdse tewerkstelling met uitkering via de toegelaten
activiteit zorgt netto voor een hoger gezinsinkomen dan een voltijdse tewerkstel-
ling, zelfs bij een brutoloon aan 200% van het GGMMI. Bij werkhervatting valt de
verhoogde kinderbijslag bij 180% van het GGMMI (brutoloon ongeveer 2.400 EUR
per maand) weg omdat de gestelde inkomensgrenzen worden overschreden. 69
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In de figuur valt verder de graduele afbouw van de uitkering op. Daardoor volgt het
niveau van het NBI de loonstijging niet. We zien dan ook een erg vlak verloop van
het NBI bij een stijgend arbeidsinkomen. De inkomensvrijstelling voor de cumulatie
van uitkering met een arbeidsinkomen via de toegelaten arbeid blijft tot op een
hoog inkomensniveau doorwerken. Het arbeidsinkomen van deeltijds werk is onvol-
doende om het gezin boven de armoedelijn te tillen. Het gedeeltelijk behoud van de
uitkering zorgt hier wel voor.

De andere uitkeringstelsels laten telkens een vergelijkbaar beeld zien. Een belangrij-
ke vaststelling is dat het NBI, hier na een minimale uitkering, zich op zeer uiteenlo-
pende niveaus bevindt (zie tabel 9). De laagste netto-inkomens zien we na leefloon
en na een werkloosheidsuitkering. Na een periode met een inkomensvervangende
tegemoetkoming voor personen met een handicap is het NBI ongeveer 200 EUR per
maand hoger dan na werkloosheid en na primaire arbeidsongeschiktheid of invalidi-
teit is dat ongeveer 500 EUR per maand hoger. Het NBI na IVT en IT categorie 2 is
gelijk aan het NBI na een periode met een minimale ZIV-uitkering. Het NBI is het
hoogst na een IVT en IT categorie 5 en situeert zich rond de 2.500 EUR netto per
maand, inclusief kinderbijslag, bij een halftijdse tewerkstelling. We zien dat tijdens
de inactiviteit, de uitkeringen ervoor zorgen dat het gezin net onder (bij AO, werk-
loosheid, leefloon, IVT) of net boven (invaliditeit) de armoedelijn valt. Wanneer het
gezin IT ontvangt, bedraagt het NBI voor en tijdens tewerkstelling steeds ruim meer
dan de armoedelijn. Voor IVT, werkloosheid en leefloon geldt dat het gezinsinko-
men tijdens de deeltijdse arbeid steeds een weinig boven de armoedelijn ligt, onaf-
hankelijk van het loonniveau. Voor AO en invaliditeit is er wel een groter verschil
tussen het gezinsinkomen tijdens werk en de armoedelijn. 

TABEL 9: NIVEAU VAN HET NETTO BESCHIKBARE INKOMEN PER MAAND IN EUR BIJ HALFTIJDSE
TEWERKSTELLING NA UITKERINGSAFHANKELIJKHEID, ALLEENSTAANDE OUDER MET KINDEREN, 1
JANUARI 2009, VLAANDEREN.

70

Bij GGMMI aan 100% Bij GGMMI aan 200% 
Primaire arbeidsongeschiktheid >7 maanden 2.051 2.008 
Invaliditeit 2.051 2.008 
Werkloosheid 1.543 1.615 
Leefloon 1.586 1.615 
IVT 1.753 1.718 
IVT + IT (2) 2.054 2.019 
IVT + IT (5) 2.549 2.513 
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FIGUUR 6: AFBOUW VAN UITKERINGSTOESLAG OP HET LOON BIJ DEELTIJDSE TEWERKSTELLING
NA MINIMALE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING (>7MAANDEN)

Uit de vergelijking van de verschillende stelsels kunnen we het volgende concluderen:
� Zolang de uitkering aanhoudt wordt een bruto loonsstijging gecompenseerd door een

daling van de uitkering. De evolutie van het NBI kent bijgevolg een vlak verloop.
� Het niveau van het NBI, bij cumulatie van arbeidsinkomen en werk, verschilt tussen de

stelsels. Het is het hoogst na IVT met IT categorie 5 en het laagst na leefloon.
� Het niveau waarop de cumulatiemogelijkheid vervalt, verschilt tussen de stelsels.

De uitkeringen vervallen het eerst bij leefloon en het laatst bij IT categorie 5.
� Het arbeidsverleden speelt in de mogelijkheid tot cumulatie een belangrijke rol.

Wie een maximale uitkering ontving, kan langer cumuleren dan wie een minimale
uitkering ontving.

3. BESLUIT

Globaal genomen stijgt het beschikbare gezinsinkomen bij (her)tewerkstelling in
vergelijking met het inkomen in de uitkeringssituatie. De financiële meeropbreng-
sten zijn in vele gevallen wel laag tot zeer laag. Het inkomen bij werk kan echter
ook lager zijn dan de uitkering indien het werk enkel hervat kan worden aan een
loon dat lager is dan vóór de uitkeringssituatie. De cumulregelingen van loon en uit-
kering zorgen bij deeltijdse arbeid voor een zelfde of hoger inkomen als in de uitke-
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ringssituatie. Bij de ZIV-regeling bestaat echter wel een gevaar voor een financiële
inkomensval bij het aflopen van de tewerkstelling in het kader van de toegelaten
arbeid. Ten eerste kan er een inkomensdaling plaatsvinden wanneer de persoon die
deeltijds werkt met cumul van een deel van de uitkering voltijds aan het werk gaat.
Een tweede inkomensval ontstaat in de situatie dat iemand met een maximale ZIV-
uitkering werk aan een laag loon aanvaardt zonder cumulatie met de uitkering. Of
een inkomensterugval effectief een invloed heeft op de (her)tewerkstelling is een
puur individuele afweging, maar het geeft wel aan dat de wetgeving onvoldoende is
afgestemd. De deeltijds werkenden hebben sterk uiteenlopende inkomens, ook al
oefenen ze dezelfde job uit en hebben ze eenzelfde gezinssamenstelling. Deze inko-
mens worden immers in sterke mate bepaald door het statuut en de uitkering die
men ontving tijdens de periode van niet-werk of arbeidsongeschiktheid via de uit-
eenlopende cumulregeling van beroepsinkomen en uitkering. We kunnen bijgevolg
stellen dat niet alle stelsels in dezelfde mate de personen met een arbeidshandicap
aanmoedigen om (deeltijds) aan het werk te gaan en, voor wie reeds werkt, het aan-
tal gewerkte uren te laten stijgen.

De inkomensanalyse blijft echter een tentatieve en onvolledige oefening om de ver-
schillende problemen die de groep van personen met een arbeidshandicap kan erva-
ren bij activering en tewerkstelling in kaart te brengen. Persoonsgebonden en
arbeidsmarktgerelateerde belemmeringen spelen evenzeer een rol. Bovendien is het
onduidelijk in welke mate de financiële vallen ook een gedragseffect veroorzaken.
Zeker is wel dat bepaalde stappen richting arbeidsmarkt niet financieel aangemoe-
digd worden.

In het algemeen kunnen we stellen dat de regelgeving rond de verschillende sociale
statuten en de cumulregelingen complex is en eerder onderzoek leert dat ze niet
door alle actoren (personen met een handicap zelf, werkgevers, consulenten en
begeleiders, adviserend geneesheren, …) goed of voldoende gekend is (Bogaerts e.a.,
2009). De bevoegdheidsverdeling tussen het federale en regionale niveau maakt op
verschillende punten de coördinatie moeilijk. Door de diversiteit aan uitkeringsstel-
sels waarin de personen met een arbeidshandicap terecht kunnen komen, zijn de
mogelijke problemen waarmee ze geconfronteerd kunnen worden dan ook vaak
stelselspecifiek. Voor de werkgever geldt evenzo dat vergelijkbare werknemers met
een verschillend juridisch statuut, verschillen in loonkosten meebrengen. Of: afhan-
kelijk van het uitkeringsstelsel, wordt men met andere knelpunten geconfronteerd
en verschillen de beschikbare (her-) activeringsmogelijkheden. 

In november 2009 werd een intentieverklaring ondertekend door de mutualiteiten,
de VDAB en het GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding
van personen met een arbeidshandicap). In deze protocoltekst wordt gestreefd naar
een partnerschap tussen de drie actoren om het beleid voor personen met een
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arbeidshandicap te versterken. Meer mensen activeren is de gezamenlijke doelstel-
ling waarbij elke organisatie vanuit haar eigen expertise aan gemeenschappelijke
procedures werkt rond begeleiding, screening, enz. We denken dat dit akkoord een
stap in de goede richting betekent en zullen opvolgen of de uitwerking van de prin-
cipes in de praktijk meer personen met een arbeidshandicap aan het werk helpt.

____________
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FLEXIZEKERHEIDSMIDDELEN IN DE 
REGELGEVING INZAKE DEELTIJDSE
ARBEID

DOOR JEROME DEUMER*

1. INLEIDING: FLEXIZEKERHEID EN DEELTIJDS WERK

Flexizekerheid was in de jaren negentig het gevolg van het nationale beleid van
onder meer Denemarken en Nederland; sinds 2005 staat dit thema centraal in de
Europese discussies over het sociaal beleid. Door in het ruimere kader van een re-
organisatie van het Europese sociaal model nationale beleidsinitiatieven voor flexi-
zekerheid door te voeren, zou het volgens de Commissie mogelijk moeten zijn om
in de Europese Unie de werkgelegenheidsgraad te verhogen en de strijd tegen de
werkloosheid aan te binden. Tegelijkertijd zouden niet alleen de organisatie en flexi-
biliteit van de arbeid er wel bij varen, maar ook de werkzekerheid en de inkomsten
van de werknemers (1).

Voor dit “nieuwe” sociaal beleid moeten in de sociaalbeleidsinitiatieven van de lid-
staten ingrijpende hervormingen worden doorgevoerd, zoals de versoepeling van de
contractuele regelingen, de modernisering van de socialezekerheidsstelsels en de
uitwerking van totaalstrategieën voor een leven lang leren.

Volgens de Commissie hebben de werknemers, nu de arbeidsbetrekkingen alsmaar
flexibeler worden – een onvermijdelijk gevolg van de mondialisering van de econo-
mie – vandaag nood aan een nieuw type van zekerheid om op de arbeidsmarkt te
kunnen blijven en om de veranderingen waarmee ze worden geconfronteerd, aan te
kunnen. Dit nieuwe type van zekerheid mag niet worden beperkt tot een welbe-
paalde baan, maar moet betrekking hebben op de overgangen van de ene baan naar
de andere. We stappen met andere woorden over van het begrip “werkzekerheid”
naar een ruimer begrip “zekerheid inzake inzetbaarheid”. De maatregelen om de
flexibiliteit van de arbeidsmarkt in de hand te werken en het zekerheidsniveau te

* De auteur behaalde een master in de rechten (UCL, 2009). Hij won de Prijs Adelson Castiau van de
Académie Royale de Belgique voor zijn eindverhandeling, waaruit dit artikel is ontstaan, met als titel:
“Les effets de la flexicurité sur la qualité de l’emploi: le cas du travail à temps partiel”.
(1) Mededeling van de Europese Commissie, Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexize-
kerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid”, COM (2007) 359 definitief, pp. 5-6.
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verhogen, zullen echter maar resultaat opleveren als de werknemers de middelen
krijgen om zich aan veranderingen aan te passen, op de arbeidsmarkt te blijven en
vorderingen te maken in hun beroepsleven. Daarom legt het flexizekerheidsmodel
eveneens de klemtoon op het actieve arbeidsmarktbeleid, de aanmoediging tot
leren en de opleiding van werknemers, de verbetering van de gepersonaliseerde
steun aan werkzoekenden, de bevordering van de gelijke kansen voor iedereen en
van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Flexibele arbeidsorganisatievormen, zoals deeltijdse arbeid, promoten, lijkt een
ideale oplossing om het aantal beschikbare banen te verhogen en tegelijkertijd de
kwaliteit daarvan te verzekeren. Dit is een essentiële doelstelling in de Europese
werkgelegenheidsstrategie (2). Wat de kwaliteit van een baan of van de werkgele-
genheid in het algemeen is, wordt hier niet verder besproken. Wel lijkt het interes-
sant om na te gaan in welke mate deze arbeidsvorm voldoet aan de doelstellingen
van een sociaal flexizekerheidsbeleid.

Daarom blikken we in eerste instantie terug op de oorsprong van deze atypische
arbeidsvorm. De jaren zeventig en de sociaaleconomische crisis die Europa in die
tijd trof, leidden ertoe dat nieuwe sociaalbeleidsinitiatieven werden ontwikkeld die
een einde moesten maken aan de opzienbarende stijging van de werkloosheid in de
industrielanden. Deze sociale crisis zonder weerga deed de overheid zoeken naar
maatregelen die een betere verdeling van het beschikbare werk beoogden. De werk-
gevers wilden van hun kant soepeler en flexibeler personeel en zetten werknemers
deeltijds aan het werk.

Vóór die tijd ontwikkelde deeltijdse arbeid zich eerder in de vorm van een
“welvaartsbaan”, die in hoofdzaak vrouwen in staat stelde om wat extra inkomen te
verwerven. De economische crisis en de maatregelen die deze moesten verhelpen,
betekenden echter een grondige wijziging van de aard van deeltijdse arbeid: dit type
van arbeid kende bij alle lagen van de bevolking een opmerkelijke opgang, een
vooruitgang die nog duidelijker was in de Noord-Europese landen. Deze situatie had
tot gevolg dat de kwaliteit van de banen en de kwaliteit van het leven van de werk-
nemers aanzienlijk daalden, want deze laatsten slaagden er niet langer in om met
hun magere loon de kosten van hun dagelijks leven te betalen, en ze zochten naar
aanvullende inkomsten, door toedoen van zwartwerk. De crisis bleef, met name
door de concurrentie van de groeilanden, echter ook aanslepen na de val van de
Sovjet-Unie en de oprichting van de gemeenschappelijke markt (3).

(2) Raad van de Europese Unie, Beschikking van 15 juli 2008 betreffende de richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (2008/618/EG), PBEU L 1998, 26 juli 2008, p. 47 (zie in het
bijzonder richtlijn 21).
(3) M. Berckmans, Guide pratique du temps partiel, de l’activité d’indépendant à titre complémen-
taire et de l’interruption volontaire de carrière, coll. Vos droits, Vie Ouvrière, Brussel, p. 4, 1990.
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Tijdens de jaren tachtig interesseerde de Europese Gemeenschap zich voor de moei-
lijkheden die de stijging van het aantal deeltijdse banen met zich meebracht, maar
het duurde nog vele jaren eer de beschouwingen over het onderwerp echt op gang
kwamen (4). De vorderingen op Europees vlak waren tweevoudig, maar a priori vol
tegenstrijdigheden: enerzijds waren alle lidstaten het erover eens dat de regelgevin-
gen met betrekking tot deeltijdse arbeid moesten worden geharmoniseerd, wilde
men de levens- en arbeidsomstandigheden in de Gemeenschap verbeteren (5).
Anderzijds beklemtoonden de Europese instanties het belang van flexibilisering van
de structuren, de arbeidsduur en de versoepeling van de arbeidscontracten (6).

Uiteindelijk besloten de sociale partners in het midden van de jaren negentig om
betreffende deeltijdse arbeid een raamakkoord af te sluiten dat een oplossing moest
bieden voor de volgende twee problemen: enerzijds schetste het akkoord een alge-
meen kader waarbinnen de discriminatie tussen voltijdse en deeltijdse werknemers
moest worden weggewerkt; anderzijds droeg het bij tot de ontwikkeling van moge-
lijkheden voor deeltijdse arbeid op vrijwillige basis (7).

Op Belgisch nationaal vlak volgde pas in 2002 een wetgevend optreden waarmee in
de wetgeving een definitie van deeltijdse arbeid werd opgenomen (8): het begrip
deeltijds werknemer verwijst nu naar een werknemer wiens normale arbeidsduur,
berekend op weekbasis of als gemiddelde over een werkperiode van maximaal
een jaar, minder bedraagt dan die van een voltijdse werknemer in een vergelijk-
bare situatie.

(4) Voor een gedetailleerd historisch overzicht, zie P. Byrne-Sutton, Le contrat de travail à temps
partiel, Le droit du travail en pratique, deel 21, Schulthess, Zürich, 2001, p. 385 e.v.; M. Dressen, “La
réglementation du travail à temps partiel. De multiples contraintes légales en défaveur de l’emploi”,
Orientations, p. 116, 1996.
(5) Zie punt 7 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van
1989, dat bepaalt dat “De verwezenlijking van de interne markt moet leiden tot een verbetering
van de levensstandaard en arbeidsvoorwaarden van de werkenden in de Europese Gemeenschap.
Dit proces wordt verwezenlijkt door onderlinge opwaartse aanpassing van die voorwaarden,
betreffende met name de duur en de organisatie van de arbeidstijd en andere arbeidsvormen dan
arbeid voor onbepaalde tijd, zoals arbeid voor een bepaalde duur, deeltijdarbeid, uitzendarbeid
en seizoenarbeid”.
(6) Europese Commissie, witboek, Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid – naar de
21e eeuw: wegen en uitdagingen, COM/93/700; Europese Commissie, witboek, Europees sociaal
beleid – toekomstige acties voor de Unie, COM/94/333.
(7) Dit akkoord, dat op 6 juni 1997 werd gesloten, werd in het Europees recht ingevoerd met een
richtlijn van de Raad van 15 december 1997 (Raad van de Europese Unie, richtlijn 97/81/EG van 15
december 1997 betreffende het raamakkoord over deeltijds werk, afgesloten door de UNICE, de
CEEP en de EVV, PBEU L 14, 20 januari 1998).
(8) Zie L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat et sa rédaction, Con-
trats de travail, Kluwer, Brussel, p. 7, 2001.
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Momenteel komt deeltijdse arbeid voornamelijk voor in bepaalde sectoren, die wor-
den gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van de vrouwen (deze sectoren
zijn: huishoudelijke diensten, dienstverlening aan personen, gezondheidszorg en
opleiding) (9), waarbij meer deeltijdse arbeid voorkomt dan bij de mannelijke werk-
nemers (10).

2. HET BEGINSEL VAN NON-DISCRIMINATIE

De Belgische wetgever weigerde het onbestendige karakter van dit type van tewerk-
stelling te beklemtonen door voor deeltijdse werknemers een apart statuut te creë-
ren. Daarom bepaalde hij in 1981 dat de principes die op voltijdse werknemers van
toepassing zijn, mutatis mutandis ook op deeltijdse werknemers zouden worden
toegepast. Dat streven naar gelijkheid tussen voltijdse en deeltijdse werknemers
gaat gepaard met het naleven van een beginsel van non-discriminatie, dat is opgeno-
men in het Europese raamakkoord aangaande deeltijds werk (11), en in de maatre-
gelen voor de omzetting ervan in het Belgisch recht (12).

Het Europese raamakkoord, dat een vrij ruim toepassingsgebied heeft, voorziet een
beginsel van non-discriminatie. De modaliteiten daarvan worden omschreven door
de lidstaten of door de sociale partners. Verder bevat het akkoord ook een evenre-
digheidsbeginsel, dat noodzakelijk blijkt te zijn om een echte gelijkheid te kunnen
garanderen. Clausule 4 van het raamakkoord verbiedt immers elke vorm van discri-
minatie met betrekking tot de werkomstandigheden, tenzij daarvoor een objectieve
verantwoording kan worden gegeven: deeltijdse werknemers mogen in principe
niet minder gunstig worden behandeld dan voltijdse werknemers die zich in dezelf-
de situatie bevinden. De draagwijdte van dit verbod werd door het Europees Hof
van Justitie nader toegelicht in het arrest-Del Cerro (13).

Behalve de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie is het
evenredigheidsbeginsel het enige objectieve criterium dat de gelijkheid tussen de
voltijdse en deeltijdse werknemers kan garanderen (14). Het streven naar gelijkheid

(9) Zie de statistieken betreffende vrouwenberoepen en mannenberoepen (1993-2009), te vinden op
het adres http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/beroepen/ (april 2011).
(10) Dat wordt voor een stuk verklaard door de bijzondere herkomst van deeltijds werk, dat oor-
spronkelijk was bedoeld om gehuwde vrouwen extra inkomen te bezorgen. In 2009 had deeltijds
werk in België betrekking op ongeveer 44% van de vrouwelijke werknemers en 9% van de man-
nelijke werknemers, hetzij in totaal 25% van de werkende beroepsbevolking (Enquête naar de arbeids-
krachten van de ADSEI, update van 24 september 2010, verkrijgbaar op het adres
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=21166 (april 2011).
(11) Clausule 4 van het raamakkoord aangaande deeltijds werk.
(12) Met name CAO nr. 35bis van 9 februari 2000 en artikel 4 en 5 van de wet van 5 maart 2002 be-
treffende het non-discriminatiebeginsel ten gunste van deeltijdwerkers, BS, 13 maart 2002.
(13) HJEG, 13 september 2007 (Del Cerro Alonso), C-307/05, PB C 269, 10 november 2007, p. 7: het
arrest betrof richtlijn 99/70/EG inzake arbeidscontracten voor bepaalde tijd, maar kan ook volledig
worden overgezet naar richtlijn 97/81/EG over deeltijds werk betreffende de interpretatie die aan het
begrip “arbeidsomstandigheden” moet worden gegeven.
(14) Arbh. Bergen, 12 november 1987, Soc. Kron. p. 272, 1998.
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tussen de werknemers uit zich met andere woorden in de noodzaak om de arbeids-
rechtbepalingen toe te passen op de deeltijdse werknemers, op voorwaarde dat ze
in verhouding tot de arbeidstijd of het loon worden aangepast. Dit evenredigheids-
beginsel leidt echter soms tot abnormale situaties of situaties die in strijd zijn met de
wet (15). Sommige auteurs stellen derhalve voor om op een algemener beginsel,
namelijk gelijkheid van behandeling, te steunen of om, in extreme gevallen, volledig
van het evenredigheidsprincipe af te stappen (16). Zo komen we tot een concept
dat meer in de lijn ligt van de geest van de regelgeving: deeltijdse werknemers moe-
ten op dezelfde manier worden behandeld als voltijdse werknemers in een vergelijk-
bare situatie, waarbij de rechten in kwestie kunnen worden opgesteld in verhou-
ding tot de duur van de prestaties, maar alleen wanneer dat gepast is. Dat betekent
dat voor elk geval specifieke oplossingen zouden kunnen worden gedefinieerd.

3. OVERGANG VAN EEN VOLTIJDSE BAAN NAAR EEN DEELTIJDSE BAAN EN OMGEKEERD

3.1. DEELTIJDS WERK: BRON VAN FLEXIBILITEIT

3.1.1. Inleiding
Op Europees vlak lijdt het niet de minste twijfel dat de sociale partners deeltijds
werk een duwtje in de rug willen geven. Clausule 5, §3 van het raamakkoord aan-
gaande deeltijds werk bepaalt immers dat de werkgevers de volgende punten in
overweging zouden moeten nemen: verzoeken van werknemers om van de ene
baan naar de andere over te gaan, informatieverstrekking over openstaande betrek-
kingen in de onderneming, maatregelen die deeltijds werk in de hand moeten wer-
ken op alle niveaus van de onderneming, toegang tot beroepsopleidingen en infor-
matieverstrekking over deeltijdse arbeid in de onderneming aan de vertegenwoordi-
gingsorganen.

Naar deeltijds werk overstappen, wordt door sommige voltijdse werknemers
immers gezien als een voorrecht dat maakt dat ze bijvoorbeeld studies kunnen aan-
vangen, een zelfstandige activiteit in bijberoep kunnen uitoefenen of over meer
vrije tijd kunnen beschikken om persoonlijke redenen.

(15) Al was het maar op het vlak van de betaling van de vergoeding meer bepaald, waar de aanwezig-
heid van onzichtbare elementen (zoals een bedrijfswagen) de toepassing van de evenredigheidsregel
bemoeilijkt. Het bepalen van de opzegtermijn en het berekenen van de eventuele compenserende
vergoeding deden heel wat vragen rijzen, die in de rechtsleer en de rechtspraak nog niet echt wer-
den opgelost.
(16) J.-P. Falcinelli, “Temps partiel et principe de proportionnalité en droit du travail”, J.T.T., p. 33, 1984.
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Er kunnen zich echter verschillende moeilijkheden voordoen, aangezien de werkge-
ver het verzoek van een werknemer om van voltijds naar deeltijds werk over te stap-
pen kan weigeren of nog, van de overgang naar deeltijds werk gebruik kan maken
om de werknemer tegen lagere kosten of als vergeldingsmaatregel te ontslaan. Wat
de werkloosheidsverzekering betreft, moet een werknemer die vrijwillig zijn voltijd-
se baan laat staan om zich te binden aan een deeltijdse overeenkomst, worden
beschouwd als een persoon die vrijwillig deeltijds werkt. Bijgevolg kan hij dan geen
aanspraak maken op een aanvullende werkloosheidsuitkering in de periode waarin
hij deeltijds werkt, noch op een volledige uitkering als hij daarna volledig werkloos
wordt (17).

Om die reden bepaalt richtlijn 97/81/EG dat de weigering van een werknemer om
van voltijds naar deeltijds werk over te gaan of omgekeerd, als zodanig geen geldige
reden mag vormen voor ontslag, tenzij het gaat om ontslag dat voortvloeit uit de
eisen van bedrijfsvoering van de betrokken onderneming (clausule 5, §2). De beper-
king die aan het verbod op ontslag wordt toegevoegd, kan echter volledig worden
tenietgedaan, aangezien de werkgever vaak een economische noodzaak kan aanha-
len om de inkrimping van de prestaties van de werknemer en het ontslag van die
werknemer indien hij weigert, te rechtvaardigen.

De Belgische wetgever was zich bewust van die moeilijkheden en voerde stelsels in
met een volwaardig recht op deeltijds werk ten gunste van de werknemers, zoals
het recht dat door artikel 107bis van de wet van 22 januari 1985 werd geopend (18)
voor werknemers die reeds alle andere vormen van arbeidstijdverkorting hebben
uitgeput. Deze bepaling, ingevoerd door artikel 17 van de wet van 22 december
1995 (19), voert een bescherming tegen ontslag in, ten gunste van de werknemer
die van het recht gebruik maakt. Behalve wanneer er een voldoende reden voor is,
dient de werkgever die tijdens de 3 maanden voorafgaand aan of binnen de 3 maan-
den volgend op de overgang naar deeltijdse arbeid, een einde maakt aan de arbeids-
overeenkomst van de werknemer, een forfaitaire schadevergoeding betalen ten
belope van het bedrag dat gelijk is aan zes maanden loon van de werknemer. Ande-
re mechanismen, die hierna worden toegelicht, bieden de werknemer de mogelijk-
heid om onder bepaalde voorwaarden tijdelijk minder te werken; ook deze mecha-
nismen gaan gepaard met bepalingen die de werknemer tijdelijk tegen ontslag
beschermen. Verder werd de regelgeving inzake sociale zekerheid aangepast om te
garanderen dat de werknemer die van deze mogelijkheid gebruik maakt, zijn rech-
ten behoudt tijdens de periode van arbeidstijdinkrimping.

(17) J.-C. Heirman, O. Rijckaert, La flexibilité, Etudes pratiques de droit social, Kluwer, Brussel, p.
21, 2001.
(18) Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS, 24 januari 1985.
(19) Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid, BS, 30 december 1995.
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In ieder geval houdt de arbeidstijdvermindering van de werknemer in dat een nieu-
we arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid wordt afgesloten, in overeenstem-
ming met artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978. Indien de werknemer tijdens de
periode van arbeidstijdvermindering wordt ontslagen, wordt hiermee geen rekening
gehouden om de duur van de opzegtermijn te bepalen, maar wel om het eventuele
bedrag van de compenserende vergoeding vast te leggen (20).

3.1.2. Typologie van de maatregelen voor vermindering van de prestaties (21)

a) Loopbaanonderbreking en vermindering van de prestaties (22)
In de privésector was voor voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking in principe
de voorafgaande toestemming van de werkgever vereist, maar sommige werkne-
mers konden uit hoofde van wettelijke bepalingen aanspraak maken op een recht
op loopbaanonderbreking (23). Bovendien werden ze tegen ontslag beschermd: de
werkgever kon geen einde maken aan de arbeidsovereenkomst tenzij om dringende
redenen of een reden die uit hoofde van artikel 102 van de wet van 22 januari 1985
voldoende is.

(20) De kwestie was vele jaren lang heel omstreden, en leek een definitieve oplossing te hebben
gekregen dankzij twee arresten van het Grondwettelijk Hof (Grondwettelijk Hof, 13 maart 2008, nr.
51/2008; Grondwettelijk Hof, 8 mei 2008, nr. 77/2008), die het door het Hof van Cassatie ingeno-
men standpunt goedkeurt in zijn arrest van 11 december 2006 (Cass., 11 december 2006, Pas., 2006,
p. 2.610). Niettemin zou een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, gewezen
op een prejudiciële vraag die onlangs door het Hof van Cassatie werd gesteld, de discussies weer
kunnen doen oplaaien. Het Hof van Justitie oordeelde immers dat het bedrag van de ontslagvergoe-
ding niet mocht worden bepaald op basis van het verminderde loon dat de werknemer op het ogen-
blik van zijn ontslag ontving [HJEG, 22 oktober 2009 (Meerts), C-116/08, PB C 297, 5 december
2009, p. 8]. Hoewel de gestelde vraag uitsluitend betrekking heeft op de wijze waarop de bepalingen
inzake ouderschapsverlof moeten worden geïnterpreteerd in het licht van richtlijn 96/34/EG, blijkt
de beslissing van het Hof reeds invloed te hebben op de oplossingen die worden gegeven door de
arbeidsrechtbanken op het vlak van vermindering van arbeidsprestaties.
(21) We hebben het hier niet over verlof dat wordt genomen in het kader van zwangerschap of de
komst van een kind (borstvoedingsverlof en -onderbrekingen, preventieve verwijdering, zwanger-
schaps-, vaderschaps- en adoptieverlof).
(22) Deze modaliteiten werden in de regelgeving ingevoerd door middel van artikel 99 tot 107bis van
de wet van 22 januari 1985. Voor een complete benadering aangaande het stelsel voor loop-
baanonderbreking, zie met name M. Malderie, “De loopbaanonderbreking: enkele contractuele
aspecten”, R.D.S., pp. 521-530, 1986; F. Verbrugge, “L’interruption de carrière dans le secteur privé”,
Orientations, 1999, pp. 125-140 en pp. 151-160; F. Verbrugge, Interruption de carrière et crédit-
temps, Etudes pratiques de droit social, Kluwer, Bruxelles, pp. 5-78, 2002.
(23) Met name krachtens de bepalingen van het KB van 6 februari 1997 tot vaststelling van het recht
op onderbreking van de beroepsloopbaan in toepassing van artikel 7, §2, 1° van de wet van 26 juli
1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentiever-
mogen, BS, 18 februari 1997, en het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loop-
baanonderbreking, BS, 8 september 1998, ingetrokken door de wet van 10 augustus 2001 betref-
fende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, BS, 15 september 2001.
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Sinds CAO nr. 77 (24) van kracht is, slaat het stelsel van loopbaanonderbreking nog
alleen op de werknemers en werkgevers die niet worden beoogd door het toepas-
singsgebied van de wet van 5 december 1968 (25), met name in hoofdzaak de werk-
nemers uit de overheidssector, ongeacht of zij statutair of contractueel zijn (26).

b) CAO nr. 77bis ter invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanverminde-
ring en vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking (27).
CAO nr. 77bis van 19 december 2001 bepaalt een recht op tijdskrediet, een
loopbaanvermindering met 1/5 en een vermindering van de prestaties voor oudere
werknemers. In tegenstelling tot het stelsel van de loopbaanonderbreking, waarvoor
in principe het akkoord van de werkgever vereist is, wil men van een loopbaanon-
derbreking genieten, voert CAO nr. 77bis een volwaardig individueel recht in ten
gunste van alle werknemers in de privésector (28). Verder voorziet artikel 20 van de
CAO ook een verbod voor de werkgever om eenzijdig een einde te maken aan de
arbeidsovereenkomst van de werknemer die van een van de rechten die hem door
de CAO worden toegekend, gebruik maakt, uitgezonderd wanneer het gaat om een
motief dat buiten de uitoefening van dit recht ligt. Indien de werkgever dit verbod
niet in acht neemt, dient hij aan de werknemer een schadevergoeding toe te kennen
die gelijk is aan 6 maanden loon.

Deze regelingen moeten werknemers die dat wensen, de mogelijkheid bieden om
over meer vrije tijd te beschikken, hetzij om privé- en beroepsleven beter op elkaar
af te stemmen, hetzij om persoonlijke projecten te kunnen verwezenlijken, terwijl
een zekere baanzekerheid gegarandeerd blijft.

(24) Momenteel CAO nr. 77bis van 19 december 2001 ter vervanging van CAO nr. 77 van 14 februari
2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten
nr. 77ter van 10 juli 2002 en nr. 77quater van 30 maart 2007, geratificeerd door het KB van 20 sep-
tember 2002, BS, 5 oktober 2002.
(25) Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités, BS, 15 januari 1969.
(26) Artikel 103bis en 103ter van de wet van 22 januari 1985.
(27) Dit deel beperkt zich tot een onderzoek van enkele bijzondere kenmerken van het tijdskrediet-
stelsel. Voor een volledige benadering van de regelgeving, zie met name F. Verbrugge, Interruption
de carrière et crédit-temps, op. cit., pp. 131-207.
(28) We merken hierbij echter op dat het akkoord van de werkgever vereist is wanneer de onderne-
ming minder dan 10 werknemers tewerkstelt, dat het recht op tijdskrediet beperkt is tot 5% van het
personeel van de onderneming op hetzelfde ogenblik, en dat zowel de werknemer als zijn werkgever
bij de toepassing ervan strikte modaliteiten in acht moeten nemen.
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c) De thematische verloven
Werknemers uit de privésector hebben nog steeds recht op bepaalde verloven, “the-
matische verloven” genoemd en door verschillende wetgevingen ingevoerd. De
belangrijkste zijn palliatief verlof (29), verlof voor bijstand of verzorging van een
zwaar ziek gezins- of familielid (30) en ouderschapsverlof (31). Om deze verloven te
nemen, hoeft de werkgever zijn akkoord niet te geven: werknemers hebben een
volwaardig recht op deeltijdse arbeid en worden tegen ontslag beschermd. We zul-
len later echter zien dat de toepassing van deze regelgevingen voor deeltijdse werk-
nemers een aantal moeilijkheden met zich meebrengt.

3.1.3. Socialezekerheidsaspecten
Interessant is dat, in het kader van het vroegere stelsel voor loopbaanonderbreking,
werknemers van de RVA onderbrekingsuitkeringen ontvingen op voorwaarde dat de
werkgever de werknemer laat vervangen door een persoon die van de RVA werk-
loosheidsuitkeringen krijgt. De bedoeling van de maatregel was zeer duidelijk: het
beschikbare werk verdelen. Deze voorwaarde is niet langer van toepassing. De
werknemer uit de privésector die zijn prestaties in het kader van een van de hierbo-
ven besproken stelsels (namelijk tijdskrediet of thematisch verlof) onderbreekt of
inkrimpt, ontvangt in principe een uitkering ten laste van de RVA zonder dat de
werkgever de betrokken werknemer moet laten vervangen. Het bedrag van deze uit-
kering hangt af van de leeftijd, de anciënniteit in de onderneming en de beroepsan-
ciënniteit van de werknemer.

De regels voor de gelijkstelling van niet-gepresteerde periodes verschillen naarge-
lang van het stelsel in kwestie, maar in principe worden alle periodes gelijkgesteld
met periodes van tewerkstelling (32). In het geval van thematische verloven blijven
alle sociale rechten van de werknemer behouden: de uitkeringen en vergoedingen 

(29) KB van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van artikel 100bis, § 4 van
de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van het KB van 2
januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, BS, 5 mei 1995.
(30) KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of
verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, BS, 8 september 1998.
(31) Het recht op ouderschapsverlof dat aan werknemers in de privésector wordt toegekend, vindt
zijn oorsprong in een raamovereenkomst, opgenomen in het Europees recht door richtlijn 96/34/EG
van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst
inzake ouderschapsverlof, PBEG L 145, 19/06/1996. De Belgische regelgeving is hoofdzakelijk
geconcentreerd in twee teksten: CAO nr. 64 ter invoering van een recht op ouderschapsverlof, gera-
tificeerd door het KB van 29 oktober 1997, BS, 7 november 1997 en het KB van 29 oktober 1997
betreffende de invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van een loopbaanonder-
breking, BS, 7 november 1997.
(32) Wat de werkloosheidsverzekering, de pensioenverzekering en de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen betreft, is de gelijkstelling beperkt tot een periode van 5
jaar, behalve voor werknemers ouder dan 50 jaar. Op het vlak van pensioenen is de gelijkstelling
echter beperkt tot 36 of 12 maanden wanneer de werknemer zijn recht op tijdskrediet in strikte zin
toepast.
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in de verschillende stelsels worden berekend op basis van een voltijds loon. Tot slot
wordt het vakantiegeld – en de eindejaarspremie – bij beperking of opschorting van
de prestaties altijd berekend in verhouding tot de effectieve prestaties en het nieu-
we loon van de werknemer.

3.2. VOLTIJDS WERK: BRON VAN ZEKERHEID
Wanneer een werknemer van een voltijdse naar een deeltijdse baan overstapt, is dit
gebonden aan een uitgebreid wettelijk kader, zoals hierboven werd beschreven. De
mogelijkheid voor werknemers om van een deeltijdse baan naar een voltijdse baan
over te schakelen of om gebruik te maken van mechanismen waarmee privé- en
beroepsleven beter op elkaar kunnen worden afgestemd, lijkt echter niet op een
bevredigende manier te voldoen aan de flexizekerheidseisen.

Toch heeft de deeltijdse werknemer binnen het bedrijf voorrang bij een openstaan-
de betrekking, voltijds of deeltijds, die hem een arbeidsregeling oplevert voor een
langere duur dan zijn oorspronkelijke baan.

Dit recht, dat reeds in artikel 4 van CAO nr. 35 is opgenomen, wordt duidelijker
geformuleerd in artikel 153 tot 155 van de programmawet van 22 december 1989.
De eerste versie van dit recht had immers geen echt resultaat opgeleverd, aangezien
het voor de inspectiediensten onmogelijk was om na te gaan of een werknemer die
beweert door zijn werkgever te zijn geweigerd, effectief een aanvraag heeft inge-
diend om een openstaande betrekking te bekomen (33). De programmawet van
1989 voert een verplichting in om de aanvraag schriftelijk in te dienen en voorziet
straf- en administratieve maatregelen ten laste van de werkgever die zonder geldige
reden het verzoek van de werknemer verwerpt. De regeling geldt voor elke open-
staande betrekking in de onderneming waarvoor de werknemer het vereiste profiel
heeft (34). Deze baan, alleen of in combinatie met zijn oorspronkelijke baan, moet
hem meer werkuren opleveren dan zijn arbeidstijdenregeling. Zodra het verzoek
wordt meegedeeld, dient de werkgever aan de werknemer elke openstaande betrek-
king mee te delen die aan de hoger genoemde voorwaarden voldoet. Deze banen
moeten in eerste instantie aan de werknemer worden aangeboden.

Dat deze bepaling in het arsenaal van de Belgische wetgeving is opgenomen, houdt
impliciet in dat de overheid en de sociale partners deeltijdse arbeid nog steeds als
werk van lagere kwaliteit beschouwen. De maatregel, een middel om de werkne-
mers veilig te stellen, wordt echter betwistbaarder wanneer hij hun wordt opge-
legd, wat met name het geval is als de werknemers van de RVA een inkomensgaran-

(33) B. Graulich, “Le travail à temps partiel”, Le droit pénal social et les contrats de travail
spéciaux, Larcier, Brussel, p. 749, 1997.
(34) M. Berckmans, op. cit., p. 32.
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tie-uitkering ontvangen: de aanvraag wordt dan een verplichting. Indien de deeltijd-
se werknemer de baan weigert die hem door de werkgever wordt aangeboden, dan
dient deze laatste de RVA daarvan op de hoogte te stellen (35).

4. VERZOENING TUSSEN PRIVE- EN BEROEPSLEVEN VOOR DEELTIJDSE WERKNEMERS 

Het onderwerp dat wij in dit gedeelte willen belichten, is het volgende: garandeert
de arbeidswetgeving die op deeltijdse werknemers van toepassing is, voor deze
werknemers dat ze hun privé- en beroepsleven met elkaar kunnen verzoenen? Hier-
bij moeten we het volgende feit voor ogen houden: deeltijds werk komt vooral in de
tertiaire sector voor, die wordt gekenmerkt door onderbroken werkuren, avond- en
weekendwerk (36). Beschikt de deeltijdse werknemer over de nodige middelen om
te vermijden dat zijn gezinsleven moet onderdoen voor zijn beroepsleven?

4.1. VERMINDERING VAN ARBEIDSPRESTATIES VOOR DEELTIJDSE WERKNEMERS
Een problematiek die nog niet aan bod is gekomen, is die van de mogelijkheid die
aan deeltijdse werknemers wordt geboden, om gebruik te maken van stelsels voor
vermindering van arbeidsprestaties, die hen in staat moeten stellen om hun privé-
en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen – de voornaamste doelstelling van
een op flexizekerheid gericht sociaal beleid.

De doelstelling van CAO nr. 77bis, die het stelsel voor loopbaanonderbreking inge-
voerd door de wet van 22 januari 1985 vervangt, is heel expliciet: werknemers in
staat stellen om tijdelijk hun beroepsloopbaan gedeeltelijk of volledig te onderbre-
ken, om meer vrije tijd te hebben voor andere activiteiten (ongeacht of het gaat om
andere beroepsactiviteiten of louter privébezigheden) (37). De thematische verlo-
ven moeten de werknemers de mogelijkheid bieden om meer tijd te besteden aan
hun naasten wanneer zij daar nood aan hebben.

(35) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeids-
betrekkingen en Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Wegwijs in de deeltijdse
arbeid, december, p. 13, 2009.
(36) Deeltijdse arbeid is immers kenmerkend voor bepaalde beroepen in de tertiaire sector: diensten
in het huishouden (76,9% van de werknemers is deeltijds actief), gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening (48,2%), horeca (43,2%) en gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en
persoonlijke diensten (30,9%). Zie de Enquête naar de arbeidskrachten van de ADSEI, cijfers voor
2009, beschikbaar op het adres http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/deelti-
jds/perrcentage/ (april 2011).
(37) Zie met name de commentaar bij artikel 6 en 9 van CAO nr. 77bis.
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De analyse van de bepalingen van CAO nr. 77bis en de regelgevingen met betrek-
king tot de thematische verloven leert ons echter dat de flexibiliteitsmiddelen die
aan deeltijdse werknemers worden toegekend, beperkter zijn dan de middelen die
voor hun voltijdse collega’s ter beschikking worden gesteld.

In het kader van CAO nr. 77bis wordt het recht op loopbaanvermindering immers
slechts toegekend aan voltijdse werknemers. Tijdskrediet kan overeenstemmen met
een volledige onderbreking van de prestaties of met een vermindering tot deeltijds
werk, voor zover de werknemer ten minste ¾-tijds werkt. Tot slot hebben deeltijdse
werknemers ouder dan 50 jaar slechts recht op een vermindering van hun prestaties
tot een halftijdse baan, voor zover ze werkzaam zijn in een stelsel dat gelijkstaat met
een 3/4 van een voltijdse baan. De deeltijdse werknemer die werkzaam is in een stel-
sel van minder dan een ¾-tijdse baan, beschikt krachtens CAO nr. 77bis derhalve
alleen over de mogelijkheid om zijn prestaties gedurende een jaar op het geheel van
zijn loopbaan volledig op te schorten, terwijl zijn voltijdse collega eveneens over de
mogelijkheid beschikt om zijn prestaties met 1/5 te verminderen in het kader van het
stelsel van vermindering van prestaties, of tot een halftijdse baan in het kader van het
tijdskrediet in de strikte zin en de maatregelen voor werknemers ouder dan 50 jaar.

Hetzelfde probleem doet zich voor op het vlak van de “thematische verloven”,
namelijk palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof. Hoe-
wel palliatief verlof en verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins-
of familielid voor elke werknemer een recht is, kan een deeltijdse werknemer deze
verloven maar nemen in de vorm van een vermindering van prestaties met 1/5 of
met de helft als hij werkzaam is in een stelstel dat gelijkstaat met ten minste 3/4 van
een voltijdse baan. Is hij niet in dat geval, dan is deze werknemer verplicht om de
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig op te schorten. Op het recht op
ouderschapsverlof, dat in principe de vorm kan aannemen van een volledige
opschorting van de prestaties, een vermindering van de prestaties tot een deeltijdse
baan of een vermindering van de prestaties met 1/5, kan een deeltijdse werknemer
alleen maar aanspraak maken als hij zijn arbeidsovereenkomst volledig opschort,
ongeacht zijn arbeidstijdenregeling (38).

Deze vormen van discriminatie zijn wellicht gebaseerd op het a priori dat ervan uit-
gaat dat de deeltijdse werknemer over voldoende vrije tijd beschikt om zich aan zijn
privéactiviteiten te wijden, en dus niet zal verlangen om zijn prestaties te verminde-
ren. Dit a priori is echter fout en derhalve moet over deze stelsels absoluut
opnieuw worden nagedacht om de deeltijdse werknemer de kans te geven om, net
zoals de voltijdse werknemer, zijn privé- en beroepsverplichtingen met elkaar te ver-
zoenen en dat, zonder dat hij hoeft te kiezen voor een volledige opschorting van
zijn arbeidsprestaties.

(38) KB van 29 oktober 1997 betreffende de invoering van een recht op ouderschapsverlof in het
kader van een loopbaanonderbreking, BS, 7 november 1997.
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Laten we nog toevoegen dat andere moeilijkheden ook kunnen voorkomen. Dat zou
bijvoorbeeld het geval zijn als een werknemer verschillende deeltijdse banen bij ver-
schillende werkgevers cumuleert en dat het totaal wel een voltijdse baan vormt (het
geval van twee halftijdse banen bvb). In dit geval heeft het Arbitragehof al vastge-
steld dat het non-discriminatieprincipe tussen voltijdse en deeltijdse werknemers
ieder ongerechtvaardigde behandelingsverschil tussen die twee categorieën werkne-
mers verbiedt (39).

4.2. OMSTANDIGHEIDSVERLOF
Deeltijdse werknemers hebben eveneens recht op “klein verlet” of “kort verzuim”,
maar krijgen maar een vergoeding voor deze gebeurtenissen als ze zich tijdens een
periode van activiteit voordoen. Voor sommige van deze gebeurtenissen is de verlof-
dag strikt door de wet bepaald (begrafenis, huwelijk van een naaste), voor andere
dan weer kan de werknemer beslissen (huwelijk van de werknemer, geboorte,
adoptie) (40). Niettemin is het denkbaar dat de weinig gewetensvolle werkgever
probeert om aan zijn verplichtingen te ontkomen door het werkrooster van de deel-
tijdse werknemer die volgens een veranderlijk werkrooster werkt, zodanig aan te
passen dat de dag afwezigheid van de werknemer valt op een rustdag van de werk-
nemer. Ook in dit verband moet de werknemer worden veiliggesteld.

4.3. VERLOF OM DWINGENDE REDENEN
Op grond van CAO nr. 45 van 19 december 1989 kunnen werknemers om “dwin-
gende redenen” op het werk afwezig zijn gedurende maximum tien dagen per
kalenderjaar. Deze dagen worden in principe niet vergoed, maar worden
beschouwd als gerechtvaardigde afwezigheidsdagen en ze worden vanuit het oog-
punt van de sociale zekerheid met effectieve werkdagen gelijkgesteld. Voor deeltijd-
se werknemers wordt de afwezigheidsduur die met een arbeidsperiode wordt gelijk-
gesteld, verminderd in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties (41). Ook
hier lijkt de strikte toepassing van het evenredigheidsprincipe niet gerechtvaardigd.

(39) Zie Grondwettelijk Hof, 25 maart 2009, nr. 63/2009.
(40) KB van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de
dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de Dienst op Binnenschepen, voor
afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburger-
lijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten BS, 11 september 1963.
(41) Artikel 4, §2 van CAO nr. 45 van 19 december 1989 houdende invoering van een verlof omwille
van dringende redenen, geratificeerd door het KB van 6 maart 1990, BS, 21 maart 1990.
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4.4. RECHT OP BETAALD EDUCATIEF VERLOF
Het recht op betaald educatief verlof werd ingevoerd met de herstelwet van 22 janu-
ari 1985 houdende sociale bepalingen en wordt alleen toegekend aan contractuele
werknemers in de privésector die voltijds of 4/5 werken in het kader van een of
meer arbeidsovereenkomsten (42). Deeltijdse werknemers wier arbeidsovereen-
komst gepaard gaat met een variabel werkrooster, kunnen van dit recht echter
gebruik maken voor algemene en professionele opleidingen, op voorwaarde dat ze
werken in een arbeidstijdenregeling die gelijk is aan ten minste een derde van een
voltijdse arbeidstijdenregeling. Deeltijdse werknemers met een vast werkrooster van
ten minste een halftijdse baan, kunnen eveneens van dit recht gebruik maken om tij-
dens hun werkuren een beroepsopleiding te volgen.

5. DUUR VAN HET WERK

De wetgever meende er goed aan te doen om voor de arbeidsduur minimumlimie-
ten te bepalen. Hij wilde de deeltijdse werknemer een minimaal aantal uren en een
minimumloon garanderen en voorkomen dat het beroepsleven een te grote impact
heeft op het privéleven van de werknemer.

5.1. MINIMALE DUUR PER WEEK 
Artikel 11bis, lid 5 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de
contractuele arbeidsduur van een deeltijdse werknemer niet minder mag bedragen
dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van voltijdse werknemers in dezelfde
categorie en dat een gemiddelde duur per kwartaal in acht moet worden genomen
(of per jaar, indien dit zo door een collectieve arbeidsovereenkomst wordt voor-
zien). Lid 5 van artikel 11bis vormt een afwijkende wetsbepaling volgens de juris-
prudentie van het Hof van Cassatie, dat oordeelt dat een werknemer moeten wor-
den verloond ten belope van de minimumlimiet, ook al heeft hij de arbeidsprestaties
in kwestie niet verricht. De sanctie wordt echter niet toegepast wanneer de effectie-
ve prestaties lager liggen dan de limiet, met de toestemming van de werknemer,
wanneer de arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met artikel 11bis van de
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten (43).

Ondanks de semi-dwingende aard van dit stelsel en doordat van deze limiet kan wor-
den afgeweken door toedoen van een collectieve arbeidsovereenkomst of een
koninklijk besluit (44), oordeelde de Nationale Arbeidsraad in zijn advies nr. 1088

(42) Artikel 108, §1 van de wet van 22 januari 1985.
(43) Zie met name L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat et sa rédac-
tion, op. cit., p. 54; W. Van Eeckhoutte, V. Neuprez, Compendium social 2007-2008. Droit du tra-
vail contenant des annotations fiscales, Brussel, Kluwer, p. 610.
(44) Momenteel zijn afwijkingen daarop voorzien door het KB van 21 december 1992 betreffende de
afwijkingen op de minimale wekelijkse arbeidsuren van de deeltijdse werknemers vastgesteld bij art.
11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS, 30 december 1992.
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van 1 maart 1994, dat deze limiet voor de werkgevers en met name voor de kleine
ondernemingen een keurslijf betekent, omdat zo heel wat flexibiliteit tenietgaat,
wat nu net eigen zou moeten zijn aan deeltijdse arbeid. Dat standpunt lijkt ons
betwistbaar. De wettelijke definitie van een minimaal arbeidsvolume is immers een
noodzakelijke voorwaarde om de werknemer een minimumloon te garanderen
waarmee hij in zijn eigen behoeften kan voorzien. Onder deze limiet vallen, zou een
op de spits gedreven flexibiliteit met zich meebrengen en zou laaggeschoolde werk-
nemers nog meer in gevaar brengen, temeer daar er toch al afwijkingen kunnen
worden aangebracht.

Interessant in dit verband is de benadering van mevrouw de advocaat-generaal
Kokott aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, die, in punt 85
van haar conclusies van 18 mei 2004 bij het arrest-Wippel (45) over de nood aan
een regelgeving inzake de arbeidsduur en het werkrooster, het volgende bevestigt:
“Voor werknemers die aangewezen zijn op een bepaald regelmatig inkomen uit
beroepswerkzaamheden of die belang hechten aan de voorzienbaarheid van de
duur van hun tewerkstelling, kan een subsidiair geldende wettelijke vastlegging
van de arbeidstijd beslist zinvol zijn en stroken met het doel van sociale bescher-
ming, het beginsel van een billijke beloning en het streven naar verbetering van
de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. Een dergelijke regeling kan
echter tegelijkertijd ook de prikkels voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaat-
sen via innovatieve contractvormen verminderen en aldus in elk geval voor
degenen die slechts af en toe en gedurende een wisselend aantal uren kunnen of
willen werken, het verwerven van een inkomen uit beroepswerkzaamheden
bemoeilijken. Een wettelijke regeling inzake de vaststelling van de arbeidstijd
voor deeltijdwerkers is derhalve niet altijd een voordeel, en het ontbreken ervan
niet altijd een nadeel voor de betrokkenen”. Deze benadering, volledig doorweven
met de arbitrage die noodzakelijk is tussen de veiligstelling van de werknemers en
de flexibilisering van de arbeidsrelaties, is volgens ons uitermate aanvechtbaar,
gezien het feit dat deeltijdse arbeid in deze tijd in grote mate betrekking heeft op
bedreigde werknemers die hun arbeidsvolume willen opdrijven.

5.2. MINIMALE DUUR PER PRESTATIE
Artikel 21 van de wet van 16 maart 1971 (46) voorziet een beperking inzake de
indeling in verschillende werkperiodes tijdens eenzelfde dag: elk van de prestaties
van werknemers mag niet minder dan 3 uur duren, dit om te voorkomen dat de
werknemer veel trajecten moet afleggen of tussen twee werkperiodes in, lange tijd
op de werkplek moet wachten (47). Onder prestatie moet worden begrepen: “een

(45) PBEG C 300 van 4 december 2004, p. 11.
(46) Arbeidswet van 16 maart 1971, BS, 30 maart 1971.
(47) Deze limiet geldt zowel voor de deeltijdse als voor de voltijdse werknemers.
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onafgebroken arbeidsperiode, eventueel onderbroken door een pauze (koffiepau-
ze, lunchpauze, ...) die geen afbreuk doet aan de eenheid van de prestatie (48)”.

Afwijkingen op deze limiet kunnen worden ingevoerd door een koninklijk besluit
(49) of door een collectieve arbeidsovereenkomst; bovendien is de limiet niet van
toepassing op personen die uit het toepassingsveld van de wet zijn uitgesloten (50).
In tegenstelling tot de wekelijkse beperking wordt het niet-naleven van de mini-
mumlimiet per prestatie niet burgerlijk bestraft, maar de werkgever kan strafmaatre-
gelen (51) of administratieve boetes oplopen (52). Deze maatregel moet wel dege-
lijk de garantie bieden dat de werknemer zijn privé- en beroepsleven met elkaar kan
verzoenen en dat de werkgever geen misbruik kan maken.

5.3. MAATREGELEN INZAKE DE BEKENDMAKING VAN HET WERKROOSTER EN DE WIJ-
ZIGINGEN DAARVAN

5.3.1. De plichten van de werkgever
In 1989 komt de wetgever tot het besef dat, door het feit dat steeds vaker naar deel-
tijdse arbeid wordt teruggegrepen, ook het zwartwerk toeneemt, aangezien de
arbeidsovereenkomst een officiële dekking geeft voor de arbeidsverhouding (53).
Door de programmawet van 22 december 1989 worden bepalingen ingevoerd die
de strijd moeten aanbinden tegen deze “ongebreidelde flexibiliteit” (54) en werkge-
vers die deeltijdse werknemers in dienst hebben, verplichten om een aantal docu-
menten bekend te maken (55). 

(48) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeids-
betrekkingen en Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Wegwijs in de deeltijdse
arbeid, op. cit., p. 14.
(49) Zie meer bepaald het KB van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimum-
grens van de duur van de prestaties der werknemers, BS, 30 juni 1990.
(50) Zie artikel 3 tot 3quater van de wet van 16 maart 1971.
(51) Artikel 53 van de wet van 16 maart 1971.
(52) Artikel 1 van de wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk
op sommige sociale wetten, BS, 13 juli 1971.
(53) Ontwerp van programmawet, Nota van toelichting, Gedr. Parl., Ch.St., gew. zitting 1989-1990,
975/1, p. 59.
(54) P. Byrne-Sutton, op. cit., p. 542.
(55) Deze beschikkingen verplichten meer bepaald de werkgever om een schriftelijke kopie van de
arbeidsovereenkomst te bewaren op de plek waar ook het arbeidsreglement kan worden geraad-
pleegd (artikel 157). Als het werkrooster variabel is of wanneer niet kan worden bepaald wanneer de
arbeidscyclus begint, dient de werkgever tevens de werkroosters aan de werknemers mee te delen
door ten laatste vijf werkdagen van tevoren een kennisgeving op te hangen; deze termijn van vijf
dagen kan worden gewijzigd door een CAO die bij koninklijk besluit algemeen verbindend werd
verklaard (artikel 159). De werkgever moet over een document beschikken waarin alle afwijkingen
op de werkroosters moeten worden opgetekend (artikel 160). Artikel 161 van de programmawet en
artikel 1 van het koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22
december 1989 die betrekking hebben op het toezicht op de afwijkingen van het normale
werkrooster van de deeltijdse werknemers van 8 maart 1990 (BS, 16 maart 1990), bepalen welke ele-
menten hierin moeten worden opgenomen. Artikel 164 geeft andere registratieprocedures weer die
kunnen worden gebruikt. De Nationale Arbeidsraad kon vaststellen dat de mogelijkheid om van
andere procedures gebruik te maken, bij de werkgevers niet zo goed bekend was (advies nr. 1317
van 18 juli 2000). Artikel 166 en 167 van de programmawet tot slot voorzien de verplichting voor de
werkgever om deze documenten gedurende een periode van 5 jaar te bewaren.92
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Deze plichten, die ontegenzeglijk zwartwerk moeten tegengaan, versterken echter
nog de vormvoorschriften inzake bescherming en dragen in fine bij tot de veiligstel-
ling van de arbeidsverhouding. De deeltijdse werknemer wordt immers niet aan de
willekeur van de werkgever overgelaten wat met name zijn werkrooster betreft.
Bovendien kan hij de werkgever ertoe te dwingen dat hij hem die documenten
bezorgt die hij als werkgever door de regelgeving verplicht is bij te houden, mocht
er betwisting zijn aangaande bijvoorbeeld het aantal gepresteerde werkuren.

5.3.2. Sancties
De sociale inspectie moet toezicht houden op de uitvoering van de beschikkingen
van de programmawet. Het niet-naleven van de verplichtingen in artikel 157 en vol-
gende van de programmawet wordt strafrechtelijk en burgerlijk bestraft, op basis
van artikel 171 van de programmawet.

Artikel 171, lid 2 van de programmawet bepaalt dat: “bij ontstentenis van open-
baarmaking van het werkrooster, zoals bepaald in artikel 157 tot 159, de deel-
tijdse werknemers vermoed worden arbeid te hebben verricht als voltijdse werk-
nemer”. Dit vermoeden komt ten goede aan alle socialezekerheidsinstellingen (RSZ,
RVA, …) en aan de belastingadministratie (56); bijgevolg kan ze worden ingeroepen
tegen de werkgever, die ze met alle mogelijke rechtsmiddelen kan weerleggen (57).

Een kwestie die vaker wordt aangehaald en die van kapitaal belang is, is de draag-
wijdte van dit vermoeden met betrekking tot de rechten van de werknemer. Twee
stellingen worden door de rechtsleer en de rechtspraak verdedigd (58). Een deel
van de rechtsleer die van de ratio legis van de in 1989 ingevoerde sanctie uitgaat,
namelijk de strijd tegen sluikwerk, oordeelt dat het vermoeden uitsluitend wordt
bepaald om de betaling van de sociale bijdragen en de fiscale inhoudingen te garan-
deren en te vermijden dat bijkomende uren in het zwart worden betaald aan werk-
nemers die in sommige gevallen werkloosheidsuitkeringen krijgen (59). Volgens
deze auteurs zou de werknemer dus niet van het vermoeden kunnen genieten en hij
zou het recht op de uitbetaling van een verloning op basis van een voltijdse baan

(56) B. Graulich, op. cit., p. 751.
(57) De werkgever kan aantonen dat er meer of minder uren werden gepresteerd dan wat door het
gepubliceerde werkrooster werd voorzien (Arbeidshof Luik, 4 mei 1999, Soc. Kron., p. 84, 2000); J.-
C. Heirman, O. Rijckaert, op. cit., p. 27. De werknemer moet ook de presumptie kunnen weer-
leggen, met name wanneer de RVA eist dat hij zijn werkloosheidsuitkeringen terugbetaalt
(Grondwettelijk Hof, 23 januari 2002, J.T.T., p. 192, 2002).
(58) Voor de historische achtergrond bij artikel 171, lid 2 van de programmawet en de discussies
aangaande de exacte draagwijdte ervan, zie met name T. Claeys, “Travail à temps partiel: la présomp-
tion de l’article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989”, J.T.T, pp. 329-330, 1996.
(59) C. Wantiez, J.-P. Cordier, “La portée limitée de la présomption instituée par l’article 171, alinéa 2
de la loi du 22 décembre 1989 dans ses rédactions successives”, opm. onder Cass., 28 april 1997,
J.T.T., p. 343, 1997.
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alleen maar kunnen eisen indien hij kan bewijzen dat hij effectief uren heeft gepres-
teerd die niet werden betaald, in overeenstemming met wat in artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek is bepaald (60). Volgens een ander gedeelte van de rechtsleer
echter moet de werknemer worden beschouwd als iemand die van het vermoeden
geniet en derhalve het recht heeft om te eisen dat hij wordt vergoed als zou hij vol-
tijds werken, en om in voorkomend geval te eisen dat de verbrekingsvergoeding
wordt berekend op basis van een voltijdse baan (61).

Volgens artikel 171, lid 1 van de programmawet worden werknemers, bij ontstente-
nis van inschrijving van wijzigingen van en afwijkingen op de werkroosters in de
opgelegde documenten bedoeld, vermoed hun prestaties te hebben verricht over-
eenkomstig de werkroosters die openbaar zijn gemaakt. Een deel van de rechtsleer
oordeelt dat tegen de werknemer ook een bewijsvoering kan worden tegengewor-
pen die vergelijkbaar is met degene die hem verhindert om aanspraak te maken op
het vermoeden bedoeld in lid 2. In ieder geval heeft de werknemer die minder uren
heeft gepresteerd dan voorzien in het werkrooster, sowieso recht op het loon op
basis van dit gepubliceerde werkrooster.

De interpretatie die de minderheid in de rechtsleer voorstaat, en die voorzeker
ongunstig is voor de werknemer, moet volgens ons wel worden verdedigd: de werk-
nemer mag niet worden beschouwd als een begunstigde van het vermoeden. De
socialezekerheidsinstellingen en de belastingadministratie de kans geven om het ver-
moeden tegen te werpen tegen de werknemer, lijkt evenmin gepast. Alleen de
werkgever is immers verantwoordelijk voor het vervullen van de plichten voorzien
in artikel 157 en volgende van de wet, en de werknemer zou de gevolgen van het
niet-naleven van deze formaliteiten niet mogen dragen.

5.4. FLEXIBILITEIT VAN HET WERKROOSTER EN DE ARBEIDSTIJDENREGELINGEN
De arbeidstijdenregelingen en de werkroosters werden veel flexibeler, waardoor
met name de werknemers hun werkdagen en -uren kunnen kiezen om hun privé- en
beroepsverplichtingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Flexibiliteit op dat

(60) Cass., 16 maart 1992, Soc. Kron., 1992, p. 299; Cass., 18 januari 1993, Soc. Kron., 1993, p. 233,
2000; Cass., 26 april 1993, Soc. Kron., 1993, p. 397; Cass., 4 oktober 1999, J.T.T., p. 156. 
(61) Deze auteurs baseren zich op de voorbereidende werken van de wet van 26 juli 1996 tot wijzi-
ging van de wet van 22 december 1989, waaruit duidelijk blijkt dat: “het bewijs van het
tegengestelde van voltijdse tewerkstelling kan worden voorgelegd, maar bij gebrek aan een
dergelijk bewijs dient de werknemer te worden beschouwd en verloond als was hij een voltijdse
werknemer en dat, voor heel de periode waarin de bekendmakingsplicht niet wordt nagekomen.”
(Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het con-
currentievermogen, Nota van toelichting, Parl. St., K. Volksvert., zitting 1995-1996, nr. 609/1, p. 20).
Zie met name T. Claeys, op. cit., pp. 329-330; J.-C. Heirman, O. Rijckaert, op. cit., p. 27; W. Van Eeck-
houtte, V. Neuprez, op. cit., p. 613-616. Voor een jurisprudentiële toepassing, zie Arbh. Bergen, 19
september 2006, J.T.T., 2008, p. 13.
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niveau geeft de werkgevers de kans om het werk en de taken binnen de onderne-
ming zo goed mogelijk te organiseren, zodat aan de vereisten van leveranciers en
klanten kan worden voldaan. Om te vermijden dat de flexibilisering te ver wordt
doorgedreven, heeft de wetgever echter de bekendmakingsplicht ten laste van de
werkgever ingevoerd; op die manier moet de werknemer worden veiliggesteld en
wordt de strijd tegen het zwartwerk aangebonden.

Momenteel kan de arbeidstijdenregeling voor een deeltijdse baan vast of flexibel zijn
en kan het werkrooster vast of variabel zijn, per week of per cyclus (62). Wanneer
zowel de arbeidsregeling als het werkrooster variabel zijn, wordt geen periode
bepaald waarbinnen de arbeidsregeling kan variëren, maar de gemiddelde duur per
week moet worden gehaald voor een referentieperiode, doorgaans een trimester, of
zelfs een jaar, indien de periode door een CAO, koninklijk besluit of arbeidsregle-
ment wordt verlengd (63).

Een variabel werkrooster moet noodzakelijkerwijze ter kennis van de werknemer
worden gebracht en dat door middel van een openlijke aanplakking ten minste vijf
dagen van tevoren. Wanneer het aangeplakte werkrooster zonder de toestemming
van de werknemer wordt gewijzigd of wanneer de werknemer op de hoogte wordt
gebracht minder dan vijf dagen vóór de dag waarop de wijziging door de werkgever
van het werkrooster ingaat, hoeft de werknemer bovendien op die dag niet te wer-
ken (64); in dat geval geldt deze afwezigheid niet als een geldige reden voor con-
tractbreuk (65). Met deze bepaling wordt vermeden dat de werknemer zijn beroeps-
leven moet laten voorgaan op zijn privéleven.

Naargelang van de situatie zijn de bekendmakingsplichten van artikel 157 tot 159
van de programmawet van 22 december 1989 waarvan sprake hierboven, geheel of
gedeeltelijk van toepassing. Verder merken we op dat artikel 38bis van de wet van
16 maart 1971 verbiedt om een werknemer te laten werken buiten de arbeidstijd
die in het arbeidsreglement is opgenomen, in overeenstemming met artikel 6 van de
wet van 8 april 1965 (66). Uit deze bepalingen kan worden afgeleid dat voor elke
deeltijdse werknemer het exacte werkrooster of alle mogelijke concrete werkroos-

(62) Derhalve zijn verschillende combinaties mogelijk: een vast werkrooster en een vast stelsel
bepaald voor één week, een vast werkrooster en een vast stelsel bepaald per cyclus, een variabel
werkrooster en een vast stelsel bepaald voor één week of meer, en, tot slot, een variabel werkrooster
gecombineerd met een flexibel stelsel (L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le
contrat et sa rédaction, op. cit., p. 46).
(63) W. Van Eeckhoutte, V. Neuprez, op. cit., p. 607.
(64) Arbh. Luik, 4 mei 1999, op. cit.
(65) Arbrb. Namen, 26 juni 1995, Soc. Kron., 1997, p. 150, Arbrb. Charleroi, 8 januari 1996, Soc.
Kron., p. 149, 1997.
(66) Deze bepaling is niet specifiek voor deeltijdwerknemers, maar is van toepassingen op alle
werkroosters die in een onderneming worden aangewend.
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ters in het arbeidsreglement dienen te worden opgenomen, en dat, te allen tijde: dat
betekent dat het arbeidsreglement moet worden aangepast wanneer de in de onder-
neming van toepassing zijnde werkroosters worden gewijzigd.

In zijn advies nr. 1317 van 18 juli 2000 stelde de Nationale Arbeidsraad een vereen-
voudiging van deze administratieve formaliteiten voor, omdat ze worden
beschouwd als lastig en voor de werkgever de effectieve arbeidsflexibiliteit zouden
afremmen, ook al willen ze de deeltijdse werknemer zo veel mogelijk veiligstellen.
Een versoepeling van deze verplichtingen mag wel in overweging worden geno-
men, maar de veiligstelling van de werknemer moet ons inziens worden gewaar-
borgd door een voorafgaande en tijdige kennisgeving van de effectieve werkroos-
ters, maar ook van de werkroosters volgens dewelke de werknemer zijn arbeids-
prestaties zou kunnen verrichten.

5.5. OVERUREN EN BIJKOMENDE UREN
Onder bijkomende uren moet worden verstaan “de uren die de conventionele
arbeidsduur van de deeltijdse werknemers overstijgen, zonder evenwel de bij wet
of collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde normale arbeidsduur te over-
schrijden (67)”. Overuren zijn uren die buiten de in de regelgeving vastgelegde
maximale arbeidsduur worden gepresteerd en waarvan het presteren wordt gere-
geld door de arbeidswet van 16 maart 1971.

Twee situaties moeten van elkaar worden onderscheiden: de bijkomende uren wor-
den gepresteerd op verzoek van de werknemer of de bijkomende uren worden
gepresteerd op verzoek van de werkgever. In beide gevallen dient de situatie van de
werknemer te worden veiliggesteld, want hij zou kunnen rekenen op het inkomen
dat hij kan verdienen door bijkomende uren te presteren. Wanneer bijkomende
uren op zijn verzoek worden gepresteerd, kunnen ze aanleiding geven tot een aan-
passing van de overeenkomst, indien hij dat wenst (68). Worden ze gepresteerd op
verzoek van de werkgever, dan kan de werknemer eveneens vragen om zijn arbeids-
overeenkomst aan te passen, of genieten van compensatierust (69). Hierbij dient te
worden opgemerkt dat een werknemer nooit wettelijk verplicht kan worden om in
te stemmen met het presteren van bijkomende uren, hoewel het voor hem door-
gaans moreel gesproken moeilijk is om te weigeren.

In principe worden bijkomende uren vergoed als gewone uren, maar om het veel-
voudige misbruik een halt toe te roepen en om een betere herverdeling van de
beschikbare arbeidsplaatsen te garanderen, besliste de Koning om ze voor de werk-
gever duurder te maken door aan de werknemer een recht op overwerktoeslag toe
te kennen (70) voor de bijkomende uren die het aantal aan de werkgever toegeken-

(67) Artikel 5 van CAO nr. 35bis.
(68) Artikel 6 van CAO nr. 35bis.
(69) Artikel 7 van CAO nr. 35bis.
(70) Op basis van artikel 29 van de wet van 16 maart 1971.
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de “kredieturen” overschrijden (71). Onder de drempel van de kredieturen blijft het
voor de werkgever echter nog steeds veel voordeliger om bijkomende uren te laten
presteren in plaats van overuren. We kunnen ons afvragen of een afschaffing van
het “kredietuurstelsel” en de omzetting van bijkomende uren in overuren geen stij-
ging zou meebrengen van het aantal deeltijdse banen, de werknemers geen kans
zou bieden om opnieuw over hun arbeidsovereenkomst te onderhandelen en zo een
arbeidstijdenregeling te bekomen met meer uren dan hun oorspronkelijke regeling.

In ieder geval kan de onvrijwillig deeltijds werkende werknemer in het presteren
van bijkomende of overuren een middel zien om zijn inkomen te verhogen of zich
beter in zijn beroepsomgeving te integreren. Derhalve gaat het om een bron van
flexibiliteit waarover de deeltijdse werknemer kan beschikken. Meer in het alge-
meen, in het kader van het sociaal beleid, kan een te groot aantal overuren echter
wijzen op een slecht arbeidsherverdelingsbeleid of ontoereikende lonen; verder
kunnen de gevolgen schadelijk zijn voor de gezondheid en de zekerheid van de
werknemer, of mogelijk slaagt de werknemer er niet meer in privé- en beroepsleven
met elkaar te verzoenen.

6. INKOMENSZEKERHEID: ASPECTEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID

Op het vlak van de sociale zekerheid moeten we twee kwesties van elkaar onder-
scheiden: de onderwerping van de deeltijdse werknemers en het voordeel van de
verschillende takken van het stelsel.

Aangaande de eerste kwestie zijn de deeltijdse werknemers in principe onderwor-
pen aan de sociale zekerheid van de werknemers, maar de wetgever heeft een aan-
tal uitzonderingen voorzien, met name voor de werknemers met een arbeidsover-
eenkomst voor dienstboden en voor gelegenheidswerknemers, omdat hun presta-
ties een beperkte duur hebben (72). 

(71) KB van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werk-
nemers met overwerk, BS, 30 juni 1990. Wanneer een werknemer de prestaties verricht in het kader
van een vaste arbeidstijdenregeling, beschikt de werkgever over een krediet van twaalf bijkomende
uren per kalendermaand; het teveel wordt betaald als overwerk. Wanneer het werkrooster en de
regeling van de werknemer variabel zijn, worden de uren gepresteerd buiten het van kracht zijnde
werkrooster of buiten de gemiddelde arbeidsduur, beschouwd als overuren, met aftrek van een kre-
diet van drie uren per week binnen de referentieperiode (in principe dertien weken), hetzij 39 uur.
Van deze regels voor kredieturen kan worden afgeweken door middel van een sectorale of onderne-
mings-CAO (artikel 4 van het KB van 25 juni 1990). De regeling is evenmin van toepassing wanneer
de uren volgend op een omwisseling van uurrooster waarvoor door de werknemers in kwestie een
schriftelijke overeenkomst werd ondertekend, op een verschuiving van het werkrooster op verzoek
van de werknemer of wanneer een CAO de veranderingen van werkrooster of de overschrijdingen
daarvan regelt (J.-C. Heirman, O. Rijckaert, op. cit., p. 138).
(72) L. Peltzer, Impact du régime de travail à temps partiel sur le contrat et sa rédaction, op. cit., p. 13.
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Een grondige analyse van de manier waarop de deeltijdse werknemers door de ver-
schillende takken van de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen, valt
buiten het kader van dit artikel. We halen hier dan ook slechts enkele bijzonderhe-
den van het stelsel aan, alsook enkele moeilijkheden bij het toepassen van deze wet-
geving op deze werknemers met een bijzonder statuut.

6.1. TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID EN INVALIDITEIT

6.1.1. Carensdag
De bepalingen inzake de betaling van een gewaarborgd loon kunnen de deeltijds
tewerkgestelde arbeider benadelen, afhankelijk van zijn werkrooster: de carensdag
is immers de eerste dag van arbeidsongeschiktheid waarop de deeltijdse werknemer
normaal zou hebben gewerkt. Enerzijds kan de niet-gewetensvolle werkgever die
lang genoeg van tevoren op de hoogte wordt gebracht van de afwezigheid van een
werknemer, zich ertoe laten verleiden om het werkrooster zo aan te passen dat de
carensdag samenvalt met de laatste dag arbeidsongeschiktheid van die werknemer.
Anderzijds kan de deeltijdse werknemer, afhankelijk van zijn arbeidstijdenregeling,
meer worden gestraft dan zijn voltijdse collega, als hij een dag inkomen verliest.

6.1.2. De vergoedingen
Om recht te hebben op prestaties in de sector uitkeringen, dient de deeltijdse werk-
nemer in een referentieperiode van 6 maanden, die tot maximum 18 maanden kan
worden verlengd, een wachttijd van 400 werkuren te doorlopen, een periode
waarin hij geen aanspraak kan maken op prestaties (73), maar sommige gerechtig-
den zijn van deze wachttijd vrijgesteld (74). Bovendien moet voor een minimumbe-
drag zijn bijgedragen; is die waarde niet hoog genoeg, dan moet de werknemer een
aanvullende bijdrage betalen (75).

De eigenlijke vergoedingen worden in principe berekend op basis van het laatste
brutoloon van de werknemer en zijn derhalve in het algemeen minder hoog dan
voor een voltijdse werknemer, maar de deeltijdse werknemer heeft daarop wel
recht voor elke dag van de week, ongeacht zijn arbeidstijdenregeling.

(73) Artikel 203 van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS, 31 juli
1996.
(74) Artikel 205 van het KB van 2 juli 1996.
(75) Artikel 130 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor gezondheids-
zorg en vergoedingen, BS, 27 augustus 1994.
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6.2. WERKLOOSHEIDSREGELING 
In het kader van de werkloosheidsverzekering wordt een werknemer die prestaties
verricht in het kader van een arbeidstijdenregeling “die minder werkuren per week
bevat dan de maximale werkduur die in de onderneming van kracht is,
beschouwd als een deeltijdse werknemer (76)”. Het is hier niet de bedoeling om de
werkloosheidsreglementering die op deeltijdse werknemers van toepassing is, aan
een grondige analyse te onderwerpen, maar interessant om weten is dat de werk-
loosheidssector een onderscheid maakt tussen deze werknemers: de werknemers
“gelijkgesteld met voltijdse werknemers”, de “deeltijdse werknemers met behoud
van rechten” en tot slot de “vrijwillig deeltijdse werknemers”.

De “vrijwillig deeltijdse werknemer”, dat wil zeggen een werknemer die niet is
gelijkgesteld aan een voltijdse werknemer en geen aanspraak kan maken op het
behoud van zijn rechten, wordt slechts in verhouding tot zijn arbeidstijdenregeling
vergoed (77). Hij moet tijdens de referentieperiode een bepaald aantal halve werk-
dagen hebben gepresteerd, wil hij recht hebben op werkloosheidsuitkeringen (78).
Wanneer een voltijdse werknemer op verzoek van zijn werkgever aanvaardt om
deeltijds te werken, dient hij er zich derhalve van te verzekeren dat deze overgang
niet kan worden beschouwd als een vrijwillige overgang. In de praktijk is het dan
ook verkieslijk om te vermijden dat een toevoegingsclausule bij de arbeidsovereen-
komst wordt opgesteld, en de voorkeur te geven aan ontslag, onmiddellijk gevolgd
door een aanwerving voor een deeltijdse baan of op zijn minst tijdens de opzegter-
mijn: in dat geval behoudt de werknemer zijn rechten.

Hierbij merken we op dat het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen in België
relatief laag ligt en het de werknemer niet makkelijk maakt om te voorzien in zijn
eigen behoeften en in die van zijn gezin. De situatie is nog minder gunstig wanneer
hij deel uitmaakt van de “vrijwillig deeltijdse werknemers”, aangezien hij dan slechts
in verhouding tot zijn arbeidstijdenregeling wordt vergoed.

6.3. PENSIOENREGELING
Op het vlak van de pensioenen is deeltijdse tewerkstelling elke activiteit die niet vol-
tijds wordt uitgeoefend of die in een kalenderjaar minder dan 312 werkdagen (in
een arbeidsregeling van zes dagen per week) of gelijkgestelde werkdagen omvat. In
principe heeft de duur van de prestaties geen gevolgen voor de berekening van het
pensioen, aangezien het pensioenbedrag in verhouding staat tot het loon dat de
werkgever op het ogenblik van zijn pensionering verdiende, hoewel met een werk-
jaar in principe maar rekening zal worden gehouden indien het goed is voor ten

(76) Artikel 28, §1 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
BS, 31 december 1991.
(77) Artikel 103 van het KB van 25 november 1991.
(78) Artikel 33 van het KB van 25 november 1991.
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minste een derde van een voltijdse arbeidstijdenregeling (79). Daar komt nog bij dat
de deeltijdse werknemer in elk geval recht zal hebben op een pensioen dat noodza-
kelijkerwijze lager zal liggen dan dat van zijn voltijdse collega, indien alle andere
omstandigheden gelijk zijn.

6.4. DE KINDERBIJSLAGSECTOR
Het werkvolume heeft in principe geen gevolgen op het vlak van de kinderbijslag:
iedereen die werk heeft, kan een recht op kinderbijslag openen. Deeltijds werk kan
echter wel gevolgen hebben wanneer moet worden bepaald in welk stelsel deze bij-
slag wordt betaald.

Indien de werknemer tegelijkertijd of achtereenvolgens bij verschillende werkge-
vers tewerkgesteld is, is de kas van de eerste werkgever bij wie hij tewerkgesteld
was, hem die kinderbijslag verschuldigd; betaalt deze kas niet, dan moet de kas van
de tweede werkgever betalen. Indien de werknemer op dezelfde dag bij beide werk-
gevers in dienst is gegaan, heeft hij de keuze.

7. CONCLUSIE: DEELTIJDS WERK ALS ONDERDEEL VAN EEN FLEXIZEKERHEIDSBELEID

Aan de hand van de korte analyse die we hierboven hebben gemaakt, kunnen we
deeltijds werken schetsen in termen van flexizekerheid. Dit nieuwe sociale beleid
legt de klemtoon op de noodzaak om van deze arbeidsvorm gebruik te maken om
een grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt te verzekeren.

Deze flexibiliteit moet aan alle werknemers en werkgevers worden aangeboden,
zonder evenwel over het hoofd te zien dat beide partijen enige zekerheid wensen.
Volgens de Europese Commissie moet de veiligstelling van de werknemer zich situ-
eren op het ruimste niveau van de arbeidsmarkt en niet ten opzichte van een
bepaalde baan. Niettemin blijkt uit tal van onderzoeken dat de tevredenheid van de
werknemers in de eerste plaats is gelinkt aan hun veiligstelling in termen van werk-
omstandigheden, behoud van bekwaamheden en het bestaan van een vakbondsver-
tegenwoordiging en in zekere mate van werkzekerheid (80).

(79) Bovendien merken we op, dat om van een vervroegd pensioen te kunnen genieten (vanaf de
leeftijd van 60 jaar), de werknemer een loopbaan van ten minste 35 jaar moet kunnen bewijzen en
daarenboven moet elk jaar overeenstemmen met ten minste een derde van een voltijdse arbeidstij-
denregeling (artikel 4 van het KB van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leef-
baarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS, 17 januari 1997). Insgelijks wordt het minimale jaar-
lijkse recht maar aan een deeltijdse werknemer toegekend indien deze een loopbaan van ten minste
15 jaar kan bewijzen, waarvan elk jaar overeenstemt met minimum een derde van een voltijdse
arbeidstijdenregeling.
(80) L. Davoine, C. Erhel, “La qualité de l’emploi: une mise en perspective européenne”, La qualité
de l’emploi, Centre d’études de l’emploi, éd. La Découverte, coll. Repères, Parijs, 2006, p. 15; J.-A.
Ritter, R. Anker, “Bons emplois, mauvais emplois: les jugements des travailleurs dans cinq pays”,
Revue internationale du Travail, deel 141, nr. 4, Genève, pp. 365-395, 2002.
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In termen van veiligstelling van de deeltijdse werknemer blijken de verschillende
wettelijke maatregelen en conventionele bepalingen die in België sinds 1981 wer-
den doorgevoerd, ontoereikend te zijn. De hoofdreden voor dit gebrek aan zeker-
heid is het feit dat de wetgever de problematiek niet als een geheel in rekening
neemt; de wetgever wilde in eerste instantie immers komen tot een herverdeling
van het beschikbare werk en niet zozeer een wetgeving doorvoeren die de deeltijd-
se werknemers beschermt. Gevolg is dat de moeilijkheden die deze werknemers in
de praktijk ondervinden, slechts aleatorisch worden aangepakt.

Op het vlak van de sociale bescherming van de werknemer konden we vaststellen
dat er in sommige regelingen nog steeds moeilijkheden zijn. De sectoren kinderbij-
slag en gezondheidszorg vertonen geen specifieke problemen, maar dat geldt niet
voor de andere regelingen, die historisch gezien gebaseerd zijn op het inkomen van
de werknemer. Deeltijdse werknemers, die al benadeeld zijn door het feit dat ze een
lager loon ontvangen, moeten aan striktere voorwaarden voldoen dan de voltijdse
werknemers, willen ze kunnen genieten van een vervangingsinkomen waarvan het
bedrag in verhouding staat tot hun arbeidstijdenregeling, en voor de meesten onder
hen is dit bedrag ook ontoereikend om te voldoen aan hun behoeften en die van
hun gezin. De toepassing van de evenredigheidsregel, essentieel logisch gevolg van
het non-discriminatiebeginsel, brengt op dit niveau dan ook heel wat problemen
met zich mee.

In termen van flexibiliteit vormt deeltijds werk voor een deel van de bevolking een
mogelijkheid om privé- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen, maar een
essentieel onderscheid moet voor ogen worden gehouden: het verschil tussen vrij-
willig deeltijds werk en opgelegd deeltijds werk. Alleen zuiver vrijwillig deeltijds
werk moet in de hand worden gewerkt: alleen dat werk wordt los van elke vorm
van sociaaleconomische dwang uitgevoerd met de specifieke bedoeling om privé-
en beroepsleven beter met elkaar te verzoenen (81). Tot op heden stellen we echter
vast dat eerder verplicht deeltijds werk een forse ontwikkeling kent (82), maar het
huidige denken blijft echter geconcentreerd op vrijwillig deeltijds werk en maakt
niet altijd het onderscheid tussen beide arbeidstypes, met als gevolg dat regelgevin-
gen worden doorgevoerd die op een weinig gepaste manier inspelen op de behoef-
ten van de meerderheid van de deeltijdse werknemers.

Verder stellen we vast dat de wetgever niet echt heeft nagedacht over de mogelijk-
heden inzake flexibiliteit die aan deeltijdse werknemers kunnen worden geboden;
hij concentreerde zich liever op de voltijdse werknemers, ervan uitgaande dat deel-

(81) M. Dressen, op. cit., p. 117.
(82) Nog steeds merken we dat onvrijwillige deeltijdse arbeid in Europa toeneemt, maar voor België
gaan de cijfers sinds enkele jaren in dalende lijn. Zie de Enquête naar de arbeidskrachten van de
ADSEI – geüpdatet op 30 september 2010 en beschikbaar op het adres:
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=21166 (april 2011) – de cijfers voor deeltijdse
arbeid naargelang van de motivering
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/deeltijds/motivatie/index.jsp (april 2011).
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tijds werk op zich al flexibel genoeg is, in die zin dat het de werknemers meer vrije
tijd biedt dan hun voltijds tewerkgestelde collega’s. De stelsels voor vermindering of
opschorting van arbeidsprestaties bijvoorbeeld, moeten privé- en beroepsleven
beter met elkaar verzoenen, maar deze stelsels beogen in feite alleen werknemers
die voltijds tewerkgesteld zijn of werken in een arbeidstijdenregeling die overeen-
stemt met ten minste ¾ van een voltijdse regeling. De andere deeltijdse werknemers
beschikken alleen over de mogelijkheid om de uitvoering van hun arbeidsprestaties
volledig op te schorten en hebben recht op een uitkering waarvan het lage basisbe-
drag in verhouding staat tot hun arbeidstijdenregeling.

Het probleem is het volgende: deeltijds werk wordt in de meeste gevallen ingevoerd
in specifieke sectoren, met laaggeschoolde werknemers (grootdistributie, horeca,
gezondheidszorg en sociaal werk, huishoudelijke diensten, ...) (83). Over het alge-
meen zijn deze werknemers gebonden aan een zeer ongunstig werkrooster, wat het
moeilijk maakt om privéleven met beroepsleven te verzoenen. De flexibiliteit waar-
naar de wetgever streefde door met name de variabele werkroosters in te voeren,
moet vooral de wensen van de werkgevers vervullen en niet zozeer de werknemers
in staat stellen om tijd te kunnen besteden aan hun privé- en gezinsleven. 

Bovendien moeten we opmerken dat deeltijdse werknemers maar weinig mogelijk-
heden hebben om binnen de onderneming te evolueren of een opleiding te volgen
waarbij ze op de algemene arbeidsmarkt baat zouden kunnen hebben. Carrière
maken is alleen voor voltijdse werknemers weggelegd, want deeltijdse werknemers
worden vaak gezien als mensen die niet verlangen zich voor het leven in de onder-
neming in te zetten. Betere opleidingsmogelijkheden voor deeltijdse werknemers
blijken derhalve noodzakelijk te zijn opdat ze zich aan de typische ontwikkelingen
en wijzigingen van de huidige economie kunnen aanpassen.

De regelgeving puilt ook uit van verplichtingen en administratieve formaliteiten die
aan de werkgever worden opgelegd, maar hiermee wil men in eerste instantie ver-
mijden dat deeltijds werk een dekmantel is voor zwartwerk, en de bedoeling ervan
is zelden om deeltijdse werknemers veilig te stellen. De reglementering die de werk-
nemers moet beschermen en inzake de arbeidsduur minimumlimieten bepaalt, is
voor een groot deel semi-dwingend waarvan dus in overleg met de sociale partners
kan worden afgeweken. In het kader van de verwezenlijking van een daadwerkelijk
flexizekerheidsbeleid, zal het noodzakelijk zijn om opnieuw over deze verschillende
verplichtingen na te denken om deeltijdse werknemers in alle ondernemingen en
op alle niveaus in die ondernemingen gemakkelijker tewerk te stellen en tegelijker-
tijd voor deze werknemers enige vorm van zekerheid te garanderen.

(83) Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, Part-time work in
European companies, Establishment survey on working time 2004-2005, p. 13, 2007.
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Momenteel zijn zowel de sociale partners als de regering het eens over de noodzaak
om deeltijds werk in de hand te werken, aangezien een hoog percentage deeltijds
werk vaak gepaard gaat met een laag werkloosheidscijfer (84). De verwachtingen
verschillen echter: de werkgeversorganisaties bevestigen de nood aan een herwer-
king van de regelgeving, omdat die hun een echt keurslijf aanmeet van regels aan-
gaande de minimumarbeidsduur van een deeltijdse baan en tal van administratieve
formaliteiten die aan de werkgevers worden opgelegd. Voor de vakbondsorganisa-
ties moeten voor- en nadelen in overweging worden genomen: deeltijds werk aan-
vaarden betekent eigenlijk het aanvaarden van een reeks beperkingen op het vlak
van gezinsleven, sociaal en beroepsleven, van heel wat moeilijkheden inzake de
integratie van de werknemer in de onderneming en inzake de verwezenlijking van
een effectieve gelijke behandeling van mannen en vrouwen (85). Een werknemer
die een deeltijdse baan aanvaardt, doet dit meestal onder sociaaleconomische
dwang of omdat hij geen alternatieven heeft; dit type van werk is per slot van reke-
ning immers zelden het resultaat van een vrij gemaakte keuze (86).

Door zijn origine wordt deeltijds werk nog steeds beschouwd als een atypische
arbeidsvorm, een uitzondering op de arbeidsmarkt, aangezien het oorspronkelijk
niet de bedoeling was om een inkomensgarantie, noch een inschakeling op de
arbeidsmarkt te garanderen. In dat opzicht baseren het arbeidsrecht en ook het
socialezekerheidsrecht zich momenteel nog steeds op het a priori volgens hetwelk
een arbeidsovereenkomst in principe steeds voor een voltijdse betrekking wordt
afgesloten (87), omdat dit voor de werknemer meer zekerheid biedt en hem een
betere arbeidskwaliteit biedt. De crisis van de jaren zeventig echter wijzigde de aard
van het deeltijds werk: deeltijdse werknemers willen niet langer alleen maar een
welvaartsinkomen verdienen, maar in vele gevallen ook een overlevingsinkomen.
Daarom moeten we ons afvragen in welke mate deeltijds werk tegenwoordig nog
een atypische arbeidsvorm is en niet een globale aanpak verdient door middel van
een coherente regelgeving in het arbeidsrecht en de sociale zekerheid, een hervor-
ming die in het kader van de implementatie van een nieuw sociaal flexizekerheids-
model kan worden doorgevoerd.

(Vertaling)
____________

(84) P. Byrne-Sutton, op. cit., p. 386.
(85) M. Berckmans, op. cit., p. 5.
(86) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Conduire le changement struc-
turel. Le rôle des femmes, Rapport van een groepdeskundigen van hoog niveau bij de secretaris-
generaal, Parijs, p. 27, 1991; D. De Vos, “L’exercice des missions syndicales à temps partiel, facilité?”,
nota HJEG, 4 juni 1992, J.T.T., p. 325, 1993. Uit de Enquête naar de arbeidskrachten die door Euro-
stat werd georganiseerd (2006), kunnen we afleiden dat meer dan 6 miljoen Europese vrouwen
tussen 25 en 49 jaar oud genoodzaakt zijn om niet te werken of om deeltijds te werken wegens hun
verantwoordelijkheden in het gezin [Europese Commissie, verslag van de Commissie aan de Raad,
het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s,
De gelijkheid tussen vrouwen en mannen – 2009, COM(2009) 77, p. 4].
(87) W. Van Eeckhoutte, V. Neuprez, op. cit., p. 601.
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EEN NIEUWE GENERATIE BILATERALE 
SOCIALEZEKERHEIDSVERDRAGEN: IETS
NIEUWS ONDER DE ZON? (1) (2)

DOOR PETER VERMEULEN

Juridisch adviseur, Groep S

INLEIDING

In de loop van de jaren heeft België met tal van landen bilaterale verdragen inzake
sociale zekerheid gesloten. Aangezien de tijdspanne waarin deze verdragen werden
afgesloten meer dan een halve eeuw omvat, valt het te verwachten dat deze conven-
ties aan verandering onderhevig zullen geweest zijn. De tijdsgeest, veranderende
economische en demografische omstandigheden, de evolutie van de sociale zeker-
heid in beide landen, multilaterale overeenkomsten, …: zij vormen allemaal factoren
die de inhoud van de bilaterale socialezekerheidsverdragen kunnen beïnvloeden.

In deze bijdrage ontkomt men er dan ook niet aan het onderzoeksveld rigoureus te
beperken. Niet alleen is elk verdrag het resultaat van een onderhandelingsproces
waarbij de vrucht van deze negotiatie steeds maatwerk is, zodat geen enkel verdrag
identiek is aan een ander, ook het aantal verdragen dat de afgelopen jaren door Bel-
gië werd gesloten, noodzaakt ons tot het maken van keuzes. Bovendien is het
socialezekerheidsrecht ook een onderdeel van het recht dat in heel wat multilatera-
le overeenkomsten aan bod komt.

Een eerste kaap die moet worden gerond, is de bepaling van het begrip nieuwe
generatie. Er wordt voor gekozen om ons onderzoek aan te vatten bij het verdrag
met Chili. In zekere zin betreft het hier een arbitraire keuze, die enkel steunt op het
feit dat dit het eerste verdrag is na een lange periode waarin geen verdragen werden
aangegaan. Een tiental verdragen werden in de jaren daaropvolgend gesloten, en
zullen bij het onderzoek betrokken worden. Het gaat om verdragen met de Filippij-
nen, Kroatië, Australië, Japan, Zuid-Korea, Bosnië-Herzegovina, India, Uruguay,
Quebec en Macedonië. Is er uniformiteit binnen de verdragen of verschillen zij op

(1) Deze tekst is een gereduceerde versie van een bijdrage die tot stand kwam in het kader van de
master na master Sociaal Recht, onder het promotorschap van professor dr. G. Van Limberghen en
bekroond werd met de Base-studentenprijs.
(2)  Onderzoek afgesloten op 31 juli 2010.
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substantiële wijze van elkaar? Deze generatie zal vervolgens vergeleken worden met
de vorige generaties, die op hun beurt ook zullen dienen afgelijnd te worden. Ten
titel van volledigheid vermelden wij dat er recentelijk bijkomende verdragen wer-
den afgesloten met Brazilië en Argentinië. Aangezien zij nog niet ter goedkeuring
werden voorgelegd aan het Parlement zullen wij ze hier niet bespreken.

Multilaterale verdragen zullen slechts de revue passeren in zoverre er een wisselwer-
king blijkt tussen hen en hun bilaterale tegenhangers.

De volgende keuze bestaat erin te bepalen op welke punten het onderzoek zich zal
toespitsen. Het toepassingsgebied ligt voor de hand, al zullen wij ons hier beperken
tot het personeel en materieel toepassingsgebied.

Aangezien elk bilateraal verdrag zal proberen een aantal socialezekerheidsrechten
van migranten te beschermen, dient het ook een aantal coördinatiemechanismen te
bevatten die dit doel mogelijk maken. Ook zij zullen onderworpen worden aan een
analyse. De verdragen zullen vergeleken worden op de aanwijzingsregels die zij
bevatten, op het bestaan van een discriminatieverbod, op exportbepalingen en
samentellingsregels.

Uiteindelijk resulteert dit in een slotconclusie en mogelijke aanbevelingen of punten
die verder onderzoek vergen.

1. EEN KORTE HISTORISCHE ONTWIKKELINGSSCHETS VAN DE BILATERALE SOCIALE-
ZEKERHEIDSVERDRAGEN

Het Belgische coördinatierecht kent reeds een lange geschiedenis. Vanaf het begin
van de twintigste eeuw werden er al bilaterale coördinatieverdragen gesloten. Van
algemene sociale zekerheid was nog amper sprake toen België reeds met het Groot-
Hertogdom Luxemburg en Frankrijk bilaterale verdragen sloot rond een verzekering
tegen arbeidsongevallen (3). Daarvoor trof men deze coördinatieregels enkel als
accessorium aan in handels- of vriendschapsverdragen. Ook in de verdragen die aan
het begin van deze eeuw tot stand kwamen, lag de nadruk op het voorkomen van
concurrentievervalsing, waartoe dubbele bijdragen konden leiden (4).

(3) A. Rymenans, Internationale verdragen inzake sociale zekerheid. Belgische pensioenregeling voor
werknemers, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 4-5, p. 370, 1984.
(4) Mr. Drs. M. Van Everdingen, Mr. P.J. Fehling en Mr. T.E.C. Werner-De Buck, Bilaterale verdragen:
eenheid of verscheidenheid, PS documenta, nr. 2, p. 156, 2008.
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Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat de bilaterale socialezekerheidsverdragen
min of meer de vorm aannemen zoals wij die tot vandaag kennen. Zo worden er in de
eerste tien jaar na de oorlog verdragen gesloten met Nederland (5), Frankrijk (6), Ita-
lië (7), Luxemburg (8), Zwitserland (9), Joegoslavië (10) en San Marino (11). De ver-
dragen waarvan het belang minimaal is geworden omwille van de toetreding tot de
Europese Unie en de werking van de Europese Verordening nr. 883/2004 (of diens
voorganger de Verordening nr. 1408/71) blijven hier verder onbesproken (12).

Vanaf midden de jaren zestig heeft België een belangrijke reeks van verdragen geslo-
ten die op dit moment nog steeds in hun ongewijzigde vorm in werking zijn, behalve
het verdrag met Turkije dat reeds verschillende keren werd aangepast. Het gaat om

(5) Wet 2 juni 1949 houdende goedkeuring van het Verdrag tussen België en Nederland betreffende
de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering ondertekend de 29
augustus 1947 te ‘s Gravenhage, BS, 10 augustus 1949, 7668; De wet houdende de goedkeuring van
het verdrag zullen wij enkel de eerste keer vermelden. Vervolgens zullen wij ons in de daaropvolgen-
de verwijzingen beperken tot de naam van de overeenkomst.
(6) Wet 2 juni 1949 tot goedkeuring der Algemene Overeenkomst tussen België en Frankrijk betref-
fende de maatschappelijke zekerheid, van het aanvullend akkoord betreffende het op de grens- en de
seizoenarbeiders toepasselijk regime der maatschappelijke zekerheid, van het aanvullend akkoord
betreffende het op de arbeiders in de mijnen en in de er mee gelijkgestelde inrichtingen toepasselijk
regime der maatschappelijke zekerheid, van het protocol betreffende de vergoeding aan bejaarde
loonarbeiders en de tijdelijke vergoeding aan oude lieden en van het protocol betreffende de werk-
loosheidsvergoedingen, getekend de 17e januari 1948 te Brussel, alsmede van de aanhangsels, getek-
end de 9e augustus 1948 te Parijs, BS, 29 juli 1949, 7526.
(7) Wet 2 juni 1949 tot goedkeuring der Overeenkomst betreffende de sociale verzekeringen tussen
België en Italië, ondertekend op 30 april 1948, BS, 14 augustus 1949, 7828.
(8) Wet houdende goedkeuring van de Algemene Overeenkomst tussen België en het Groothertog-
dom Luxemburg betreffende de maatschappelijke zekerheid en het Aanvullend Akkoord betreffende
het regime van maatschappelijke zekerheid dat van toepassing is op de arbeiders in de mijnen en
ondergrondse groeven, ondertekend te Luxemburg, de 3e december 1949, BS, 5 april 1951, 2486.
(9) Wet 3 augustus 1953 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Zwitserland
inzake sociale verzekeringen en algemeen protocol, ondertekend te Bern op 17 juni 1952, BS, 5
november 1953, 4845.
(10) Wet 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het verdrag tussen België en Joegoslavië betreffende
de sociale zekerheid, ondertekend op 1 november 1954 te Belgrado, BS, 1 september 1956, 5774.
(11) Wet 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en
de Republiek San Marino, teneinde de toepassing van de Belgische wetgeving inzake sociale
zekerheid en de Sanmarinaanse wetgeving inzake sociale zekerheid en kinderbijslag op de onderdanen
van beide landen te organiseren, ondertekend te Brussel op 22 april 1955, BS, 6 oktober 1956, 6674.
(12) Verord. Europees Parlement en de Raad nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördi-
natie van de socialezekerheidsstelsels, Pb. L., 30 april 2004, 166, 1 (hierna Verordening nr. 883/2004
genoemd); Verord. Raad nr. 1408/71, 14 juni 1971, betreffende de toepassing van de socialezeker-
heidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, Pb. L., 5 juli 1971, 149, 2 (hierna Verordening nr. 1408/71 genoemd).
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de verdragen met Marokko (13), Algerije (14), Tunesië (15), Israël (16) en dus ook
Turkije (17). Ook in Nederland ziet men dat in deze periode met dezelfde landen
socialezekerheidsverdragen werden gesloten. De noodzaak hiertoe volgde uit de
emigratie die op dat moment uit verschillende van deze landen op gang kwam, hier-
bij actief ondersteund door zowel de immigratie- als de emigratielanden, waarmee
zij de economie in de immigratielanden tot bloei brachten (18).

Wegens hun tewerkstelling in België werden voor deze werknemers socialezeker-
heidsbijdragen geïnd. Nochtans kwamen er in de Belgische wetgeving een aantal
bepalingen voor waarbij de toekenning van sociale voordelen ondergeschikt was
aan het bezit van de Belgische nationaliteit of aan het wonen op het Belgische
grondgebied. Om die reden dienden er derhalve afspraken gemaakt te worden waar-
door ook deze werknemers aanspraak konden maken op prestaties van de sociale
zekerheid.

De beweegreden tot het sluiten van een verdrag met Israël is eerder wegens een
omgekeerde migratiebeweging: Belgische en Israëlische onderdanen die België ver-
lieten om zich in Israël te vestigen (19).

Het verdrag met Algerije werd in hoofdzaak afgesloten als gevolg van de onafhanke-
lijkheid van de Algerijnse republiek op 1 juli 1962. Tot voor die datum waren de
E.E.G.-Verordeningen nr. 3 en 4 inzake de sociale zekerheid van migrerende werk-
nemers van toepassing op de Algerijnse werknemers en dit op grond van hun Franse
nationaliteit. Vanaf deze datum genoten deze werknemers niet langer een aangepas-
te juridische bescherming op internationaal vlak. Daarom werd door de Belgische

(13) Wet 20 juli 1970 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni
1968, BS, 25 juli 1971, err. BS, 22 september 1971.
(14) Wet 3 juli 1969 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België
en de Democratische Volksrepubliek Algerije, en van het bijgevoegd Protocol, ondertekend te Brus-
sel op 27 februari 1968, BS, 25 oktober 1969, 10329.
(15) Wet 4 augustus 1976 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, en van het protocol, ondertekend
te Tunis op 29 januari 1975, BS, 23 oktober 1976, 13722.
(16) Wet 2 april 1973 houdende goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971, BS, 18 april
1973, 4759.
(17) Wet 26 februari 1968 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk
België en de Republiek Turkije betreffende de Sociale Zekerheid van 4 juli 1966, BS, 10 april 1968,
4009.
(18) Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Algemeen Ver-
drag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid, Parl. St.,
1966-67, 374-1, 1.
(19) Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, Parl. St., 1971-72,
366-1, 1.
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overheid geoordeeld dat de billijkheid gebood om met de Algerijnse republiek een
verdrag af te sluiten dat tot doel had de op grond van de hoger vermelde Verorde-
ningen verworven socialezekerheidsrechten te beschermen (20).

Aangezien al deze verdragen, los van de beweegredenen om tot een overeenkomst
te komen, getuigen van een grote éénvormigheid, zullen wij hen bij de vergelijking
met de nieuwe generatie socialezekerheidsverdragen als één groep behandelen, ten-
zij de noodzaak vereist om één bepaald verdrag van deze vijf van naderbij onder de
loep te nemen. In deze bijdrage zullen wij over deze verdragen spreken als de bilate-
rale socialezekerheidsverdragen met de landen van het Middellandse Zeegebied,
kortweg de Middellandse Zeeverdragen.

Een volgende aparte generatie verdragen die duidelijk te onderscheiden is van de
Middellandse Zeeverdragen zijn de socialezekerheidsverdragen met de Verenigde
Staten en Canada. Blijkens de Memorie van Toelichting werden de beide socialeze-
kerheidsverdragen om een dubbele reden gesloten. Vooral het verdrag met de Ver-
enigde Staten had daarbij onmiskenbaar een economisch motief als beweegreden.
Immers, dubbele onderwerping van onderdanen van de Verenigde Staten die een
beroepsbezigheid in België uitoefenden, bleek een belangrijke handicap voor onder-
nemingen in de Verenigde Staten die investeringen planden in België. Omgekeerd
werd in de Memorie eveneens naar voor geschoven dat ook Belgische bedrijven
profijt haalden uit exclusieve onderwerping aan één socialezekerheidsstelsel (21).

Verder werd het ook noodzakelijk geacht om een antwoord te bieden aan talrijke
landgenoten die in de jaren voordien waren uitgeweken naar de Verenigde Staten of
Canada en daar de nationaliteit van die landen hadden aangenomen. Hoewel die
emigratie op het moment van het afsluiten van de verdragen reeds in belangrijke
mate was stilgevallen, bleken deze onderdanen bij een eventuele terugkeer grote
moeilijkheden te ondervinden voor de toekenning van een pensioen of een ziekte-
en invaliditeitsuitkering (22). De beide verdragen trachtten hieraan te verhelpen.

In het kader van artikel 23, 1e van de overeenkomst tussen Canada en België werd
op 28 maart 2006 een aparte overeenkomst gesloten tussen België en Quebec. Deze
overeenkomst ligt thans in het parlement ter goedkeuring voor en regelt de sociale

(20) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek
Algerije, en van het bijgevoegd Protocol, Parl. St., B.Z. 1968, 138-1, 1.
(21) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende goedkeuring van de Overeenkomst
over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika en slot-
protocol, Parl. St., 1983-84, 779, 1.
(22) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende goedkeuring van de Overeenkomst
over de sociale zekerheid tussen België en Canada, Parl. St., 1985-86, 219, 2.
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zekerheidsrelaties tussen de Canadese provincie Quebec en België (23). Quebec
heeft binnen Canada immers een bijzondere plaats en is zelf verantwoordelijk voor
de organisatie van zijn eigen socialezekerheidsstelsel (24).

Vervolgens is het vele jaren stil en worden er geen verdragen gesloten. Wel werden er
onderhandelingen gevoerd met verschillende Scandinavische landen (Noorwegen,
Finland en Zweden), maar dit heeft niet geresulteerd in ondertekende overeenkom-
sten, mede als gevolg van het feit dat Finland en Zweden uiteindelijk zijn toegetreden
tot de Europese Unie. Daarnaast dient onmiskenbaar vastgesteld te worden dat de
overheid erg weinig interesse betoonde in de materie, ook op het organisatorische
vlak van de bevoegde diensten, hetgeen leidde tot een inertie die jaren duurde.

Het is pas met het verdrag met Chili dat de Belgische overheid de draad weer
opneemt waar hij meer dan tien jaar was blijven liggen (25). Het verdrag met Chili is
het eerste van een generatie van nieuwe verdragen die hier zullen bestudeerd wor-
den. De voornaamste bekommernis om een verdrag te sluiten lag in het feit dat er
een aantal Chileense politieke vluchtelingen na het aftreden van Augusto Pinochet
en het herstel van de democratie, graag terug wensten te keren naar hun thuisland.
Zonder een bilateraal socialezekerheidsverdrag zouden zij hun Belgische pensioen-
rechten verliezen, niettegenstaande het feit dat zij hier vanzelfsprekend de nodige
bijdragen hadden betaald (26). Het bilateraal verdrag trachtte hieraan te verhelpen.

Vanaf de jaren 2000 gaat de Belgische overheid in acceleratie en worden een groot
aantal verdragen gesloten. De verdragen met Kroatië, Bosnië-Herzegovina (27) en
Macedonië treden in de plaats van het verdrag van 1 november 1954 tussen België
en Joegoslavië, dat enkel nog geldt in de relatie met Servië, Kosovo en Montenegro.
Hoewel de Memorie van toelichting niks prijsgeeft over de redenen om over te gaan
tot het sluiten van een verdrag, mag men er van uitgaan dat het hier op de eerste
plaats gaat om een element van natiebevestiging voor deze nieuwe lidstaten, eerder
dan dat economische motieven de grondslag zouden vormen van de totstandkoming
van deze drie verdragen. Zo bedroeg het aantal detacheringsbewegingen van België
naar Macedonië tussen 2004 en 2008 amper 17. Naar Bosnië-Herzegovina werden in
diezelfde periode nauwelijks 34 werknemers gedetacheerd (28).

(23) Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en Quebec, Parl. St., Kamer 2009-2010, nr. 2242/1.
(24) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betr-
effende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec, Parl. St., Kamer 2009-2010, nr.
2242/1, 2.
(25) De verwijzingen naar de verdragen en hun vindplaats werd achteraan in tabelvorm opgenomen.
(26) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili en met de
administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betref-
fende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili, Parl. St., Kamer 1998-
99, nr. 1-1317/1, 2.
(27) Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina van 6 maart 2006, Parl. St., 2007-08, nr. 4-881/1.
(28) Cijfers werden ons mondeling verschaft door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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Ook het verdrag met Uruguay kwam niet op grond van economische motieven tot
stand, maar zou eerder omwille van diplomatieke overwegingen tot stand zijn geko-
men. Zulke overeenkomsten veruiterlijken dan ook veeleer de vriendschappelijke
relaties tussen de verdragspartijen (29). Hoe dan ook valt het ten zeerste te betreu-
ren dat er nergens in de parlementaire voorbereidingen, noch door de Volksverte-
genwoordigers, noch door de Regering de moeite wordt genomen om de wetsont-
werpen van enige omstandige commentaar te voorzien. Deze kritiek geldt overigens
mutatis mutandis bijna voor elke wet houdende goedkeuring van een verdrag en de
hierbij horende parlementaire stukken. De Memorie van Toelichting wordt erin
gedegradeerd tot een stijlformule, waarbij gepoogd wordt met zo min mogelijk
woorden, al even weinig te zeggen.
Het bilateraal socialezekerheidsverdrag met de Filippijnen kwam tot stand na een
handelsmissie onder leiding van de kroonprins van België. Al spoedig noopte
onenigheid over de toepassing van de overeenkomst tot een bijkomende regeling,
gesloten op 18 augustus 2005, die met retroactieve kracht op dezelfde datum als het
bilateraal verdrag in werking trad (30). Hierop wordt later teruggekomen (31).

Tot slot zijn er de verdragen met Australië, Japan, Zuid-Korea en India (32) die
omwille van een zuiver economische finaliteit werden gesloten. Het betreft hier ver-
gevorderd geïndustrialiseerde landen, zodat men minstens al omwille van deze
beweegreden kan vermoeden dat zij het nauwst zullen aansluiten bij de verdragen
met de Verenigde Staten en Canada. Het onderzoek zal moeten uitmaken of dit
effectief het geval is.

(29) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Kluwer, Antwerpen, p. 32,
1991.
(30) Akkoord tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk België en de Republiek der Filippij-
nen betreffende de toepasselijke wetgeving voor personen die tewerkgesteld zijn aan boord van een
schip dat vaart onder de vlag van één van beide staten van 18 oktober 2005, BS, 20 december 2005,
54478.
(31) Zie infra 3.3.2.
(32) Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen
het Koninkrijk België en de Republiek India van 3 november 2006, Parl. St., 2007-08, nr. 4-894/1.
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Ook de bilaterale verdragen die België heeft gesloten met de huidige E.U.-lidstaten
werden niet in het overzicht opgenomen. Het gaat om de volgende landen:

TABEL 1: BILATERALE VERDRAGEN VAN BELGIE MET HUIDIGE E.U.-LIDSTATEN

Dit komt omdat de relatie tussen België en deze landen thans wordt geregeld door
de Verordeningen nr. 1408/71 en nr. 883/2004, zodat hun belang zeer beperkt is
geworden.

Wel kunnen burgers van de lidstaten van de Raad van Europa zich beroepen op de
Europese interimovereenkomsten die in de schoot van de Raad van Europa tot stand
zijn gekomen (33). Deze overeenkomsten multilateraliseren de bilaterale verdragen
die door de leden van de Raad van Europa onderling werden afgesloten. Hierop
wordt bij de bespreking van het toepassingsgebied van de socialezekerheidsverdra-
gen teruggekomen.

2. HET TOEPASSINGSGEBIED IN DE VERSCHILLENDE BILATERALE SOCIALEZEKER-
HEIDSVERDRAGEN

2.1. ALGEMEEN
Om de reikwijdte te bepalen van de verschillende bilaterale socialezekerheidsver-
dragen is het essentieel om een juist inzicht te krijgen van het toepassingsgebied
van deze verdragen. Het toepassingsgebied kan afgebakend worden aan de hand van

(33) Wet 25 maart 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: Europese Inte-
rim-overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom,
invaliditeit en overlevenden van 11 december 1953 en de Europese Interim-overeenkomst betreffen-
de regelingen inzake sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlevenden van 11 decem-
ber 1953, BS, 27 juni 1957, 4572.122

Verdrag Datum van
ondertekening

Publicatiedatum 

Duitsland 7 december 1957 21 februari 1964 

Frankrijk 17 januari 1948 29 juli 1949

Griekenland 1 april 1958 24 januari 1961

Italië 30 april 1948 18 augustus 1949

Nederland 29 augustus 1947 10 augustus 1949

Oostenrijk 4 april 1977 1 december 1978

Polen 26 november 1965 19 augustus 1967

Portugal 14 september 1970 16 maart 1973

Spanje 28 november 1956 18 mei 1958

Slovenië 1 november 1954 1 september 1956
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vier aspecten: het toepassingsgebied ‘ratione loci’, het toepassingsgebied ‘ratione
temporis’, het toepassingsgebied ‘ratione materiae’ en het toepassingsgebied ‘ratio-
ne personae’. Enkel deze laatste twee invalshoeken zullen wij in detail bekijken.

2.2. HET TOEPASSINGSGEBIED ‘RATIONE PERSONAE’

2.2.1. Het belang van de nationaliteit: open versus gesloten personeel toepassingsgebied
Het toepassingsgebied ‘ratione personae’ bepaalt de personele werkingssfeer van
een verdrag. Hiermee wordt aangegeven op welke personen het verdrag van toepas-
sing is. Twee mogelijkheden kunnen grosso modo worden onderscheiden: ofwel
wordt het personeel toepassingsgebied beperkt tot de onderdanen van de beide ver-
dragsstaten, eventueel aangevuld tot vluchtelingen en staatlozen, ofwel bepaalt het
verdrag een algemene werkingssfeer die alle personen onder het verdrag brengt die
ook onder het toepassingsgebied vallen van de verschillende wetgevingen naar waar
wordt verwezen. Dit dient dan niet noodzakelijk gelieerd te zijn aan een nationali-
teitsvereiste. Men spreekt dan respectievelijk over een gesloten en open personeel
toepassingsgebied. Door Van Everdingen, Fehling en Werner-De Buck wordt opge-
merkt dat het te verwachten valt dat de gesloten personele werkingssfeer vooral zal
voorkomen bij oudere verdragen, omdat zij steevast werden gebaseerd op het
wederkerigheidsbeginsel (34).

Verschillende recente Belgische bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid ble-
ken evenwel nog altijd stringenter. Zo bepalen de meeste verdragen dat de overeen-
komst van toepassing is op de personen op wie de wetgeving van één van beide
overeenkomstsluitende staten van toepassing is of geweest is en die onderdanen
zijn van één van beide overeenkomstsluitende staten, dan wel staatlozen of vluchte-
lingen die door één van beide overeenkomstsluitende partijen zijn erkend, alsmede
hun gezinsleden en hun nagelaten betrekkingen (35).

De kentering kwam er pas met het verdrag met Australië waarin België voor de eer-
ste keer voor een open personeel toepassingsgebied koos, gevolgd door de verdra-
gen met Japan, Macedonië, Uruguay, Bosnië-Herzegovina en India. Telkens wordt 

(34) Mr. Drs. M. Van Everdingen, Mr. P.J. Fehling en Mr. T.E.C. Werner-De Buck, Bilaterale verdra-
gen: eenheid of verscheidenheid, PS documenta, nr. 2, p. 159, 2008.
(35) Art. 3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek Kroatië; art. 3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen.
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er door beide landen gekozen voor een open personele werkingssfeer (36) (37).
Deze ommekeer in de nieuwe generatie verdragen was een rechtstreeks gevolg van
het arrest Gottardo en de aanbevelingen die de Administratieve Commissie als
gevolg van dit arrest had uitgevaardigd die de aanleiding gaven voor de bevoegde
Belgische diensten om voortaan bij voorkeur te opteren voor een open personele
werkingssfeer (38).

Het onderscheid tussen een open en gesloten toepassingsgebied dient wel genuan-
ceerd te worden. In het begin van de jaren vijftig was België medeondertekenaar
van de interim-akkoorden (39). Deze akkoorden beogen aan de hand van het non-
discriminatieverbod de bilaterale socialezekerheidsverdragen in zekere mate te mul-
tilateraliseren (40). De interim-akkoorden bepalen dat elk verdrag dat werd of wordt
gesloten tussen twee of meer partijen van de interim-overeenkomst, van toepassing
is op een onderdaan van elke partij van de interim-overeenkomst alsof hij onderdaan
was van één van de overeenkomstsluitende partijen (41). De bepalingen hebben
o.a. betrekking op de aanduiding van de toepasselijke wetgeving, totalisatie van tijd-
vakken en export van uitkeringen. Dit betekent dat staten zich niet meer kunnen
beroepen op de nationaliteitsvoorwaarden die voorkomen in bilaterale afspraken
ten aanzien van onderdanen van derde partijen die de interim-overeenkomsten heb-
ben geratificeerd (42).

(36) Art. 3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Repu-
bliek India; art. 3, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zeker-
heid; art. 3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de
Macedonische Regering; art. 3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Konink-
rijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay.
(37) Het verdrag met Zuid-Korea grijpt in art. 3 uitzonderlijk terug naar de oude formulering, maar
dat is te wijten aan een lang aanslepende onderhandelings- en ratificatieprocedure.
(38) HvJ, 15 januari 2002, C-55/00, Elide Gottardo vs. Instituto nazionale delle previdenza sociale
(I.N.P.S.), Jur.HvJ, 2002, I-00413; Voor een beknopte bespreking van het arrest: S. Fiorelli, De
uitholling van de nationaliteitsvereiste voor EU-onderdanen in bilaterale verdragen omtrent verwijz-
ingsregels voor de bepaling van het socialezekerheidsstelsel – Een Belgische jurisprudentiële inter-
pretatie van het arrest Gottardo, JTT, p. 273, 2009.
(39) Wet 25 maart 1957 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: Europese
Interim-overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouder-
dom, invaliditeit en overlevenden van 11 december 1953 en de Europese Interim-overeenkomst be-
treffende regelingen inzake sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlevenden van 11
december 1953, BS, 27 juni 1957, 4572.
(40) http://www.socialeye.be; CO200242558, Bijgewerkt tot 31/03/2009.
(41) Art. 3, Europese Interim-overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de
regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlevenden van 11 december 1953 en art. 3, Europese
Interim-overeenkomst betreffende regelingen inzake sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit
en overlevenden van 11 december 1953.
(42) De volgende lidstaten van de Raad van Europa hebben zowel beide Interim-overeenkomsten als
beide protocollen ondertekend: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, Ierland, Ijsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije
en Zweden.
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2.3. HET TOEPASSINGSGEBIED ‘RATIONE MATERIAE’

2.3.1. De geviseerde socialezekerheidsrechten
Bij studie van de verschillende wetten die aan het materieel toepassingsgebied van
de bilaterale verdragen worden onderworpen, ontwaart men al snel een dichotomie
tussen de verdragen die enkel de lange termijnprestaties onder hun toepassingsge-
bied brengen en verdragen die een zeer wijd toepassingsgebied kennen, met alle
klassieke takken van de sociale zekerheid.

Zo zijn de verdragen met Chili, de Filippijnen, India, Japan, Uruguay en Zuid-Korea
voor wat België betreft, enkel van toepassing op de wetgevingen betreffende de
rust- en overlevingspensioenen en de invaliditeitsuitkeringen. Het verdrag met Aus-
tralië vertrekt van dezelfde socialezekerheidsprestaties maar in een bijkomend ver-
drag werd ook de gezondheidszorgenverstrekking geviseerd (43).

Enkel de verdragen met Macedonië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina beschikken over
een toepassingsgebied dat naast pensioenen en invaliditeitsuitkeringen ook gezins-
bijslag, ziekte- en moederschapsverzekering, werkloosheidsverzekering, arbeidson-
gevallenverzekering en beroepsziekteregeling omvat (44).

Dit veeleer beperkt toepassingsgebied mag men niet zozeer op de eerste plaats ver-
klaren vanuit de onwil van beide partijen om hun onderdanen slechts een beperkte
coördinatieregeling toe te kennen. Veel van deze landen kennen een socialezeker-
heidssysteem dat op Angelsaksische leest is geschoeid en de overheid organiseert er
dikwijls zelf slechts een beperkt aantal socialezekerheidsverzekeringen. Socialeze-
kerheidsprestaties zoals bijvoorbeeld gezinsbijslag zijn dan onbestaande of worden
op deelstaatniveau georganiseerd. Nochtans staat niets er aan in de weg dat België
met andere landen overeenkomsten zou sluiten op deelstaatniveau. Zo heeft de
ministerraad reeds een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met de
overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Québec (45). Opvallend is
hierbij dat deze overeenkomst een eerder ruim materieel toepassingsgebied kent,
met inbegrip van de wetgeving betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en
de verzekering inzake geneeskundige verzorging (46). Onderhandelingen met ande-
re deelstaten zitten op dit moment niet in de pijplijn.

(43) Art. 2, Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk Bel-

gië en Australië.
(44) Art. 2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Kroatië; art. 2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische
Regering en de Macedonische Regering; art. 2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina.
(45) Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en Quebec, Parl. St., Kamer 2009-2010, nr. 2242/1.
(46) Art. 2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec.
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Bij de verdragen die enkel de langetermijnprestaties regelen, wordt ook de wetge-
ving betreffende de sociale zekerheid onder het toepassingsgebied gebracht, doch
enkel met betrekking tot de aanduiding van de toepasselijke wetgeving. Dit mecha-
nisme verschijnt eveneens voor het eerst in de verdragen met de Verenigde Staten
en Canada, maar was toen ook toepasselijk op o.a. de wetgeving betreffende de
werkloosheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten en zelfs de jaarlijkse vakantie.

Het verdrag met Japan ligt in de lijn van de andere verdragen van de nieuwe genera-
tie. De methodiek is evenwel verschillend. Zo wordt het verdrag eerst toepasselijk
verklaard op de wetgeving met betrekking tot de langetermijnprestaties (rust- en
overlevingspensioenen en invaliditeitsverzekering), maar ook op de wetgeving
betreffende de sociale zekerheid voor werknemers en voor zelfstandigen (47). Ver-
volgens wordt artikel per artikel bepaald of zij ook van toepassing zijn op de twee
laatste wetgevingen. Het uiteindelijke resultaat van deze gecompliceerde formule-
ring verschilt in wezen niet van de andere verdragen zodat, minstens om reden van
leesbaarheid, de klassieke formulering uit de verdragen met Chili, de Filippijnen,
India, Uruguay, Zuid-Korea of Australië te prefereren valt.

Daar staat tegenover dat de verdragen met Kroatië, Bosnië en Macedonië overeen-
komsten zijn die in de plaats traden van het verdrag betreffende de sociale zeker-
heid van 1 november 1954 tussen Joegoslavië en België, dat op zijn beurt ook al
gekenmerkt wordt door een ruim toepassingsgebied (48). In dat opzicht zou het
natuurlijk onzinnig zijn om een nieuw verdrag te sluiten dat een achteruitgang zou
betekenen voor de onderdanen van de verdragsluitende staten. Bovendien speelde
hier ongetwijfeld de invloed van de Verordening nr. 1408/71 een rol (49).

De beperkte materieelrechtelijke horizon van de bilaterale socialezekerheidsverdra-
gen wordt vastgesteld in de verdragen met de Verenigde Staten en Canada. Deze
beide verdragen staan in schril contrast met de verdragen van de landen van het
Middellandse Zeegebied die juist gekenmerkt worden door een zeer ruim materieel
toepassingsgebied. De verklaring hiervoor zijn ongetwijfeld de redenen die aan de
grondslag liggen van het sluiten van beide generaties verdragen (50). Aangezien de
huidige generatie verdragen wordt gesloten om redenen die nauw aansluiten bij de
drijfveren om tot verdragen met Canada en de Verenigde Staten te komen, hoeft het
niet te verwonderen dat zij op het vlak van het materieel toepassingsgebied nauw
bij elkaar aanleunen.

(47) Art. 2, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid.
(48) Art. 2, Verdrag tussen België en Joegoslavië betreffende de sociale zekerheid.
(49) Art. 4, Verordening nr. 1408/71.
(50) Zie supra deel 1.
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2.3.2. De aard van de arbeidsverhouding
In de verdragen van de nieuwe generatie wordt steevast de neutrale term ‘personen
op wie de wetgeving van één van beide staten van toepassing is’ gebruikt om het
personele toepassingsgebied te bepalen. Deze zelfde formulering wordt reeds terug-
gevonden in de Noord-Amerikaanse socialezekerheidsverdragen (51). Dit is niet het
geval voor de socialezekerheidsverdragen van het Middellandse Zeegebied waar
reeds in het artikel dat het personeel toepassingsgebied bepaalt, duidelijk gemaakt
wordt welke de arbeidsrelatie moet zijn om onder de werking van het verdrag te
vallen (52). De conclusie dat deze nieuwe generatie verdragen zonder meer toepas-
sing zullen vinden op alle soorten arbeidsverhoudingen is nochtans voorbarig. De
wetgeving naar waar verwezen wordt in het materiële toepassingsgebied kan
immers enkel van toepassing zijn op bijvoorbeeld werknemers.

Deze manier van formuleren verraadt reeds de verwevenheid tussen het materieel
en personeel toepassingsgebied. Omwille van het feit dat deze afbakening in de
nieuwe generatie verdragen wordt teruggevonden onder het materieel toepassings-
gebied, wordt ervoor geopteerd om de bespreking van de arbeidsverhouding en het
belang ervan bij het bepalen van de toepasselijkheid van de verdragen, op te nemen
in deze afdeling.

In de verdragen met de landen van het Middellandse Zeegebied werden enkel de
werknemers onder het toepassingsgebied gebracht, met uitzondering van het ver-
drag met Turkije, maar ook hier was het oorspronkelijke verdrag enkel van toepas-
sing op werknemers (53). Deze generatie socialezekerheidsverdragen staat dan ook
in schril contrast met de generatie Noord-Amerikaanse socialezekerheidsverdragen.
In de beide verdragen van deze generatie worden de zelfstandigen opgenomen in
het toepassingsgebied (54).

(51) Art. 3, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika; art. 3, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada.
(52) Art. 1bis, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de
sociale zekerheid; art. 1, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko
betreffende de sociale zekerheid; art. 1, Algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen
het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië; art. 1, Overeenkomst betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël.
(53) Art. 1bis, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de
sociale zekerheid; art. 1, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko
betreffende de sociale zekerheid; art. 1, Algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen
het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië; art. 1, Overeenkomst betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël; art. 1, Algemeen verdrag betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije.
(54) Art. 3, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika; art. 3, Overeenkomst over de Sociale Zekerheid tussen België en Canada.
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Deze lijn wordt in de meeste bilaterale socialezekerheidsverdragen van de nieuwe
generatie doorgetrokken (55).

3. PRINCIPES VAN COORDINATIE IN DE NIEUWE GENERATIE SOCIALEZEKERHEIDS-
VERDRAGEN

3.1. ALGEMEEN
De verschillende bilaterale socialezekerheidsverdragen beogen de coördinatie van
de socialezekerheidsschema’s van de twee landen die een bilateraal verdrag afslui-
ten. Noch in Verordening nr. 883/2004, noch in de bilaterale en multilaterale coör-
dinatieverdragen wordt een definitie gegeven van het begrip coördinatie. Pennings
omschrijft coördinatie als volgt: “Coördinatieregels zijn voorschriften van het
internationale sociale recht die gericht zijn op de afstemming van socialezeker-
heidsstelsels op elkaar en op andere internationale regelingen ter regulering van
zaken waaraan transnationale aspecten verbonden zijn, met het oog op de
bescherming van de rechten van migrerende werknemers (56).” Een gelijklopende
definitie vinden we terug bij Put, Simoens en Ankaert (57). In de definitie van Keu-
nen wordt dan weer beklemtoond dat het om ongewenste effecten dient te gaan:
“coördinatie kan omschreven worden als het opheffen van ongewenste gevolgen
die voortvloeien uit de grensoverschrijdende toepassing van de nationale stelsels
van sociale zekerheid” (58).

Opdat zulke verdragen coördinatie-effectief zouden zijn moeten zij tot gevolg heb-
ben dat discriminatoire voorwaarden gebaseerd op nationaliteit worden geweerd,
dat het principe van het territoriale toepassingsgebied wordt geneutraliseerd en dat
er een substantiële samenwerking gecreëerd wordt tussen de socialezekerheids-
instellingen van beide landen (59).

(55) In het verdrag met India is er een kleine afwijking. Op het vlak van de wetgeving betreffende de
langetermijnprestaties die onder het materieel toepassingsgebied wordt gebracht, is er geen verschil
met Chili, Uruguay, India, Zuid-Korea, Japan en de Filippijnen. De overeenkomst is van toepassing op
de wetgeving betreffende het ouderdoms- en overlevingspensioen van werknemers en zelfstandigen en
de invaliditeitsverzekering van werknemers, zeelieden ter koopvaardij en zelfstandigen, maar voor wat
het deel met betrekking tot de aanduiding van de toepasselijke wetgeving betreft, wordt enkel de wet-
geving betreffende de sociale zekerheid voor werknemers onder het toepassingsgebied gebracht en
niet, zoals in de hoger genoemde verdragen, ook het sociaal statuut van de zelfstandigen. Door de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, domein bilaterale relaties werd ons medegedeeld dat dit
te verklaren valt omdat er in India geen specifieke wetgeving voor zelfstandigen voor handen is.
(56) F.J.L. Pennings, Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, p. 7, 2000.
(57) J. Put, D. Simoens en E. Ankaert, Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, die
Keure, Brugge, p. 7, 2006.
(58) F.W.M. Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Koninklijke Vermande,
Lelystad, p. 21, 2001; du Pré is plastischer, maar daarom niet minder juist: “De Verordening har-
moniseert of uniformeert niet, maar slaat in wezen slechts loopbruggetjes tussen de eilandjes van de
bestaande socialezekerheidsregels en voorzieningen van de lidstaten” in F. du Pré, Het EG-verdrag
bezien door een ziekenfondsbrilletje, SMA, p. 364, 1998.
(59) Aanhef van ‘Explanatory report on the model provisions for the co-ordination of Social Security
in Bilateral Agreements’.
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Regels van coördinatie hebben louter tot gevolg dat twee socialezekerheidssyste-
men met elkaar worden gelinkt, zonder dat er een nieuw gemeenschappelijk socia-
lezekerheidssysteem wordt gevormd, en onderscheiden zich aldus van regels van
harmonisatie. Elke socialezekerheidswetgeving dient immers voor een effectieve
werking gerespecteerd te worden in zijn particulariteiten. Meer bepaald zal elk ver-
drag bijzondere aandacht moeten hebben voor de link tussen socialezekerheidswet-
gevingen die uitgaan van bijdragebetalingen en socialezekerheidswetgevingen die
rechtstreeks gefinancierd worden door de schatkist.

Hieronder bespreken wij de vier coördinatieprincipes die ook naar voor worden
geschoven in het modelverdrag van de Raad van Europa (60). Elk van deze vier coör-
dinatieprincipes komt in een of andere vorm voor in de verschillende bilaterale ver-
dragen. Het gaat daarbij om:
� voorkomen van wetsconflicten;
� gelijkheid van behandeling;
� waarborg van betaling van verworven rechten;
� herstel van breuken in de loopbaan als gevolg van het grensoverschrijdend ver-

keer voor het ontstaan van het recht op uitkering en/of de berekening van de
hoogte van de uitkering.

3.2. GELIJKHEID VAN BEHANDELING

3.2.1. Algemeen
Gelijke behandeling van migranten met de eigen onderdanen is fundamenteel voor
elke coördinatieregeling. Het beginsel van de gelijke behandeling staat dan ook in
elke bilateraal verdrag helemaal vooraan en houdt in dat de onderdanen van het
ander verdragsluitend land, die in België werkzaam zijn, op het punt van de sociale
zekerheid dezelfde rechten en plichten hebben als de Belgische onderdanen (61).

Het onderscheid tussen een Belg en een niet-Belg kan direct of indirect zijn. Er is
sprake van een direct onderscheid wanneer de wet een verschillende behandeling
oplegt tussen Belgen en niet-Belgen. De Belgische wetgever maakt wat de onderwer-
ping aan de Belgische sociale zekerheid betreft geen onderscheid op basis van natio-
naliteit. De R.S.Z.-wet vindt immers toepassing op de werkgevers en werknemers die
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Deze laatsten moeten bovendien in
dienst zijn van een in België gevestigde werkgever of verbonden zijn aan een in Bel-
gië gevestigde exploitatiezetel (62). Men noteert dus een strikt territoriaal gebonden
karakter (63). Dit territoriale karakter is evenwel niet absoluut: artikel 13, tweede lid

(60) Het modelverdrag van de Raad van Europa werd in 1994 binnen de schoot van het Comité van
Experts ontwikkeld. Model provisons for a Bilateral Social Security Agreement and Explanatory
Report, te consulteren via
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/coordination_en.asp.
(61) P. Delannoo, De sociale zekerheid van migrerende werknemers in de bilaterale verdragen, Bel-
gisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 9, p. 1028, 1969.
(62) Art. 1 juncto art. 3, R.S.Z.-wet.
(63) Y. Jorens, Wegwijs in het Europees sociale zekerheidsrecht, die Keure, Brugge, p. 57, 1992.
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van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, laat de Belgi-
sche sociale zekerheid van toepassing blijven op werknemers die buiten de Europese
Unie aan de slag gaan voor een duur van zes maanden, die kan verlengd worden met
nog eens zes maanden. Dit systeem is evenwel facultatief.
Op het vlak van uitkeringen kent ons land wel her en der een verschil in behande-
ling tussen Belgen en vreemdelingen. Zo voert ons land de pensioenen van een Belg
uit naar elk land ter wereld. Voor vreemdelingen schrijft de wet echter voor dat de
uitkeringen niet worden verstrekt als zij niet werkelijk op het grondgebied verblij-
ven (64). Deze verblijfsvoorwaarde geldt voor hen als een uitbetalings- en niet als
een toekenningsvereiste (65). Ook bij de export van de mijnwerkerspensioenen
wordt er een direct onderscheid vastgesteld (66), net zoals in de werkloosheids-
reglementering die volgens de doctrine al dan niet als discriminatoir moet worden
beschouwd (67).

Daarnaast kan er ook zoiets bestaan als indirecte onderscheid: een verborgen behan-
deling die in feite resulteert in hetzelfde effect als bij een direct onderscheid. Dit
onderscheid op basis van nationaliteit kan o.a. tot uiting komen in woonplaatsver-
eisten. Een regeling kan bijvoorbeeld verlangen dat uitsluitend de tijdvakken door-
gebracht in het eigen stelsel meetellen voor het recht op uitkering. Een ander voor-
beeld is een regeling die bepaalt dat een uitkering alleen kan worden uitbetaald als
betrokkene op het grondgebied verblijft van het land waar hij zijn uitkering wenst
aan te vragen. Omdat deze vraagstukken, gelet op hun complexiteit, worden gere-
geld in andere hoofdstukken van deze bilaterale verdragen is het niet nodig een
beroep te doen op de discriminatiebepaling (68). Indien deze bepalingen echter in
bepaalde situaties toch tekort schieten dan kan het non-discriminatieartikel wel van
belang zijn. Daarnaast is het niet ondenkbeeldig dat de rechtsonderhorige een
beroep kan doen op andere wetsinstrumenten, bv. de anti-racismewet (69).

3.2.2. Het beginsel van gelijkheid van behandeling in de nieuwe generatie sociale-
zekerheidsverdragen
In het modelverdrag van de Raad van Europa wordt het non-discriminatieartikel
beperkt tot de gelijke behandeling van de onderdanen van beide lidstaten, vluchte-
lingen en staatlozen en, ongeacht de nationaliteit, diens nagelaten betrekkingen.

(64) Art. 27, KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werk-
nemers.
(65) Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht,
die Keure, Brugge, p. 72, 1997.
(66) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Kluwer, Antwerpen, p. 122, 1991.
(67) S. Van Den Bogaert, Social Security, non-discrimination and property, Maklu, Antwerpen, p.
127 e.v., 1997.
(68) Zie infra deel 3.3.3.
(69) Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenophobie ingegeven
daden, BS, 8 augustus 1981, 11.078.
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Bovendien wordt er in de aanhef ook een wooncriterium aan toegevoegd (70). Dit
betekent dat het recht op gelijke behandeling slechts van toepassing is op personen
die op het grondgebied van één van de verdragsluitende landen woont. In de toe-
lichting bij dit artikel wordt opgemerkt dat in een groeiend aantal bilaterale verdra-
gen er afgestapt wordt van een nationaliteitscriterium, om plaatst te maken voor de
toepassing van het instrument van gelijke behandeling op alle personen die onder-
worpen zijn geweest aan de wetgeving van een verdragspartij.

De verdragen door België blijken inderdaad een dergelijke evolutie te hebben door-
gemaakt. Waar de bilaterale verdragen met de landen van het Middellandse Zeege-
bied de gelijke behandeling enkel voorbehouden voor de eigen onderdanen (71),
leunt het nieuwe verdrag met Turkije reeds nauwer aan bij de bepalingen van het
modelverdrag (72). Ook de verdragen met de Verenigde Staten en Canada grijpen
terug naar de nationaliteitsvereiste (73) (74).

De eerste verdragen van de nieuwe generatie borduren verder op de verdragen van
de vorige generaties, waarbij het nationaliteitscriterium zijn rol blijft spelen (75).
Aangezien het artikel met betrekking tot de gelijke behandeling steevast verwijst
naar het personeel toepassingsgebied, is hetgeen hierboven uiteengezet met betrek-
king tot het open versus gesloten personeel toepassingsgebied mutatis mutandis
ook relevant voor het non-discriminatieartikel (76). Het is derhalve het verdrag met
Australië, gevolgd door de verdragen met India, Japan, Macedonië, Bosnië-Herze-
govina, Quebec en Uruguay dat als eerste aansluiting vindt bij een aanbeveling zoals
die reeds lang door de Raad van Europa werd geformuleerd (77). De verdragen met
Japan en India bevatten wel nog een woonplaatscriterium (78).

(70) Art. 4, Model provisions for a bilateral social security agreement.
(71) Art. 1, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende
de sociale zekerheid; art. 1, Algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en de Republiek Tunesië; art. 1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Staat Israël; art. 1, Algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen
het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije.
(72) Art. 1bis §2, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende
de sociale zekerheid.
(73) Art. 4, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika; art. 3, Overeenkomst over de Sociale Zekerheid tussen België en Canada.
(74) Het verdrag met Canada kent evenwel geen woonplaatsvereiste behalve voor vluchtelingen en
staatlozen.
(75) Art. 4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek Kroatië; art. 4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen.
(76) Zie supra deel 2.2.1.
(77) Art. 4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de
Macedonische Regering; art. 4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art. 4, Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec.
(78) Art. 4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek India; art. 4, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale
zekerheid. 131
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3.3. VOORKOMEN VAN WETSCONFLICTEN IN DE VERSCHILLENDE BILATERALE SOCIALE-
ZEKERHEIDSVERDRAGEN

3.3.1. De hoofdregel ‘lex loci laboris’
Een belangrijke doelstelling van bilaterale verdragen is het vermijden dat een per-
soon, hetzij onder de socialezekerheidswetgeving van geen enkel land (negatief
wetsconflict), hetzij onder de socialezekerheidsregeling van meer dan een land
(positief wetsconflict) zou vallen. Coördinatieregels die de relevante wetgeving ter
voorkoming van wetsconflicten aanwijzen worden aanwijzingsregels genoemd.

Het modelverdrag van de Raad van Europa schuift drie aanwijzingsregels naar voor:
� een werknemer die wordt tewerkgesteld op het grondgebied van één van beide

partijen, zal onderworpen worden aan de wetgeving van dat land, zelfs al
resideert hij in de andere staat of is zijn werkgever gevestigd in deze andere staat;

� een zelfstandige is onderworpen aan de wetgeving van het land waar hij zijn eco-
nomische activiteit uitoefent, ook al is hij woonachtig in de andere staat;

� een ambtenaar is onderworpen aan de wetgeving van de staat in wiens dienst hij
wordt tewerkgesteld (79).

In de nieuwe generatieverdragen wordt gebruik gemaakt van twee soorten for-
muleringen. De verdragen met Chili, Kroatië, de Filippijnen, Macedonië, Quebec,
Uruguay en Bosnië bepalen dat op de persoon die ‘beroepsarbeid’ verricht op het
grondgebied van een overeenkomstsluitende staat, de wetgeving van deze staat van
toepassing is, zelfs wanneer hij op het grondgebied van de andere partij woont of
wanneer de werkgever of de zetel van de onderneming waar hij is tewerkgesteld,
zich op het grondgebied van de andere partij bevindt (80). Daarentegen omschrij-
ven de verdragen met Zuid-Korea, Japan, India en Australië de aanwijzingsregel
enigszins anders door te spreken van de persoon die ‘loonarbeid’ verricht of de per-
soon die een ‘zelfstandige beroepsbezigheid’ uitoefent (81). Het betreft hier even-
wel geen beperktere omschrijving. In een verdrag kunnen drie soorten beroepsacti-
viteiten worden onderscheiden: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Voor

(79) Art. 7, Model provisions for a bilateral social security agreement.
(80) Art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek Kroatië; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zeker-
heid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 7, Overeenkomst betreffende
de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 7, Overeenkomst betre-
ffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art. 7,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec.
(81) Art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek India; art. 7, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale
zekerheid; art. 8.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en
Australië; art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Korea.
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ambtenaren geldt steeds een apart artikel. Wanneer men dus spreekt over beroeps-
activiteit wordt hiermee de werknemer of zelfstandige bedoeld. Omdat de Engelse
term ‘professional activity’ verwarrend kan zijn, en enkel zou kunnen geïnterpre-
teerd worden als een werknemersactiviteit, is het soms beter beide categorieën
expliciet te benoemen.

Alle verdragen kennen dus als algemene regel het lex loci laboris-beginsel, weze het
dan dat hij anders wordt geformuleerd.

Met uitzondering van het verdrag met India bepaalt geen van de verdragen van de
nieuwe generatie uitdrukkelijk dat ‘enkel’ de wetgeving van één verdragspartij op
de betrokken grensoverschrijdende personen wordt toegepast (82). Ook in de vori-
ge generatieverdragen was dit slechts bij een minderheid het geval (83). Niettemin
wordt algemeen in de doctrine aangenomen dat de verwijzingsregels in de verdra-
gen exclusieve en sterke werking hebben, ook wanneer deze bepalingen niet uit-
drukkelijk onder woorden brengen dat betrokkenen slechts aan de wetgeving van
één land onderworpen zijn (84).

De aanwijzingsregel lex loci laboris vloeit in feite dus voort uit het beginsel van een-
heid van wetgeving, het beginsel dat iemand slechts aan de wetgeving van één staat
onderworpen is. In sommige situaties is deze aanwijzingsregel echter niet werkbaar.
Een voorbeeld is de situatie waarbij iemand op het grondgebied van beide verdrags-
partijen werkzaam is. Wat verderop zal onderzocht worden of de verdragen op dat
moment het principe van eenheid van wetgeving verder doortrekken. Zaken zoals
de aard van de tewerkstelling (werknemer of zelfstandige) of de woonplaats kunnen
dan van belang zijn en tot grondslag dienen van een nieuwe aanwijzingsregel.

3.3.2. Ondernemingen van internationaal vervoer
Alle verdragen kennen ook aanwijzingsregels met betrekking tot het internationaal
transport, maar hier lopen de regels verder uiteen. Bovendien geeft de redactie van
deze artikels ook weinig blijk van eenvormigheid. Bij sommige verdragen worden
de aanwijzingsregels met betrekking tot de scheepvaart ondergebracht onder de

(82) Art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Repu-
bliek India.
(83) Art. 5, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika; art. 5, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada.
(84) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Antwerpen, Kluwer, p. 102,
1991; B. De Pauw, De detachering van werknemers vanuit België naar niet-EER-Lidstaten en vice
versa, Or. 2001, 55; R. Cornelissen, De sociale zekerheidsproblematiek van Belgische werknemers in
het buitenland en van buitenlandse werknemers in België, in M. Rigaux (ed.), Actuele problemen
van het arbeidsrecht 2, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, p. 107, 1987; Y. Jorens,
Detachering en sociale zekerheid: het juridische kader, in Y. Jorens (ed.), Europese detachering en
vrij verkeer van diensten, die Keure, Brugge, p. 24, 2009.
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algemene regeling, terwijl aanwijzingsregels met betrekking tot andere transport-
middelen onder de bijzondere regels worden gebracht. Ook in het modelverdrag
worden twee artikels gewijd aan het internationaal transport: artikel 9 regelt het
internationaal transport, met uitzondering van het internationaal scheepvaartver-
keer en artikel 10 bespreekt de toepasselijke wetgeving van de zeevarenden. Dit
komt de leesbaarheid en uniformiteit niet ten goede. Gelet op de specificiteit van de
bepalingen en de algemene afwijking op het lex loci laboris-principe, geniet opna-
me van een apart artikel van aanwijzingsregels voor werknemers in dienst bij het
internationaal transport, al dan niet een onderscheid makend tussen de wijze van
vervoer, de voorkeur. Jammer genoeg is dit enkel in de bilaterale verdragen met
Japan en Quebec het geval (85).

De meeste verdragen bevatten bepalingen rond de toepasselijke wetgeving van de
zeevarenden. Er wordt ofwel geopteerd voor het recht van de vlagstaat (86), ofwel
voor het recht van de woonplaats van de werknemer (87). De uitkomst van deze
keuze hangt steeds af van het standpunt dat de onderhandelingspartijen ter zake
innemen, maar België kiest als beginpunt van onderhandelingen voor het recht van
de woonplaats, en dit op basis van IAO-overeenkomst nr. 186 (88) (89). Het model-
verdrag maakt hieromtrent geen keuze, maar schuift de verschillende alternatieven
naar voor (90).

In de meeste van deze verdragen wordt deze regel vervolgens genuanceerd voor
werknemers die op schepen werken die niet gewoonlijk op volle zee, maar in de
territoriale wateren of in de haven van één van beide partijen actief zijn (91). In het

(85) Art. 9, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid;
art. 9, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec.
(86) Art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek Kroatië; art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina.
(87) Art. 8, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië;
art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek
India; art. 7, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de
Macedonische Regering.
(88) I.L.O. Maritime Labour Convention nr. 186 van 7 februari 2006, http://www.ilo.com.
(89) Nochtans is de conventie hier zeer vaag in en geeft zij beide partijen veel ruimte tot negotiatie.
Zij bepaalt in Guideline B4.5 – Social Security, 3: “Where seafarers are subject to more than one
national legislation covering social security, the members concerned should cooperate in order to
determine by mutual agreement which legislation is to apply, taking into account such factors as
the type and level of protection under the respective legislations which is more favourable to the
seafarer concerned as well as the seafarer’s preference.”
(90)  Art. 10, Model provisions for a bilateral social security agreement.
(91) Art. 8.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 8.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek Kroatië; art. 8.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Bel-
gische Regering en de Macedonische Regering; art. 8.2, Overeenkomst betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 8.2, Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay.134
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verdrag met India komt deze bepaling niet voor, maar dat is de logica zelve gezien
in dit verdrag wordt gekozen voor de woonstaat en niet de vlagstaat (92). In die zin
is de afwijkingsbepaling in het verdrag met Australië een ietwat onzinnige bepaling,
omdat de algemene aanwijzingsregel enkel spreekt over internationaal vervoer, en
een schip dat enkel in de territoriale wateren opereert, bezwaarlijk dienstig kan zijn
voor het internationaal vervoer (93).

Het verdrag met Zuid-Korea bevat geen afzonderlijke aanwijzingsregel rond zeeva-
renden, aangezien volgens de bevoegde diensten hier rond geen akkoord kon wor-
den bekomen. Conflictregels met betrekking tot deze categorie dienen op basis van
het algemeen artikel 7.1.b, te worden opgelost, waarin gekozen wordt voor het
zetelprincipe voor het internationaal transport (94).

In het kader van dit onderdeel dienen wij zeker ook stil te staan bij het verdrag met de
Filippijnen. De bepalingen rond de aanduiding van de toepasselijke wetgeving van de
zeevarenden is er één, gezien het groot aantal Filippijnse onderdanen dat tewerkgesteld
wordt in de zeevaart en dus ook op Belgische schepen, niet zonder belang.

Het verdrag bepaalt in zijn artikel 7 dat op personen die ‘ononderbroken beroepsar-
beid’ verrichten aan boord van een schip dat onder de vlag vaart van een overeen-
komstsluitende staat, de wetgeving van deze staat van toepassing is. Er werd dus
gekozen voor de vlagstaat (95). De Filippijnse overheid interpreteerde het begrip
‘ononderbroken beroepsarbeid’ echter zeer verschillend van de Belgische overheid.
Wanneer een Filippijnse matroos gedurende zes maanden op zee en zes maanden
aan wal verbleef, kon dit voor hen niet beschouwd worden als ononderbroken
beroepsactiviteit. Aldus viel vanzelfsprekend geen enkele Filippijnse onderdaan ooit
onder de wetgeving van de vlagstaat en werd de wetgeving van het woonland op
alle Filippino’s toegepast. Om alle onduidelijkheid weg te werken werd er op basis
van het algemeen afwijkingsartikel een akkoord gesloten tussen de twee staten, dat

(92) Art. 7.c, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek India.
(93) Art. 9.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië.
(94) In de Franse tekst wordt nochtans gesproken over “la personne qui fait partie du personnel
roulant (...)”, wat erop zou kunnen wijzen dat het varend personeel zich niet op dit artikel zou kun-
nen beroepen. Het betreft hier echter een ongelukkige vertaling van de meer algemene term ‘travel-
ling’, in het Nederlands beter vertaald als ‘reizend’.
(95) Art. 7.b, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek der Filippijnen.
(96) Akkoord tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen
betreffende de toepasselijke wetgeving voor personen die tewerkgesteld zijn aan boord van een schip dat
vaart onder de vlag van een van beide Staten van 8 oktober 2005, BS, 20 december 2005, 54478.
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dezelfde datum van inwerkingtreding kreeg als het verdrag (96). Het betreft derhal-
ve een akkoord dat op basis van het algemeen afwijkingsartikel door België werd
gesloten en dat toepasselijk is op een categorie van personen. Het akkoord bepaalt
dat, in afwijking van artikel 7.b van het verdrag, alle personen die tewerkgesteld zijn
op een schip dat vaart onder de vlag van een overeenkomstsluitende staat maar die
wonen op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende staat, onderwor-
pen zijn aan de wetgeving van de laatstgenoemde overeenkomstsluitende staat op
het grondgebied waarvan ze wonen. De facto wordt er op die manier alsnog verwe-
zen naar het woonland.

Voor vervoerondernemingen op de weg wordt vertrokken van het beginsel dat de
toepasselijke wet diegene is waar de zetel van de vervoeronderneming is gevestigd,
al dan niet of het hier om tijdelijk vervoer of ambulante handel gaat (97). Maar ook
hier gelden er afwijkende regels, m.n. voor werknemers van een vervoeronderne-
ming die weliswaar ambulant of permanent op het grondgebied van de andere ver-
dragsluitende partij worden tewerkgesteld, maar wiens werkgever daar over een fili-
aal of een permanente verblijfplaats beschikt. Ook het modelverdrag voorziet in
zulk een bepaling, al gaat dit verdrag nog verder. Zo wordt een persoon die princi-
pieel wordt tewerkgesteld in het verdragsluitende land waar hij ook verblijft, onder-
worpen aan de wetgeving van dit land, zelfs wanneer er geen filiaal van de firma in
deze staat is (98).

Het verdrag met India kiest consequent voor de zetel van de onderneming, los van
de vraag of het hier om een ambulante handel gaat of niet (99).

De verdragen met Australië, Uruguay en Japan kennen geen bepalingen rond het
wegvervoer, wat gezien de geografische ligging van de verdragsluitende landen niet
geheel onlogisch overkomt, al lijkt dit geen beletsel te zijn om in de verdragen met
landen als Chili en de Filippijnen een bepaling te voorzien die ook van toepassing is
op het wegvervoer (100).

(97) Art. 8.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 8.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek Kroatië; art. 8.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; art. 8, Overeenkomst betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en Australië; art. 7.b, Overeenkomst betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India; art. 8.4, Overeenkomst betreffende de socia-
le zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 7, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea; art. 7, Over-
eenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina.
(98) Art. 9, Model provisions for a bilateral social security agreement.
(99) Art. 7.b, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek India.
(100) Art. 8.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 8.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek der Filippijnen.
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De verdragen met de Filippijnen en Chili kennen op het eerste zicht geen bepaling
rond het goederen- en personenvervoer per vliegtuig. De vraag stelt zich of zij zich
kunnen beroepen op het artikel dat de detachering regelt van werknemers van ver-
voerbedrijven die tijdelijk of ambulant naar de andere staat worden gedetacheerd en
op wie de wetgeving van het grondgebied van de bedrijfszetel van toepassing blijft,
tenzij de onderneming beschikt over een bijhuis en zij niet tijdelijk bij het bijhuis
worden tewerkgesteld. Gelet op het feit dat er in de Nederlandse (vervoerbedrijf)
en Franstalige tekst (entreprise de transport) gebruik wordt gemaakt van een alge-
mene term, is deze bepaling o.i. ook op hen van toepassing.

In de verdragen met de landen van het Middellandse Zeegebied geldt als aanwij-
zingsregel dat het reizend personeel van de openbare of private vervoeronderne-
mingen van één van beide landen uitsluitend onder de wetgeving van de staat res-
sorteert waar de firma haar zetel heeft. Opvallend is hier dat in deze verdragen geen
specifieke bepalingen werden opgenomen rond de scheepvaart. Dat is wel het geval
in de verdragen met Canada en de Verenigde Staten (101).

3.3.3. Gelijktijdige tewerkstelling in beide verdragsluitende staten
Zoals wij reeds hogerop stelden, wordt in alle door België gesloten socialezeker-
heidsverdragen bepaald dat de werknemers die hun beroepsactiviteit uitoefenen op
het grondgebied van een van de verdragsluitende partijen, enkel zijn onderworpen
aan de socialezekerheidswetgeving van deze partij, zelfs wanneer zij op het grond-
gebied van de andere partij wonen of wanneer de werkgever of de zetel van de
onderneming waar zij zijn tewerkgesteld, zich op het grondgebied van deze partij
bevindt.

Dit betekent evenwel niet dat de toepasselijke wetgeving voor de totale tewerkstel-
lingssituatie van een inwoner van een van de verdragsluitende staten, slechts naar
één wet zal wijzen. Wanneer er immers sprake is van een gelijktijdige beroepsactivi-
teit wordt ieder van die activiteiten beheerst door de wetgeving van de staat op
wiens grondgebied zij wordt uitgeoefend.

Uitgaande van dit beginsel is het duidelijk dat alsdan voor de toepassing van de wet-
geving van een van de verdragsluitende partijen slechts rekening mag worden
gehouden met de activiteit op diens grondgebied uitgeoefend en dat de sociale-
zekerheidsbijdragen door iedere staat slechts mogen berekend worden op het
inkomen dat op zijn grondgebied wordt verwezenlijkt (102).

(101) Art. 5.2 juncto art. 6.3, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het koninkrijk België
en de Verenigde Staten van Amerika; art. 5, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en
Canada. Een schip waarvan de bemanning in dienst van een in Canada gevestigde werkgever staat,
wordt als een Canadees schip beschouwd.
(102) Http://www.socialeye.com; CO595040, Bijgewerkt tot 01/03/2009.
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De verdragen met Chili, de Filippijnen en India kennen geen enkele bepaling rond
een mogelijke gelijktijdige tewerkstelling.

Het verdrag met Kroatië was het eerste verdrag van de nieuwe generatie dat een
aantal zaken regelde. Hierna gevolgd door de verdragen met Australië, Japan, Mace-
donië, Uruguay, Zuid-Korea, Quebec en Bosnië-Herzegovina. Al deze verdragen heb-
ben de volgende bepaling gemeen: in geval van gelijktijdige uitoefening van een
zelfstandige beroepsbezigheid in België en loonarbeid in het andere land, wordt de
activiteit uitgeoefend in het andere land, voor de vaststelling van de verplichtingen
voortvloeiend uit de Belgische wetgeving betreffende het sociaal statuut van de zelf-
standigen, gelijkgesteld met loonarbeid in België (103). Het dient beklemtoond te
worden dat het hier in feite niet om een echte aanwijzingsregel gaat.

De betreffende bepaling laat zich als volgt verklaren. Een zelfstandige is iedere
natuurlijke persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waar-
van hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is (104).
Daarnaast kent het sociaal statuut der zelfstandigen voor de bijdragebetalingen het
onderscheid tussen de zelfstandige in hoofdberoep en de zelfstandige in bijberoep,
hetgeen een verschil maakt om de bijdragen te berekenen. Om te kunnen spreken
van een zelfstandige in bijberoep kan men o.a. elders in de hoedanigheid van ‘werk-
nemer’ in een arbeidsregeling tewerkgesteld worden waarbij het aantal arbeidsuren
per maand ten minste gelijk is aan de helft van het aantal maandelijks gepresteerde
arbeidsuren door een werknemer die voltijds tewerkgesteld is in dezelfde onderne-
ming of, bij ontstentenis, in dezelfde bedrijfstak (105). Het Hof van Cassatie leidt uit
deze wetsbepalingen af dat de zelfstandige beroepsactiviteit, onverminderd de bepa-
lingen van Europese verordeningen of internationale socialezekerheidsverdragen,
slechts kan worden beschouwd als een bijberoep, indien het hoofdberoep leidt tot
de toepassing van een Belgische pensioenwetgeving (106). De doctrine hieromtrent
zit niet op één lijn (107).

(103) art. 7.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Kroatië; art. 7.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische
Regering en de Macedonische Regering; art. 7.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tus-
sen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 7.2, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art. 7.2, Overeenkomst
tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid; art. 8.2, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië; art. 7.2, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea; art. 8.4, Over-
eenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec.
(104) Art. 3, Sociaal Statuut der Zelfstandigen.
(105) Art. 35, Algemeen Reglement Sociaal Statuut der Zelfstandigen.
(106) Cass. 23 februari 1989, JTT, 277, 1989; Cass. 30 november 1992, AC, 1364, 1992-93.
(107) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Antwerpen, Kluwer, pp. 293-
295, 1990; O. Debray, Les mandataires de société à titre gratuit : de la légalité et de la portée de l’ar-
rêté royal du 1er juillet 1992, JTT, p. 389, 1992; G. Van Limberghen, Sociaal statuut zelfstandigen.
Deel 2, VUB Dienst Uitgaven, Brussel, p. 325, 2007.
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Wanneer dus een Belg in Rusland tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereen-
komst, zal zijn activiteit als zelfstandige hier in ons land steeds worden beschouwd
als een zelfstandigenactiviteit in hoofdberoep, hoe minimaal zijn inkomsten hier ook
zouden zijn.

Om die reden voorzien de verdragen met Kroatië, Australië, Japan, Macedonië, Uru-
guay, Zuid-Korea, Quebec en Bosnië-Herzegovina in deze gelijkstelling. Dat in een
recent verdrag met India hierover niets te lezen staat, valt sterk te betreuren, te
meer daar dit voor de andere verdragsluitende staat geen budgettaire gevolgen
heeft.

Daarnaast kennen de verdragen met Kroatië, Australië, Zuid-Korea, Quebec, Mace-
donië en Bosnië-Herzegovina ook een bepaling wanneer personen in beide landen
een beroepsbezigheid uitoefenen die geen loonarbeid is (108). Hier gaat het dus wel
om een echte aanwijzingsregel: de verwijzingsregel die in desbetreffend geval geldt,
is de wet van het land van woonplaats.

Enkel de verdragen met Uruguay en Macedonië kennen een verwijzingsregel voor
de gelijktijdige tewerkstelling in loondienst op het grondgebied van de beide landen
en zijn daarmee hoogst uitzonderlijk in de nieuwe generatie (109). In het verdrag
met Macedonië lijkt de Verordening nr. 1408/71 nooit ver weg te zijn, en kan de
opname van deze verwijzingsregel nauwelijks een verrassing worden genoemd. Dat
deze verwijzingsregel ook wordt teruggevonden in het verdrag met Uruguay is
opmerkelijker.

In geen enkel verdrag wordt overigens een aparte verwijzingsregel voorzien voor
een persoon die in het ene land werkt in loondienst en in het andere land zelfstan-
digenactiviteiten uitoefent. Hier werd de Verordening nr. 1408/71 uitdrukkelijk niet
gevolgd, en zal er in casu door de twee landen socialezekerheidsbijdragen worden
geheven.

Op de vraag waarom een verdrag al dan niet bepalingen voor gelijktijdige tewerk-
stelling bevat, is geen eenduidig antwoord te geven. Feit is wel dat de bevoegde
diensten vertrekken van een ontwerpvoorstel waarin zowel de gelijktijdige tewerk-
stelling in loondienst als de gelijktijdige zelfstandigenarbeid op het grondgebied van

(108) Art. 8.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Aus-
tralië; art. 7.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Korea; art. 7.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en Bosnië-Herzegovina; art. 7.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek Kroatië; art. 7.3, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 8.3, Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec.
(109) Art. 7.1.d, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Oosterse Republiek Uruguay; art. 7.4, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Bel-
gische Regering en de Macedonische Regering.
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de beide landen, worden opgenomen. Zelf is België geen vragende partij om een
aparte verwijzingsregel te voorzien in de situatie dat in het ene land een betrekking
in loondienst, en in het andere land een zelfstandigenactiviteit wordt uitgeoefend.
Hier opteert ons land dus voor een gesplitste onderwerping. Overigens voorziet ook
het modelverdrag van de Raad van Europa geen bepalingen in verband met gelijktij-
dige tewerkstelling.

De twee vorige generaties socialezekerheidsverdragen verschillen zeer sterk van
elkaar. In de verdragen met de landen van het Middellandse Zeegebied komt geen
enkele bepaling rond gelijktijdige tewerkstelling voor. Ook een bepaling rond gelijk-
stelling in verband met de socialezekerheidsbijdragen is niet voorzien. In feite wijkt
het herziene verdrag met Turkije niet eens zo sterk van deze richting af. Zo is er
geen sprake van uniciteit van wetgeving bij een gelijktijdige tewerkstelling, en dit
ongeacht de aard van de arbeid. Wel kan de activiteit van een van de staten uitgeoe-
fend op het grondgebied van de andere staat in aanmerking worden genomen voor
de toepassing van de wetgeving van één van de staten (110).

Zoals hieronder nog zal vermeld worden, voorziet het Verdrag met de Verenigde
Staten niet alleen in een bepaling rond de detachering van een zelfstandige, het kent
ook een verwijzingsregel wanneer een persoon een zelfstandige beroepsactiviteit
uitoefent op het grondgebied van beide landen. In dat geval wordt als toepasselijke
wetgeving, het land van de woonplaats aangeduid (111). Ook het verdrag met Cana-
da voorziet in deze verwijzingsregel. Tevens wordt ook voorzien in een bepaling
rond het in aanmerking nemen van inkomsten uit zelfstandige arbeid, die in de
andere staat werden gegenereerd (112).

3.3.4. Detachering

a. Algemeen
Bij een detachering valt de persoon die op het grondgebied van de ene verdragslui-
tende staat werkzaamheden in loondienst verricht voor een onderneming waar hij
normaal verbonden is, en door deze onderneming voor korte tijd wordt uitgezon-
den op het grondgebied van de andere verdragsluitende staat om daar arbeid te ver-
richten voor rekening van de onderneming, onder de socialezekerheidswetgeving
van de staat waar hij gewoonlijk is tewerkgesteld.

(110) Art. 4, §1, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende
de sociale zekerheid.
(111) Art. 5.3, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika.
(112) Art. 5.4, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada.
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Elk verdrag voorziet als uitzondering op de lex loci laboris-regel de mogelijkheid tot
detachering. Dit hoeft geen verwondering te wekken, want in de praktijk blijkt dit
meestal de belangrijkste bepaling te zijn, gegeven de weerklank die deze bepalingen
vinden in de schaarse doctrine rond bilaterale verdragen.

Inhoudelijk worden dezelfde detacheringsvoorwaarden toegepast, zoals bij de Ver-
ordeningen. Zo moet een organische band worden behouden tussen de uitzenden-
de werkgever en de gedetacheerde werknemer gedurende de ganse duur van de
detachering. Het mag dus niet gaan om een terbeschikkingstelling. Verder dient er
een voorafgaandelijke onderwerping te zijn geweest aan het socialezekerheidsstelsel
van de uitzendende staat en moet de detachering een tijdelijk karakter hebben en
een welbepaalde opdracht inhouden (113).

In de meeste verdragen wordt ook bepaald dat de betrokken persoon niet ter ver-
vanging mag worden gestuurd van een andere persoon wiens detacheringsperiode
was afgelopen, hetgeen ook hier weer geldt voor detacheringen binnen de E.E.R.
De verdragen met Japan, Zuid-Korea en India voorzien niet in zulk verbod, zodat er
niets aan in de weg zou staan om de ene gedetacheerde kracht te vervangen door de
andere. Gezien deze verdragen reeds vrij lange detacheringstermijnen kennen, lijkt
het gevaar op misbruiken zeer klein.

Merken wij tot slot nog op dat men er zich voor dient te hoeden het verbod op een
zogenaamde detacheringscarrousel te verwarren met de mogelijkheid dat een werk-
nemer door zijn werkgever van het grondgebied van een Overeenkomstsluitende
Staat naar het grondgebied van een derde land is gestuurd, om vervolgens door deze
werkgever van het grondgebied van het derde land naar het grondgebied van de
andere Overeenkomstsluitende Staat te worden gestuurd. Enkel de verdragen met
India en Japan bieden deze mogelijkheid (114). Het is duidelijk dat zulk een bepa-
ling in feite op het lijf is geschreven van hogere kaderleden die regelmatig dienen te
jobhoppen tussen de verschillende ondernemingen van eenzelfde moederbedrijf.

b. Werknemers versus zelfstandigen
In tegenstelling tot wat het geval is voor de Europese Verordening nr. 883/2004 en
het modelverdrag van de Raad van Europa, kennen de meeste bilaterale verdragen
van de nieuwe generatie alleen detacheringsbepalingen voor werknemers. Enkel het
verdrag met Japan bevat de mogelijkheid voor een zelfstandige om tijdelijk als zelf-

(113) B. De Pauw, De detachering van werknemers vanuit België naar niet-EER-Lidstaten en vice
versa, Or., p. 55, 2001; Y. Jorens, Detachering en niet-EG-landen waarmee België een bilateraal ver-
drag heeft gesloten, in A. Van Regenmortel en Y. Jorens, Internationale detachering, die Keure,
Brugge, p. 93, 1993; G. De Froy, Het zenden van personeel naar het buitenland, de sociale zekerheid
van de Belgische werknemer in het buitenland, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 5, p.
293, 1991.
(114) Art. 12.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek India; art. 15.1, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de
sociale zekerheid.
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standige te werken op het grondgebied van de ene verdragsluitende staat, en toch
onderworpen te blijven aan de socialezekerheidswetgeving van het land van her-
komst, op voorwaarde dat de te verwachte duur van de zelfstandige activiteit op het
grondgebied van de ontvangende staat, de vijf jaar niet overschrijdt, al kan hiervan
wel in gemeen akkoord worden afgeweken (115).

Dat dit niet in meer verdragen werd opgenomen valt te betreuren, aangezien ook
zelfstandigen tijdelijk kunnen opereren op het grondgebied van de andere staat,
zonder zich daar permanent te vestigen. Bovendien leek de Belgische overheid deze
weg definitief ingeslagen te hebben na de verdragen met Canada en de Verenigde
Staten. In deze verdragen geldt de detacheringsregeling ook wanneer een werkne-
mer in de staat waarin hij tijdelijk gaat werken, een activiteit uitoefent die volgens
de wetgeving van die staat als een zelfstandige activiteit wordt beschouwd (116).
Deze bepaling werd echter in geen enkel van de verdragen van de nieuwe generatie
hernomen. Volgens informatie die ons door de diensten werd bezorgd, verzet België
zich alleszins niet tegen zulke bepalingen, ondanks het feit dat de detachering van
zelfstandigen binnen de E.U. en de problematiek van de schijnzelfstandigen die daar-
mee gepaard kan gaan, tot op heden een heikel punt blijft (117).

Aangezien de Middellandse-Zeeverdragen enkel de werknemers onder hun toepas-
singsgebied opnemen, kennen zij vanzelfsprekend geen bepalingen over de deta-
chering van zelfstandigen. Ook het herziene verdrag met Turkije en het verdrag met
Canada kennen een dergelijke detacheringsmogelijkheid niet.
Het verdrag met de Verenigde Staten bepaalt daarentegen wel dat een werknemer
die gewoonlijk een beroepsactiviteit op het grondgebied van de ene staat uitvoert,
onderworpen blijft aan de wetgeving van dat land als hij maximaal gedurende vijf
jaar in het andere land een zelfstandigenactiviteit gaat uitvoeren (118).

c. Duur van de detachering
Verdragen die worden gesloten vanuit een uitgesproken economische context,
bevatten steeds een initiële detacheringsduur van vijf jaar. Verdragen die om andere
redenen tot stand zijn gekomen, beperken zich tot een duurtijd van twee jaar. Dit
hoeft uiteraard geen verwondering te wekken, want in de verdragen met Japan,
Zuid-Korea, India, enz. is het duidelijk dat het detacheringsartikel het belangrijkste

(115) Art. 8.4, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid.
(116) Art. 5.3, Overeenkomst over de Sociale Zekerheid tussen België en Canada; art. 6.2,
Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van
Amerika.
(117) Voor een overzicht zie o.a. Y. Jorens, Detachering in de Belgische praktijk: een overzicht van
enkele toepassingsproblemen, in Y. Jorens (ed.), Europese detachering en vrij verkeer van
diensten, die Keure, Brugge, pp. 343-406, 2009.
(118) Art. 6.2, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika.
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artikel is en dikwijls de hoofdreden voor de totstandkoming van het socialezeker-
heidsverdrag. In die zin lijkt de lange duurtijd van vijf jaar verantwoord te zijn, aan-
gezien betrokken werknemers zelden de intentie hebben om hier permanent toe te
treden tot de arbeidsmarkt.

Waar er nog enige logica teruggevonden kan worden in de bepalingen m.b.t. de
duurtijd van de detacheringen, is dit al veel minder het geval voor de afwijkingen op
deze duurtijd. De mogelijkheid om uitzonderingen te voorzien op algemene regels
van overeenkomsten is noodzakelijk teneinde onvoorziene omstandigheden of pro-
blemen te kunnen opvangen (119). Alle bilaterale verdragen bepalen dat de administra-
tieve overheden van de verdragsluitende landen in gemeen overleg uitzonderingen
mogen bepalen op de regelen van het verdrag tot aanwijzing van de toepasselijke socia-
lezekerheidswetgeving. Het gaat hier in feite niet zozeer om een afwijking op de deta-
cheringsduur, maar een afwijking op alle regels betreffende de toepasselijke wetge-
ving. Dit afwijkingsartikel is in feite het tweelingbroertje van artikel 16 Verordening
nr. 883/2004 en artikel 12 van het modelverdrag van de Raad van Europa. Afwijkin-
gen op basis van dit artikel kunnen zowel van individuele als van collectieve aard
zijn. Tot op heden werd voor collectieve gevallen enkel voor de Filippijnen gebruik
gemaakt van deze uitzonderingsbepaling (120).

Verder kennen een aantal verdragen, naast het algemeen afwijkingsartikel, ook nog
een aparte bepaling die expliciet de mogelijkheid voorziet dat de detachering wordt
verlengd. Het gaat om de verdragen met Japan, Zuid-Korea, India en Macedonië.

Wanneer een betrokkene toepassing wenst te maken van het detacheringsverlengings-
artikel zal hij zijn aanvraag moeten richten tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Ook afwijkingen op bepaalde detacheringsvoorwaarden dienen aangevraagd te wor-
den bij deze dienst. Indien er geen afzonderlijk artikel voorzien is in de wet, en
betrokkene is toch vragende partij om de detachering te verlengen, zal de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid zijn beslissing baseren op het algemeen afwijkingsartikel.

Dit afwijkingsartikel is dus ook de rechtsbasis voor alle andere afwijkingen van de
vigerende aanwijzingsregels, of deze nu in principe van individuele of collectieve
aard zijn. In deze gevallen is de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid de
bevoegde dienst. Deze gevallen doen zich volgens de betrokken diensten echter zel-
den voor.

(119) M.L. Storm, Detachering binnen de Europese Gemeenschap: mogelijkheid tot afwijkingen op
de algemene regel: afwijkende overeenkomsten (art.17), in A. Van RegenmorteL en Y. Jorens, Inter-
nationale detachering, die Keure, Brugge, p. 45, 1993.
(120) Zie supra, 3.3.2.
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De administratieve schikkingen met Macedonië en Zuid-Korea bepalen expliciet dat
voor afwijkingen op basis van het algemeen afwijkingsartikel de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid bevoegd is, op voorwaarde dat het om individuele gevallen gaat (121). De
Rijksdienst lijkt hier in theorie een ruimere bevoegdheid te worden toegewezen.

3.4. COORDINATIEMECHANISMEN BIJ DE VASTSTELLING VAN HET RECHT OP UITKERINGEN
Een belangrijk coördinatiemechanisme dat in quasi alle bilaterale en multilaterale
verdragen inzake sociale zekerheid wordt teruggevonden betreft de methodiek van
de samentellingsregels. Deze regels worden ontwikkeld om te vermijden dat migre-
rende werknemers al te veel slachtoffer worden van een versnipperde loopbaan.
Deze versnippering kan zich manifesteren op twee manieren. Zij kan gevolgen heb-
ben voor het ingaan van het recht op prestaties bij uitkeringen waarvoor een wacht-
termijn dient doorlopen te worden of zij kan de betrokkene parten spelen bij het
behoud van het recht op en de berekening van prestaties.

3.4.1. Algemeen

a. Samentelling van de verzekeringstijdvakken voor het ingaan van het recht op
prestaties
Om toegelaten te worden tot een aantal socialezekerheidsprestaties moet de betrok-
ken persoon volgens de Belgische wetgeving een wachttijd doorlopen. Een dergelij-
ke wachttijd is opgenomen in de werkloosheidsreglementering (122) en in de ziek-
te- en invaliditeitswetgeving.

Voor het recht op gezondheidszorg is er geen wachttijd meer vereist voor de perso-
nen die in de zes maanden voorafgaand aan hun heraansluiting of herinschrijving
rechthebbende waren in een stelsel van een staat waarmee België een akkoord in
sociale zekerheid heeft gesloten in verband met de samentelling van verzekerings-
tijdvakken (123). Voor het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is er wel
nog een wachttijd voorzien. Het gaat om een periode van zes maanden die de datum
van het verkrijgen van het recht voorafgaat. In die zes maanden dient de gerechtig-
de aan te tonen dat hij voldoende arbeidsdagen heeft gepresteerd en het bewijs te
leveren dat hij in die periode de bijdragen voor de sector uitkeringen werkelijk
heeft betaald (124). Anders dan wat geldt voor de sector geneeskundige verstrekkin-

(121) Art. 3, Administratieve schikking van 8 januari 2007 voor de Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, BS, 30 juni 2009, 44916; art. 5
Administratieve schikking van 19 maart 2008 bij de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, BS, 17 juni 2009, 42397.
(122) Art. 30, Werkloosheidsbesluit.
(123) Art. 130, §2, 2e Ziekteverzekeringsbesluit.
(124) Art. 128, Ziekteverzekeringswet.
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gen, wordt in de ziekteverzekeringswet geen bijzondere bepaling opgenomen
m.b.t. de personen die zich zouden kunnen beroepen op een bilateraal verdrag.

In de pensioenregeling stellen we de volgende regels vast. Belgen en niet-Belgen
kunnen zich op identieke wijze beroepen op het recht op een overlevings- of rust-
pensioen. Kunnen van een pensioen genieten: “(...) werknemers die in België te
werk gesteld zijn geweest ter uitvoering van enige arbeidsovereenkomst (…) (125).
Er is dus geen verschil tussen Belgen en vreemdelingen. Dezelfde regeling is ook
van toepassing in de zelfstandigenregeling (126). Daar de Belgische pensioenwetge-
ving in de regel geen wachttermijnen kent, speelt de samentelling van tijdvakken
zoals die wordt voorzien in de bilaterale verdragen hier in principe geen grote
rol (127) (128).

b. Samentelling van de verzekeringstijdvakken voor het behoud van het recht op
prestaties
Een andere moeilijkheid doet zich voor bij de berekening van langlopende uitkerin-
gen in geval van invaliditeit, ouderdom of overlijden. De concrete probleemstelling
waar men hiermee geconfronteerd wordt, betreft de wijze van het behoud of het
herstel van het recht op uitkeringen.

De Belgische pensioenwetgeving maakt gebruik van een opbouwstelsel om de pen-
sioenen te berekenen. Dit wil zeggen dat het pensioenbedrag waar men recht op
heeft, groter wordt naarmate de beroepsloopbaan voortschrijdt. Bij de invaliditeits-
uitkeringen komt daar nog de moeilijkheid bij dat men grosso modo twee systemen
kan onderscheiden.

In België worden de invaliditeitsuitkeringen berekend, ongeacht de duur van de
beroepsloopbaan van de betrokkene. De uitkeringen worden toegekend op voor-
waarde dat de betrokkene nog de hoedanigheid van sociaal verzekerde bezat op het
ogenblik waarop hij door arbeidsongeschiktheid werd getroffen. Men spreekt in dat
geval van een risicostelsel. In sommige landen worden uitkeringen bij invaliditeit

(125) Art. 1, KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werk-
nemers, BS, 27 oktober 1967.
(126) Art. 1, KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfs-
tandigen, BS, 14 november 1967.
(127) Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese Socialezekerheidsrecht,
die Keure, Brugge, p. 69, 1997.
(128) Deze regel is niet absoluut en her en der zijn er afwijkingen. Misschien wel de belangrijkste uit-
zondering wordt teruggevonden bij de regels m.b.t. het vervroegd pensioen. De toekenning van het
vervroegd pensioen in de werknemers- en zelfstandigenregeling werd afhankelijk gemaakt van een
loopbaanvoorwaarde. De vereiste wachttijd telt thans vijfendertig kalenderjaren (art. 4, §2, Wet
Modernisering Werknemerspensioenen en art. 3, §3, Wet Modernisering Zelfstandigenpensioenen).
Hier kan een samentelling van tijdvakken dan ook belangrijk zijn.
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echter berekend, analoog met de wijze waarop in België de ouderdomspensioenen
worden berekend, met name op basis van een opbouwstelsel. Een bilateraal verdrag
dient met dit mogelijk onderscheid vanzelfsprekend rekening te houden.

3.4.2. Het beginsel van totalisatie in de nieuwe generatie socialezekerheidsverdragen

a. De langetermijnuitkeringen
Alle bilaterale socialezekerheidsverdragen van de nieuwe generatie kennen een
materieel toepassingsgebied dat invaliditeitsuitkeringen en rust- en overlevingspen-
sioenen erin opneemt. Met het oog op het verkrijgen, het behoud of het herverkrij-
gen van het recht op deze uitkeringen worden de vervulde verzekeringstijdvakken
conform de wetgeving van de overeenkomstsluitende staten samengeteld, op voor-
waarde dat zij elkaar niet overlappen (129). Een verzekeringstijdvak is elke periode
die als dusdanig wordt erkend door de wetgeving onder dewelke dat tijdvak werd
vervuld, alsmede elke periode die door deze wetgeving wordt erkend als gelijkge-
steld met een verzekeringstijdvak.

Elke periode die tegelijkertijd overeenkomstig de wetgeving van meer dan een ver-
dragspartij als verzekeringstijdvak wordt erkend, wordt voor de uitbetaling van de
uitkeringen in aanmerking genomen door de socialezekerheidsinstelling van de ver-
dragsluitende staat waar betrokkene het laatst voor die periode beroepsarbeid heeft
verricht. Tijdvakken die overeenkomstig de wetgeving van beide partijen als een
met een verzekeringstijdvak gelijkgesteld tijdvak worden aangezien, worden in aan-
merking genomen door de socialezekerheidsinstelling van het land waar de betrok-
kene het laatst voor de genoemde periode was verzekerd of, bij ontstentenis daar-
van, waar hij voor het eerst erna heeft gewerkt (130).

Hoewel socialezekerheidsverdragen niet met terugwerkende kracht in werking tre-
den, bepalen zij wel dat elk verzekeringstijdvak dat onder de wetgeving van één der
verdragspartijen werd vervuld voor de inwerkingtreding van het verdrag, in aanmer-
king wordt genomen voor het samentellen van tijdvakken.

(129) Art. 26 en 28, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en
de Macedonische Regering; art. 25 en 27, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 11, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art. 11 en 13, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India; art. 14 en 16,
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid; art. 12 en 18,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië; art. 11,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili;
art. 25 en 27, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Kroatië; art. 11, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek der Filippijnen; art. 11 en 13, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea; art. 12 en 14, Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec.
(130) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Kluwer, Antwerpen, p. 165, 1991.
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b. Uitkeringen, andere dan langetermijnuitkeringen
Zoals reeds bij de bespreking van het materieel toepassingsgebied kon worden vast-
gesteld, kennen enkel de verdragen met Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië
ook bepalingen rond ziekte en moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten,
gezinsbijslag en werkloosheid. Behalve voor de arbeidsongevallen- en beroepsziek-
teregeling bepalen alle drie de andere soorten socialezekerheidsprestaties dat de
verzekeringstijdvakken die onder elk van beide landen worden vervuld, en voor
zover zij elkaar niet overlappen, worden samengeteld voor het verkrijgen, het
behoud of het herstel van het recht op prestaties en voor de duur van de toeken-
ning ervan (131).

3.4.3. De berekening van de prestaties
Indien een persoon aanspraak kan maken op een pensioen- of invaliditeitsuitkering
waarbij het recht slechts ontstaat rekening houdend met de samentelling van de ver-
zekeringstijdvakken, worden de volgende identieke regels toegepast:
� Het Belgisch orgaan berekent het theoretisch bedrag van het pensioen dat zou

verschuldigd zijn, indien alle vervulde verzekeringstijdvakken ingevolge de wetge-
ving van beide verdragsluitende landen uitsluitend waren vervuld onder de Belgi-
sche wetgeving.

� Vervolgens wordt het verschuldigde bedrag berekend op basis van het hierboven
bekomen bedrag a rato van de duur van de uitsluitend onder de Belgische wetge-
ving vervulde verzekeringstijdvakken, in relatie tot de duur van alle samengestelde
verzekeringstijdvakken (132). Op deze manier zorgen de verdragsbepalingen
ervoor dat de som van de prestaties die betrokkene in de verdragspartijen
bekomt, niet leidt tot een ongewenste samenloop, maar anderzijds toch met de
totale duur van de volbrachte verzekeringstijdvakken overeenstemt (133).

(131) Art. 12, 36 en 37, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Rege-
ring en de Macedonische Regering; art. 12, 37 en 38, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 12, 35 en 36, Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië.
(132) Art. 27.2 en 29.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische
Regering en de Macedonische Regering; art. 26.2 en 28.1, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 12.2 en 18.1, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art.
12.2 en 14.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek India; art. 15.2 en 17.1, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende
de sociale zekerheid; art. 13.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en Australië; art. 14.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en de Republiek Chili; art. 25.2 en 28.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië; art. 13.2 en 14, Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; art. 12.2 en 14.1,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea.
(133) G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Kluwer, Antwerpen, p. 421, 1991.
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Het verdrag met Australië kent een afwijkende bepaling in verband met de invalidi-
teitsuitkering en bepaalt dat louter de Belgische wetgeving dient te worden toege-
past op het ogenblik dat de persoon voor wat België betreft arbeidsongeschikt is
geworden (134). De bevoegde diensten meldden ons dat de oorzaak hiervan moet
worden gezocht bij de Australische wetgeving betreffende de invaliditeitsuitkerin-
gen, die niet voorzien was op de in de andere verdragen van de nieuwe generatie
vooropgestelde methode. Om die reden werd ervoor geopteerd om terug te grijpen
naar de methode zoals die in oudere verdragen wordt teruggevonden.

Inderdaad bepalen alle verdragen met de landen van het Middellandse Zeegebied
dat de uitkeringen van de invaliditeitsverzekering worden uitbetaald overeenkom-
stig de bepalingen van de wetgeving die op de betrokken persoon van toepassing
was toen de arbeidsongeschiktheid die de invaliditeit ten gevolge had zich voordeed
en komen ten laste van de instelling die overeenkomstig deze wetgeving bevoegd is
(135). Dit land draagt de totale kost van de uitkering. De verdragen met Canada en
de V.S. sluiten wel reeds aan bij de verdragen van de nieuwe generatie en vertrek-
ken voor de berekening van de uitkeringen in eerste instantie vanuit een berekening
pro rata temporis (136).

De verdragen van de nieuwe generatie verschillen daarmee eveneens van de werk-
wijze in de Europese Verordening nr. 883/2004, waarin bij de berekening van de
invaliditeitsuitkeringen een onderscheid wordt gemaakt tussen de A-wetgevingen
(landen met een risicostelsel) en de B-wetgevingen (landen met een opbouwstelsel).
Hierin wordt bepaald dat de betrokkene uitsluitend recht heeft op uitkeringen in de
staat waar hij sociaal verzekerd was op het ogenblik van het ontstaan van de arbeids-
ongeschiktheid met invaliditeit als gevolg, als de betrokken landen twee landen met
een A-wetgeving zijn (137). Wanneer bij de grensoverschrijdende tewerkstelling
twee landen zijn betrokken die een verschillend stelsel kennen, dwingt de Europese
Verordening deze landen ertoe om elk van de betrokken landen een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen (138). Het gedeelte dat elk land ten
laste moet nemen, staat in verhouding tot de duur van het tijdvak van verzekering
dat de betrokkene in het desbetreffende land heeft volbracht (139).

(134) Art. 18, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië.
(135) Art. 14, §2, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende
de sociale zekerheid; art. 13, §2, Algemeen verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk
Marokko betreffende de sociale zekerheid; art. 13, §2, Algemeen verdrag betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië; art. 14.2, Algemeen verdrag betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije.
(136) Art. 10, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika; art. 11, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada.
(137) Art. 44.2, Verordening nr. 883/2004.
(138) Art. 50 e.v., Verordening nr. 883/2004.
(139) R. Cornelissen, De Europese Verordeningen inzake Sociale Zekerheid, Kluwer, Antwerpen, p.
283, 1984; F. Pennings, Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer,
pp. 163-165, 2000.
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Onderscheid tussen de invaliditeitsuitkering en de pensioenen wordt er in de nieu-
we generatie socialezekerheidsverdragen wel gemaakt indien een persoon aan-
spraak kan maken op het Belgisch pensioen of op de Belgische invaliditeitsuitkering
zonder dat het daarbij noodzakelijk is om over te gaan tot samentelling.

Indien ingevolge de Belgische wetgeving een recht ingaat op een invaliditeitsuitke-
ring zonder dat een beroep dient te worden gedaan op de regels van totalisatie, en
het bedrag van deze invaliditeitsuitkering is hoger dan de som van een geprorati-
seerde uitkering van beide landen, kent het Belgische orgaan naast het proratabe-
drag dat hem ten laste valt, ook nog een aanvulling toe, gelijk aan het verschil tussen
het totaalbedrag van beide uitkeringen en het bedrag dat verschuldigd is op grond
van uitsluitend de wetgeving die het toepast (140). De berekeningsregels van deze
bilaterale verdragen houden dus in dat de totale lasten van de invaliditeitsuitkerin-
gen verdeeld worden over de beide verdragsluitende landen.
Ook valt nog op te merken dat België in de meeste van zijn verdragen geen invalidi-
teitsuitkeringen toekent voor tijdvakken die onder zijn wetgeving zijn vervuld en
waarmee rekening dient te worden gehouden op het ogenblik dat het risico zich
voordoet, indien de duur van de genoemde tijdvakken niet hoger ligt dan één jaar
(141) (142). In de verdragen met India en Zuid-Korea is deze bepaling evenwel niet
opgenomen.

(140) Art. 14.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 28.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek Kroatië; art. 16, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; Art. 29.2, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 28.2, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 18.2, Over-
eenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek
Uruguay; art. 14.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en
de Republiek India; art. 17.2, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de
sociale zekerheid; art. 14.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en de Republiek Korea; art. 15.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en Quebec.
(141) Art. 16, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 29, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek Kroatië; art. 15, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; Art. 34, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 29, Overeenkomst betref-
fende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 19,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Repu-
bliek Uruguay; art. 14.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek India; art. 18, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de
sociale zekerheid; art. 14.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en de Republiek Korea; art. 16, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en Quebec.
(142) In het verdrag met de Verenigde Staten bedraagt deze termijn nog achttien maanden (Art. 12.1,
Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het koninkrijk België en de Verenigde Staten van
Amerika).
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Wanneer een persoon aanspraak kan maken op het Belgisch pensioen zonder dat
het daarbij noodzakelijk is om over te gaan tot samentelling, berekent het Belgische
bevoegde orgaan het recht rechtstreeks op basis van in België vervulde verzekerings-
tijdvakken en enkel krachtens de Belgische wetgeving. Vervolgens wordt de bereke-
ning zoals zij uiteengezet werd hierboven in paragraaf 2 van 3.4.3. gemaakt. Er
wordt enkel rekening gehouden met het hoogste bedrag (143) (144).
De wijze van berekening is daarmee sterk gelijklopend met de wijze waarop dit pen-
sioen binnen de Europese Unie wordt berekend (145). Zowel in de bilaterale verdra-
gen als in de Verordening houden de berekeningsregels in dat de totale pensioenlas-
ten van de betrokkene worden verdeeld over de betrokken landen waarin de per-
soon sociaal verzekerd is geweest.

3.5. EXPORT VAN UITKERINGEN
Uiteraard is het noodzakelijk om in internationale verdragen te waarborgen dat ver-
worven rechten betaald worden. Als een migrerende werknemer in een bepaald
land een uitkering heeft verworven, wenst hij dat deze ook zal worden doorbetaald,
op het moment dat hij terugkeert naar zijn land van herkomst. Nochtans kennen
nationale wetgevingen, ook de Belgische, territorialiteitseisen die deze wens in de
weg staan. Coördinatieregelingen hebben dus een belangrijke taak in het doorbre-
ken van deze verblijfsvereiste.

In het Belgisch intern recht geldt overigens in de pensioenregeling geen verblijfs-
voorwaarde voor Belgen, staatlozen, erkende vluchtelingen en leden van internatio-
nale organisaties welke door de Minister van Buitenlandse Zaken werden erkend
(146). Zij mogen zich waar ook ter wereld vestigen. Voor vreemdelingen gelden er
wel beperkingen (147).

(143) Art. 26.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Kroatië; art. 13.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en de Republiek der Filippijnen; art. 27.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tus-
sen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 26.1, Overeenkomst betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 12.1, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art.
12.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek
India; art. 15.1, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zeker-
heid; art. 12.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Korea; art. 13.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
België en Quebec.
(144) In het verdrag met Chili wordt er echter geen vergelijkende berekening gemaakt (Art. 14.1,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili).
(145) Voor een uitgebreide bespreking zie o.a.: G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het
buitenland, Kluwer, Antwerpen, p. 238 e.v., 1991.
(146) Art. 27, Pensioenwet werknemers juncto art. 65, Pensioenbesluit werknemers.
(147) Voor een mogelijk discriminatoir onderscheid: zie supra, deel 3.2.1.
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Alle verdragen voorzien dat rust- en overlevingspensioenen die worden verworven
ingevolge de wetgeving van één van beide verdragsluitende staten, niet mogen ver-
minderd of gewijzigd worden op grond van het feit dat de begunstigde op het
grondgebied van de andere overeenkomstsluitende staat gaat wonen (148). Wan-
neer de betrokken persoon zijn domicilie verplaatst naar het grondgebied van een
derde staat, wordt deze onder dezelfde voorwaarden uitbetaald als de eigen onder-
daan die op het grondgebied van deze derde staat zich lieten uitbetalen (149). Con-
creet betekent dit dat een Belgisch pensioen in heel de wereld betaalbaar is voor
zover men zich kan beroepen op deze bilaterale verdragen.

Het modelverdrag gaat minder ver want dit verdrag kent een exportbepaling die
niet verder reikt dan de export van uitkeringen naar de andere verdragsluitende
staat (150). Het principe van de wederkerigheid wordt dus strict gehandhaafd. Wél
wordt de mogelijkheid open gelaten om, bij wederzijds akkoord, de uitkering uit te
betalen in een derde staat (151).

België exporteerde de voorbije jaren ongeveer 25.000 pensioenen naar het buiten-
land (152). Daarbij valt op dat behalve naar Australië het merendeel van deze pen-
sioenen nog altijd naar landen wordt geëxporteerd waar een verdrag inzake sociale

(148) Art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek Kroatië; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 5.1, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 5.1, Over-
eenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek
Uruguay; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek India; art. 5.1, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale
zekerheid; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en
Australië; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Korea; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en Quebec.
(149) Art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek Kroatië; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 5.2, Overeenkomst betref-
fende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 5.2,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Repu-
bliek Uruguay; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek India; art. 5.2, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de
sociale zekerheid; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en Australië; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek Korea; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en Quebec.
(150)  Art. 5, Model Provisions for a Bilateral Social Security Agreement.
(151) Art. 5, Explanatory report on the model provisions for the co-ordination of Social Security in
Bilateral Agreements.
(152) Cijfers werden ons schriftelijk verschaft door de Rijksdienst voor Pensioenen.
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zekerheid van de vorige generaties mee werd gesloten. De cijfers van landen die tot
de nieuwe generatie behoren, zijn eerder marginaal te noemen. Wat het verdrag
met Chili betreft, is het zelfs zo dat dit de hoofdreden was om een verdrag met dit
land te sluiten, nl. het creëren van de mogelijkheid dat pensioenen konden worden
geëxporteerd zodat een aantal ballingen zouden kunnen terugkeren. In de praktijk
moet men echter vaststellen dat het om een eerder select gezelschap blijkt te gaan.

TABEL 2: EXPORT VAN PENSIOENEN UIT BELGIE

Inzake arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geldt in België het principe van “territoriali-
teit”, dus worden er normaal geen betalingen verricht tijdens een verblijf in het buiten-
land. Hierop bestaan dezelfde uitzonderingen als inzake gezondheidszorg (153).

Daarnaast is een tijdelijk verblijf in het buitenland mogelijk. Dit kan zonder toelating
van de adviserend geneesheer op het grondgebied van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte. Voor een tijdelijk verblijf in andere landen moet wel vooraf-
gaandelijk toestemming worden gevraagd aan de adviserend geneesheer (154). In
deze laatste gevallen kan de geneesheer geen toestemming geven vanaf de zevende
week vóór het einde van het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid of vanaf de
zesde week vóór het einde van de erkenning van de invaliditeit. Dit is niet mogelijk
zolang de geneeskundige Raad voor Invaliditeit zich nog niet heeft uitgesproken.

(153) Art. 136, Ziekteverzekeringswet en art. 294, Ziekteverzekeringsbesluit.
(154) Art. 294, Ziekteverzekeringsbesluit.
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Landen 2006 2007 2008

Algerije 2496 2543 2574

Canada 6900 6730 6494

Chili 73 86 98

Israël 452 479 497 

Marokko 4939 5132 5352

Tunesië 205 241 279 

Turkije 8116 8198 8155

Verenigde Staten 4731 4661 4583

Filippijnen 70 87 106 

Australië 792 1167 1252

Kroatië 301 286 273 

Japan 7 8 185 

VERMEULEN-NED.qxp  5-9-2011  9:55  Pagina 152



Deze bepalingen van de ziekteverzekeringswet laten uiteraard de bepalingen van de
in België geldende internationale verdragen inzake sociale zekerheid onverkort
(155). Aangezien alle bilaterale verdragen de invaliditeitsuitkering tot hun materiële
werkingssfeer mogen rekenen, bevatten zij ook allemaal een exportmogelijkheid
van invaliditeitsuitkeringen. Toch zijn deze bepalingen stringenter dan de ouder-
domsuitkeringen. In de meeste verdragen wordt immers enkel voorzien dat ingevol-
ge de wetgeving van één van beide overeenkomstsluitende staten de uitkeringen
niet verminderd of gewijzigd mogen worden op grond van het feit dat de begunstig-
de op het grondgebied woont van de andere overeenkomstsluitende staat (156). In
de verdragen wordt geen mogelijkheid voorzien voor een verhuis naar een derde
staat, zodat hier het interne recht onverkort geldt.

In het verdrag met Zuid-Korea wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de inva-
liditeitsuitkering en de rustpensioenen, voor wat betreft de uitvoer van prestaties
naar derde landen (157). In de praktijk maakt dit echter geen verschil. De gelijkstel-
ling met de eigen onderdanen in artikel 5.2 van het verdrag maakt immers dat
dezelfde regels gelden, zoals die uiteengezet werden in deel 3.5., §7 en §8.

Het weze opgemerkt dat ook de verdragen met Kroatië, Macedonië en Bosnië op dit
punt niet afwijken van de verdragen die enkel de langetermijnuitkeringen regelen.

De betrokken persoon kan dus zijn woonplaats overbrengen naar het andere land
zonder hiervoor toelating te vragen aan het bevoegd Belgisch orgaan (adviserend
geneesheer van het ziekenfonds). In de oudere verdragen wordt bepaald dat hier-
voor wel de toestemming noodzakelijk is. Zo bepalen de verdragen met Canada,
Algerije en Tunesië dat een invaliditeitsuitkering slechts kan worden geëxporteerd
na toelating van het bevoegde orgaan, maar dat deze toelating pas geweigerd kan
worden indien de verplaatsing van de betrokkene afgeraden wordt uit hoofde van
behoorlijk vastgestelde medische redenen (158). Ook de verdragen met Chili,

(155) Art. 210, Ziekteverzekeringswet
(156) Art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de Republiek Kroatië; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering; art. 5.1, Overeenkomst betref-
fende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 5.1,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Repu-
bliek Uruguay; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek India; art. 5.1, Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de
sociale zekerheid; art. 5.1, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Bel-
gië en Australië.
(157) Art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Korea.
(158) Art. 16.3, Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Canada; art. 25, Algemeen
verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid; art.
22, Algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek
Tunesië; art. 25, Algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en
de Democratische Volksrepubliek Algerije. 153
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Quebec en de Filippijnen kennen deze verplichting nog (159). In recentere verdra-
gen komt deze verplichting niet meer voor. Ook de verdragen met de Verenigde Sta-
ten en Marokko voorzien geen bijkomende voorwaarden voorafgaandelijk aan de
export van uitkeringen.

De voorwaarde dat geen export kan verboden worden, behalve indien dringende
medische redenen hieraan in de weg staan, is een voorwaarde die overigens ook
terug te vinden is in de verdragen met Kroatië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina.
Daar betreft het evenwel prestaties in het kader van de ziekteverzekering (160).

De meeste verdragen voorzien wel de voorwaarde dat de rechthebbende op een
invaliditeitsprestatie van de Belgische wetgeving verder blijft genieten van deze uit-
kering tijdens een verblijf in de andere staat op voorwaarde dit verblijf vooraf werd
toegestaan door het Belgisch bevoegd orgaan. Deze toelating kan evenwel enkel
worden geweigerd wanneer het verblijf plaatsheeft in de periode tijdens dewelke
het Belgisch bevoegd orgaan krachtens de Belgische wetgeving de invaliditeitstoe-
stand moet evalueren of herzien (161).

SAMENVATTENDE SLOTBESCHOUWING

In een bij momenten duizelingwekkende vaart werd een overzicht gegeven van
bijna zestig jaar bilateraal coördinatierecht. De nieuwe generatie bilaterale verdra-
gen werd daarbij onderling vergeleken en met vorige generaties. Het spreekt voor
zich dat de huidige generatie verdragen in belangrijke mate verschilt van zijn voor-
gangers.

Allereerst en algemeen kan worden gesteld dat de redactie en de coherentie van de
verdragen heel wat beter oogt dan oudere verdragen.

(159) Art. 19, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Chili; art. 18, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België
en de Republiek der Filippijnen; art. 18, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en Quebec.
(160) Art. 19.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Kroatië; art. 20.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische
Regering en de Macedonische Regering; art. 19.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina.
(161) Art. 31, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Kroatië; art. 5.2, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische
Regering en de Macedonische Regering; art. 30, Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina; art. 20, Overeenkomst betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay; art. 15, Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India; art. 19,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Japan; art. 19,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië; art. 15,
Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea.
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Inhoudelijke verschillen werden vastgesteld in zowel het materieel als het personeel
toepassingsgebied. Binnen de huidige generatie onderscheiden de bilaterale verdra-
gen met Kroatië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina zich fors van de andere lange-
termijnverdragen. De oorzaak wordt op twee plaatsen gevonden: vooreerst betreft
het verdragen die de rechtsopvolger zijn van het verdrag met Joegoslavië, daarnaast
speelt de invloed van de Europese Verordeningen een veel grotere rol dan bij enig
ander land van de nieuwe generatie.

Hoewel in deze verhandeling stelselmatig werd gefocust op de verschillen moeten
we ons ook bewust zijn van de grote gelijkenissen. De vier coördinatiemechanismen
die werden onderzocht, worden in alle verdragen teruggevonden. Of het nu gaat
om verdragen met de landen van het Middellandse Zeegebied of verdragen met de
Noord-Amerikaanse landen, zij kennen allemaal bepalingen rond totalisatie, export,
aanduiding van toepasselijke wetgeving en non-discriminatie.

Het onderscheid in drie grote generaties zoals die in het begin werd vooropgesteld
lijkt nochtans gewettigd. Hoewel de eerste verdragen van de nieuwe generatie (ver-
dragen met de Filippijnen en Chili) soms nog met het ene been bij de vorige genera-
tie staan (denken we daarbij maar aan de exportbepalingen), vertonen redactie en
structuur, een veel grotere gelijkenis met de andere verdragen van de nieuwe gene-
ratie, dan met de verdragen met Canada en de V.S.
Er resten nog een aantal elementen die eveneens het onderzoeken waard zijn.
Slechts sporadisch werd in deze verhandeling een blik geworpen op multilaterale
coördinatieverdragen. Niet alleen zijn deze rechtsinstrumenten intens verweven
met elkaar, daarnaast moge het ook duidelijk zijn dat zij elkaar ook diepgaand beïn-
vloed hebben bij hun totstandkoming. Zo wordt bij de onderhandelingen door de
bevoegde Belgische diensten eerder de Europese Verordeningen in het achterhoofd
gehouden, dan het modelverdrag dat werd opgesteld door de Raad van Europa.

Nochtans zou ook dit modelverdrag inzake bilaterale overeenkomsten van de Raad
van Europa bij een nieuw onderzoek kunnen worden betrokken. Er is immers niet
alleen de Verordening nr. 1408/71 en Verordening nr. 883/2004, ook de Europese
Interim-overeenkomsten en het Europees verdrag inzake sociale zekerheid kunnen
nog een rol spelen, vooral dan in de relatie met Turkije. Hoe verhouden al deze
instrumenten zich ten opzichte van elkaar en de bilaterale verdragen? Nu ook ande-
re nieuwe economische machtsblokken zich oprichten, en er zich mede daardoor
een nog intensiever rechtsverkeer tussen deze verschillende landen zal ontwikke-
len, dringt zich onmiskenbaar een hernieuwd onderzoek op naar gans dit kluwen
van verdragen.
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BIJLAGE: OVERZICHT BESPROKEN LANDEN
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Verdrag Datum van 

ondertekening 

Wet houdende

goedkeuring

Datum van 

inwerking-

treding 

Publicatie-

datum 

Joegoslavië 1 november 1954 4 juli 1956 1 oktober 1956 1 september 
1956

San Marino 22 april 1955 4 juli 1956 1 november 
1956

6 oktober 1956

Turkije 4 juli 1966 26 februari 1968 1 mei 1968 10 april 1968
Algerije 27 april 1968 3 juli 1969 1 oktober 1969 25 oktober 1969 
Marokko 24 juni 1968 20 juli 1970 1 augustus 1971 25 juni 1971 
Israël 5 juli 1971 2 april 1973 28 april 1973 18 april 1973
Tunesië 29 januari 1975 4 augustus 1976 1 november 

1976
23 oktober 1976 

Verenigde

Staten 

19 februari 1982 3 mei 1984 1 juli 1984 30 juni 1984 

Canada 10 mei 1984 6 augustus 1986 1 januari 1987 10 februari 1987 

Chili 9 september 1996 13 juni 1993 1 november 
1999

23 november
1999

Kroatië 31 oktober 2001 22 mei 2005 1 augustus 2005 8 juli 2005 
Filippijnen 7 december 2001 22 mei 2005 1 augustus 2005 22 juli 2005

20 november 2002 22 mei 2005 1 juli 2005 20 juni 2005 Australië

10 augustus 2006 
(gezondheidszorgen-

verstrekking)

9 februari 2009 1 september 
2009

21 augustus 2009 

Japan 23 februari 2005 10 mei 2006 1 januari 2007 3 november 2006
Zuid-Korea 5 juli 2005 12 februari 2009 1 juli 2009 19 juni 2009 
Bosnië-

Herzegovina

6 maart 2006 wordt verwacht wordt verwacht wordt verwacht

Quebec 28 maart 2006 wordt verwacht wordt verwacht wordt verwacht
India 3 november 2006 12 februari 2009 1 september 

2009
21 augustus 2009 

Uruguay 22 november 2006 12 februari 2009 1 augustus 2009 22 juli 2009
Macedonië 13 februari 2007 12 februari 2009 1 juni 2009 20 mei 2009 
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