INHOUD-2-2012-NL.qxp

20-6-2013

10:55

Page 1

INHOUD
EDITORIAAL

257

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID EN INKOMENSHERVERDELING IN BELGIE
HERMAN DELEECK

261

HET HERVERDELENDE VERMOGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: BESCHOUWINGEN,
EEN HALVE EEUW LATER
BEA CANTILLON

275

DE ADMINISTRATIEVE DOELTREFFENDHEID BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID BEVORDEREN:
INSTITUTIONELE AANPAK TEGENOVER INDIVIDUELE AANPAK
293
AMAURY LEGRAIN EN TOM AUWERS
DE IMPACT VAN KINDERBIJSLAGEN OP HET ARMOEDERISICO VAN ALLEENSTAANDE
MOEDERS: BELGIE IN VERGELIJKEND PERSPECTIEF
WIM VAN LANCKER, JORIS GHYSELS EN BEA CANTILLON

335

EEN VERGELIJKENDE STUDIE OVER DE INKOMENSZEKERHEID VAN WERKLOZEN IN
BELGIE EN DE BUURLANDEN
HENDRIK NEVEJAN

363

ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA
DE AANBEVELING INZAKE NATIONALE SOCIALEBESCHERMINGSBODEMS: DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE INZAKE DE TERUGKERENDE DISCUSSIES OVER DE
SOCIALE BESCHERMING – 100e EN 101e ZITTING VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE
419
LUISA GUIMARAES EN MARC MORSA
EUROPEES DIGEST – INTERNATIONAAL DIGEST
OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN

453

auteur-ned.qxp

23-5-2013

8:38

Page 1

ISSN 0775-0234
Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor
de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron.
De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt
of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

EDITORIAAL-NL.qxp

12-9-2013

14:05

Page 257

EDITORIAAL
DOOR

KOEN VLEMINCKX
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In dit nummer huldigen we de nagedachtenis van Professor Herman Deleeck _ als
redactievoorzitter en -lid gedurende vele jaren een drijvende kracht achter het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid _ door de herdruk van een artikel dat hij
ooit in dit tijdschrift publiceerde, ingeleid door professor Bea Cantillon.
Voor alle veertigplussers die van de sociale zekerheid hun roeping hebben gemaakt,
behoeft Professor Herman Deleeck geen introductie. Voor een jongere generatie is
hij intussen minder bekend, al klinkt de naam wellicht bekend in de oren vanwege
het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck dat zijn naam draagt en zijn werk
voortzet.
Professor Herman Deleeck was een deskundig en gepassioneerd lesgever en onderzoeker. Veel van zijn oud-studenten herinneren zich hem nog levendig aan de hand
van tal van anekdotes. Herman Deleeck wist dan ook zijn lessen te larderen met
boeiende verhalen, opvallende uitspraken en gebaren, als pedagogisch instrument
om zijn studenten bij zijn lessen te betrekken en om hen bepaalde belangrijke principes in het geheugen te branden.
Als oprichter van het Centrum voor Sociaal Beleid trachtte Herman Deleeck jonge
onderzoekers dezelfde passie en gedrevenheid mee te geven. Hij deed dat door hen
te inspireren, maar ook door het verstrekken van goede raad en praktisch advies.
Het mooiste eerbetoon is dat de jonge onderzoekers van het Centrum voor Sociaal
Beleid Herman Deleeck ruim 10 jaar na zijn overlijden nog steeds met dezelfde
gedrevenheid en deskundigheid werken aan de thema’s die Herman Deleeck nauw
aan het hart lagen. Af en toe mogen we in dit tijdschrift van de vruchten van hun
werk proeven.
Professor Herman Deleeck was bovenal een geëngageerd man. Hij had doorheen
zijn loopbaan veel interesses, maar deze waren steeds geworteld in een diep gevoel
van sociale rechtvaardigheid waaraan hij op een wetenschappelijk verantwoorde
wijze maatschappelijk vorm wou geven. Zijn onderzoek naar de sociale doelmatigheid van de sociale zekerheid was daarvan een belangrijke uitdrukking, net als zijn
onderzoek naar de ongelijkheden in het onderwijs en de gezondheidszorg. Het
archief van dit tijdschrift bevat veel artikels van zijn hand die de geïnteresseerde
lezer snel tot de vele facetten van zijn werk zullen introduceren.
____________

257

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:00

Page 1

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7,
JUNI-JULI 1967:
‘‘MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID EN
INKOMENSHERVERDELING IN BELGIE’’
HERMAN DELEECK

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:01

Page 261

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7, JUNI-JULI 1967 ...

261

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:01

Page 262

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

262

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:02

Page 263

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7, JUNI-JULI 1967 ...

263

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:03

Page 264

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

264

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:03

Page 265

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7, JUNI-JULI 1967 ...

265

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:04

Page 266

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

266

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:04

Page 267

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7, JUNI-JULI 1967 ...

267

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:05

Page 268

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

268

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:06

Page 269

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7, JUNI-JULI 1967 ...

269

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:06

Page 270

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

270

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:07

Page 271

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7, JUNI-JULI 1967 ...

271

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:08

Page 272

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

272

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:08

Page 273

REPRODUCTIE UIT NUMMER 6-7, JUNI-JULI 1967 ...

273

DELEECK-NL.qxp

20-6-2013

11:09

Page 274

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

274

Cantillon-NL.qxp

20-6-2013

11:14

Page 275

HET HERVERDELENDE VERMOGEN VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID: BESCHOUWINGEN, EEN
HALVE EEUW LATER
DOOR

BEA CANTILLON
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Het voorgaande artikel van Herman Deleeck is veel meer dan een historisch document, nu bijna 50 jaar geleden geschreven door een toen nog prille veertiger. Het
artikel dateert van het hoogtepunt van ‘les trente glorieuses’ (Fourastié, 1979), een
unieke periode in de geschiedenis gekenmerkt door groei, volledige tewerkstelling
(weliswaar enkel voor mannen) en uitbouw van de verzorgingsstaat. In deze periode werd de arbeider ‘gedeproletariseerd’, de armoede verminderde en de samenleving werd gelijker. Elders en later beschreef Deleeck de toen groeiende welvaartsstaat als ‘een ongeëvenaarde samenlevingsvorm, het geestelijke ideaal van Europa’. Geschreven aan de vooravond van mei 1968 ademt het artikel echter de kritische geest uit van die tijd: “... de operatie van aanpassing is evenwel dringend
geboden zo men het sociale beleid niet verstard wil zien”.
De hoofdstelling van het artikel is dat a) de sociale zekerheid (toen heette dat nog
‘maatschappelijke zekerheid’) slechts een geringe mate van herverdeling bewerkstelligt van rijk naar arm, b) dat ‘indien men een onzeker of zelfs averechts herverdelingseffect wil voorkomen, men de uitkeringen in sterkere mate zal moeten reserveren voor de lagere-inkomensgroepen en c) dat het aangewezen is, bij het nastreven
van een grotere inkomensgelijkheid, meer te verwachten van de democratisering
van het onderwijs. Ook anderen (zoals Titmuss, Perrin en Wilensky) zouden de stelling innemen dat de socialisatie van het nationale inkomen in de naoorlogse periode
veel minder herverdelend was en dus een veel mindere impact had op de sociale
successen die in de jaren 1950 en 1960 werden geboekt, dan algemeen aanvaard.
Intussen heeft het vervolg van de geschiedenis geleerd dat de sociale zekerheid
zeker geen verstard stelsel is, dat het zich merkwaardig wentelbaar liet aanpassen
aan veranderende mogelijkheden en behoeften. Vandaag lijkt het er echter op dat
de sociale zekerheid het van langsom moeilijker krijgt om het (toch al veeleer zwakke) herverdelende en armoede reducerende vermogen aan te houden: de minimuminkomensbescherming voor de bevolking op actieve leeftijd kent sedert de tweede
helft van de jaren 1990 een globaal neerwaartse trend en de armoede onder werkar275
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me gezinnen neemt toe. Ook het onderwijs – waarop Deleeck zijn hoop vestigde –
bleek niet in staat om de sociale ongelijkheden terug te dringen. Toch komen
hedendaagse auteurs tot gelijkaardige oplossingen als deze die door Deleeck een
halve eeuw geleden naar voren werden gebracht: meer selectiviteit, een grotere efficiëntie nastreven in de sociale politiek en inzetten op onderwijs en andere vormen
van sociale investeringen (Vandenbroucke et al., 2011; Cantillon en Vandenbroucke, 2013; Morel et al., 2012; Hemerijck, 2012). Wie vandaag het recente Sociale
Investeringspact van de Europese Commissie (1) leest, ziet de onthutsende parallellen. Het artikel van Herman Deleeck vormt een goed uitgangspunt om over deze
(verstopte?) paden na te denken.

1.

1967 EN NADIEN: DE SOCIALE ZEKERHEID ALS WENTELBARE BUFFER TEGEN DE
TSUNAMI OP DE ARBEIDSMARKT
Herman Deleeck kon het niet bevroeden. Enkele jaren na het schrijven van zijn artikel zou de sociale zekerheid in erg woelige waters terecht komen: het structurele
onevenwicht op de arbeidsmarkt – ontstaan in de loop van de jaren 1970 en onverminderd aangehouden tot op de dag van vandaag – zou dwingend tot grote hervormingen leiden. De jaren 1970 luidden grote maatschappelijke veranderingen in
waarvan de zestiger jaren reeds zwanger waren: de omslag van industrie naar diensten begint zich versneld door te zetten; de grote babyboomgeneratie schuift langzaam door de actieve leeftijdsfase; de nieuwe generatie vrouwen dient zich blijvend
en in toenemende mate aan op de arbeidsmarkt terwijl de individualisering en de
destabilisatie van gezinnen nieuwe sociale risico’s doen ontstaan. Meer recent, vanaf
de tweede helft van de jaren negentig, zorgt vooral de groeiende migratie voor een
verdere toename van de beroepsbevolking. Deze groeit van 3.800.000 eenheden in
het begin van de jaren 1970 naar 4.200.000 in het midden van de jaren 1990 tot
4.800.000 nu. De welvaartsstaat krijgt het dan ook moeilijk om nog maar in de buurt
te komen van een situatie van volledige tewerkstelling voor de grote babyboom
generatie en voortaan niet meer alleen voor mannen maar ook voor vrouwen. Zoals
uit grafiek 1 kan worden afgeleid neemt vanaf de tweede helft van de jaren 1980 de
tewerkstelling toe alsook het totale arbeidsvolume (uitgedrukt in aantal gewerkte
uren op jaarbasis). Deze toename blijft echter structureel ontoereikend om de gestage groei van de beroepsbevolking op te vangen. Vooral laaggeschoolden en nieuwkomers kunnen van langsom moeilijker een plaats verwerven in een economie die
het steeds meer moet hebben van creativiteit, kennis en sociale vaardigheden.

(1) Communication from the Commission, Towards Social Investment for Growth and Cohesion –
including implementing the European Social Fund 2014-2020, COM(2013) 83 Final of 20 February 2013.
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GRAFIEK 1: AANTAL WERKENDEN EN AANTAL GEWERKTE UREN (BELGIE)

Bron: Total Economy Database, The Conference Board en Groningen Growth and Development Centre, januari
2008, http://www.conference-board.org/economics/.

De sociale zekerheid vangt het volle gewicht van deze veranderingen op, eerst door
middel van wat later ‘passieve’ uitkeringen zullen worden genoemd (zie de onderste
staven in onderstaande grafiek, die de evolutie weergeeft van de door de RVA
ondersteunde personen sedert 1972), later door de ondersteuning van allerlei vormen van arbeidsherverdeling (brugpensioenen, deeltijdse arbeid, zie de middelste
staven in grafiek 2) en, sedert de tweede helft van de jaren 1990, door activerend of,
zo men wil, sociaal investerend beleid (de bovenste staven in grafiek 2).
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GRAFIEK 2: AANTAL DOOR DE RVA ONDERSTEUNDE PERSONEN (FUNCTIONELE VERDELING), BELGIE, 1972-2009

Bron: RVA jaarverslagen, bewerkingen CSB.

In de jaren 1970 werd de sterk stijgende werkloosheid eerst opgevangen door
gewone passieve uitkeringen en, nadien, in toenemende mate door arbeidsherverdeling (van ouderen naar jongeren middels de stelsels van de brugpensioenen en de
vervroegde pensioneringen) en door gesubsidieerde tewerkstelling bij de overheid
(middels stages voor jongeren, BTK, DAC, …). In 1985 was het aandeel uitkeringsgerechtigde werklozen gestegen tot meer dan 600.000 terwijl het aantal bruggepensioneerden en tewerkgestelde werklozen de kaap van 270.000 had overschreden. Het
cliënteel van de RVA bedroeg toen 877.000 (of ongeveer ¼ van de beroepsbevolking), een aantal dat in de daaropvolgende decennia merkwaardig stabiel zou blijven
(zie grafiek 2). De prijs was hoog: de afhankelijkheidsgraden en dito uitgaven in de
sociale zekerheid groeiden spectaculair: in de werknemersregeling steeg de verhouding tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal werkenden van 44% in
het midden van de jaren 1970 naar meer dan 100% in 1985 (Cantillon, 1993). Uitgedrukt in procent van het BBP stegen de socialeoverheidsuitgaven van 23,4% in 1970
naar 35,9% in 1980 (ter vergelijking: in de jaren zestig stegen de uitgaven van 18,4%
in 1960 over 21,2% in 1965 tot 23,4% in 1970). Omdat de dekkingsgraad van de
278
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socialezekerheidsbijdragen snel afnam (daar waar de sociale bijdragen begin van de
jaren 1970 ongeveer 77% van de uitgaven wisten te dekken was dit aandeel op het
einde van de jaren 1970 geslonken tot 64 %) moest de overheid in toenemende
mate bijpassen waardoor het onevenwicht op de arbeidsmarkt zich rechtsreeks vertaalde in de ontsporing van de overheidsfinanciën.
Vanaf de tweede helft van de jaren 1980, met het oog op het terugdringen van de
overheidsschuld, werd de sociale zekerheid flink aangepakt: de financieringswijze
wordt aangepast (de loongrenzen waarvan sprake in het artikel van Deleeck werden
afgeschaft terwijl de lasten op arbeid worden verminderd en deels vervangen door
consumptiebelastingen); aan de uitkeringskant bleven de uitkeringen achter bij de
algemene welvaartsstijging, wat toen deels gecompenseerd werd door een grotere
selectiviteit ten voordele van lage-inkomensgezinnen (vooral middels de techniek
van de gezinsmodalisering) terwijl nieuwe uitkeringen vorm kregen, vooral met het
oog op een betere arbeid-gezincombinatie (de loopbaanonderbrekingsuitkeringen
zagen in deze periode het daglicht, later zou dit verruimd worden tot het tijdskrediet). De uitkeringsafhankelijkheid en de kost van de sociale zekerheid stabiliseerden op een hoog peil, de uitgavengroei werd afgeremd en de overheid wist een deel
van de lasten terug bij de sociale zekerheid te leggen.
Om het blijvende structurele onevenwicht op de arbeidsmarkt te accommoderen
werd later, vanaf de tweede helft van de jaren 1990, een nieuwe dimensie toegevoegd aan het beleidsarsenaal: meer en meer wordt ingezet op actief arbeidsmarktbeleid, vorming en bemiddeling. Grafiek 2 visualiseert het groeiende aantal RVAcliënten in stelsels die de functies van activeren vorm geven. In deze periode wordt
de (Deleeckiaanse) strategie van de selectiviteit opgegeven (2) en vervangen door
lineaire kostenbesparingen, met name door de uitkeringen niet te laten sporen met
de welvaartsgroei. Tezelfdertijd werden de uitkeringen meer ‘werkgerelateerd’:
inactiviteitsvallen werden bestreden (door de netto minimumlonen te verhogen
middels selectieve lastenverminderingen en door de uitkeringen te bevriezen), het
gebruik van loopbaanonderbrekingsuitkeringen en tijdskrediet groeide sterk aan
(om de combinatie arbeid en gezin te faciliteren) terwijl weinig productieve huishoudarbeid in toenemende mate gesubsidieerd werd door de sociale zekerheid
(eerst in het PWA-stelsel, later door de erg succesvolle maar dure dienstencheques).
De tewerkstelling nam fors toe maar niet iedereen profiteerde in gelijke mate van
deze groei: het aandeel werkrijke gezinnen – waar het volledige arbeidspotentieel
wordt ingezet, d.w.z. dat alle leden op actieve leeftijd een betaalde baan hebben –

(2) Noodzakelijkerwijze: omdat een verzekeringssysteem maar tot op zekere hoogte inkomensselectiviteit toelaat en omdat de selectiviteit middels gezinsmodalisering de vrouwenarbeid ontmoedigde.
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werd groter terwijl werkarme gezinnen (waar slechts een klein aandeel van het arbeidspotentieel wordt ingezet) in veel mindere mate deel hadden in de tewerkstellingsgroei.
In de literatuur is men dit fenomeen – dat sterk gedreven wordt door de evolutie naar
het tweeverdienerschap enerzijds en de gezinsverdunning anderzijds – de ‘polarisatie
op de arbeidsmarkt’ gaan noemen (zie Corluy en Vandenbroucke, 2012).
Bovendien, vanwege het op werk gecentreerde beleid verliep de evolutie van de
sociale bescherming voor de (groeiende) groep werkrijke gezinnen anders dan de
bescherming voor de (minder sterk krimpende) groep van werkarme gezinnen: de
sociale zekerheid werd genereuzer voor de eerste groep en minder genereus voor
de tweede groep (zie Cantillon et al., 2013). Onderstaande tabel geeft de evolutie
weer van het inkomen van uitkeringstrekkers ingedeeld volgens de werkintensiteit
van het gezin waartoe ze behoren. Tussen 1995 en 2007 was de nominale inkomensgroei duidelijk het sterkst voor tweeverdieners en eenoudergezinnen voltijds
werkend aan een minimumloon dan voor gezinnen met een lagere arbeidsintensiteit
(koppels en alleenstaanden, met de uitzondering voor langdurig werklozen jonger
dan 49 jaar).

TABEL 1: NETTO BESCHIKBARE INKOMENS VAN GEZINNEN VOLGENS WERKINTENSITEIT,
EVOLUTIE, IN %, 1995-2007
België
W ERKINTENSITEIT = 1
Alleenstaande ouder, voltijds, minimumloon)
Tweeverdiener (minimumloon), 35 j.
Tweeverdieners (gemiddeld loon), 55 j.

11
12
5

W ERKINTENSITEIT = 0,5
Eenverdiener (minimumloon), 35 j., partner werkloos (eerste periode)
Eenverdiener (minimumloon), 55 j., partner langdurig werkloos
Eenverdiener (gemiddeld loon), 55 j., partner langdurig werkloos
Alleenstaande ouder, halftijdse loopbaanonderbreking, minimumloon

8
6
2
22

W ERKINTENSITEIT = 0
Alleenstaande, leefloon
Beide partners langdurig werkloos (minimumloon), 49 j.
Beide partners langdurig werkloos (minimumloon), 55 j.
Beide partners kortdurig werkloos (minimumloon), 49 j.

7
13
-6
0

Note: With the exception of young social assistance claimants, all households are assumed to have two children. The
age of the children is assumed to be 10 and 14 for couples aged 35 years, and 18 and 25 for couples aged 49 or 55.
Bron: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.
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Besluitend kunnen we stellen dat de sociale zekerheid niet alleen een sterke buffer
bleek te zijn tegen opeenvolgende crisissen en een erg groot en aanhoudend onevenwicht op de arbeidsmarkt, ze wist zich ook aan te passen aan grondig gewijzigde omstandigheden, nieuwe noden en veranderende waarden en normen.
Ofschoon globaal de uitgaven in de werkloosheid bleven schommelen rond iets
meer dan 3% van het bbp veranderde de inhoud en de werkingswijze van de werkloosheidsverzekering grondig: ze evolueerde van een passieve bescherming tegen
een conjunctureel en breed gespreid risico naar een instrument ter ondersteuning
van werk in het algemeen en van de vrouwenarbeid in het bijzonder. De sociale
zekerheid werd een belangrijk instrument ter ondersteuning van de vrouwenemancipatie (na dat van de arbeider dé grote sociale doorbraak van de vorige eeuw) en –
in het kielzog daarvan – van de laagproductieve huishoudarbeid. De focus werd verlegd van louter passieve inkomensbescherming naar activering, ondersteuning en
integratie op de arbeidsmarkt. Omdat een werkgerelateerd beleid ook de strijd
tegen werkloosheidsvallen omvat én omdat niet iedereen in gelijke mate kon genieten van de tewerkstellingsgroei, kwamen echter de uitkeringen voor werkarme
gezinnen in toenemende mate onder druk. Het armoedereducerende en inkomensherverdelende vermogen van de sociale zekerheid nam dienovereenkomstig af.

2.

DE ARMOEDE REDUCERENDE CAPACITEIT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ONDER DRUK
Herman Deleecks pleidooi om de sociale zekerheid meer selectief te maken teneinde de herverdelende functie te vergroten heeft steeds veel weerstand opgeroepen. Contra Deleeck werd aangevoerd dat de sociale zekerheid in de eerste plaats
een systeem is van risicodekking dat middels de verzekeringstechniek een horizontale verdeling bewerkstelligt van jong naar oud, gezond naar ziek, werkend naar
werkloos. Niet de sociale zekerheid maar de fiscaliteit zou moeten instaan voor de
verticale inkomensherverdeling. Onderliggend aan dit debat ligt de gespannen verhouding tussen de twee traditionele functies van socialezekerheidssystemen: ten
eerste, het waarborgen (tot op zekere hoogte) van de verworven levensstandaard
enerzijds en, ten tweede, het waarborgen van adequate minimuminkomens bij het
optreden van sociale risico’s anderzijds. Deze functies staan tot op zekere hoogte
(3) op gespannen voet tegenover elkaar: hoe meer wordt ingezet op de eerstgenoemde functie en dus hoe sterker de band tussen premie, risico en prestatie, hoe
zwakker de bescherming voor diegenen die weinig premies hebben kunnen betalen. In de loop van de tachtiger jaren, onder druk van de hoge afhankelijkheidsgraden, van de noodzakelijke ingrepen om de kosten te beheersen en van de verandering van de betekenis van het werkloosheidsrisico (het is een structureel en erg
selectief risico geworden), kwam de nadruk meer en meer op de tweede doel-

(3) Afhankelijk van de samenhang tussen sociaal verzekerde risico’s en de spreiding ervan over de
inkomensverdeling.
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stelling te liggen: de afstand tussen minimum- en maximumuitkeringen werd kleiner; middels de techniek van de gezinsmodalisering werden de uitkeringen van
meerinkomensgezinnen verlaagd terwijl aan de bijdragezijde door het loslaten van
de loongrenzen enerzijds en de vermindering van de bijdragen op lage lonen anderzijds de financiering progressiever werd. Het sociale in de verzekering kreeg een
groter gewicht.
Stilaan, en steeds nadrukkelijker vanaf de tweede helft van de jaren 1990, wordt de
sociale zekerheid echter nog een derde doelstelling aangemeten: die van sociale
inclusie door middel van arbeid. De sociale zekerheid moet niet alleen instaan voor
schadeloosstelling maar ook zorgen voor preventie en herstel. Vanuit dit perspectief
moet het socialezekerheidsinstrumentarium worden ingezet om a) werkloosheid en
uitkeringsafhankelijkheid te vermijden en b) werklozen en arbeidsongeschikten
terug toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Tegen de achtergrond van de hoger
beschreven polarisatie op de arbeidsmarkt staat ook deze derde doelstelling op
gespannen voet met verticale inkomensherverdeling en armoedebestrijding: de
strijd tegen werkloosheidsvallen veronderstelt immers minder genereuze uitkeringen aan de onderkant van de loonverdeling terwijl werkgerelateerde uitkeringen –
vooral deze die een betere combinatie arbeid en gezin beogen – veeleer twee-inkomensgezinnen aan de bovenkant van de inkomensverdeling ten goede komen. In dit
tweede en nieuwe spanningsveld kwam de armoedereducerende werking van de
sociale zekerheid in toenemende mate onder druk: de bodembescherming erodeerde terwijl de nieuwe werkgerelateerde uitgaven tendentieel meer terechtkomen bij
hogere inkomensgezinnen. Grafiek 3 toont bij wijze van voorbeeld de evolutie van
de minimumwerkloosheidsuitkeringen voor gezinshoofden uitgedrukt in procent
van de gemiddelde lonen: vergeleken met de evolutie van het Nationaal Inkomen
per hoofd is de actuele welvaartscapaciteit van deze uitkeringen meer dan 40% lager
dan in het begin van de tachtiger jaren.
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GRAFIEK 3: EVOLUTIE VAN EEN MINIMALE WERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR GEZINSHOOFDEN

Bron: Cantillon, B., Marx, I., De Maesschalck, V., De bodem van de welvaartsstaat van 1970 tot nu, en daarna,
Berichten / UFSIA, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid, maart, 2003.

Grafiek 4 geeft de evolutie weer van de gemiddelde sociale uitkeringen naar werkintensiteit: tussen 2005 en 2008 verminderde de gemiddelde uitkering opgenomen
door de groep ‘werkarme gezinnen met zo’n 10% tegenover een stijging van de
gemiddelde opgenomen bedragen door werkrijke gezinnen met ongeveer 20%.

GRAFIEK 4: GEMIDDELDE GEZINSUITKERING VOOR DE TOTALE BEVOLKING (2005-2008)

Bron: SILC, eigen berekeningen.
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Tabel 2 (gebaseerd op de ECHP-data van de jaren 1990 en SILC-data van de jaren
2000) toont de evolutie van de armoede en armoedereductie door sociale uitkeringen volgens de werkintensiteit van gezinnen. Voor de groep werkarme gezinnen is
de armoedereductie door sociale uitkeringen afgenomen (met resp. 2,7 en 5,9 procentpunten in de tweede helft van de jaren 1990 en in de eerste helft van de jaren
2000). Dat vertaalde zich in groeiende armoede binnen deze groep, resp. met 4,5 en
5 procentpunten. Voor werkrijke(re) gezinnen daarentegen werd de armoedereducerende capaciteit van de sociale zekerheid stelselmatig versterkt.

TABEL 2: DE EVOLUTIE IN PROCENTPUNTEN VAN ARMOEDERISICO’S EN VAN DE ARMOEDE REDUCERENDE CAPACITEIT VAN SOCIALE UITKERINGEN NAAR WERKINTENSITEIT VAN
GEZINNEN, BELGIE 1994-2000 EN 2004-2007
Armoederisico’s, veranderingen in procentpunten
Werkarme (WI <0,5)
Tussen 0,5 en 1
Werkrijke (WI = 1)
1994-2000

+4,5

-3,7

-0,4

2004-2007

+5,0

-0,4

+1,1

Absolute armoedereductie door sociale uitkeringen, veranderingen in procentpunten
Werkarme (WI <0,5)
Tussen 0,5 en 1
Werkrijke (WI = 1)
1994-2000

-2,7

+6,7

+3,2

2004-2007

-5,9

+1,2

+4,4

Bron: Cantillon et al. (2012), Household Work Intensity and the Adequacy of Social Protection in the EU, CSB Working Paper
No. 12 / 04.

Ofschoon de sociale zekerheid een zeer belangrijk instrument is en blijft van armoedebestrijding, blijft de stelling van Herman Deleeck dat de ‘sociale zekerheid slechts
een geringe mate van herverdeling bewerkstelligt van rijk naar arm’, tot op vandaag onverkort overeind. Er zijn zelfs redenen om aan te nemen dat de sociale overheidsuitgaven vandaag minder herverdelend zijn, deels vanwege de toename van
werkgerelateerde cash transferten, deels vanwege de relatieve afname van cash
transferten in het algemeen ten voordele van zg. ‘in-kind-benefits’, zoals kinderopvang en gezondheidszorgen (Cantillon, 2011). De brede spreiding van de sociale uitgaven mag blijken uit onderstaande grafiek waarin de uitgaven voor sociale transferten, onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorgen voor de bevolking op actieve
leeftijd worden verdeeld naar inkomensquintielen. Cash transferten blijken meer
gereserveerd voor de lagere-inkomensgroepen dan uitgaven voor sociale dienstverlening. Niettemin zijn ook deze uitgaven zeer breed uitgesmeerd over de ganse inkomensverdeling: de rijkste 20% huishoudens in België nemen nog zo’n 15% op van
het geheel van de socialezekerheidsuitgaven voor de actieve bevolking (tegen iets
284

Cantillon-NL.qxp

20-6-2013

11:39

Page 285

HET HERVERDELENDE VERMOGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID...

minder dan 26% voor de armste 20% gezinnen). Deze cijfers zijn contra-intuïtief: in
de perceptie wordt de hoge uitkeringsafhankelijkheid (en dito sociale zekerheidsuitgaven) in verband gebracht met langdurige werkloosheid en een gebrek aan arbeidsethos aan de onderkant van de samenleving. De verdeling van de uitgaven leert echter dat de sociale zekerheid (en nog meer uitgesproken, de sociale dienstverlening)
de ganse samenleving ten goede komt.

GRAFIEK 5: VERDELING NAAR INKOMENSQUINTIELEN VAN SOCIALE UITKERINGEN EN UITGAVEN VOOR ONDERWIJS, GEZONDHEIDSZORGEN EN KINDEROPVANG, BELGIE, 2007

Bron: Verbist, G. en M. Matsaganis (2013), The Redistributive Capacity of Services in the EU, in B. Cantillon en F. Vandenbroucke (eds.), Oxford, Reconciling Work and Poverty Reduction: How Successful are
European Welfare States?, Oxford University Press (te verschijnen).

3.

NIEUWE EN OUDE PARADIGMA’S
De welvaart in België (en elders in het rijke westen) is de voorbije decennia (vóór
de crisis) blijven toenemen. Het aantal mensen aan het werk is sterk gestegen; de
omvang van de uitgaven voor sociale zekerheid, gezondheidszorgen, onderwijs en
welzijn bleven hoog en in het beleidsdiscours was er veel aandacht voor armoedebestrijding, gelijke kansen en sociale inclusie. Er was ook sprake van een verdieping
van het sociale beleid: we evolueerden van een veeleer louter passieve inkomensbescherming naar een sociaal beleid dat ‘verheffen’, ‘verbinden’ en ‘activeren’ (in de
terminologie van een gelijknamig rapport van de Nederlandse Raad van het Regeringsbeleid) centraal plaatst. De passieve welvaartsstaat van weleer maakte minstens
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voor een deel plaats voor een zg. ‘sociale investeringsstaat’ (Hemerijck, 2013). Er
werden aanzienlijke budgetten vrijgemaakt voor activering, voor kinderopvang,
voor ouderschaps- en andere verloven, voor onderwijs, voor (gezondheids)zorg.
En toch, in weerwil van dit alles, is men er – ook in de goede jaren voor de crisis –
niet in geslaagd om deze prima facie gunstige parameters om te zetten in een vermindering van de ongelijkheden en van de relatieve financiële armoede. Volgens
alle beschikbare indicatoren is het aantal gezinnen met een laag inkomen nergens in
Europa – ook niet in België en Vlaanderen – significant afgenomen (Cantillon,
2011). Met de crisis is in vele van deze landen de armoede binnen de actieve bevolking aan het toenemen (Social Protection Committee, 2013). Bij eerdere crisissen
was dat veel minder of niet het geval (Jenkins et al., 2013): noch de sterke stijging
van de werkloosheid in de jaren 1970, noch de crisisjaren in de jaren 1980 en 1990
hadden in België hogere armoedecijfers voor gevolg (Cantillon, 1999). Dat was
(deels) het gevolg van het feit dat in deze periodes de herverdelende werking van
de sociale uitkeringen in belangrijke mate toenam (Cantillon en Verbist, 1999). De
groei van de primaire inkomensverschillen werd toen door de sociale zekerheid
zelfs omgebogen tot een grotere gelijkheid in de uiteindelijke verdeling van de
beschikbare inkomens. Dit was het gevolg van zowel volume- als verdelingseffecten.
De omvang van de ingezette verdelingsmassa werd in deze periode aanzienlijk groter. Verder hadden ook de opeenvolgende beleidsingrepen ter versterking van de
selectiviteit een bijkomend nivellerend effect. Door de samendrukking van de verschillen tussen minimum- en maximumuitkeringen, de gezinsmodalisering van de
uitkeringsbedragen, een grotere selectiviteit in de kinderbijslagen en de selectieve
beperking van de uitkeringsduur in de werkloosheid (4) werden de uitkeringen
meer gericht naar lagere-inkomensgezinnen en vergrootte derhalve hun verticaal
nivellerende werking (zie voor een extensieve beschrijving: Cantillon, 1999; De Lathouwer, 1996; Deleeck, 2000).
Sedert de tweede helft van de jaren 1990 echter kijken welvaartsstaten aan op een
structureel onvermogen om de geërodeerde bodembescherming op te tillen en om
het herverdelende karakter van de sociale zekerheid te versterken: de verdelingsmassa kent een verdere opwaartse druk vanwege de (minder herverdelende) uitgaven die verband houden met de vergrijzing (pensioenen, gezondheidszorgen) en
met de combinatie arbeid-gezin (kinderopvang, tijdskrediet, dienstencheques) terwijl het werkgerelateerde beleid een dwingende verschuiving bewerkstelligt van de
uitgaven van (arme) werkarme gezinnen naar (rijkere) werkrijke gezinnen.
Ofschoon men er in de jaren 2000 in geslaagd is om de netto minimumlonen te verhogen (tegen de kost van verminderde socialezekerheidsbijdragen) en daardoor wat ruimte te maken voor een verhoging van de minimumuitkeringen (zie Vandenbroucke,

(4) Het oude ‘artikel 80’ beperkte de uitkeringsduur de facto enkel voor meerinkomensgezinnen.
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2013) is het erg moeilijk geworden (zo niet onmogelijk) om de minimuminkomensbescherming structureel op te trekken. De klassieke Deleeckiaanse remedie van
‘selectiviteit’ is – minstens voor een deel – een ‘verstopt pad’ (5) geworden: verzekeringssystemen laten maar tot op zekere hoogte inkomensselectiviteit toe; selectiviteit creëert werkloosheids- en/of lageloonvallen; de sociale minima – ofschoon
ontoereikend – schurken aan tegen de minimumlonen en kijken dus aan tegen een
‘glazen plafond’. Er zijn weliswaar punctuele ingrepen mogelijk (bijvoorbeeld door
meer in te zetten op de kinderbijslagen), maar ten gronde lijkt het moeilijk zo niet
onmogelijk om binnen het bestaande beleidsparadigma nog substantiële vooruitgang te bewerkstellingen in de armoedereducerende werking van de sociale zekerheid.
Zijn er dan geen uitwegen? Twee nieuwe beleidsparadigma’s zijn de voorbije jaren
steeds nadrukkelijker op de theoretische en praktische beleidsagenda’s verschenen:
het streven naar ‘gelijkheid van kansen’ door middel van sociale investeringsstrategieën enerzijds en sociale innovatie anderzijds. Wat kunnen we daarvan verwachten?
Het investeringsparadigma ligt in de lijn van Deleecks reeds geciteerde inzicht dat
‘het aangewezen is, bij het nastreven van een grotere inkomensgelijkheid, meer
te verwachten van de democratisering van het onderwijs’, zij het dat sociale investering in de huidige context niet alleen betrekking heeft op het reguliere onderwijs
maar ook op de vroege kinderjaren (kinderopvang) en op de toeleiding tot de
arbeidsmarkt van sociaal zwakkere categorieën. Het ontwikkelen van zoveel mogelijk talenten is vanzelfsprekend een van de belangrijkste opdrachten geworden van
hedendaagse welvaartsstaten. Niet toevallig verschijnen ‘gelijke onderwijskansen’
(vroeger heette dat de ‘democratisering van het onderwijs’) in de beleidsagenda’s
van Europa, de OECD, nationale en regionale overheden. In de meeste landen is de
onderwijsexpansie in de naoorlogse periode echter niet gepaard gegaan met een
vermindering van de sociale ongelijkheid in de onderwijsparticipatie. PISA en andere studies tonen wel aan dat er grote verschillen zijn in de sociale gradiënt van
onderwijsuitkomsten tussen landen. Het is echter zeer moeilijk gebleken om de
betere prestaties in sommige landen (bijvoorbeeld Finland en Zweden) toe te schrijven aan een specifieke set van onderwijsstructuren. Over strategieën om gelijke
kansen effectief na te streven en dus over de concrete inhoud van een sociale-investeringsagenda is derhalve niet zoveel geweten. Bovendien zullen effectieve investeringsingrepen pas op lange termijn vruchten kunnen afwerpen.
Ofschoon de ambities om gelijke kansen te bewerkstelligen niet groot genoeg kunnen zijn houdt deze strategie ook gevaren in: het dreigt ten koste te gaan van diegenen die ondanks alle inspanningen van het beleid hun weg naar de school, naar de
arbeidsmarkt en naar een geëmancipeerd bestaan niet vinden. Een eenzijdig geconcipieerd sociaal investeringsbeleid helpt in wezen eerst de sociaal sterke groepen in
(5) Aan het einde van zijn leven schreef Herman Deleeck in een kritische zelfreflectie dat ‘we te weinig duidelijk verstopte paden verlaten’.
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de hoop dat de andere gaan volgen. Als intussen vanuit een overdreven optimisme
betreffende de maakbaarheid van de samenleving en van de personen die er deel
van uitmaken, de bescherming voor de zwakkeren wordt afgeremd vanuit de overtuiging dat ze met ‘trampolines’ (kinderopvang, onderwijs, activering en daarbij
behorende financiële prikkels) betere kansen krijgen dan vroeger, leidt dit onafwendbaar tot een zwakker herverdelend vermogen van sociale uitgaven en (erger
nog) tot het culpabiliseren van hen die geen aansluiting blijven vinden in het onderwijs en in de arbeidsmarkt (Cantillon, 2009; Cantillon, 2011 en 2013; Cantillon en
De Maesschalck, 2012).
Er bestaat een inherente spanning tussen de oude idealen van ex post armoedebestrijding en inkomensherverdeling en die van sociale investering ex ante (lapidair
uitgedrukt met de metafoor van de hangmat en de trampoline). Als beleidshervormingen gepaard gaan met een meer stringente opvatting van sociale bescherming,
komt solidariteit in een meer spanningsvolle relatie met individuele verantwoordelijkheid en wederkerigheid. Daarbij is het niet ondenkbaar dat de sociale investeringslogica herverdelingsmechanismen in de weg staat en de vermindering van inkomensongelijkheden en armoede bemoeilijkt. Sommigen – zoals Jenson en Saint-Martin in volgend citaat – gaan zover te stellen dat armoede en ongelijkheid ‘as such’
niet problematisch zijn: “high rates of inequality, low wages, poor jobs or temporary deprivation are not a serious problem in and of themselves: they are so only if
individuals become trapped in those circumstances or if they foster anti-social,
exclusionary behaviours, such as criminality, dropping out and so on” (Jenson and
Saint-Martin, 2003). Zonder zover te gaan, heeft ook Esping-Andersen geargumenteerd dat de ongelijkheid an sich niet het probleem is, wel de afwezigheid van sociale mobiliteit (Esping-Andersen et al., 2002).
In ‘La société des égaux’ voert Rosanvallon (2011) de kritiek op het gelijkekansendiscours nog verder door te stellen dat ‘l’idée d’égalité des chances ... égalise … dans
la consécration de l’inégalité’ (Rosanvallon, 2011: 351). Ik deel dan ook zijn besluit
dat sociale investering en gelijkekansenbeleid – hoe belangrijk ook – niet in de
plaats kunnen komen van sociale herverdeling, zorg en bescherming: (l’égalité radicale des chances) ‘ne peut … servir de base à une refondation de l’idée d’égalité’
(Rosanvallon, 2011: 347). De gedachte is nog embryonaal, maar Rosanvallon ontwikkelt een perspectief op een nieuw paradigma ‘comme réponse à la crise contemporaine de l’égalité’ (Rosanvallon, 2011: 354), met name door te wijzen op de noodzaak om ongelijkheid te herdefiniëren in termen van sociale verbondenheid: ‘l’enjeu est de constituer une ‘économie politique élargie’ du lien social qui permette de
fonder une véritable théorie générale de l’égalité’ …’ (Rosanvallon, 2011: 354). De
door Deleeck gebruikte term ‘maatschappelijke zekerheid’ vat deze gedachte mooi
samen: de sociale zekerheid niet alleen als individuele zekerheid bij het optreden
van sociale risico’s maar ook als ‘sécurité sociétale’, de letterlijke vertaling van maatschappelijke zekerheid. Misschien moet de sterk geïndividualiseerde versie van
sociale zekerheid (als bescherming tegen individuele risico’s) terug ‘vermaatschappelijkt’ worden (als noodzakelijk instrument voor een inclusieve samenleving die
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zekerheid biedt), waarbij het waarborgen van waardige minimuminkomens aan elke
burger gezien wordt als belangrijk en noodzakelijk cement van de samenleving.
Onder de radar van het geïnstitutionaliseerde sociale beleid hebben zich in de
marge van ontwikkelde welvaartsstaten een groot aantal plaatselijke, alternatieve initiatieven ontwikkeld die van langsom meer het voorwerp uitmaken van een mogelijk (nog ontluikend) nieuw beleidsparadigma: de sociale innovatie. Ofschoon het
begrip geenszins eenduidig is (zie voor een overzicht van de literatuur Oosterlynck
et al., 2013), wordt het vandaag in vele beleidsdocumenten opgepikt (zie onder
meer in het Europese Social Investment Pack waarvan hoger sprake). Hier rijzen
vele vragen die de reflectie waard zijn. Moeten voedselbanken, kringloopwinkels,
sociale kruideniers ed. beschouwd worden als zwaktebod, als pijnlijk antwoord op
de herverdelingsimpasse en een falend sociaal beleid? Of zitten hier de kiemen voor
een hernieuwde invulling van een herverdelingsagenda, zoals vooropgesteld door P.
Rosanvallon? Hoe verhoudt sociale innovatie zich tot het geïnstitutionaliseerde
sociale beleid? Dragen plaatselijke initiatieven het potentieel in zich om de vastgelopen structurele herverdeling te faciliteren en te revitaliseren? Of, zullen zij veeleer
de structurele sociale herverdeling laten verstillen?
____________
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1.

THEORETISCH KADER VOOR HET PRESTATIESCHEMA VAN DE OVERHEIDSORGANISATIES

1.1.

AUTONOMIE VOOR DE ADMINISTRATIES
Sinds het midden van de jaren tachtig werd in heel wat OESO-landen de overheidssector grondig omgevormd. Een van de bekendste fenomenen is ongetwijfeld dat
wat de Angelsaksen de “agentification” van de overheidssector noemen, d.w.z. de
verbrokkeling van de bureaucratische en hiërarchische structuur tot kleine gespecialiseerde en autonome entiteiten (“agentschappen”). Deze hervormingen passen
in een ruimer internationaal kader, waarbij de OESO-landen onder druk van zowel
budgettaire restricties als sociaaleconomische ontwikkelingen de organisatie van
hun overheidsadministraties hervormden om de vastgestelde of gesuggereerde functiestoornissen van de administratieve machine te verhelpen (Pollit en Bouckaert,
2004). Met deze hervormingen wilde men afstappen van het systeem met generalistische en controlerende megaministeries en komen tot meer, maar kleinere, autonome en gespecialiseerde entiteiten.
De oprichting of bevestiging van dergelijke organisaties ging doorgaans gepaard met
de toekenning van een zekere autonomie. Met andere woorden: het politieke niveau
en/of bepaalde horizontale administratieve organen (zoals het Ministerie van Begroting of van het Openbaar Ambt) en de centrale directies mengen zich minder in de
manier waarop de uitvoerende diensten de administratieve aangelegenheden aanpakken (Lupia, 2001; ter Bogt, 1999). Deze organisaties onderscheiden zich doorgaans van elkaar door de mate van autonomie die ze krijgen. Sommige kunnen vrij
bepalen hoe ze de hun ter beschikking gestelde middelen gebruiken en hoe ze hun
interne beheer organiseren (interne autonomie) terwijl andere daarentegen behalve
deze operationele autonomie ook de mogelijkheid krijgen om zelf (een deel van)
hun opdrachten en strategische doelstellingen te bepalen (externe autonomie) (Van
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Thiel, 2004). De agentschappen konden ook worden opgericht om zich over een
bepaald grondgebied te bekommeren (territoriale autonomie) of om een heel specifiek expertiseveld te beheren (functionele autonomie) (Albertini, 1998).

1.2.

RESPONSABILISERING ALS GEVOLG VAN DE AUTONOMIE
In de agentschapstheorie wordt de autonomie van de agentschappen naar voren
geschoven als een garantie voor de doeltreffendheid van de overheidssector, maar
deze hervormingen bekrachtigen tevens een andere pijler van administratieve doeltreffendheid: responsabilisering. Deze pas verworven autonomie moest wel gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen deze nieuwe administraties en hun toezichthoudende overheid, ongeacht of deze van politieke (de ministers en hun kabinet) of van administratieve (de hoofddepartementen) aard zijn. De toezichthoudende overheid wenst altijd garanties te hebben wat de doeltreffendheid en kwaliteit
van de overheidsdiensten betreft, maar kan niet langer op de klassieke sturings- en
controle-instrumenten rekenen die eigen zijn aan de Weberiaanse bureaucratieën,
zoals wetten, regels en instructies. De toezichthoudende overheid is het aan zichzelf
verplicht om deze nieuwe autonomie van de administraties in acht te nemen, en
kan dan ook niet anders dan voor haar administraties nieuwe sturingssystemen uit te
vinden. En dus kwam er voor de interbestuurlijke betrekkingen een nieuw relatiesysteem op maat, dat kan worden gedefinieerd door middel van, ofwel het “principal-agentmodel”, ofwel het netwerkmodel (Legrain en Auwers, 2006).
Volgens het principal-agentmodel zou de toezichthoudende overheid de opdrachtgever (principal) geworden zijn die, met het oog op de doeltreffendheid, een deel
van zijn taken zou delegeren aan autonome en gespecialiseerde uitvoerders
(agents). De principal zou dus een beroep doen op de deskundigheid en het professionalisme van de agent. Niettemin gaat het principal-agentmodel uit van het principe dat de actoren van deze nieuwe relatie rationeel en volgens uiteenlopende belangen zouden handelen. De principal zou daarom een maximumniveau van resultaten
wensen met zo weinig mogelijk investeringen, terwijl de agent ernaar zou streven
om zijn middelen te maximaliseren en tegelijkertijd zijn verplichtingen ten overstaan van de principal te minimaliseren. Deze tegenstelling is des te uitgesprokener
want ze wordt geaccentueerd door een voordeel waarover de agent zou beschikken. Door zijn specialisatie en de vele contacten die hij met de beoogde omgeving
heeft, zou de agent de expertisedomeinen en opdrachten in het kader van de overeenkomst veel beter beheersen. Vrij machiavellistisch gezien zou de agent met
andere woorden de neiging hebben om bewust de informatiestroom naar de principal
toe te beperken en zelfs te manipuleren (Pratt en Zeckhauser, 1985; Benschop, 1997).
Om die redenen zou de principal er dan ook baat bij hebben om zijn betrekking met
de agent te formaliseren door middel van een (formele of informele) overeenkomst.
Hierin zouden moeten opgenomen worden, de rechten en plichten van elke partij,
de resultaten die de principal bereikt wil zien, de middelen die de principal ter
beschikking stelt opdat de agent de hem toevertrouwde opdracht kan vervullen, als-
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ook de informatie over het nakomen van de verbintenissen die de agent aan de principal zal meedelen (Shapiro, 2005; Stassart en de Visscher, 2005).
De netwerktheorie gaat uit van een positievere benadering. Volgens deze theorie
zouden de administratieve organisaties, precies doordat ze uiterst gespecialiseerd
zijn, zich de producten en diensten die ze moeten leveren (de outputs), meer toeeigenen. Door meer klemtoon te leggen op de resultaten, werd de kwaliteit ontegenzeglijk beter, maar daardoor zou ook uit het oog worden verloren dat deze resultaten slechts een schakel zijn in een grotere productieketen (de beleidscyclus),
waarmee veel algemenere beleidsdoelstellingen (outcomes) moeten worden
gehaald. Aangezien de hiërarchische commandostructuur die eigen is aan de Weberiaanse bureaucratieën niet langer van toepassing is, zou de overheidssector worden
geconfronteerd met coördinatieproblemen. Daarom zouden nieuwe koppelingsmechanismen moeten worden gevonden om de coherentie en eenheid in de overheidssector te behouden (Van Twist e.a., 1996; Brans e.a., 2003).
Volgens deze logica zou de overeenkomst dus in de eerste plaats moeten dienen om
te ondersteunen wat het agentschap in het ruimere kader van de beleidscyclus zal
realiseren. Deze relatie moet dan ook verder gaan dan een eenvoudig “burgerlijk”
contract en kan maar functioneren op voorwaarde dat deze relatie op een reëel partnerschap tussen beide partijen wordt gevestigd. Dergelijk partnerschap wordt gebaseerd op de wil van de partijen om goed te doen, op hun besef dat zij gemeenschappelijke doelstellingen delen, op hun bijna natuurlijke wil om aan een gemeenschappelijke strategie mee te werken en op hun bereidheid hun eigen acties en resultaten
aan te passen aan de noden van de andere partij. Een contract dat door een
opdrachtgever en een uitvoerder wordt ondertekend, zou geen geheel van afzonderlijke en afgezonderde verantwoordelijkheden omschrijven, dan wel een geheel van
gemeenschappelijke resultaten die moeten worden gehaald. De interbestuurlijke en
politieke-administratieve verhoudingen zouden moeten worden geregeld niet enkel
door de bepalingen van de prestatiecontracten, maar voornamelijk door partnershipsregels, namelijk een bereidwillige deelname, een grotere verantwoordelijkheid
van de verschillende organisaties, een wederzijdse verdraagzaamheid, een gevoel
van gelijkheid en het besef tot eenzelfde netwerk te behoren. De coördinatie zou
met andere woorden gebeuren door zelfregulering van de betrokken partijen, en
dat op vrijwillige basis en met relatieregels bepaald door middel van de overeenkomst (Hegner, 1986; Thompson e.a., 1991).
Dit nieuwe relatieparadigma houdt dus niet alleen in dat de administraties een grotere vrijheid van handelen krijgen en dat er minder controles zijn op de manier waarop ze hun middelen gebruiken. Het betekent ook dat deze instellingen hun activiteiten correct en transparant (responsible in het Engels) moeten plannen en dat ze verantwoording moeten afleggen (accountable in het Engels) over de verwezenlijking
van de verbintenissen die ze in het kader van de overeenkomst zijn aangegaan en
over hoe ze de toegekende begrotingskredieten optimaal aanwenden. Welke ook de
beweegredenen van beide partijen zijn – angst voor de andere partij of partnership
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– met een overeenkomst alleen kan niet worden gegarandeerd dat de verbintenissen
worden nagekomen (en bijgevolg dat het overheidsbeleid correct ten uitvoer wordt
gelegd). Voor een goede begeleiding van de overheidsorganisaties is niet alleen
coherentie op het vlak van de planning (contract) noodzakelijk, maar moet ook een
“ex post”-link worden gecreëerd, met name een beoordeling van de outputs en/of
de gevolgen ervan voor de politieke outcomes. Een opvolgingskader is dan ook
onmisbaar, ofwel om na te gaan of het agentschap de outputs heeft geleverd die
noodzakelijk zijn voor een goede realisatie van het regeringsbeleid, ofwel om te
controleren of het dat waartoe het een verbintenis was aangegaan, goed heeft uitgevoerd (Legrain, Auwers en Ulens, 2006).
In dit dubbele paradigma is de contractualisering in de OESO-landen snel toegenomen. De invoering van overeenkomsten die de administratieve entiteiten binden aan
hun toezichthoudende overheid, was een logisch gevolg van de responsabilisering
van deze organisaties en de bedoeling was om de samenhang tussen het centrale
niveau (politiek en/of ministerieel niveau) en het gedecentraliseerde niveau (agentschappen) te behouden. Het ging er met andere woorden om dat de band tussen de
politieke en strategische planning, de operationele planning en de uitvoering van
het overheidsbeleid behouden bleef. Autonomie en responsabilisering zijn in werkelijkheid zo nauw met elkaar verwant dat sommigen niet twijfelden om ze voor te
stellen als elementen van een globale “deal”: in ruil voor meer autonomie en flexibiliteit verbindt het agentschap zich ertoe zijn acties te plannen en het centrale niveau
op de hoogte te houden van zijn resultaten. Deze overeenkomsten kregen zeer uiteenlopende namen: managementovereenkomst, doelstellingenovereenkomst,
beheerscontract, raamakkoord, bestuursovereenkomst (Verhoest en Legrain, 2005).
Deze nieuwe autonomie en de responsabilisering met betrekking tot de resultaten
moesten de verantwoordelijkheidszin van de bestuurlijke organisaties (lees: hun
managers) vergroten en hen meer mogelijkheden en beweegredenen geven om
betere resultaten te behalen:
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van kleinere organisaties werd verondersteld dat hun managers ze beter konden
besturen en dat hun toezichthoudende overheid ze gemakkelijker konden controleren dan de grote ministeries (Bouckaert en Auwers, 1999);
van autonomere organisaties met meer verantwoordelijkheid werd verondersteld
dat ze met hun omgeving en met de stakeholders veel productievere banden konden smeden. Autonomie zou inhouden dat de organisaties gevoeliger zouden zijn
voor de gevolgen die hun beslissingen en daden hebben voor hun omgeving (Van
Thiel e.a., 1999);
het beheer van de administraties wordt voor een stuk omkaderd met externe
regels en regelingen opgelegd door de toezichthoudende overheden. Aangezien
deze externe regels afgezwakt werden, krijgen de managers met andere woorden
de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen op de werking en activiteiten
van hun organisatie, wat dan weer leidt tot een grotere sensibilisering en een gro-
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tere bereidwilligheid om de kosten te drukken en de efficiëntie van hun organisatie te verhogen (Bouckaert e.a., 2000);
sommige economische theorieën zetten de beweging kracht bij door te bevestigen dat responsabilisering ten overstaan van de resultaten en een betere toe-eigening van de producten en diensten door de administratieve medewerkers de kwaliteit van hun resultaten en activiteiten zouden verhogen (ter Bogt, 1999).

Dit nieuwe paradigma zou de administraties ertoe aanzetten om hun interne beheer
en de kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Als onrechtstreeks gevolg zou de
politieke macht zich dankzij een autonome administratie met verantwoordelijkheidszin meer kunnen concentreren op strategische beslissingen en minder op operationele details. De kwaliteit van de besluitvorming in de overheidssector zou er
alleen maar baat bij hebben en de politieke wereld zou een grotere invloed hebben
op de cyclus van het overheidsbeleid (Van Twist, 1996; Van Twist e.a., 1998).

1.3.

WAT MET INDIVIDUELE MOTIVATIE EN PRESTATIES?
Dit “theoretische” kader betreffende de efficiëntie en prestatie van de bestuurlijke
organisaties definieert met andere woorden een tamelijk eenvoudig stramien. Als
overheidsorganisaties een grotere beslissings- en bewegingsvrijheid krijgen (autonomie), als duidelijke doelstellingen worden bepaald en door hun toezichthoudende
overheid worden gevolgd (responsabilisering), zou tussen de organisatie en haar
toezichthoudende overheid een nieuwe relatie moeten ontstaan, met betere prestaties van de organisatie tot gevolg.
Dit stramien is vooral geconcentreerd op een externe benadering van de administratieve doeltreffendheid, namelijk op de relaties tussen een administratie en haar toezichthoudende overheid. De doeltreffendheid van een organisatie hangt echter ook
af van de prestaties van haar werknemers, van hun acties en hun houding. Om hun
verbintenissen ten overstaan van hun toezichthoudende overheid na te komen,
moeten de administraties zich met andere woorden ook buigen over de prestaties
van hun werknemers. Volgens Sangmook (Sangmook, 2005) hangt de doeltreffendheid van een organisatie niet alleen af van de betrekkingen met zijn “principal”,
maar ook van de motivatie van zijn “agents”. Vier factoren beïnvloeden de individuele motivatie en prestaties:
 de tevredenheid over het werk, namelijk een positieve gevoelshouding tegenover
het werk, de inhoud ervan en dat wat men in die context ervaart;
 het engagement tegenover de organisatie, namelijk het relatieve vereenzelvigingsvermogen en de persoonlijke betrokkenheid bij de organisatie, haar waarden en
doelstellingen;
 de motivering van de overheidsdienst, namelijk een individuele aanleg om in te
spelen op behoeften die uitsluitend door de overheidsdienst ten laste worden
genomen;
 het burgergedrag van de organisatie, namelijk het feit dat ze het engagement van
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de werknemer voor de goede werking van de organisatie formeel of informeel
erkent.
Hoewel Sangmook in zijn studie de invloed van deze vier factoren bevestigde,
beklemtoonde hij ook dat de tevredenheid over het werk en het burgergedrag van
de organisatie de individuele motivatie beduidend sterker beïnvloedden dan de overige twee factoren.
In zijn studie komt K. Sangmook in verband met de prestatie voor de overheidssector tot de volgende conclusie:
“De resultaten leren ons dat mensen een belangrijke voorwaarde zijn opdat een
organisatie goed presteert. De overheidsagentschappen zouden meer successen
kunnen boeken indien ze de waarde van hun werknemers correct konden
inschatten en als ze hen niet langer zagen als een kost maar wel als een troef. De
besluitvormers moeten dringend het belang van de werknemers voor de werking
van de overheidsorganisaties beter begrijpen en ook erkennen. Verder bevestigen
de resultaten de principes van een op de mens afgestemd management. Pfeffer
(1998) beaamt dat op de mens georiënteerde managementpraktijken de tevredenheid van de werknemers én hun motivatie doen toenemen, hen ertoe aanzetten om meer en beter te werken en de prestatie op businessvlak verbeteren”.

1.4.

EMPIRISCHE VRAAG: IS HET PRESTATIESCHEMA OP INSTITUTIONEEL EN INDIVIDUEEL NIVEAU HETZELFDE?
Een van de basisideeën van de theorieën over de overheidsagentschappen is het feit
dat de organisaties als personen handelen. Principal, agent of partner zijn individuele rollen die op institutioneel niveau werden geëxtrapoleerd om het gedrag van de
organisaties en de betrekkingen die ze onderling kunnen hebben, te verklaren. In
diezelfde logica bevestigt Shapiro dat een manager ten overstaan van de toezichthoudende overheid een agent kan zijn, maar tegenover zijn werknemers een principal (Shapiro, 2005). Als we die basisidee aanhouden en omkeren, dan kan gesteld
worden dat als we het institutionele prestatiestramien (autonomie en responsabilisering van de organisaties) toepassen op individuele betrekkingen tussen werkgever
en werknemers, we dezelfde resultaten zouden moeten behalen, namelijk een groter engagement van de agent (werknemer) en betere individuele prestaties.
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Aan de hand van twee concrete voorbeelden uit de Belgische sociale zekerheid, zullen we zien in welke mate en in welke omstandigheden dit kader zich in de administratieve werkelijkheid kan voordoen. Voor het eerste geval analyseren we een
typisch geval van responsabilisering: de responsabilisering van de openbare instellingen van de sociale zekerheid door middel van bestuursovereenkomsten. Logischerwijs zou het theoretische kader zich in deze hervorming moeten situeren. Het
tweede geval is atypischer, want het gaat over een initiatief inzake human resource
management van de FOD Sociale Zekerheid. Met deze hervorming wilde men de
werknemers responsabiliseren door hen te bevrijden van de belemmeringen op het
vlak van werkruimte en werktijden.
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In dit artikel vergelijken we beide hervormingen en gaan we na of de responsabiliseringslogica zoals die voor bestuurlijke organisaties wordt omschreven, niet zou kunnen worden toegepast op het niveau van de betrekkingen tussen een werkgever en
zijn werknemers. Concreet wordt nagegaan of een werkgever de taak van “principal” op zich kan nemen en de werknemer die van “agent”, zoals die taken door de
bestuurskundige theorieën worden beschreven. Als dat het geval is, zal in het artikel
tot slot worden nagegaan of de toepassing van dit stramien zowel de motivatie van
de agents als de prestaties van de organisaties heeft doen toenemen.

2.

INSTITUTIONEEL NIVEAU: RESPONSABILISERING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID (OISZ)

2.1.

BESTUURSOVEREENKOMSTEN VOOR DE OISZ
Het beheer van de Belgische sociale zekerheid steunt op een netwerk van overheidsinstellingen en organisaties ontstaan uit privé-initiatieven (profitsector of nonprofitsector). In heel het systeem zijn meer dan tweeduizend (in hoofdzaak privé-)
instellingen aan het werk. Niettemin werd het beheer van de sociale zekerheid toevertrouwd aan een beperkt aantal overheids- of gemengde organen.
Deze organen vormen het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid
en hun taak bestaat erin, de sociale bijdragen te innen, de aan de sociale zekerheid
toegewezen middelen te verdelen en een van de takken van de sociale zekerheid te
beheren (voorbereiding van de regelgeving, onderzoek naar de vooruitzichten, controle van de uitbetalingsinstellingen, enz.).
Tegenover deze organisaties staan de meewerkende instellingen, gegroepeerd volgens tak en volgens stelsel: de secundaire netwerken. Voor sommige takken van de
sociale zekerheid wordt de betaling van de uitkeringen immers toegekend aan meewerkende instellingen, gecontroleerd door een of meer overheidsinstellingen uit
het primaire netwerk. Met uitzondering van enkele overheidsinstellingen zijn de
meeste organisaties uit de secundaire netwerken ontstaan uit de privé- of de verenigingssector. Deze betaalorganen houden zich in de praktijk bezig met het beheer
van de individuele dossiers – onderzoek van de aanvraag, al dan niet toekenning van
het sociale recht en uitbetaling van de uitkeringen.
Het responsabiliseringsbeleid van de openbare instellingen van sociale zekerheid
(die voor het merendeel uit het primaire netwerk stammen) vindt zijn oorsprong in
een voorstel dat door de administraties zelf werd gedaan, en wel in twee memoranda (1990 en 1993). Het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale
zekerheid is hiervoor de voornaamste wettelijke basis.
Met de hervormingen werden de volgende doelstellingen nagestreefd:
 garanderen dat de socialezekerheidsopdrachten doeltreffend en doelmatig worden uitgevoerd;
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voor de burgers een kwaliteitsservice waarborgen;
een grotere transparantie van de administratieve activiteit waarborgen.

De richtlijnen van de hervormingen waren de volgende:
de instellingen responsabiliseren op het vlak van planning, uitvoering en beoordeling van operationele en financiële doelstellingen;
 de instellingen meer autonomie geven en ze responsabiliseren voor wat beheer
van menselijk kapitaal, financieel beheer en gebouwenbeheer betreft;
 een partnershiprelatie invoeren tussen elke instelling en de federale staat, waarbij de kernwoorden zijn: overleg, minder ex ante controle en transparantie.


In dat verband ontvangen vijftien organisaties, voornamelijk uit het primaire netwerk, een bestuursovereenkomst: tien in 2002 en de overige vijf in 2003. In 2006
werd voor veertien organisaties een tweede generatie van overeenkomsten afgesloten en dat, voor drie jaar. In 2009 werd een derde generatie overeenkomsten goedgekeurd, voor de periode 2010-2012. In februari 2012 keurde de Ministerraad de
vierde generatie bestuursovereenkomsten (2013-2015) goed.
De publicatie van de eerste overeenkomst, bestuursovereenkomst genoemd, vormde de formele voorwaarde opdat deze organisaties in de categorie van openbare
instellingen van sociale zekerheid (OISZ) worden ondergebracht en dat ze inzake
intern beheer van reponsabiliseringsbepalingen genieten.

2.2.

INHOUD VAN DE HERVORMING

2.2.1.

Inhoud van de overeenkomst
Om de 3 tot 5 jaar worden bestuursovereenkomsten ondertekend tussen de federale
staat (vertegenwoordigd door de Voogdijminister, bijgestaan door de Minister van
Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken) en de vertegenwoordigers van de
instelling (administrateur-generaal en beheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en vakbondsorganisaties). In het eerste gedeelte van de
overeenkomsten zet elke instelling een strategisch plan op middellange termijn (3
jaar) uiteen, waarin ze zich ertoe verbindt om een aantal doelstellingen te halen.
Sinds de vierde generatie worden de doelstellingen duidelijk onderscheiden in drie
grote categorieën:
 de basisopdrachten: de instellingen verbinden zich ertoe om hun basisopdrachten (controle, betalingen, beheer, inning en verdeling) efficiënter – wat wil
zeggen sneller maar ook beter – uit te voeren. Hierin verbinden zij zich ertoe een
kwalitatieve dienstverlening te waarborgen.
Met de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal
verzekerde werden gemeenschappelijke regels ingevoerd betreffende de
kwaliteit van de manier waarop de OISZ de sociaal verzekerde ten laste neemt.
Dit Handvest legt aan de OISZ vijf kwaliteitsvereisten op: rechtszekerheid, toegankelijkheid, doorzichtigheid, snelheid en nauwkeurigheid, en tot slot vereen-
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voudiging van de administratieve verplichtingen. Tijdens de onderhandelingen
over de eerste bestuursovereenkomsten wilde de federale staat dat deze
kwaliteitsprincipes werden omgezet in concrete doelstellingen, zoals onder
andere een betere informatieverstrekking aan het publiek, de afname van de
administratieve verplichtingen, de motivering van de beslissingen, enz.;
verbeteringsprojecten: met deze projecten gaan de instellingen de verbintenis
aan om hun interne werking te verbeteren (met name e-gov, interne audit,
duurzaam beheer, dynamisch HR-beleid, samenwerkingsverbanden inzake
beheer en prestatiemeting);
beleidsondersteuning: sinds de tweede generatie van overeenkomsten zijn de
instellingen verbintenissen aangegaan betreffende de manier waarop ze de
uitwerking en beoordeling van socialebeleidsinitiatieven kunnen ondersteunen
(advies, studies, invoering van een beoordelingssysteem, enz.). Voor de vierde
generatie heeft de Federale regering aan de OISZ gevraagd in hun bestuursovereenkomst te bepalen hoe zij aan de uitvoering van het Regeerakkoord
zouden deelnemen.

De lezer moet zich bewust zijn van de exacte draagwijdte van de doelstellingen die
in de overeenkomsten zijn opgenomen. Deze gaan immers niet over globale doelstellingen en de doeltreffendheid van de overheidsbeleidsinitiatieven op het vlak
van de sociale zekerheid, maar wel over de werking van de administratieve machinerie van de sociale zekerheid. Beleidsoutcomes zijn dan ook niet in de overeenkomst opgenomen.
Het tweede gedeelte van de overeenkomst heeft betrekking op het financiële kader
over verschillende jaren. Het gaat om het geheel van de beheerskredieten (zonder
de kredieten toegewezen aan de sociale prestaties) die noodzakelijk zijn om de in de
overeenkomst beschreven doelstellingen te verwezenlijken. In de meerjarenbegroting staan de bedragen voorzien voor alle door de overeenkomst gedekte jaren. De
staat verbindt zich ertoe om zo veel mogelijk deze bedragen in acht te nemen en de
overeenkomst aan te passen indien de jaarlijkse begroting kleinere bedragen zou
opleggen (en indien de verwezenlijking van de doelstellingen op de helling zou
komen te staan).
Het tweede gedeelte van de overeenkomst heeft betrekking op het financiële kader
over verschillende jaren. Het gaat om het geheel van de beheerskredieten (zonder
de kredieten toegewezen aan de sociale prestaties) die noodzakelijk zijn om de in de
overeenkomst beschreven doelstellingen te verwezenlijken. In de meerjarenbegroting staan de bedragen voorzien voor alle door de overeenkomst gedekte jaren. De
staat verbindt zich ertoe om zo veel mogelijk deze bedragen in acht te nemen en de
overeenkomst aan te passen indien de jaarlijkse begroting kleinere bedragen zou
opleggen (en indien de verwezenlijking van de doelstellingen op de helling zou
komen te staan).
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In de context van de bestuursovereenkomst ging ook de federale staat de verbintenis aan om bepaalde clausules na te leven, met name om:
 het financiële kader bepaald door de overeenkomst, na te leven;
 bij de evaluatie van de overeenkomst rekening te houden met de exogene factoren en de eigen beslissingen die de goede uitvoering van de overeenkomst
zouden kunnen hebben beïnvloed;
 een doeltreffende follow-up van de uitvoering van de overeenkomsten te organiseren;
 een zekere vorm van overleg met de instelling na te leven (snelle communicatie
over beleidsbeslissingen, overleg over de tenuitvoerlegging van de reglementering);
 het responsabiliseringsbeleid te optimaliseren: systeem van sancties, aanpassingsprocedure, professionalisering van de follow-up;
 overleg te plegen met de instellingen en de sociale partners i.v.m. de uitvoering
van laatste Staatshervorming.

2.2.2.

Beheersautonomie voor de instellingen
België linkte de invoering van een gecontractualiseerde relatie aan de toekenning
van een grotere autonomie op het vlak van intern beheer.
Op het vlak van financieel beheer komt de responsabilisering hierop neer dat de
jaarbegroting wordt verdeeld in een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting,
dat op basis van berekeningen die in de bestuursovereenkomst zijn opgenomen, op
lange termijn kan worden gepland en dat de mogelijkheden om kredieten over te
dragen (tussen de verschillende posten binnen eenzelfde begrotingsjaar en tussen
verschillende begrotingsjaren voor de investeringskredieten), worden versoepeld.
Het human resource management wordt gemoderniseerd door de invoering van
functieprofielen, een personeelsplan, dat de personeelsformatie vervangt en door
het beheerscomité (en niet door het Ministerie van Ambtenarenzaken of de FOD
Personeel en Organisatie) is goedgekeurd, de selectieautorisatie in het kader van het
personeelsplan en een aangepast personeelsstatuut. Bovendien kregen de OISZ een
volledige verantwoordelijkheid inzake de gebouwen waarin ze gevestigd waren
(Auwers en Robben, 2005).
De nieuwe autonomie was een realiteit, maar in vergelijking met die van de buitenlandse overheidsbedrijven of agentschappen bleef ze echter wel beperkt. Bovendien
heeft de Belgische staat nog steeds een ex ante recht op inzage betreffende de
beslissingen van de instellingen, want twee regeringscommissarissen zijn in het
beheerscomité aanwezig. Deze commissarissen kunnen een beslissing van de OISZ
blokkeren als zij oordelen dat die in strijd is met de reglementering of het algemene
belang (= beleid van de minister) of met de bepalingen van de bestuursovereenkomst. De financiële transfers, waarvan velen oordelen dat ze net als de overeenkomst de hoeksteen van de hervorming uitmaken, kunnen maar worden gerealiseerd als ze de goedkeuring wegdragen van de commissaris die de Minister van
Begroting vertegenwoordigt.
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Deze autonomie en responsabilisering moesten worden gekoppeld aan een relatieverandering tussen de toezichthoudende overheid (de ministers en de ministeries) en
de OISZ. Het kernwoord van verandering was de realisatie van een partnership waarin elke partij als gelijke werd beschouwd. De “Voogdij” verbond zich er ook toe om
meer de klemtoon te leggen op de follow-up ex post, dan op de controle ex ante.

2.2.3.

Opvolging van de doelstellingen
Om te garanderen dat de bestuursovereenkomst optimaal wordt verwezenlijkt en
opgevolgd, heeft het contractualiseringssysteem, aan de hand van de wetgeving en
de ervaring, bepaalde kernmomenten en documenten ingevoerd:
 bestuursplan: dit jaarplan bevat de acties die moeten worden ondernomen om
de doelstellingen en verbintenissen in de bestuursovereenkomst te realiseren;
 boordtabellen: de reglementering bepaalt dat de indicatoren en projecten die in
de bestuursovereenkomst zijn opgenomen, door middel van boordtabellen worden opgevolgd;
 samenwerkingsprotocol: dit protocol bepaalt de wijze, de inhoud, de organisatie
en de periodiciteit van de rapportering van de instelling voor wat de verwezenlijking van haar doelstellingen betreft. Dit protocol wordt afgesloten tussen de
regeringscommissarissen en de vertegenwoordigers van de instelling;
 verslagen aangaande de verwezenlijking van de overeenkomst: de instelling stelt
ten minste één jaarrapport en één halfjaarlijks rapport op met betrekking tot de
realisatie van de bestuursovereenkomst;
 jaarlijks overleg: tijdens het jaarlijkse overleg tussen de vertegenwoordigers van
de instelling en de regeringscommissarissen moet worden nagegaan welke jaarresultaten de instelling heeft bekomen, en moeten conclusies worden getrokken
voor de toekomst. De deelnemers stellen voor de verantwoordelijke ministers
een met redenen omkleed en tegensprekelijk verslag op over de resultaten van
dit overleg en zetten, voor de onderwerpen waarvoor men niet tot een akkoord
is gekomen, de verschillende standpunten uiteen (Legrain en Larmuseau, 2005;
Legrain, 2007).

2.3.

RESULTATEN EN GEVOLGEN VAN DE HERVORMING

2.3.1.

Resultaten voor de instellingen
In 2004, 2005 en 2009 evalueerde de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, de implementatie van de bestuursovereenkomsten in de instellingen (Legrain
e.a., 2006; Legrain, Strobbe en Auwers, 2009). Uit deze beoordelingen is duidelijk
gebleken dat door het afsluiten van dergelijke overeenkomsten binnen de betrokken
instellingen een dynamiek tot stand was gekomen of duurzaam was geworden. In
deze instellingen werden beduidende inspanningen geleverd om de te verrichten
acties beter te plannen, de verbintenissen in de overeenkomsten beter te definiëren
en de uitvoering ervan op een systematischere manier op te volgen door middel van
een systeem van performantiemeting en boordtabellen.
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Een bijzonder positief punt is het feit dat de instellingen aanzienlijke inspanningen
hebben geleverd om een interne dynamiek te creëren rond de bestuursovereenkomsten, door meestal op alle lopende moderniseringsinitiatieven vooruit te lopen. Al
snel bleek dat er nood was aan werkmiddelen om de resultaten op te volgen (boordtabellen en beheerscontrole), de kosten van de activiteiten en de outputs van de
instellingen te berekenen (analytische boekhouding, prestatiebegroting), de
betrouwbaarheid van de indicatoren te garanderen (interne controle en audit) en de
agents te responsabiliseren (HR-beleid), als de instelling haar activiteiten wilde blijven beheren en zelf wilde instaan voor een goede uitvoering van haar overeenkomst. In verband daarmee installeerden alle instellingen functies, en soms ook
diensten, belast met organisatieontwikkeling met als taken de bestuursovereenkomst op te stellen en op te volgen en, bij uitbreiding, de strategische organisatie
van de instelling te verbeteren.
Ook al werden in sommige instellingen op het vlak van strategische planning al heel
wat initiatieven genomen, toch stond de invoering van de bestuursovereenkomsten
gelijk met een veralgemeende en in min of meerdere mate geharmoniseerde nivellering op het vlak van strategisch management en strategische organisatie.
Bovendien werden de bestuursovereenkomsten een uitstekend instrument om hervormingen en initiatieven die gemeenschappelijk zijn aan verschillende of aan alle
instellingen, te coördineren. Zo werd het e-governmentbeleid (o.a. de DMFA) omkaderd door de eerste generatie en de synergie inzake beheer tussen de OISZ werd in
de gemeenschappelijke hoofdstukken van de vierde generatie geoperationaliseerd.
Uit de evaluaties is gebleken dat de mate waarin de doelstellingen werden gehaald,
meer dan bevredigend was.
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FIGUUR 1: VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN UIT DE BESTUURSOVEREENKOMSTEN

2.3.2.

Gevolgen voor de betrekkingen met het departement
Ook aan de zijde van de Belgische staat had de hervorming gevolgen. Sinds het
hoofddepartement van de sociale zekerheid – de FOD Sociale Zekerheid – in 2002
werd opgericht, leverde het alsmaar meer inspanningen om met de instellingen een
partnershiprelatie aan te gaan: er werden overigens enkele BPR’s in die zin gelanceerd. In zijn betrekkingen met de andere actoren van de sociale zekerheid, wenst
de FOD de klemtoon te leggen op een gemeenschappelijk projectbeheer en een netwerkorganisatie waarin de taken zouden worden verdeeld met het oog op een optimale doeltreffendheid, doelmatigheid en legitimiteit van de sociale zekerheid. In dat
verband heeft de FOD Sociale Zekerheid vanaf het begin aan zijn partners meegedeeld dat hij inzake de opportuniteit van de doelstellingen in de overeenkomst niet
zou tussenkomen en dat hij geen advies zou geven betreffende de verwezenlijking
ervan. Deze inspanningen moeten worden geconcentreerd op de goede werking
van het contractualiseringssysteem (Legrain, 2007).
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Daarom wil de FOD Sociale Zekerheid zijn rol van coördinator optimaliseren (in
samenwerking met de instellingen) daar waar het gaat over het onderhandelingsproces inzake nieuwe overeenkomsten en het follow-upproces. De FOD bood zijn deskundigheid aan om de onderhandelings- en follow-upprocedures voor de bestuursovereenkomsten beter te omkaderen. Met het oog daarop werden aan de contracterende partijen nieuwe procedures en kwaliteitsnormen voorgesteld en tijdens de
uitvoering van deze procedures oefenden de diensten van de FOD de rol van referentiepunt en soms zelfs van tussenpersoon uit. De FOD Sociale Zekerheid werkte
een methodologie uit om op basis van de SMART-criteria na te gaan of de informatie
in de overeenkomsten en de realisatierapporten volledig is. Door de kwaliteit van de
informatie te controleren, moeten misverstanden en te vage doelstellingen kunnen
worden vermeden en moet een relatie tot stand kunnen komen die effectief op de
resultaten gebaseerd is.
De derde hoofdlijn voor de activiteiten van de FOD bestond uit de ontwikkeling van
transversale kennis betreffende het contractualiseringssysteem. Door de invoering
van de bestuursovereenkomst en de verplichte follow-up en rapportering die er het
gevolg van zijn, moest immers de wijze waarop de instellingen werden beheerd,
worden herzien. Nieuwe managementsystemen, zoals resultatenmeting, prestatiebegroting, interne audit en interne controle, moesten worden ontwikkeld. De FOD
ondersteunt deze beweging door onderzoeksprogramma’s, aangepast aan de behoeften van de instellingen, inzake overheidsmanagement te lanceren en te coördineren.
Vanuit een concreter standpunt is de FOD Sociale Zekerheid er in de loop van de
jaren 2004 tot 2013 in geslaagd om:
 in overleg met het College van de OISZ kwaliteitscriteria vast te leggen met het
oog op het opstellen van de bestuursovereenkomsten, alsook de bijbehorende
aanhangsels en uitvoeringsverslagen;
 een systeem in te voeren voor de follow-up van de technische kwaliteit
van de overeenkomsten en follow-uprapporten;
 aan de contracterende partijen een stand van zaken te bezorgen van de hervorming na de eerste en tweede generatie van overeenkomsten;
 in overleg met de instellingen een onderhandelingskader te bepalen voor elke
generatie van bestuursovereenkomsten;
 in overleg met de instellingen de onderhandelingen over de bestuursovereenkomsten van de tweede, derde en vierde generatie te coördineren.
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Wat de kwaliteit van de informatie betreft, is uit de screening van het departement
gebleken dat er drie belangrijke problemen zijn:
 probleem met de normen: de doelstelling bevat onduidelijke of dubbelzinnige
normen voor de verwezenlijking;
 geen informatie over de resultaten: de follow-uprapporten bevatten geen informatie over de verwezenlijking van een of meer prestatienormen;
 ontoereikende informatie: de follow-uprapporten bevatten informatie over de
verwezenlijking van de doelstellingen, maar met deze informatie kan niet
duidelijk en eenduidig worden nagegaan of een doelstelling werd gehaald.
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In 29,98% van de doelstellingen van de eerste generatie deden deze problemen zich
voor, maar voor de tweede generatie van overeenkomsten was nog slechts 10,14%
van de doelstellingen “problematisch”. Door de onderhandelingsprocedures beter te
beheren, duurden deze, voor de derde generatie, nog slechts 10 maanden (van
maart tot december van het laatste jaar van de voorafgaande generatie), terwijl de
onderhandelingen voor de eerste twee generaties respectievelijk 700 en 480 dagen
in beslag hadden genomen.

2.3.3.

Gevolgen voor de betrekkingen met de politieke wereld
De responsabilisering van de instellingen moest een nieuwe relatie tussen staat en
instellingen tot stand brengen waarin meer de klemtoon lag op hun resultaten. Dat
zou de doeltreffendheid van de Belgische sociale zekerheid moeten garanderen.
Zelfs in het officiële kader wilde de Belgische staat deze logica niet ten volle uitvoeren: het Koninklijk Besluit van 1997 behield immers enkele kenmerken van de vroegere hiërarchische voogdij en van het principe van controle ex ante:
 de aanwezigheid van regeringscommissarissen, die de beslissingen van de
instellingen kunnen blokkeren in naam van een zeer flexibel principe: het
algemene belang. Deze commissarissen onderzoeken ook de beslissingen om na
te gaan of de reglementering en de bepalingen van de bestuursovereenkomst
worden nagevolgd;
 de krediettransfers (binnen eenzelfde boekjaar of tussen verschillende boekjaren) moeten vooraf worden goedgekeurd door de regeringscommissaris die de
Minister van Begroting vertegenwoordigt.
Verder moeten we beklemtonen dat de politieke wereld in het begin van het
responsabiliseringsbeleid op hiërarchische wijze met de instellingen is blijven
omgaan en dat, ondanks de pas verworven autonomie en het bestaan van de bestuursovereenkomsten. Om op een steeds moeilijkere begrotingssituatie in te spelen
heeft de Federale Staat immers eenzijdig aan de openbare instellingen van sociale
zekerheid aanzienlijke bezuinigingen opgelegd, zonder voorafgaand overleg en zonder dat de gevolgen ervan voor de verwezenlijking van de in hun overeenkomsten
voorziene doelstellingen werden besproken. De instellingen moesten met andere
woorden met minder middelen dezelfde doelstellingen halen. Bovendien legde de
Federale Staat, als reactie op de sociaal-politieke actualiteit, soms nieuwe opdrachten en taken op zonder dat daarvoor budget werd voorzien om de invoering en uitvoering van deze nieuwe activiteiten te financieren, waardoor de bilateraliteit van
de betrekkingen OISZ-Voogdij op de helling kwam te staan (Legrain, 2007).
Sinds de laatste generaties heeft de politieke overheid zijn wil aangetoond om de
contractualiseringslogica beter te respecteren. Specifieke contactpersonen, zich toespitsend op de governanceproblematieken, werden bij de betrokken kabinetten aangeduid. Tijdens verschillende onderhandelingen werden er ook bepalingen bij de
bestuursovereenkomsten gevoegd om de aanpassingsprocedure flexibeler te maken,
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het gebruik van de eigen ontvangsten te vergemakkelijken, het gebruik van de kredietoverdrachten te waarborgen, overlegmechanismen te verzekeren, de relaties
tussen het meerjarige budget van de instellingen en jaarlijkse budgetcyclus van de
Federale Staat te definiëren, etc. Nochtans, ondanks al deze inspanningen en deze
grotere interesse en het enthousiasme van de opeenvolgende ministers, blijft de
problematiek inzake de begrotingsflexibiliteit van de staat en dus van het contractualiseringssysteem (aanpassing van de enveloppen of verbintenissen, nakomen van
de onderhandelde enveloppen) een belangrijk en permanent vraagstuk.

3.

HET INDIVIDUELE NIVEAU: HET NOVO-PROGRAMMA VAN DE FOD SOCIALE
ZEKERHEID

3.1.

DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid – ontstaan uit de hervorming van
het federaal openbaar ambt in 2002 en de fusie van alle centrale diensten die zich
met sociale zekerheid bezighouden – telt 1.350 medewerkers, waarvan er 1.050 in
de centrale diensten in Brussel werken en 300 in de gedecentraliseerde kantoren in
de verschillende regio’s van het land (FOD Sociale Zekerheid, 2011).
Als hoofddepartement van de sociale zekerheid heeft de FOD Sociale Zekerheid drie
kernopdrachten:
 rechtstreekse dienstverlening aan de burger, met name de betaling van de uitkering voor personen met een handicap, toekenning van specifieke parkeerkaarten,
tijdelijke opschorting van bijdragen voor zelfstandigen, toekenning van uitkeringen voor burgerslachtoffers van de oorlog en toekenning van afwijkingen op het
kinderbijslagstelsel;
 ondersteuning aan sociaalbeleidsvoorbereiding en evaluatie van sociaalbeleidsinitiatieven door het opmaken van de sociale reglementering, de behandeling
van de transversale thema’s (consolidering van de algemene begroting, bestuur
van de sector, evolutie van de sociale bescherming, ontwikkeling van indicatoren) en verdediging van de belangen van de sector zowel voor de rechtbanken
als op internationaal niveau;
 strijd tegen sociale fraude via de sociale-inspectiedienst, coördinatie op Belgisch
niveau en tot stand brengen van samenwerkingsverbanden in deze context op
internationaal niveau.
Verder ziet de FOD de ontwikkeling van zijn organisatie als een vierde opdracht,
omdat hij meent dat hij door een sterk organisatievermogen zijn kerntaken efficiënt
en optimaal kan uitvoeren.
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De FOD bestaat uit zes directies-generaal: de DG Personen met een handicap (uitkeringen en parkeerplaatsen voor personen met een handicap), de DG Oorlogsslachtoffers (uitkeringen en beheer van de oorlogsarchieven), de DG Sociale Inspectie
(inspectie en coördinatie van de strijd tegen sociale fraude op nationaal vlak), de DG
Sociaal Beleid (reglementering, consolidatie van de begrotingen, geschillen), de DG
Beleidsondersteuning (governance van de sector, evolutie van de sociale bescherming, ontwikkeling van indicatoren, vertegenwoordiging op bilateraal en multilateraal niveau, strijd tegen sociale fraude op internationale schaal) en de DG Zelfstandigen (vrijstelling van bijdragebetaling voor zelfstandigen, reglementering en controle
van het zelfstandigenstelsel).

3.2.

DOELSTELLINGEN VAN HET NOVO-PROGRAMMA
Toen de FOD Sociale Zekerheid in 2002 werd opgericht, richtte hij zijn inspanningen in eerste instantie op de strategische positionering van het departement in de
sector (met name ten overstaan van zijn rechtstreekse partners, de openbare instellingen van sociale zekerheid) en op het beheer van grote risico’s via de lancering
van business process reengineering.
In 2006 werd intern nagedacht over de manier waarop een beleid kon worden ingevoerd met stimulansen voor de medewerkers van het departement, en dat met een
meer dan lastige begrotingspolitiek als achtergrond. Met het oog op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt oordeelde het management van de FOD dat het noodzakelijk zo niet onontbeerlijk was om zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever.
Naarmate de generatie babyboomers met pensioen gaat en de huidige generatie niet
bij machte is om al die vertrekken te vervangen, is het risico immers groot dat er
een tekort aan personeel komt. Sommige auteurs beaamden zonder aarzelen dat de
werkgevers een ware talentenjacht zouden moeten organiseren om de profielen die
ze nodig hebben, aan te trekken. In dat verband was het voor de FOD met andere
woorden van het hoogste belang om een aangename omgeving te creëren die zijn
huidige medewerkers kon motiveren en bij selectieprocedures een groter aantal
kandidaten kon aantrekken.
Na te zijn afgestapt van de idee om de kantoren van het departement lokaal te
decentraliseren (niet nodig, aangezien 75% van de ambtenaren binnen een straal van
25 km rondom Brussel woont), werd beslist om de bedrijfscultuur volledig in het
nieuw te steken en te profiteren van de verhuis van de diensten, die reeds gepland
was voor januari 2009, om deze cultuur in te voeren.
Een viervoudige doelstelling werd hiermee nagestreefd:
 een sterke band vinden tussen de zes directies-generaal met sterk uiteenlopende
opdrachten en dat, door middel van gemeenschappelijke waarden en een
gemeenschappelijke ondernemingscultuur;
 in eenzelfde gebouw de verschillende centrale diensten van de FOD onderbrengen die tot dan toe over drie verschillende locaties in Brussel verspreid waren;
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een “sexy” werkomgeving creëren rondom een arbeidscultuur waarin
vernieuwing, resultaten en nieuwe technologieën naar voren worden geschoven
om de nieuwe generaties van werknemers, met name de generatie Y, aan te
trekken;
een arbeidscultuur vestigen die zich niet alleen op het niveau van de betrekkingen tussen de diensten onderling situeert, maar ook op het niveau van de arbeidsbetrekkingen tussen elke medewerker en zijn functionele “chef” (Auwers en
Van Massenhove).

In heel wat ondernemingen en administraties wordt de werknemer er door zijn
werkgever toe verplicht om op vaste werktijden te werken in de lokalen die deze
laatste ter beschikking heeft gesteld. Deze situatie brengt voor de medewerkers heel
wat ongemakken met zich mee: ze zitten vast in verkeersopstoppingen op weg naar
de hoofdstad, ze brengen lange tijd door in het openbaar vervoer, ze verliezen
vakantiedagen om niet-beroepsmatige verplichtingen (thuis een pakje in ontvangst
nemen, de kinderen naar school brengen) na te komen. Deze verplichting is duidelijk een belemmering opdat privé- en beroepsleven perfect op elkaar aansluiten, en
kan bij de medewerkers stress tot stand brengen.
De logica van het NoVo-programma was dan ook eenvoudig: een aangename en performante werkomgeving en arbeidscultuur creëren waarin:
 er niet langer wordt gezegd waar de werknemer moet werken;
 er niet langer wordt gezegd wanneer de medewerker moet werken;
 er niet langer wordt gezegd hoe de medewerker moet werken.

3.3.

INHOUD VAN DE HERVORMING: DE AMBTENAAR BEVRIJDEN

3.3.1.

... van de beperkingen van de werkomgeving, dankzij telewerk
Behalve voor bepaalde dienstverplichtingen, zoals een ontmoeting met een klant of
een vergadering met collega’s, koos de FOD Sociale Zekerheid ervoor om zijn medewerkers niet langer de verplichting op te leggen om voltijds in de kantoren van het
departement aanwezig te zijn. In dat verband werd beslist om massaal telewerk toe
te staan.
De redenering was de volgende: de logica betreffende thuiswerk moest worden
omgekeerd, dat wil zeggen dat men zich niet langer moest afvragen of iemand recht
had op telewerk, maar wel, welke functies thuis niet kunnen worden verricht. Zo
werd beslist dat alleen de functies waarvoor een fysieke aanwezigheid in de gebouwen van de FOD vereist is, en dat, volgens een vast werkrooster (bijvoorbeeld de
mensen aan het onthaal, die de bezoekers tijdens de openingsuren moeten opvangen), nooit voor telewerk in aanmerking komen. Alle andere medewerkers (91%
voor de FOD Sociale Zekerheid) kunnen, in overleg met hun functionele chef en op
basis van technische beschikbaarheid, één, twee of drie dagen telewerken.
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In juli 2008 werd telewerk een realiteit voor nagenoeg 200 medewerkers (hetzij 1
personeelslid op de 6), aangezien het materiaal en de functionele ADSL-lijnen
beschikbaar zijn. De procedure ging in maart 2007 van start met de organisatie van
infosessies voor alle personeelsleden. Telewerk was oorspronkelijk beperkt tot 1
dag per week, in de lente van 2009 kwam daar een tweede en in 2010 een derde
dag bij. In 2011 werkte 69% van de medewerkers van de FOD ten minste één dag
per week thuis (Auwers en Van Massenhove, 2009b; Auwers en Van Massenhove,
2011; Dantinne, 2009; FOD Sociale Zekerheid, 2010).

3.3.2.

… van de beperkingen van de werkomgeving, dankzij dynamic office
In de vroegere arbeidscultuur beschikte elke medewerker over een eigen kantoor.
Bij deze logica werden tijdens de analysefase van het NoVo-programma twee belangrijke vaststellingen gedaan:
 53% van de werkposten was voortdurend onbezet door vergaderingen (intern of
buitenshuis), opdrachten in het buitenland, jaarlijks verlof en ziekteverlof;
 De grootte van de werkruimte was recht evenredig met de hiërarchische positie
in de organisatie en de bezettingsgraad van de werkplek was omgekeerd
evenredig met de hiërarchische positie. Concreet kwam het hierop neer dat
“hoe hoger de positie in de hiërarchie, hoe groter het kantoor en hoe minder
men er aanwezig is”. Een voorbeeld: de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid
beschikte vóór 2009 over een kantoor van 70 m², waar hij slechts 3% van zijn tijd
aanwezig was.
Behalve het goede beheer van de werkruimte, speelden nog meer beschouwingen
mee: het personeel was niet echt te vinden voor de omgeving. In 2007 werd een
eerste grote enquête gelanceerd. Er werd gepeild naar de mening van de medewerkers van het departement over hun materiële werkomstandigheden, om de ruimtes
van de toekomstige kantoren in te richten volgens de behoeften en verwachtingen.

TABEL 1: VERWACHTINGEN VAN HET PERSONEEL VAN DE FOD BETREFFENDE DE
WERKOMGEVING
De voornaamste verwachtingen in verband met de nieuwe werkomgeving

(in %)

Goede uitrusting voor kwaliteitswerk

72

Aandacht voor concentratie en vertrouwelijkheid

49

Extra kwaliteitsuitrusting (ontspanningszones, bar, ...)

45

Technische vernieuwing

42

Meer opening en communicatie

25

Verbetering van het teamwerk

22

Beter onthaal van de bezoekers

16

Ontschotting van de departementen

4
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Om op deze verzoeken in te spelen en in nauw overleg met de medewerkers werd
met de verhuis in 2009 een nieuw type van kantoorinrichting ingevoerd volgens de
principes van het dynamic office. Deze nieuwe inrichting ging uit van een tamelijk
eenvoudige beschouwing: de activiteiten die een medewerker voor zijn werk uitvoert (e-mails beantwoorden, een vergadering bijwonen, een dossier bestuderen,
een vertrouwelijk gesprek voeren), en niet de functie die hij bekleedt, bepalen zijn
behoeften inzake kantoor. De kantoren moeten met andere woorden worden aangepast, niet aan de verschillende functies, maar wel aan de verschillende activiteiten
die in het departement worden verricht.
Ergonomische werkposten aangepast aan elke specifieke activiteit (“lounges” voor
informele gesprekken, “benches” voor teamwork, “cocoons” voor denkwerk of kleine vergaderingen, klassieke werkposten voor dagelijks werk) werden dan ook op de
verschillende werkvloeren geïnstalleerd. Deze werkposten werden niet aan personen toegekend naargelang van hun functie of hun hiërarchische graad. Elke medewerker kan in de werkruimte de installatie kiezen die het best aansluit bij de uitvoering van zijn taken en van zijn doelstellingen. Op het einde van de dag maakt hij
deze ruimte volledig vrij zodat een collega ze de volgende dag kan gebruiken (principe van de cleandesk). Met het oog op de eerder bestudeerde bezettingsgraad
werden in de nieuwe gebouwen werkplekken voorzien voor 70% van het personeel
(Auwers en Van Massenhove, 2009b; Dantinne, 2009; FOD Sociale Zekerheid, 2010).

3.3.3.

… van de beperkingen van de werkomgeving, door de communicatie en de documenten te dematerialiseren
Als het departement zijn doelstellingen inzake autonomie voor de medewerkers
wilde halen, moest het ervoor zorgen dat het dossier de ambtenaar kon volgen.
Daarom werden initiatieven gelanceerd om de binnenkomende post volledig te digitaliseren en systemen met elektronische handtekeningen in te voeren. Wat de
archieven betreft, waren de inspanningen geconcentreerd op de DG Personen met
een handicap. Deze directie-generaal behandelt ongeveer 100.000 dossiers per jaar
en haar archieven tellen meer dan 1.000.000 dossiers. In 2009 werden de “historische” dossiers (525.000 dossiers) overgebracht naar de Rijksdienst voor Pensioenen,
waar ze werden ingescand. 320.000 andere dossiers, die recent waren verwerkt,
werden in 2009 eveneens gedigitaliseerd en nog eens 35.000 dossiers ondergingen
een “scan on demand”-procedure.
Door de reorganisatie van de werkposten werd ook de ruimte voor papieren archieven in de werkruimtes beperkt. Daarom werd een actief beleid gevoerd op het vlak
van record management. Alle diensten werd gevraagd om een selectielijst in te vullen om een duidelijk beeld te krijgen van de reeksen van documenten, hun omvang,
eventuele overlappingen, hun mate van belangrijkheid, hun levenscyclus en hun
locatie. Op die manier konden de bestaande reeksen van documenten worden geïnventariseerd (per Directie-Generaal en Stafdienst) en voor de verhuis worden uitgesplitst naargelang van de verschillende bewaarplaatsen; of ze konden worden ver-
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nield. Door de documenten uit te splitsen kon de bestaande hoeveelheid papieren
documenten worden ingeschat om het vervoer naar en de bewaring ervan in de
nieuwe gebouwen beter te organiseren. Een ander gevolg was dat een aanzienlijke
hoeveelheid (tientallen containers) van verouderde of elkaar overlappende documenten kon worden vernield (en gerecycleerd).

TABEL 2: BESTEMMING EN SPREIDING VAN DE PAPIEREN ARCHIEVEN NA DE VERHUIS
Bestemming van de archieven

Lopende meter Percentage

Documentatie overgebracht naar de verdiepingen, naast de
werkposten

1.734 m

25%

Documentatie overgebracht naar de archiefzalen in de kelder

3.206 m

42%

Documentatie overgebracht naar de centrale bibliotheek van
de FOD

391 m

6%

Documentatie overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief

9m

0,001%

1.499 m

22%

Documentatie vernield of aan de medewerkers gegeven

Ook de IT-technologie leverde een grote bijdrage om telewerk en de reorganisatie
van de werkruimtes te ondersteunen en in de hand te werken. Elke medewerker
kreeg een persoonlijke laptop en de telewerkers ontvingen een volledige informatica-uitrusting (toetsenbord, lcd-scherm, docking station) en een tweede internettoegang via een VPN-verbinding, zodat ze de gegevensbanken van het departement
kunnen raadplegen en ze thuis in de kamer van hun keuze kunnen werken. Heel
wat formele en informele communicatie werd gedematerialiseerd en maakte de
nieuwe werkwijze mogelijk. Door de installatie van IP-telefonie kunnen de medewerkers hun oproepen via hun laptop ontvangen, of ze nu op kantoor of thuis zijn
aangesloten. Door de installatie van een professionele chat kunnen ze snel informatie en berichten uitwisselen en er werden ook webcams geïnstalleerd. Verder werd
per halve verdieping ook één multifunctionele printer (printen, kopiëren, scannen
en faxen met één enkel toestel) geïnstalleerd: deze printers zijn uitgerust met een
systeem dat de badges van het personeel herkent, zodat elke medewerker op om
het even welke machine kan printen. Door in de vergaderzalen intelligente elektronische borden (smartboards) gelinkt aan het netwerk te installeren, hebben de
medewerkers toegang tot hun documenten en kunnen ze deze zelfs wijzigen via het
touch screen-procédé (Auwers en Van Massenhove, 2009b; Dantinne, 2009; FOD
Sociale Zekerheid, 2010).
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3.3.4.

… van de beperkingen van het werkrooster: exit van de prikklok
Een van de grote “beheersprincipes” voor human resources blijft de controle van de
effectieve werktijd, op basis van een registratiesysteem, doorgaans de “prikklok”
genoemd. Dit soort van controle gaat uit van het principe dat als de medewerker op
de werkplek aanwezig is, hij wel degelijk voor zijn werkgever werkt. De FOD gaat
uit van de stelling dat het prikken geen enkele indicatie geeft over het werkvolume
en de kwaliteit van het werk dat de medewerkers leveren. De “prikklok” zou zelfs
een negatieve stimulans zijn voor de functionele chefs, omdat zij zouden kunnen
denken dat het volstaat om de gepresteerde werkuren te controleren, en dat ze het
eigenlijke werk van hun medewerkers niet verder hoeven te volgen. Bovendien zou
de installatie van deze systemen niet zo evident zijn en bij het beheer ervan zouden
kafkaiaanse vragen rijzen die ver afliggen van de opdrachten van een overheidsdienst. Denk maar aan de recentste polemieken in sommige Belgische overheidsdiensten betreffende de verplichting om voor elke rookpauze langs de prikklok te gaan.
In 2008 werd gedebatteerd over de vraag of de prikklok moest worden afgeschaft.
Na een onderhandelingsprocedure werd met alle vakbondsorganisaties een overeenkomst afgesloten en op 1 april 2009 kon de voorzitter aan de medewerkers van het
departement meedelen dat ze in de toekomst de keuze zouden hebben tussen prikken of niet prikken.
Concreet zijn er voor de personeelsleden twee controlesystemen voor de werktijden beschikbaar. Via een formulier kiezen de werknemers zelf welk systeem ze voor
hen toegepast willen zien. Elke werknemer kan vrij naar een ander systeem overstappen, zonder beperking en zonder dat hij deze aanvraag hoeft te rechtvaardigen.
Er zijn met andere woorden twee keuzemogelijkheden:
 niet meer prikken: het personeelslid organiseert in overleg met zijn functionele
chef zijn dagelijkse werkrooster. In dit akkoord wordt over het algemeen
overeengekomen wanneer de werknemer beschikbaar zal zijn en wanneer hij
door verplichtingen in verband met het te verrichten werk op kantoor zal zijn.
Het werk dat aan een voltijds werknemer wordt toevertrouwd, stemt overeen
met een gemiddelde wekelijkse prestatie van 38 uur per referentieperiode van
vier maanden. Per jaar kunnen in overleg met de functionele chef 18 inhaalrustdagen (met een maximum van 4,5 dagen om de 4 maanden) worden
opgenomen ter compensatie van het overschrijden van de gemiddelde wekelijkse werkduur. Indien de overeengekomen regels niet worden nageleefd, kan
aan de werknemer een vast werkrooster worden opgelegd;
 prikken: de werktijd van het personeelslid wordt door de prikklok geregistreerd.
Hij prikt bij het begin en het einde van zijn werkdag en als hij de dienst voor zijn
middagpauze verlaat en daarna weer terugkeert. Voor de personeelsleden die
zonder geldige reden nalaten te prikken bij het begin en/of het einde van de middagpauze, wordt bepaald dat de middagpauze de maximale duur (1 u.) heeft
geduurd. 18 inhaalrustdagen kunnen worden opgenomen op basis van het saldo
aan overuren, berekend op basis van de boni en mali die per dag worden geregistreerd (uren die meer of minder dan de wettelijke 7.30 uur werden
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gepresteerd). Dat saldo mag niet meer bedragen dan 12 uur per periode van vier
maanden. Het arbeidsreglement voorziet sancties in geval van een tekort (vanaf
acht uur voor een periode van vier maanden).
In 2011 had 84% van de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid beslist om niet
langer te prikken.

3.4.

INHOUD VAN DE HERVORMING: DE AMBTENAAR RESPONSABILISEREN

3.4.1.

Doelstellingen en waarden
Aangezien de werknemers in de nieuwe werkruimtes niet langer op de klassieke
manier, dagelijks, informeel en gericht kunnen worden gevolgd, moesten de betrekkingen tussen de functionele chef en zijn medewerkers worden toegespitst op de planning van doelstellingen en de follow-up van de individuele resultaten. Daarom moest
een systeem van individuele evaluatie- en planningsgesprekken worden ingevoerd.
Sinds 2002 bestaat er op het niveau van alle federale overheidsbesturen een individuele evaluatiecyclus, namelijk de ontwikkelcirkels. Deze cyclus ziet er als volgt uit:
een functiegesprek (herdefiniëring van de taken op basis van het functieprofiel),
een planningsgesprek (omschrijving van de doelstellingen voor de prestaties en ontwikkeling voor een periode van één of twee jaar), functioneringsgesprekken (tussentijdse gesprekken om na te gaan of de werknemer zijn planning volgt) en een
evaluatiegesprek (beschrijving van de verwezenlijkingen op basis van de planning,
evaluatie en lering voor de toekomst).
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FIGUUR 2: PLANNINGSCYCLUS VOOR DE DOELSTELLINGEN BIJ DE FOD
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De FOD Sociale Zekerheid gebruikt deze evaluatietechnieken, net als alle andere
federale overheidsbesturen, maar kent er met het NoVo-programma een bijzondere
betekenis aan toe. Als de FOD zijn werknemers niet langer kan “controleren” op
basis van de prikklok of de visu, dan worden de planningsgesprekken nagenoeg
onmisbaar om een functionele chef in staat te stellen om zijn dienst te leiden.
In dat verband heeft de FOD een lijst met vijf waarden opgesteld (respect, vertrouwen, solidariteit, persoonlijke ontwikkeling en resultaatgerichtheid). Om deze vijf
kernwaarden in concrete gedragingen in de dagelijkse praktijk om te zetten, zat een
honderdtal medewerkers uit alle diensten van de FOD samen in focus groups om
een lijst op te stellen met 500 gedragingen. Aan de hand daarvan kunnen de medewerkers nagaan waar ze zich situeren ten opzichte van de waarden van de FOD en
individueel en met hun chef, in het kader van de ontwikkelcirkels, nadenken over
hoe ze hun individueel gedrag kunnen verbeteren.
Ook de operationele teams werden op deze manier geresponsabiliseerd. Tussen
maart 2008 en april 2009 werd een honderdtal teamvergaderingen georganiseerd,
met de bedoeling een gemeenschappelijke gedragscode op te stellen. Tijdens deze
vergaderingen werd nagedacht over de vraag hoe deze waarden van de FOD dagelijks in de praktijk kunnen worden omgezet in de teams. Zo kon worden nagegaan
wat de sterke punten van een team zijn en aan welke uitdagingen ze moeten wer316
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ken opdat het werken in groep aangenamer en doeltreffender wordt. In 2008
bepaalden pilotgroepen de prestatiedoelstellingen per team. Dankzij de teamdoelstellingen, die in 2009 werden veralgemeend tot heel de FOD, kregen de ontwikkelcirkels een eerder collectieve dimensie en kon de medewerker, samen met zijn
chef, zijn verantwoordelijkheden inzake de werking en doelstellingen van zijn team
situeren.
Om deze planningshiërarchie aan te vullen en de individuele prestaties te kunnen
opnemen in een ruimer kader, namelijk op het niveau van de organisatie, ging de
FOD Sociale Zekerheid in 2010 van start met het opstellen van een bestuursovereenkomst die voor de periode 2011 tot 2013 de uitvoering van zijn vier basisopdrachten moest dekken.
Dankzij deze doelstellingen en waarden hebben de medewerkers een houvast ten
overstaan van de waarden en doelstellingen van de FOD en kunnen ze, met hun
functionele chef tijdens de ontwikkelcirkel, hun individuele doelstellingen inzake
business en gedrag definiëren.

3.4.2.

Ondersteuning voor de functionele chefs
Het NoVo-programma geeft de functionele chefs een belangrijke positie en een
grote verantwoordelijkheid. Ze moeten met hun team een gedragscode en gemeenschappelijke doelstellingen afspreken, hun medewerkers coachen, hun werklast en
taken definiëren, met elke medewerker diens doelstellingen op het vlak van prestaties, ontwikkeling en gedrag overeenkomen, maar hun tegelijkertijd ook een zekere
vrijheid van handelen en besluitvormingsautonomie geven. Bij Human Resources werden verschillende initiatieven genomen om de functionele chefs te ondersteunen:
 180°-enquête: de bedoeling van deze enquête is dat elke leidinggevende (205 in
totaal) van zijn rechtstreekse chef en van zijn medewerkers feedback krijgt over
zijn manier van werken. Hij vult zelf ook de vragenlijst in. De enquête is verplicht voor het leidinggevende personeel en facultatief voor de medewerkers.
Deze enquête wordt om de twee jaar georganiseerd. Tot nog toe werd deze evaluatie twee keer gehouden: in 2007 en in 2009. Elke chef krijgt een individueel
rapport met alle scores die hij heeft gehaald, en op basis daarvan wordt een
aangepast ontwikkelingsprogramma besproken;
 individuele coaching: naar aanleiding van de leiderschapsenquête kon een vijftigtal chefs van eind 2007 tot begin 2009 een gepersonaliseerde coaching volgen
om hun leiderschapscapaciteiten verder te ontwikkelen. Deze bestond uit een
kleine reeks individuele gesprekken tussen de chef en een expert, waarbij over
concrete gevallen grondig werd nagedacht. De steekproef was vrij gevarieerd, met
“young high potentials”, technische experts, chefs voor wie een bijzonder ontwikkelingstraject werd geïdentificeerd, en leden van de hoge hiërarchie (met een benadering van het type “to train the trainer”, om een watervaleffect te bekomen);
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ondersteuning voor de gedragscodes en de teamdoelstellingen: interne
deskundigen stelden hun kennis en rechtstreekse hulp ter beschikking van de
chefs, en hielpen hen bij de organisatie van de vergaderingen waar de
gedragscodes en teamdoelstellingen werden bepaald. Verder werd met het oog
hierop een methodologie uitgewerkt;
ondersteuning voor deelname aan opleidingen op federaal niveau: de FOD
spoort zijn teamverantwoordelijken ertoe aan om deel te nemen aan de federale
leaderschiptrajecten die op het niveau van de federale overheid worden georganiseerd;
managementcafé: twee keer per jaar ontvangt de FOD Sociale Zekerheid een
externe deskundige, die zijn visie over een bepaald thema komt uiteenzetten om
zo een debat op gang te brengen met en tussen de dienstchefs (Auwers en Van
Massenhove, 2009b; Auwers en Van Massenhove, 2011; Dantinne, 2009; FOD
Sociale Zekerheid, 2010).

3.5.

RESULTATEN VAN HET PROGRAMMA

3.5.1.

Operationele resultaten
In 2009 verhuisden alle centrale diensten en werden ze gegroepeerd in één enkel
gebouw, met een nieuwe werkomgeving en een nieuwe IT-architectuur. Na drie
jaar bedroeg het officiële aantal telewerkers 42%. Daar moeten nog eens de mobiele
werkers (de inspecteurs van de Sociale inspectie) aan worden toegevoegd; zij zijn
goed voor 27% van het personeel. Kortom, in 2011 kon 69% van de medewerkers
van het departement effectief thuis werken.

TABEL 3: RESULTATEN VAN DE FOD INZAKE TELEWERK (2008-2011)
1355
werknemers
% telewerkers reële situatie % telewerkers
(x): percentage
(met inbegrip van de
(officiële
voor de federale
mobiele medewerkers)
gegevens)
overheidssector

%
%
%
1 dag 2 dagen 3 dagen

2008

39.76%

12.76%
(8.94%)

2009

54.89%

27.89 %
(10.71%)

100%

2010

69.39%

42.36%
(14.95%)

50%

35%

15%

2011

68.99%

41.99%

37%

32%

31%

In 2011 had 84% van de werknemers beslist om niet langer te prikken.
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TABEL 4: RESULTATEN VAN HET FOD INZAKE HET PRIKKEN (2009-2011)
Geen registratie van de
arbeidstijd

Registratie van de
arbeidstijd

01/09/2009

58,67%

41,33%

01/01/2010

73,45%

26,67%

01/01/2011

84%

16%

In 2009 begon de FOD Sociale Zekerheid aan de zesde van de ontwikkelcirkels die
jaarlijks worden georganiseerd. Voor het leidinggevende personeel werd een nieuwe opleiding uitgewerkt. Zowel de nieuwe chefs als de chefs die al wat ervaring
hadden en de principes wilden opfrissen, konden hieraan deelnemen.

3.5.2.

Algemene gevolgen van het programma
Er werd vastgesteld dat een alsmaar toenemend aantal pas afgestudeerden de FOD
Sociale Zekerheid als werkgever kozen. In 2005 stond de FOD nog op de tiende
plaats van het klassement van werkgevers bij de federale overheid (klassement van
het selectiebureau Selor). In 2009 had de FOD de top-3 bereikt.
Ook op het vlak van turn-over en ziekteverzuim scoort de FOD goed in vergelijking
met het federale gemiddelde.

TABEL 5: RESULTATEN VAN DE FOD OP HET VLAK VAN TURN-OVER EN ZIEKTEVERZUIM
(2008-2010)
Turn-over

Ziekteverzuim

2008

5,77%
(10,70%)

4,84%
(5,53%)

2009
(federaal gemiddelde)

5,37%
(7,12%)

5,40%
(5,89%)

2010

4,23%
(6,40%)

5,26%
(6,09%)

Dankzij deze nieuwe werkomgeving bespaarde de FOD Sociale Zekerheid 30% kantoorruimte (van 38.000 m² tot 22.900 m²), goed voor een besparing van 6 miljoen
EUR per jaar. De investering die noodzakelijk was voor de inrichting van deze nieu319
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we werkomgeving (concept en stijl van 668 kantoren, 154 overlegplekken en 25
vergaderruimtes), bedroeg 10 miljoen EUR, eenmalig. De investering werd met
andere woorden in twee jaar tijd teruggewonnen. Verder merken we nog op dat, als
de FOD had gekozen voor een klassieke werkomgeving, de inrichting van de extra
30% aan kantoren de Belgische staat 6 miljoen EUR zou hebben gekost.
Toen voor een nieuwe werkomgeving werd gekozen – “dynamic office” – werden
ook de interne procedures herzien. Zo kon de FOD Sociale Zekerheid ook op ecologisch vlak puike resultaten halen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat heel wat werd
bespaard, op het vlak van papierverbruik, maar ook wat het gebruik van printers en
kantoormeubelen betreft (Auwers en Van Massenhove, 2011; Dantinne, 2009; FOD
Sociale Zekerheid, 2010).

TABEL 6: RESULTATEN VAN DE FOD INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING
Vóór de verhuis

Na de verhuis

Besparing

9 pallets papier per
maand (108/jaar)

4 pallets papier per
maand (48/jaar)

55%

Printers, faxen en
kopieermachines

450 toestellen

30 MFP’s* + 10 printers
+ 10 kleurenprinters

88%

Kantoormeubelen

15.000 stuks

+/- 6.000 stuks

60%

Papierverbruik

*MFP = multifunctionele printer (printen, faxen, scannen en kopiëren).

Wat de socialezekerheidsopdrachten van de FOD betreft, is het moeilijk na te gaan
of het programma een doorslaggevend effect heeft gehad op de “business”-prestaties. Voor een groot aantal diensten (met name de “intellectuele” diensten belast
met de ondersteuning van het sociale beleid en de sociale kabinetten) zijn er te weinig prestatiegegevens of ze zijn te recent om te kunnen spreken van een verband
tussen deze nieuwe manier van werken en de organisatieprestaties. Voor één dienst
echter, de Directie-Generaal Personen met een handicap, zijn er wel voldoende
prestatiegegevens inzake de toekenning en betaling van uitkeringen. Uit deze gegevens blijkt een veelbetekenende evolutie sinds de invoering van het NoVo-programma. Tussen 2008 en 2011 is deze dienst erin geslaagd om de beslissingstermijn voor
de uitkeringen terug te brengen van 10 tot 5,5 maanden, hoewel tegelijkertijd het
aantal dossiers steeg van 116.000 tot 205.000. Bovendien moeten we erop wijzen
dat deze dienst in deze periode ook grote inspanningen leverde op het vlak van
informatisering en digitalisering. Daarom is het niet evident om de prestatiewinst te
linken aan alleen maar de arbeidscultuur.
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FIGUUR 3: EVOLUTIE VAN DE BESLISSINGSTERMIJNEN VOOR EEN HANDICAP

FIGUUR 4: EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITKERINGSAANVRAGEN VOOR EEN HANDICAP
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4.

VERGELIJKINGEN EN CONCLUSIES VOOR HET MODEL

4.1.

GEDETAILLEERD BASISSCHEMA
Ondanks de onmiskenbare operationele verschillen en de uiteenlopende klemtonen
zien we toch overduidelijke gelijkenissen in de logica van de twee hervormingen.
De doelstellingen zijn dezelfde. Wat met de contractualisering van de instellingen
beoogd wordt, is duidelijk: de organisaties doeltreffender maken en met hun toezichthoudende overheid een partnershiprelatie tot stand brengen zodat ze kunnen
ingaan op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen waar de sociale zekerheid voor
staat. Wat het NoVo-programma betreft, moest met de hervorming een nieuwe
bedrijfscultuur worden ingevoerd en tegelijkertijd moest de doeltreffendheid van
het departement worden gegarandeerd, om in te spelen op de nieuwe evoluties van
de arbeidsmarkt.

322

In beide gevallen moeten de hervormingen administratieve efficiëntie garanderen en
een “menselijkere” relatie tot stand brengen tussen de “principal” (de Federale Staat
voor de OISZ, het management en de functionele chefs voor de FOD) en de agent
(de OISZ en de werknemers van de FOD). Deze nieuwe relatie moet gebaseerd zijn
op twee hoofdpijlers: autonomie en responsabilisering van de agent. Als we beide
hervormingen analyseren, kunnen we deze twee aspecten beter specifiëren:
 Autonomie van de agent:
– meer beslissingsvrijheden voor de agent: de agent moet over een voldoende
grote autonomie beschikken om zijn werk te organiseren zonder dat hij daarvoor eerst de toestemming moet vragen aan zijn principal;
– minder inmenging van de principal: de principal moet zich niet meer (of minder) bezighouden met de manier waarop de agent zijn taken uitvoert. De a
priori controlesystemen en de verplichte adviezen/goedkeuringen door de
principal moeten worden afgebouwd;
 Responsabilisering van de agent:
– overeenkomst tussen de principal en de agent over de doelstellingen van deze
laatste: de principal en de agent moeten tot een akkoord komen over de
opdracht, de doelstellingen en de actiebeginselen van de agent;
– overeenkomst tussen de principal en de agent betreffende de relatieregels: de
betrekkingen tussen de principal en de agent (met name de follow-up van de
doelstellingen, maar ook het delen van informatie, de regels voor overleg)
moeten gepaard gaan met een overeenkomst tussen de principal en de agent;
– definiëring van het strategische kader door de principal: de principal moet
ervoor zorgen dat er een strategisch kader komt waarmee de agent zijn deelname en dus zijn individuele doelstellingen kan omschrijven;
– follow-up van de resultaten van de agent door de principal: de doelstellingen
van de agent en de verplichtingen van de principal moeten regelmatig en
formeel worden gevolgd;
– houding van de principal op basis van de resultaten van de agent: de principal
moet zijn houding aanpassen aan de mate waarin de agent zijn doelstellingen
heeft verwezenlijkt en dat, onder andere op basis van een sanctiesysteem.
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TABEL 7: VERGELIJKING VAN DE HERVORMINGEN (AUTONOMIE EN RESPONSABILISERING)
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Deze logica kan als volgt worden samengevat:
meer beslissingsvrijheid voor de agent + minder inmenging van de principal
+
akkoord over de doelstellingen van de agent + akkoord over de betrekkingen tussen
principal en agent + algemene kader door de principal + follow-up van de resultaten
+ aangepaste houding van de principal.
Of nog eenvoudiger: autonomie + responsabilisering.

4.2.

EEN DERDE, VERGETEN PIJLER: DE ONDERSTEUNING
Tussen een principal en zijn agent(s) een nieuwe relatie tot stand brengen, betekent
een complete ommekeer ten opzichte van de vroegere administratieve ondernemingscultuur, of het nu gaat om relaties tussen of binnen de organisaties. Er moeten
initiatieven worden genomen om de nieuwe relatie tussen de principal en de agent
te promoten. Aan de hand van de analyse van beide hervormingen kunnen we deze
derde pijler van de responsabiliseringslogica beter specifiëren:
 ondersteuningsfunctie: er moeten nieuwe functies komen, met als opdracht, niet
het werk van de principal en de agent te controleren, dan wel het werk van de
principal en de agents en hun relatie te faciliteren;
 beheer van de processen tussen principal en agent: de nieuwe relatie houdt in dat
er nieuwe processen worden ingevoerd en beheerd, met name betreffende de
akkoorden die moeten worden gevonden tussen de principal en de agent, en betreffende de follow-up ervan. Deze processen moeten gepland en ondersteund worden;
 gebruik van vernieuwende technologieën: met nieuwe technologieën (cloud
computing, voice over IP, tablets, enz.) kan de informatie beter worden verspreid en kunnen principal en agent dus beter met elkaar communiceren;
 vernieuwende beheerstechnieken: sommige managementtechnieken kunnen
eveneens het werk van de principal en de agent vereenvoudigen;
 beheer van de informatie: de informatie die tussen de principal en de agent circuleert, is noodzakelijk voor een goede werking van hun relatie. Er moeten
mechanismen worden ingevoerd om te garanderen dat de informatiecircuits voldoende kwaliteitsvol en flexibel zijn;
 kennisontwikkeling: deze nieuwe relatie beheren houdt in dat principal en agent
moeten leren. Er moeten initiatieven worden genomen om nieuwe kennis te
ontwikkelen, te vulgariseren en aan de betrokken partijen mee te delen.
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TABEL 8: VERGELIJKING VAN DE HERVORMINGEN (ONDERSTEUNING)

Deze logica kan als volgt worden samengevat:
meer beslissingsvrijheid voor de agent + minder inmenging van de principal +
+
akkoord over de doelstellingen van de agent + akkoord over de betrekkingen tussen
principal en agent + algemene kader door de principal + follow-up van de resultaten
+ aangepaste houding van de principal
+
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ondersteuningsfuncties + beheer van de processen tussen principal en agent + vernieuwende technologieën + vernieuwende beheerstechnieken + informatiebeheer +
kennisontwikkeling.
Of nog eenvoudiger: autonomie + responsabilisering + ondersteuning.

4.3.

KRITISCHE ANALYSE VAN DE HERVORMINGEN OP BASIS VAN HET NIEUWE MODEL
Met het responsabiliseringsmodel dat zo werd ontwikkeld, kunnen de hervormingen ook kritisch worden beoordeeld.

TABEL 9: KRITISCHE ANALYSE VAN DE HERVORMINGEN OP BASIS VAN HET MODEL
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De volgende elementen van het responsabiliseringsniveau van de OISZ zijn nog voor
verbetering vatbaar:
 autonomie: restanten van hiërarchische sturingsmechanismen zetten een
rem op de autonomie van de OISZ;
 planning principal-agent: te weinig flexibele planning tussen de principal en de agent;
 houding van de principal op basis van de resultaten van de agent: sanctiesystemen worden heel weinig toegepast;
 vernieuwende technologieën: gebrek aan IT-oplossingen specifiek voor de
relatie tussen principal en agent.
De volgende elementen van het responsabiliseringsniveau van de werknemers van
de FOD Sociale Zekerheid zijn nog voor verbetering vatbaar:
 definiëring van het strategische kader door de principal: zwakke link tussen de
planning principal-agent en het algemene strategische kader van de principal;
 houding van de principal op basis van de resultaten van de agent: sanctiesystemen worden heel weinig toegepast;
 ondersteuningsfuncties: geen functie die de planning tussen principal en agent
ondersteunt voor wat de resultaten betreft;
 vernieuwende beheerstechnieken: geen managementtechnieken voor de followup van de prestaties;
 beheer van de informatie: geen analyse/ondersteuning inzake de technische
kwaliteit van de resultaten van de ontwikkelcirkels;
 kennisontwikkeling: te veel gericht op de behoeften van de principal.
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4.4.

CONCLUSIES
Na de analyse van beide gevallen komen we tot tegenstrijdige conclusies. Uiteraard
is de analyse van twee gevallen misschien niet voldoende om afdoende conclusies te
kunnen trekken aangaande de geldigheid van de theorieën in verband met responsabilisering. Toch kunnen we niet anders dan enkele opmerkelijke gelijkenissen vast
te stellen.

FIGUUR 5: GEINTEGREERD MODEL INZAKE ADMINISTRATIEVE DOELTREFFENDHEID

De responsabiliseringslogica (autonomie, responsabilisering en ondersteuning)
komt voor in beide hervormingen, waaruit we zouden kunnen afleiden dat deze
logica ook van toepassing zou kunnen zijn voor de betrekkingen tussen werkgevers
en werknemers.
De overheidsinstellingen van sociale zekerheid kregen een zekere mate van operationele autonomie op het niveau van human resources, begrotings- en financieel
beheer en beheer van de gebouwen. Hoewel deze autonomie beperkt is, is ze toch
nog ruimer dan de autonomie die aan de FOD’s wordt toegekend. Geleidelijk aan
komt er een nieuwe relatie tot stand tussen de politieke macht en de OISZ, waar de
bestuursovereenkomst een kernrol speelt; en toch werd de vroegere bureaucratische relatie niet volledig vervangen. Heel wat elementen van de vroegere cultuur
bleven immers behouden (ex ante goedkeuring door de begrotingscommissaris,
geen aanpassing van de doelstellingen in geval van besparingen, geen sanctiesysteem), naast elementen van de nieuwe cultuur (frequente dialoog, onderhandeling
over de doelstellingen, follow-up van de resultaten, politieke houding aangepast aan
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de prestaties). De OISZ en de FOD Sociale Zekerheid hebben ook initiatieven genomen om deze nieuwe relatie te ondersteunen.
Bij de FOD Sociale Zekerheid beschikken de werknemers over de vrijheid om te kiezen waar, wanneer en hoe ze werken, in ruil voor een grotere ex post follow-up van
de resultaten en van hun gedrag en voor een uitbreiding van de overeenkomsten die
met de functionele chef moeten worden afgesloten. Niettemin is er momenteel
geen enkele garantie aangaande de kwaliteit van deze overeenkomsten en de banden tussen de verschillende planningsniveaus (individu tegenover organisatie) moeten nog sterker worden aangehaald.
Ondanks enkele zwakke punten is uit beide hervormingen gebleken dat de gehoopte resultaten althans voor een stuk werden bereikt, namelijk een groter engagement
en een grotere motivering van de agent. Ondanks enkele zwakke punten werden
met de responsabilisering van de OISZ in de instellingen een nieuwe cultuur en
managementdynamiek ingevoerd: er werden teams gespecialiseerd in overheidsmanagement samengesteld en er werden nieuwe managementtechnieken ingevoerd.
Desondanks zijn er over de “businessperformance” (socialezekerheidsopdrachten)
geen historische gegevens verkrijgbaar om de link tussen responsabilisering en doeltreffendheid aan te tonen.
De gegevens van de FOD Sociale Zekerheid leren ons dat niet alleen kandidaten
voor openstaande functies, maar ook de werknemers zelf gemotiveerder zijn (het
absentiecijfer en de turn-over liggen onder het federale gemiddelde). Wat de “businessperformance” betreft, zijn er maar voor één dienst historische gegevens en daar
werd vastgesteld dat de performance sterk was gestegen. Toch kan deze verbetering
ook worden toegeschreven aan de informatisering van de dienst.
Met dit artikel wilden we aantonen dat de prestatieschema’s op individueel niveau
en op institutioneel niveau eenzelfde logica volgen, namelijk meer autonomie voor
de agent en responsabilisering inzake de resultaten en dat alles met ondersteunende
stimulansen. Uit de analyse van beide gevallen blijkt dat ook zo te zijn. Wat de geldigheid van dit stramien betreft, namelijk dat deze logica voor een grotere motivatie
van de agent en betere prestaties van de organisatie zorgde, toont de analyse van
beide gevallen aan dat de autonomie en responsabilisering inderdaad de agents
meer motiveerden, maar door een gebrek aan historische gegevens konden we niet
bewijzen dat ook de organisatorische doeltreffendheid verbeterd is.
Wat in deze logica belangrijk is, is het feit dat, als de managers de prestaties van hun
organisaties beduidend willen verbeteren, ze niet alleen aan hun relaties met de toezichthoudende overheid moeten werken, maar ook aan de motivering van hun
werknemers. In een organisatie een nieuwe arbeidscultuur invoeren die is gebaseerd op autonomie en resultaatgerichtheid, en tegelijkertijd met de toezichthoudende overheid een zuiver hiërarchische relatie (gebaseerd op instructies en regels
die moeten worden gevolgd) behouden, zou kunnen leiden tot een situatie waarin
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de interne arbeidscultuur voortdurend wordt geparasiteerd door een externe cultuur en externe bureaucratische regels. In een dergelijke situatie zou de motivatie
van de werknemers kunnen afnemen en dus zou de nieuwe arbeidscultuur minder
impact hebben.
Aan de andere kant de overheidsmanagers meer autonomie en verantwoordelijkheid
geven inzake de resultaten en tegelijkertijd een interne arbeidscultuur mogelijk
maken die gebaseerd is op instructies en een allesoverheersend en autoritair leadership, zou leiden tot een intern schisma tussen de prestaties van de organisatie en die
van het individu. De kans is groot dat de werknemers zich weinig betrokken voelen
bij en zich weinig inzetten voor doelstellingen die hun managers met hun toezichthoudende overheid zouden hebben afgesloten.
De politieke overheid en de overheidsmanagers moeten zich bewust zijn van het
feit dat elk initiatief inzake prestaties een individueel en een institutioneel bestanddeel moet hebben, als ze hun slaagkansen willen optimaliseren.

____________
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1.

INLEIDING
Het is een open deur, maar alleenstaande moeders vormen een zeer kwetsbare
groep in onze samenleving. Onderzoek uit verschillende disciplines (economie,
sociologie, epidemiologie, psychologie) heeft in de voorbije decennia al meermaals aangetoond dat alleenstaande moeders een sterk verhoogde kans hebben
op stress, gezondheidsproblemen, werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Al deze problemen zijn sterk aan elkaar gerelateerd (Mullins et al., 2011;
Burström et al., 2009; Christopher, 2005; Bradshaw et al., 1993). De reden voor
het verhoogde armoederisico van alleenstaande moeders is welbekend. Ten eerste hebben ze per definitie maar een inkomen om rond te komen, terwijl in tijden waarin tweeverdienersschap de norm is, een aanvullend inkomen vaak
noodzakelijk is om financieel het hoofd boven water te houden (Cantillon et al.,
2003). Verder hebben zij het moeilijker om een inkomen te verwerven uit
arbeid omdat zij geen partner hebben om op terug te vallen die (ten dele) de
zorg voor de kinderen op zich kan nemen (Lewis, 2006). Wanneer alleenstaande moeders niet tewerkgesteld zijn, wordt hun kwetsbaarheid nog pregnanter.
Recent onderzoek leert immers dat de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen
alsook de kinderbijslagen onvoldoende hoog zijn om er een redelijke levensstandaard mee te onderhouden en in de voorbije decennia de loon- en welvaartsontwikkeling vaak niet hebben gevolgd (Van Mechelen et al., 2010; Marx
& Nelson, 2012).
Toch is het armoederisico van alleenstaande moeders niet in alle landen even
groot. Deze landenverschillen zijn in hoofdzaak te herleiden tot verschillen in
tewerkstelling en in sociale bescherming (Misra et al., 2007). Een gezinsvriendelijk tewerkstellingsbeleid (betaalbare en toegankelijke kinderopvang, betaald
ouderschapsverlof, etc.) en een goed uitgebouwd stelsel van sociale bescher-
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ming (onder meer door middel van inkomenstransfers) maken alleenstaande
moeders minder kwetsbaar voor armoede (Lewis, 2006; Kilkey, 2000). Wat de
inkomenstransfers betreft, hebben verschillende onderzoekers er al op gewezen dat vooral kinderbijslagen een efficiënt beleidsinstrument kunnen zijn om
armoede te bestrijden, in het bijzonder bij alleenstaande moeders (Bradshaw,
2010; Immervoll et al., 2001). In dit artikel bouwen we verder op dit inzicht en
onderzoeken we in welke mate de financiële toelagen die specifiek gerelateerd
zijn aan het hebben van kinderen, kortweg kinderbijslagen, het armoederisico
van alleenstaande moeders kunnen verminderen. Hiertoe vergelijken we België
met 14 Europese welvaartsstaten en besteden we bijzondere aandacht aan het
ontwerp van het beleid. De betrachting is om te ontrafelen welk kinderbijslagstelsel het meest doelmatig (efficiënt) is in het bestrijden van armoede bij
alleenstaande moeders.

2.

DATA, DEFINITIES, METHODOLOGIE EN ONDERZOEKSVRAGEN
In dit artikel onderzoeken we de impact van kinderbijslagen op het armoederisico van alleenstaande moeders. Alvorens verder te gaan, verduidelijken we in
deze sectie wat we precies bedoelen met deze termen en hoe we te werk zullen gaan.
Alleenstaande moeders zijn ‘vrouwen op actieve leeftijd die alleen met hun
afhankelijke kinderen een huishouden vormen’. Afhankelijke kinderen zijn kinderen jonger dan 18 jaar (of jonger dan 25 wanneer ze nog studeren). Dit is
eigenlijk een strenge definitie (zo worden alleenstaande moeders die met een
andere volwassene samenwonen, uitgesloten) die ons echter wel toelaat om
landen op een consistente manier met elkaar te vergelijken. Personen op actieve leeftijd zijn tussen 25 en 59 jaar oud. Analyses met ruimere leeftijdsgrenzen
leveren echter geen andere resultaten op. We moeten ons er ook bewust van
zijn dat in het beleid meestal wordt gesproken over alleenstaande ouders, en
niet specifiek over alleenstaande moeders. Wanneer nodig zullen we het onderscheid maken in de tekst.
Armoede of armoederisico wordt in dit artikel gedefinieerd volgens de gangbare
Europese definitie (Atkinson et al., 2002): iemand is arm als hij of zij in een
huishouden woont waarvan het beschikbare gezinsinkomen lager is dan 60%
van het mediaan gezinsinkomen van de lidstaat in kwestie. Armoede is dus relatief en hangt bijgevolg af van het algemene welvaartsniveau van een land en
weerspiegelt het minimuminkomen om op een aanvaardbare manier te kunnen deelnemen aan de samenleving in dat land.
Belangrijk is ook op te merken dat we het hebben over armoede bij alleenstaande moeders, niet over kinderarmoede. Dat is een belangrijk onderscheid, waarop we nog zullen terugkomen in de tekst.
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Het beschikbare inkomen van een gezin is het inkomen op jaarbasis, na afhouding van sociale bijdragen en belastingen maar met toevoeging van uitkeringen
en transfers (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of pensioenen). Het gaat
dus om het netto gezinsinkomen dat vrij besteed kan worden. Omdat een
bepaald inkomen voor een alleenstaande niet dezelfde mogelijkheden creëert
inzake welvaart als voor een gezin met drie kinderen, wordt het netto beschikbaar jaarlijks huishoudinkomen gestandaardiseerd om het onderling vergelijkbaar te maken. Het inkomen op gezinsniveau wordt gestandaardiseerd volgens
de zogenaamde ‘gemodificeerde OESO-schaal’: voor de eerste volwassene geldt
een gewicht van 1, de andere volwassenen krijgen een gewicht van 0,5. Elk
kind tot en met 14 jaar krijgt een gewicht van 0,3. Deze gewichten worden
opgeteld tot een equivalentiefactor. Het beschikbare huishoudinkomen wordt
door deze equivalentiefactor gedeeld. Zo verkrijgen we een indicatie van het
besteedbare inkomen van een huishouden, gecorrigeerd voor aantal en kenmerken van de leden van het huishouden en dus vergelijkbaar over verschillende
gezinstypes.
De bron voor de armoedecijfers en de empirische analyses in dit artikel is de
EU-SILC-enquête (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). De EU-SILC is een jaarlijkse enquête waarin wordt gepeild naar de
inkomsten en levensomstandigheden van huishoudens in alle landen van de
Europese Unie. Het is veruit het belangrijkste instrument om zowel op Belgisch
als Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen. Wanneer
we gebruik maken van bijkomend bronnenmateriaal, dan vermelden we dit in
de tekst zelf.
Als we spreken over kinderbijslagen, dan hebben we het over kinderbijslagen
in de ruime zin, namelijk alle financiële uitkeringen of toelagen (uitgekeerd in
cash of via de fiscaliteit) die gerelateerd zijn aan het hebben van kinderen. Let
op, we beperken ons tot de financiële toelagen die expliciet bedoeld zijn om de
kosten van kinderen te helpen drukken. Dit sluit de beleidsinstrumenten uit die
bedoeld zijn om werk en gezin met elkaar te combineren, zoals uitkeringen
voor ouderschapsverlof en subsidies voor kinderopvang. We doen dit omdat we
niet alleen de impact van kinderbijslagen op het armoederisico van alleenstaande moeders in het algemeen willen meten, maar ook de impact op het armoederisico van alleenstaande moeders die niet tewerkgesteld zijn. In de inleiding
haalden we reeds aan (en we komen daar in de tekst nog verder op terug) dat
alleenstaande moeders het moeilijk hebben om werk en zorg met elkaar te combineren enerzijds, en dat zij die er niet in slagen die moeilijke combinatie te
maken, het meest kwetsbaar zijn anderzijds.
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Om de impact van de kinderbijslagen op het armoederisico van alleenstaande
moeders in 15 Europese landen na te gaan, gaan we als volgt te werk: we vergelijken het armoedecijfer voor en na de toevoeging van kinderbijslagen aan het
gezinsinkomen (1). Het verschil tussen beide armoedecijfers is dan de armoedevermindering door kinderbijslagen (de ‘impact’ van kinderbijslagen). Meer concreet meten we het armoederisico twee keer: een keer op basis van het gezinsinkomen zoals hierboven gedefinieerd (na afhouding van belastingen en toevoeging van overheidstransfers) en een tweede keer op basis van hetzelfde gezinsinkomen, maar dan zonder de kinderbijslagen aan het gezinsinkomen toe te
voegen. We vergelijken dus de realiteit die we observeren (het armoederisico
zoals het is, ‘post armoede’) met een hypothetische situatie waarin er geen kinderbijslagen zouden bestaan (het armoederisico zonder kinderbijslagen, ‘pre
armoede’). Ofwel: hoe zou het armoederisico van alleenstaande moeders er uitzien zonder het bestaan van kinderbijslagstelsels? Uiteraard moeten we ons er
goed van bewust zijn dat deze methode haar beperkingen heeft. We maken
immers de assumptie dat alles gelijk blijft, behalve het feit dat er wel dan geen
kinderbijslag bestaat. Dat is onrealistisch, omdat het ontbreken of bestaan van
een bepaalde uitkering aanleiding zal geven tot gedragseffecten die op een
directe of indirecte manier het gezinsinkomen kunnen beïnvloeden. Een genereuze kinderbijslag zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn voor een alleenstaande moeder om niet te werken, terwijl de afwezigheid van kinderbijslag een
reden zou kunnen zijn om het krijgen van kinderen uit te stellen. We kunnen
deze gedragseffecten echter niet meenemen in onze analyse. We moeten ons er
dus van bewust zijn dat de gemeten impact van kinderbijslagen hypothetisch is
en louter dient om de verschillende stelsels met elkaar te kunnen vergelijken.

(1) De EU-SILC-data laten toe om de kinderbijslagen (‘child-related allowances’) uit het gezinsinkomen te distilleren. Deze categorie bevat naast kinderbijslagen en publieke onderhoudsgeldbetalingen
(dus geen private alimentatie) ook uitkeringen voor ouderschapsverlof en moederschapsrust. Omdat
het niet mogelijk is om een onderscheid tussen de verschillende uitkeringen te maken, hebben we
alle empirische analyses herhaald voor gezinnen en alleenstaande moeders met een jongste kind
ouder dan 2 jaar. Omdat het gros van de uitkeringen voor ouderschapsverlof in de eerste levensjaren
van het kind wordt uitgekeerd, kunnen we zo de robuustheid van onze bevindingen nagaan. Onze
resultaten en de interpretatie ervan veranderen niet.
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We willen echter niet alleen weten welk kinderbijslagstelsel de grootste impact
heeft op het armoederisico van alleenstaande moeders (en dus het meest doeltreffend of effectief is), maar ook wat daaraan ten grondslag ligt. Daarom zullen
we de resultaten van onze empirische analyse confronteren met de karakteristieken van de verschillende kinderbijslagstelsels op basis van administratieve
gegevens. Dit laat ons toe om de kenmerken van het beleid te koppelen aan de
reële impact van datzelfde beleid. Hierbij houdt ons vooral de vraag naar de verhouding tussen universaliteit en selectiviteit (‘wie heeft recht op wat?’) bezig.
In de wetenschappelijke literatuur werd lang aangenomen dat welvaartsstaten
met een universele architectuur van de uitkeringen het meest succesvol zijn in
het reduceren van armoede (bijvoorbeeld Korpi en Palme, 1998). Recentere
analyses tonen echter dat dit vandaag niet noodzakelijk nog langer het geval is
(Kenworthy, 2011; Cantillon et al., 2013). In dit artikel leveren wij een bijdrage
aan dit debat door te onderzoeken welke verhouding tussen selectiviteit en universaliteit in kinderbijslagstelsels het doelmatigst is om armoede bij alleenstaande moeders te verminderen.
In wat volgt verkennen we ten eerste het aandeel van alleenstaande moeders en
hun armoederisico in 15 Europese welvaartsstaten; vervolgens bekijken we
meer gedetailleerd het ontwerp en de generositeit van de verschillende kinderbijslagstelsels. Daarna analyseren we de impact van deze stelsels op het armoederisico van alleenstaande moeders om ten slotte te eindigen met een beknopte
discussie van de resultaten en de beperkingen van ons onderzoek.

3.

ALLEENSTAANDE MOEDERS: AANDEEL IN DE BEVOLKING EN ARMOEDERISICO
Figuur 1 toont dat het aandeel van alleenstaande moeders in alle gezinnen met
kinderen relatief beperkt is in de meeste landen. Het hoogste aantal alleenstaande moeders (tussen 7% en 9%) vinden we in Denemarken, Noorwegen, Ierland,
Duitsland, Verenigd Koninkrijk en ook in België, gevolgd door Frankrijk, Finland en Zweden met 6,5%. In alle andere landen (Spanje, Italië, Nederland, Slovakije, Tsjechië en Oostenrijk) bedraagt het aandeel alleenstaande moeders 5%
of minder. Let op, we berekenen het aandeel van de alleenstaande moeders in
alle gezinnen met kinderen (telkens op actieve leeftijd) en dus niet het aandeel
in alle gezinnen tout court. Dit kan resulteren in afwijkende uitkomsten in vergelijking met andere bronnen (bijvoorbeeld OECD, 2007).
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FIGUUR 1: AANDEEL ALLEENSTAANDE MOEDERS TEN OPZICHTE VAN ALLE GEZINNEN MET KINDEREN, ACTIEVE LEEFTIJD (25-59), EUROPESE LANDEN

Bron: eigen berekeningen op EU-SILC 2008. Landen zijn gesorteerd volgens het aandeel alleenstaande ouders.

Om na te gaan of de assumptie dat alleenstaande moeders tot de meest kwetsbare sociale categorieën kunnen worden gerekend, ook tot uiting komt in onze
data, presenteren we in figuur 2 per land de armoedepercentages voor alleenstaande moeders, koppels met kinderen en voor de ganse populatie. Ten eerste
vinden we dat alleenstaande moeders in alle landen (met uitzondering van Denemarken) een significant hoger risico op armoede lopen dan koppels met kinderen en de bevolking in het algemeen. Dit herbevestigt de aanname dat de positie
van alleenstaande moeders in de samenleving zeer precair kan zijn. Ten tweede
observeren we dat de landenverschillen erg groot zijn, gaande van een armoederisico van minder dan 20% in Denemarken, Noorwegen en Slovakije tot een
armoederisico van meer dan 40% in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. België
kent het op twee na hoogste armoedecijfer (37%) voor alleenstaande moeders.
Ten derde is er een significante en positieve correlatie (r = 0.53, p < 0.01) tussen
het gemiddelde armoederisico en het armoederisico voor alleenstaande moeders: landen met een hoog armoederisico voor alleenstaande moeders kennen
vaak ook een hoog armoederisico voor de rest van de bevolking. Een efficiënte
welvaartsstaat (wat het bestrijden van armoede betreft) lijkt dus goed te zijn
voor iedereen. Dit patroon werd reeds eerder vastgesteld in het internationale
onderzoek (zie bijvoorbeeld Brady, 2009). Toch zijn er ook uitzonderingen op
deze regel: vooral Tsjechië maar ook, en misschien verrassend, Zweden en
Nederland rapporteren armoedecijfers voor alleenstaande moeders die hoger
zijn dan verwacht. De kloof tussen het armoederisico voor alleenstaande moeders en het gemiddelde armoedecijfer is bijvoorbeeld groter in Nederland (16
procentpunt) dan in het zwak presterende Spanje (12 procentpunt).
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FIGUUR 2: ARMOEDEPERCENTAGE VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS (25-59), GEZINNEN MET
KINDEREN (25-59) EN DE GANSE BEVOLKING, EUROPESE LANDEN

Bron: eigen berekeningen op EU-SILC 2008. Landen zijn gesorteerd volgens het armoederisico voor de ganse bevolking.

In de inleiding haalden we reeds aan dat het voor alleenstaande moeders moeilijk is om werk en gezin met elkaar te combineren (vooral als er jonge kinderen
in het spel zijn) omdat zij een dubbele rol op zich moeten nemen, en dat vooral
de niet-werkende alleenstaande moeders het kwetsbaarst zijn voor een armoederisico omdat zij niet over een arbeidsinkomen beschikken. Tabel 1 bevestigt
dit beeld. De eerste twee kolommen rapporteren het percentage werkloze huishoudens voor koppels met kinderen en voor alleenstaande moeders. Het is
meteen duidelijk dat werkloze huishoudens significant veel meer voorkomen
bij alleenstaande moeders dan bij koppels met kinderen. De derde en vierde
kolom bevestigen dat een arbeidsinkomen van groot belang is om armoede te
vermijden. Toch vinden we ook hier grote verschillen tussen landen. Zo biedt
tewerkstelling veel meer bescherming tegen armoede in Denemarken (nog
7,5% loopt een armoederisico) dan in Spanje (27%) of het Verenigd Koninkrijk
(32%). De levensomstandigheden van niet-tewerkgestelde alleenstaande moeders ten slotte, zijn vaak precair: hun armoederisico is in alle landen significant
hoger (met uitzondering van Noorwegen, waar het verschil niet significant is)
voor de niet-tewerkgestelde dan voor de tewerkgestelde alleenstaande moeders. In de meeste landen verkeert meer dan de helft van deze moeders in een
situatie van bestaansonzekerheid met zelfs negatieve uitschieters tot twee derde
van de niet-tewerkgestelde alleenstaande moeders, waartoe behalve Italië, Tsjechië, Duitsland en Ierland ook België behoort.
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TABEL 1: PERCENTAGE WERKLOZE HUISHOUDENS EN ARMOEDEPERCENTAGES, EUROPESE LANDEN
Werkloze huishoudens in %

Armoedepercentages voor alleenstaande moeders

Koppels met kinderen

Alleenstaande moeders

Tewerkgesteld

AT

3,3

22,9 *

19,9

Niet-tewerkgesteld
64,4 *

BE

2,9

28,3 *

22,5

73,9 *

CZ

2,3

26,8 *

26,1

67,1 *

DE

3,5

32,6 *

18,7

69,9 *

DK

1,7

18,7 *

7,5

44,0 *

ES

2,3

13,2 *

27,3

59,8 *

FI

1,7

12,7 *

17,6

50,6 *

FR

2,3

17,6 *

22,6

58,7 *

IE

5,2

32,7 *

28,8

67,1 *

IT

3,8

19,9 *

23,0

78,6 *

NL

1,3

33,5 *

13,8

51,2 *

NO

1,4

20,2 *

15,5

25,7

SE

1,2

12,8 *

20,5

60,4 *

SK

2,0

7,3 *

16,1

51,0 *

UK

7,8

33,6 *

31,8

62,5 *

68.524

4.728

3.671

1.057

N

Bron: eigen berekeningen op EU-SILC 2008.
Noot: werkloos huishouden = een huishouden met een werkintensiteit 0 (2). χ²-test: * p < 0,05.

Figuur 2 en tabel 1 tonen de armoede-uitkomsten, i.e. het armoederisico berekend op het beschikbare gezinsinkomen na belastingen en inclusief uitkeringen
en transfers. In de volgende delen gaan we na welke rol de kinderbijslagen spelen in deze uitkomsten: hoe zou het armoederisico van alleenstaande moeders
in 15 Europese landen eruitzien mochten kinderbijslagen niet bestaan? Zo kunnen we op een vergelijkbare manier nagaan welke kinderbijslagsystemen de
grootste impact hebben en nagaan hoe dat komt.

4.

HET BELEIDSONTWERP EN DE GENEROSITEIT VAN KINDERBIJSLAGSTELSELS
In deze sectie concentreren we ons op het beleidsontwerp (3) (Wie heeft recht
op wat?) en de generositeit (Hoe hoog zijn de uitkeringen?) van kinderbijslagstelsels in 15 Europese landen. Het beleidsontwerp, of de manier waarop kinderbijslagen over gezinnen met kinderen worden verdeeld, hangt nauw samen
(2) Dit betekent dat niemand op actieve leeftijd in het voorbije jaar was tewerkgesteld. Een werkintensiteit van 1 zou betekenen dat alle personen op actieve leeftijd binnen een huishouden het voorbije jaar waren tewerkgesteld. Een werkintensiteit lager dan 1 kan dan betekenen dat een van de personen op actieve leeftijd geen job heeft of dat meerdere gezinsleden slechts een deel van het jaar
gewerkt hebben.
(3) We hebben het in dit artikel niet over de financieringswijze van het kinderbijslagstelsel.
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met wat in de literatuur het ‘universalism versus targeting’-debat (universaliteit versus selectiviteit) werd gedoopt. De exacte betekenis van beide concepten is niet altijd eenduidig (zie van Oorschot, 2002, voor een uitstekend overzicht van de debatten) maar over het algemeen komt het hierop neer: universele uitkeringen worden aan iedereen toegekend, ongeacht inkomen, sociale categorie of noodzaak, terwijl selectieve uitkeringen gericht zijn op rechthebbenden die voldoen aan een of meer voorwaarden. Wanneer we deze strikte definitie aanhouden zijn kinderbijslagen natuurlijk nooit universeel omdat niet elk
gezin kinderen heeft. Daarom hanteren we hier een wat eenvoudiger criterium:
kinderbijslagen zijn universeel wanneer elk gezin met kinderen er in gelijke
mate recht op heeft, ongeacht de behoeften; kinderbijslagen zijn selectief (targeted) wanneer de gezinnen met kinderen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om er recht op te hebben. Uiteraard kunnen ook mengvormen
bestaan, waarbij bepaalde sociale categorieën of inkomensgroepen een hoger
bedrag krijgen dan andere (‘progressief universalisme’ of ‘selectiviteit binnen
universaliteit’, zie Skocpol, 1991). Een universeel kinderbijslagsysteem is eigenlijk gebaseerd op de idee van horizontale herverdeling (van gezinnen zonder
kinderen naar gezinnen met kinderen), terwijl selectiviteit verticale herverdeling (van gezinnen zonder specifieke noden naar gezinnen met specifieke
noden) omhelst. Hoe meer selectiviteit in het systeem, hoe groter de nadruk op
verticale herverdeling. Specifiek houdt ons hier vooral de mate bezig waarin
selectiviteit naar alleenstaande moeders in de verschillende kinderbijslagstelsels
is ingebouwd.
Tabel 2 toont de configuratie van de kinderbijslagstelsels voor 15 Europese landen. We bekijken cash uitkeringen, uitkeringen via de fiscaliteit en bijkomende
steunmaatregelen die specifiek gerelateerd zijn aan het hebben van kinderen
(en geen activeringscomponent in zich meedragen). In de kolom ‘cash uitkeringen’ rapporteren we of de bijslagen universeel of inkomensgerelateerd zijn
(selectiviteit naar inkomen), of de bedragen variëren naar de rangorde en de
leeftijd van het kind en of er daarbovenop uitkeringen gericht zijn naar de lage
inkomens. De kolom ‘fiscaliteit’ toont of het kinderbijslagsysteem ook belastingvoordelen (e.g. belastingaftrek, belastingkrediet) omvat. De kolommen onder
het kopje ‘alleenstaande moeders’, ten slotte, omvatten – indien van toepassing – alle uitkeringen die selectief zijn naar alleenstaande moeders. Gegarandeerde onderhoudsuitkering betekent dat de staat borg staat voor het betalen
van onderhoudsgeld wanneer de (ex-)partner in geval van echtscheiding niet
wil of kan bijdragen. Gewaarborgd onderhoudsgeld is van cruciaal belang voor
alleenstaande moeders omdat het hen toelaat een autonoom huishouden te vormen (en dus te scheiden van hun partner). Hoewel in zowat alle Europese landen procedures en rechtsregels in voege zijn om alimentatie en onderhoudsgeld te vorderen, beperken we ons hier tot de gevallen waarbij de staat automatisch garant staat voor de betaling. In België is dit bijvoorbeeld niet het
geval, hoewel de dienst voor alimentatievorderingen in bepaalde gevallen wel
voorschotten op het onderhoudsgeld kan geven.
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Laat ons beknopt de kinderbijslagstelsels in de verschillende Europese landen
even overlopen op basis van de gegevens in tabel 2. Spanje kent een selectief
systeem waarbij de rechthebbenden beperkt zijn tot de lage inkomens: gezinnen wier huishoudinkomen een bepaalde grens overschrijdt, verliezen hun
recht op kinderbijslag (de drempel wordt wel hoger gelegd voor gezinnen met
drie of meer kinderen). De bedragen variëren naargelang van de leeftijd van het
kind. In 2008 werd een niet-terugbetaalbaar belastingvoordeel (4) ingevoerd
waarbij de bedragen variëren naargelang de leeftijd en de rangorde van de kinderen. Er is geen gegarandeerde betaling van het onderhoudsgeld en alleenstaande moeders hebben geen bijkomende rechten op cash uitkeringen, maar
ze worden wel bevoordeeld via de fiscaliteit. Ook Italië kent een selectief systeem: kinderbijslagen worden berekend op basis van een formule die rekening
houdt met het aantal kinderen en het beschikbare inkomen (tot een zekere
drempel is overschreden). Gezinnen hebben echter alleen recht op deze uitkeringen wanneer minstens 70% van hun huishoudinkomen uit arbeidsinkomen
bestaat. Werkloze huishoudens vallen dus uit de boot. Er is echter wel een
belastingvoordeel voor alle gezinnen met kinderen. Wanneer ze aan de voorwaarden voldoen, hebben alleenstaande moeders recht op hogere uitkeringsbedragen.

(4) Niet-terugbetaalbaar wil zeggen dat de belastingvermindering verloren gaat als gezinnen weinig of
geen belastingen betalen, bijvoorbeeld omdat het huishoudinkomen te laag is. Het is dus een maatregel
die gericht is op de midden- en hogere inkomensgroepen, in tegenstelling tot een terugbetaalbaar belastingkrediet, waarbij het bedrag niet verloren gaat maar omgezet wordt in een cash uitkering.
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TABEL 2: BELEIDSONTWERP VAN KINDERBIJSLAGSTELSELS IN 15 EUROPESE LANDEN, 2008
,
Cash uitkeringen
Inkomensgerelateerd

Var.
naar
leeftijd

Fiscaliteit

Variatie
Lage
naar
inkomens
rangorde

Alleenstaande ouders
Cash uitkeringen

Fiscaliteit

Gegarandeerd
onderhoudsgeld

Ɣ
Ɣ

Ɣ

InkomensNietgerelateerd inkomensgerelateerd

Oostenrijk
België
Tjechië
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Ierland
Italië
Nederland
Norwegen
Slovakije
Spanje
Zweden
Verenigd
Koninkrijk

n
n
y
n
n
n
n
n
y
n
n
n
y
n
n

ƔĹ
ƔĹ
ƔĹ
ƔĻ

ƔĹ

ƔĹ
ƔĹ

ƔĹ
ƔĹ
ƔĹ
ƔĹ
Ɣa
ƔĹ

Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ

ƔĻ

ƔĹ
ƔĹ
ƔĻ

Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ

*

Ɣ

Bron: eigen samenstelling gebaseerd op MISSOC (Mutual Information System on Social Protection / Social Security, http://www.missoc.org), OECD Benefits and Wages database (www.oecd.org/els/workincentives), Eurostat (2012), International Family Benefit
Package 2008/2009. Indien noodzakelijk werden de websites van de relevante ministeries geconsulteerd.

De Scandinavische landen zijn zowat de antipode van de Zuiderse landen.
Zowel Zweden, Noorwegen, Finland als Denemarken worden gekenmerkt door
een universeel kinderbijslagstelsel. In Denemarken varieert het bedrag met de
leeftijd van het kind, in Zweden en Finland met het aantal kinderen terwijl het
bedrag per kind hetzelfde blijft in Noorwegen. In alle Noordelijke landen behalve Zweden kunnen alleenstaande ouders rekenen op een bijkomende uitkering
die overigens niet gerelateerd is aan het inkomen, en in al die vier landen kunnen zij ook rekenen op een gegarandeerde betaling van het onderhoudsgeld. In
Noorwegen hebben alleenstaande ouders ook nog eens recht op een ‘kindsupplement’ (kinderbijslag voor een kind meer dan het werkelijke aantal kinderen)
en genieten zij ook van een belastingvoordeel. Ten slotte is er nog een inkomens-gerelateerde toeslag voor jonge kinderen (van 1 tot 3 jaar) in voege. Zweden is dus het enige van de vier dat een werkelijk universeel (i.e. zonder elementen van selectiviteit) stelsel kent, terwijl Noorwegen het meest selectiviteit
heeft ingebouwd ten voordele van alleenstaande ouders.
Het kinderbijslagstelsel in Slovakije heeft prima facie veel gemeen met Noorwegen: gezinnen met kinderen hebben er recht op een universele kinderbijslag
zonder modulatie naar leeftijd of rangorde. Verder kent het systeem ook een
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belastingvoordeel toe aan gezinnen met kinderen, weliswaar op basis van een
inkomenstoets. In tegenstelling tot Noorwegen zijn er geen bijkomende uitkeringen gericht aan alleenstaande moeders, maar de staat garandeert wel het
onderhoudsgeld in geval van scheiding. Buurland Tsjechië wijkt hier sterk van
af sinds het hervormingen doorvoerde in 1996. Kinderbijslagen zijn er vanaf dat
moment niet langer universeel, maar afhankelijk van een inkomenstoets waarbij
de bedragen variëren met de leeftijd van het kind. Gezinnen met kinderen kunnen wel een beroep doen op een socialebijstandsuitkering wanneer hun huishoudinkomen lager is dan 2,4 maal het overlevingsminimum, maar er zijn geen
bijkomende voordelen voor alleenstaande moeders.
Het Verenigd Koninkrijk kent een universeel systeem van kinderbijslagen met
twee tarieven: gezinnen krijgen het hoogste bedrag voor het oudste kind en
een lager, maar gelijk, bedrag voor alle andere kinderen. Deze bijslag wordt aangevuld met een inkomensgerelateerd maar terugbetaalbaar belastingvoordeel
(Child Tax Credit). Hoe hoger het inkomen, hoe lager het belastingvoordeel.
Lage-inkomensgezinnen (en ook alleenstaande moeders) combineren dit belastingvoordeel vaak met de zogenaamde Working Tax Credit. We nemen dit echter niet op in ons overzicht omdat dit belastingkrediet samenhangt met de
tewerkstellingssituatie van een van de ouders en niet noodzakelijk met het al
dan niet hebben van een kind. Ierland heeft een universeel systeem van kinderbijslagen geïmplementeerd waarbij het bedrag afhangt van het aantal kinderen.
In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk bestaan er bijkomende uitkeringen
voor gezinnen met een laag inkomen, en eenoudergezinnen hebben er recht op
een bijkomende toelage (One Parent Family Payment) en een belastingkrediet. In geen van beide landen wordt het onderhoudsgeld gegarandeerd.
Als laatste nemen we de zogenaamd continentale welvaartsstaten, waartoe ook
België behoort, onder de loep. De kinderbijslagstelsels in deze landen zijn universeel van aard, met uitzondering van Frankrijk. Hoewel de kinderbijslag in
Frankrijk niet gerelateerd is aan het inkomen, wordt het alleen toegekend aan
gezinnen met twee of meer kinderen waarbij het bedrag verhoogt per bijkomend kind. Daarnaast bestaat er echter nog een universele uitkering voor kinderen jonger dan drie. Alleenstaande ouders hebben recht op een extra inkomensgerelateerde uitkering (tot ze over het minimuminkomen beschikken). Frankrijk kent ook een belastingvoordeel toe aan gezinnen met kinderen (Quotient
Familial), waarbij meer gewicht wordt toegekend aan kinderen die opgroeien
in een eenoudergezin. Duitsland kent een universeel systeem van kinderbijslagen waarbij, gelijkaardig aan het Franse systeem, grote gezinnen bevoordeeld
worden met een basisbedrag voor de eerste twee kinderen en een hoger bedrag
voor elk daaropvolgend kind. In het Duitse stelsel krijgen de hogere inkomensgroepen geen cash uitkering maar een belastingvoordeel. Lage inkomens hebben recht op een bijkomende toelage, en eenoudergezinnen krijgen een bijkomend belastingvoordeel. Oostenrijk heeft een universeel systeem van kinderbijslagen geïmplementeerd met bedragen die variëren naargelang van de leeftijd
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en het aantal kinderen. Bovendien krijgen lage-inkomensgezinnen met drie of
meer kinderen supplementaire toelagen. Verder kent Oostenrijk ook nog een
ouderschapsuitkering voor kinderen jonger dan 3 jaar, die wordt toegekend los
van de tewerkstellingssituatie van het gezin. Eenoudergezinnen genieten van
een belastingvoordeel. Nederland voorziet inkomensgerelateerde toelagen voor
lage-inkomensgezinnen boven op een universeel stelsel van kinderbijslagen. De
bedragen van beide toelagen variëren naargelang de leeftijd en de rangorde van
de kinderen. Nederlandse gezinnen met kinderen krijgen bovendien een belastingvoordeel dat genereuzer is voor lage inkomens. Alleenstaande ouders hebben daarenboven recht op een bijkomend belastingvoordeel. Net zoals in Italië
steunt het recht op kinderbijslag in België op arbeid (met afzonderlijke regelingen voor zelfstandigen, ambtenaren en werknemers), maar de facto betreft het
een universeel stelsel omdat gezinnen die op basis van hun tewerkstelling
eigenlijk geen recht op kinderbijslag hebben, er toch aanspraak op kunnen
maken via de zogenaamde gewaarborgde gezinsbijslag. Gezinnen met kinderen
kunnen ook aanspraak maken op een terugbetaalbaar belastingvoordeel. Lage
inkomensgezinnen en eenoudergezinnen hebben recht op een toeslag, maar
die is gekoppeld aan het inkomen. Ouders in een eenoudergezin krijgen een
genereuzer belastingvoordeel. Van de continentale landen waarborgt alleen
Oostenrijk de betaling van het onderhoudsgeld (zie supra).
Samengevat: binnen de verschillende kinderbijslagstelsels in Europa ligt de
nadruk op universaliteit, maar toch krijgen eenoudergezinnen een bijkomend
voordeel in 11 van de 15 landen (zij het via cash transfers of via de fiscaliteit; zij
het inkomensgerelateerd of niet) en worden in 7 van de 15 landen extra inspanningen gedaan voor lage-inkomensgezinnen. Kortom, de meeste landen kennen
een mix van horizontale en verticale herverdeling (de eerder genoemde ‘selectiviteit binnen universaliteit’).
Om ons beeld van de verschillende stelsels te vervolledigen is het echter niet
voldoende om het beleidsontwerp in ogenschouw te nemen, we moeten ook
kijken naar de generositeit van de uitkeringen. Hiervoor maken we gebruik van
de zogenaamde ‘gezinstypebenadering’ (model families method). In deze
methode worden op administratieve basis een aantal gelijke gezinstypes (met
verschillende inkomensniveaus) vergeleken tussen landen. We bekijken dus de
de jure situatie voor gelijke typegezinnen wat hun rechten op kinderbijslag
betreft in de verschillende landen voor het jaar 2008. Met andere woorden, op
hoeveel kinderbijslag hebben ze recht volgens de regels van elk land? Uit tabel
1 kwam reeds naar voren dat het van cruciaal belang is voor alleenstaande moeders om tewerkstelling mee in de analyse op te nemen. Daarom vergelijken we
de administratieve rechten van vier gezinstypes: tewerkgestelde en niet-tewerkgestelde alleenstaande moeders en tewerkgestelde en niet-tewerkgestelde koppels. Om de vergelijkbaarheid te verhogen gaan we er van uit dat alle gezinstypes een kind van 2 jaar oud hebben. Het enige verschil tussen de koppels en de
alleenstaande moeders is dus dat de laatsten geen partner hebben. Dit laat ons
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toe om de selectiviteit naar de specifieke groep van alleenstaande moeders
bloot te leggen. De resultaten worden getoond in figuur 3.

FIGUUR 3: GENEROSITEIT VAN KINDERBIJSLAGEN VOOR 4 TYPEGEZINNEN, EUR PPP, 2008

Bron: International Model Family Database 2008/2009. Gesorteerd volgens uitkeringen voor de categorie ‘alleenstaande moeders
op sociale bijstand’.
Noot: de bedragen werden omgezet naar koopkrachtpariteiten (PPP) om de welvaartsverschillen tussen landen te neutraliseren en
correcte vergelijkingen mogelijk te maken. We vergelijken vier typegezinnen:
1. Een koppel waar beide volwassenen niet werken en een beroep doen op de sociale bijstand.
2. Een alleenstaande moeder die niet werkt en een beroep doet op de sociale bijstand.
3. Een koppel waar een van de volwassenen werkt.
4. Een alleenstaande moeder die werkt.
Alle typegezinnen hebben een kind van 2 jaar. Uitkeringen voor de typegezinnen met tewerkstelling zijn een gemiddelde van twee
inkomenssituaties (tewerkstelling aan het minimumloon en tewerkstelling aan een gemiddeld loon).

Eerst en vooral zien we dat de algemene generositeit van de kinderbijslagen
voor gezinnen met één kind laag is in de Zuiderse en in de continentale landen
(met uitzondering van Duitsland). Slovakije, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en
Duitsland voorzien genereuze uitkeringen voor beide gezinstypes. Tsjechië
voorziet ook in genereuze kinderbijslagen, maar dan alleen voor lage-inkomensgezinnen. De Scandinavische landen worden gekenmerkt door relatief lage
bedragen voor koppels met een kind maar een pak hogere bedragen voor
alleenstaande moeders. Noorwegen is een goed voorbeeld: het combineert universele kinderbijslagen voor alle gezinnen met kinderen met selectieve maar zeer
genereuze bijslagen voor alleenstaande moeders (via het gegarandeerde
onderhoudsgeld en het kindsupplement, supra) en zelfs nog extra toelagen
voor tewerkgestelde alleenstaande moeders (via bijkomende belastingvoordelen).
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Verder worden alleenstaande moeders bevoordeeld in Ierland en het Verenigd
Koninkrijk (gekoppeld aan tewerkstelling) en Oostenrijk. Zweden en Slovakije
kennen geen selectiviteit naar alleenstaande moeder in het kinderbijslagstelsel,
maar omwille van de gegarandeerde betaling van het onderhoudsgeld toont
figuur 3 toch verhoogde toeslagen. Dit zal de interpretatie van onze empirische
analyse (infra) bemoeilijken omdat niet alle alleenstaande moeders dit onderhoudsgeld noodzakelijkerwijs ontvangen en de de jure situatie zoals getoond in
figuur 3 dus kan afwijken van de de facto situatie. Dit stelt niet veel problemen
in de Scandinavische landen, waar 70% of meer van de alleenstaande ouders
onderhoudsgeld ontvangt (Skinner et al., 2007), maar we weten niet of dit ook
geldt voor Oostenrijk of Slovakije. In de andere landen zijn de selectieve toelagen voor alleenstaande moeders ofwel zeer bescheiden ofwel onbestaand.
Zeker in de continentale landen is de selectiviteit die op papier bestaat, behoorlijk beperkt (België is een duidelijk voorbeeld van een universeel systeem met
een zeer beperkte component van verticale herverdeling). In Nederland is het
belastingvoordeel voor alleenstaande moeders zelfs niet te zien, omdat we aandacht hebben voor de laagste inkomens die er geen gebruik van kunnen maken.
In Duitsland krijgt het traditionele kostwinnersgezin zelfs meer dan een werkende alleenstaande moeder. Kortom, de verscheidenheid is niet alleen groot in
het beleidsontwerp van de kinderbijslagstelsels, maar ook in de generositeit
ervan. Voor de volledigheid moeten we nogmaals benadrukken dat we hier
alleen maar kijken naar de kindgerelateerde uitkeringen. De afwezigheid of de
beperkte omvang van bijkomende steun voor alleenstaande moeders in bepaalde landen wil niet zeggen dat deze landen helemaal geen steun verlenen. Er zijn
andere instrumenten voorhanden om dat te doen, zoals subsidies voor kinderopvang, sociale woningbouw of via de sociale bijstand, en deze kunnen uiteraard
een belangrijke rol spelen in de welvaartspositie van alleenstaande moeders.

5.

DE ARMOEDEREDUCERENDE IMPACT VAN KINDERBIJSLAGEN: EEN EMPIRISCHE
ANALYSE
In dit deel gaan we op basis van EU-SILC-surveydata na welke impact de verschillende kinderbijslagstelsels hebben op het armoederisico van alleenstaande
moeders in de 15 Europese landen. Hiervoor berekenen we het armoederisico
van koppels met kinderen en alleenstaande moeders voor en na het toevoegen
van de kinderbijslagen aan het huishoudinkomen; het verschil tussen beide is
de impact van de kinderbijslagen op het armoedecijfer. Zoals reeds eerder
gesteld (supra, §2) moeten we deze resultaten met de nodige voorzichtigheid
interpreteren, maar bieden ze ons wel de mogelijkheid om op een consistente
en intuïtieve manier landen en systemen met elkaar te vergelijken. We moeten
hierbij nog vermelden dat we uitkeringen die werken via de fiscaliteit, voor de
meeste landen niet in rekening kunnen brengen, met uitzondering van Spanje
en Duitsland (Förster en Verbist, 2012).
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In tabel 3 rapporteren we de armoedecijfers voor (‘pre’) en na (‘post’) het toevoegen van kinderbijslagen voor koppels met kinderen en alleenstaande moeders. In de andere twee kolommen tonen we telkens de absolute (in procentpunt) en de relatieve (in procenten) armoedereductie. We interpreteren de
armoedereductie voornamelijk aan de hand van de relatieve maatstaf om de
invloed van het ‘startpunt’ (de ‘pre’-armoede) te neutraliseren. De invloed van
een uitkeringsstelsel op het armoederisico kan immers niet zomaar in abstracto
worden bekeken, maar hangt af van het algemene welvaartspeil, het aandeel
gezinnen zonder werk en de generositeit van andere sociale uitkeringen. We
zagen eerder (cf. sectie 3) dat een laag algemeen armoederisico samengaat met
een laag armoederisico voor alleenstaande moeders. Het armoederisico pre-kinderbijslag hangt inderdaad onder meer af van de mogelijkheid van gezinnen om
een arbeidsinkomen te verwerven en van de aan- of afwezigheid van andere
sociale uitkeringen. Kortom, meer egalitaire landen waar jobs, lonen en sociale
uitkeringen meer beschermen tegen inkomensarmoede, slagen er in het algemeen beter in om armoede te verminderen, waardoor de rol van kinderbijslagen minder belangrijk wordt. Wanneer we alleen de absolute reductie in ogenschouw zouden nemen, dan zou dit leiden tot de paradoxale conclusie dat Ierland (een absolute reductie van 35 procentpunten) het beter doet dan Denemarken (absolute reductie van 9 procentpunten), terwijl alleenstaande moeders
er het op een na hoogste armoedecijfer laten optekenen. Door te kijken naar de
relatieve daling van de armoede door middel van de kinderbijslagen, kunnen
we abstractie maken van het vertrekpunt en de prestaties van de verschillende
kinderbijslagstelsels op gelijkere voet vergelijken.
Een eerste vaststelling uit tabel 3 is dat landen sterk verschillen in de mate waarin hun kinderbijslagstelsels armoede reduceren. In Spanje en Italië bijvoorbeeld, is de impact van kinderbijslagen op het armoederisico verwaarloosbaar,
en dat geldt zowel voor koppels met kinderen als voor alleenstaande moeders.
Voor Spanje gaat het om een reductie van 0,5% voor alleenstaande moeders terwijl Italië maar net beter doet met een reductie van 3,4%. Een residueel en nietuniverseel systeem waarin weinig bijkomende inspanningen worden geleverd
voor alleenstaande moeders is duidelijk geen efficiënt beleidsinstrument in de
strijd tegen armoede voor deze groep gezinnen. Aan het andere eind van het
spectrum zien we dat Noorwegen, Denemarken en in mindere mate Finland en
Ierland het armoederisico van alleenstaande moeders (bijna) halveren. Gemiddeld zorgen kinderbijslagen voor een reductie van het armoederisico met 25%.
Een tweede vaststelling is dat, algemeen gesproken, de impact van kinderbijslagen op het armoedecijfer groter is voor koppels dan voor alleenstaande moeders. Alleen in Denemarken, Ierland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd
Koninkrijk is de impact op het armoederisico van alleenstaande moeders groter.
Ten derde zien we dat de generositeit en de mate van selectiviteit (het beleidsontwerp) een bepalende rol spelen in de armoedereducerende impact van kinderbijslagen. Zo hebben Ierland en België allebei een universeel systeem van
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uitkeringen, aangevuld met extra voordelen gericht op alleenstaande moeders.
Maar terwijl het armoederisico van alleenstaande moeders in Ierland bijna
gehalveerd wordt, presteert België onder het gemiddelde. Figuur 3 laat zien dat,
in vergelijking met het Belgische stelsel, de Ierse kinderbijslagen genereuzer
zijn voor gezinnen met kinderen in het algemeen en meer dan twee keer zo royaal voor werkende alleenstaande moeders in het bijzonder. Verder zijn de
extra toelagen voor alleenstaande ouders in België gerelateerd aan het inkomen,
terwijl dat niet het geval is in Ierland.
De impact van het beleidsontwerp is ook duidelijk te zien wanneer we de Scandinavische landen vergelijken. Terwijl Noorwegen, Finland en Denemarken de
kans op armoede verminderen met respectievelijk 52%, 39% en 39%, hinkt
Zweden achterop met een reductie van 16%. We zagen eerder dat Zweden
onder de Noord-Europese landen het hoogste armoederisico voor alleenstaande
moeders laat optekenen. Het is dan ook geen toeval dat Zweden het enige Scandinavische land is dat geen expliciete selectiviteit naar alleenstaande moeders in
zijn kinderbijslagstelsel heeft ingebouwd. Een ander voorbeeld van de impact
van het ontwerp van de kinderbijslag is te vinden in Duitsland. Volgens de de
jure situatie (supra) worden kostwinnersgezinnen bevoordeeld in het kinderbijslagstelsel. Tabel 3 laat zien dat de armoede inderdaad bij koppels in grotere
mate wordt gereduceerd dan bij alleenstaande moeders (35% versus 27%).
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TABEL 3: DE IMPACT VAN KINDERBIJSLAGEN OP ARMOEDE, KOPPELS MET KINDEREN EN ALLEENSTAANDE MOEDERS, EUROPESE LANDEN
,
Koppels met kinderen
% in armoede
Reductie
Pre
Post Absoluut Relatief

Alleenstaande moeders
% in armoede
Reductie
Pre
Post
Absoluut
Relatief

AT

22,0

11,5

10,4 *

47,6

42,4

30,1

12,3 *

29,0

BE
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
IE
IT
NL
NO
SE
SK
UK

12,4
13,8
14,4
6,8
19,6
12,9
15,4
17,4
22,2
9,5
8,3
11,8
16,4
17,4

8,9
7,2
9,4
5,7
19,2
6,9
9,9
10,1
19,5
7,7
4,5
6,8
12,3
13,6

3,5 *
6,6 *
5,0 *
1,1 *
0,4 *
6,1 *
5,6 *
7,3 *
2,7 *
1,8 *
3,8 *
5,0 *
4,1 *
3,8 *

28,5
47,8
35,0
16,1
1,8
46,9
36,0
41,8
12,0
18,5
45,6
42,2
24,8
21,7

47,8
45,9
48,3
23,6
31,7
35,9
39,4
76,4
35,3
34,7
36,8
30,3
21,4
60,4

37,0
37,1
35,4
14,4
31,6
21,8
29,0
41,3
34,1
26,3
17,5
25,6
18,7
42,1

10,7 *
8,8 *
12,8 *
9,2 *
0,2
14,1 *
10,4 *
35,1 *
1,2 *
8,4 *
19,3 *
4,7 *
2,7 *
18,3 *

22,5
19,2
26,6
39,1
0,5
39,2
26,4
45,9
3,4
24,2
52,3
15,6
12,8
30,3

Gem.

16,5
12,6
3,9
23,6
45,5
33,9
11,6
i
b k i
Bron: eigen berekeningen op EU-SILC 2008.
Noot: Absoluut = pre – post; Relatief = (pre – post)/pre. Gem. = Gewogen gemiddelde. χ²-test: * p < 0,05.

25,5

Om nog meer inzicht te krijgen in de nuances van kinderbijslagsystemen en
omdat we willen nagaan hoe deze de welvaartspositie van niet-werkende alleenstaande moeders (die het slechtst af zijn wat hun armoederisico betreft) beïnvloeden, presenteren we in tabel 4 een vergelijking van de armoedereducerende impact voor niet-werkende en tewerkgestelde alleenstaande moeders. Het
valt meteen op dat landen die doeltreffend zijn in het reduceren van het
armoederisico voor tewerkgestelde alleenstaande moeders, niet altijd even succesvol zijn in het beperken van het armoederisico voor niet-werkende alleenstaande moeders. Het Ierse kinderbijslagstelsel bijvoorbeeld, doet het armoederisico van werkenden met 60% dalen, maar is duidelijk minder toereikend voor
de niet-werkenden (een daling van 28%). Dit resultaat vloeit rechtstreeks voort
uit het beleidsontwerp. In figuur 3 zagen we immers dat de bijslagen in Ierland
genereuzer zijn voor tewerkgestelde alleenstaande moeders. Maar toch bepaalt
het beleidsontwerp niet alles en speelt de ruimere context een bepalende rol:
hoewel tewerkgestelde alleenstaande moeders in Noorwegen bijkomende toeslagen krijgen, zien we er toch het omgekeerde patroon: een reductie van 45%
bij werkenden en van 64% bij niet-werkenden. In Noorwegen is het pré-kinderbijslagarmoederisico van tewerkgestelde alleenstaande moeders (28%) dan ook
een pak lager dan dat van de niet-tewerkgestelden (70%).
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Opnieuw wordt duidelijk dat de residuele en inkomensgerelateerde systemen
van de Zuiderse landen geen goede beleidsinstrumenten zijn om armoede te
bestrijden, voor tewerkgestelde noch voor niet-actieve alleenstaande moeders.
Ook opvallend is de zwakke prestatie van de continentale landen Nederland,
Duitsland en België: de armoede bij niet-werkende alleenstaande moeders
wordt met respectievelijk 10%, 13% en 15% gereduceerd. De geringe selectiviteit naar zowel lage-inkomensgezinnen als naar alleenstaande moeders in deze
stelsels (die in theorie nochtans bestaat, cf. tabel 2) biedt geen goede bescherming voor de niet-werkenden. Zeker in Duitsland en in België is dat problematisch, gegeven het zeer hoge armoederisico voor niet-tewerkgestelde alleenstaande moeders en het grote aandeel alleenstaande moeders ten opzichte van
gezinnen met kinderen (cf. figuur 1).
Samengevat vinden we in tabel 4 dat alleen in Tsjechië en Noorwegen de
armoede meer wordt gereduceerd bij de niet-werkende dan bij de tewerkgestelde alleenstaande moeders. In Tsjechië is de kinderbijslag echter toereikender
voor koppels dan voor alleenstaande moeders in het algemeen (tabel 3). Denemarken en Finland presteren relatief goed voor beide groepen. Ten slotte observeren we dat Zweden het opnieuw het minst goed doet van de Noordelijke landen, en zelfs een verwaarloosbare impact heeft op het armoederisico van de
niet-werkenden.
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TABEL 4: IMPACT VAN KINDERBIJSLAGEN OP ARMOEDE, ALLEENSTAANDE MOEDERS, EUROPESE
LANDEN

AT
BE
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
IE
IT
NL
NO
SE
SK
UK
Gem.

Niet-werkend
% in armoede
Reductie
Pre
Post
Absoluut
Relatief

Tewerkgesteld
% in armoede
Reductie
Pre
Post
Absoluut
Relatief

86,2

64,4

21,8 *

25,3

29,4

19,9

9,4 *

32,1

87,0
85,5
80,2
61,7
61,0
73,1
78,4
93,7
78,6
56,8
70,4
62,7
(51)
86,3

73,9
67,1
69,9
44,0
59,8
50,6
58,7
67,1
78,6
51,2
25,7
60,4
(51)
62,5

13,1 *
18, 4 *
10,3 *
17,7
1,2
22,5 *
19,7 *
26,6 *
0,0
5,6
44,7 *
2,3
(0)
23,8 *

15,0
21,5
12,8
28,7
1,9
30,8
25,2
28,4
0,0
9,8
63,5
3,6
(0)
27,6

32,3
31,4
32,8
14,8
27,3
30,5
31,0
68,0
24,5
23,6
28,3
25,6
19,1
47,3

22,5
26,1
18,7
7,5
27,3
17,6
22,6
28,8
23,0
13,8
15,5
20,5
16,1
31,8

9,8 *
5,3 *
14, 1 *
7,2 *
0,0
12,8 *
8,4 *
39,2 *
1,5 *
9,8 *
12,8 *
5,1 *
3,0 *
15,6 *

30,4
17,0
42,9
49,0
0,0
42,2
27,1
57,7
6,1
41,6
45,3
19,9
15,5
32,9

80,1

65,1

15,0

18,7

33,3

22,8

10,5

31,5

Bron: eigen berekeningen op EU-SILC 2008.
Noot: Absoluut = pre – post; Relatief = (pre – post)/pre. Gem. = Gewogen gemiddelde. (x) = minder dan 20 observaties. χ²-test: *
p < 0,05.

6.

DISCUSSIE: DOELTREFFENDHEID VERSUS DOELMATIGHEID
Tijd om de puzzelstukjes samen te leggen. Uit onze analyses is duidelijk geworden dat de mate waarin kinderbijslagen erin slagen om het armoederisico bij
alleenstaande moeders te verminderen een functie is van 1) het armoederisico
pre-kinderbijslagen (het ‘vertrekpunt’); 2) de generositeit van de bijslagen; en
3) het beleidsontwerp. Wanneer we abstractie maken van (1), dan vinden we
dat de kinderbijslagstelsels in Noorwegen, Ierland, Finland, Denemarken en
het Verenigd Koninkrijk het doeltreffendst zijn, terwijl Spanje, Italië, Slovakije,
Zweden en Tsjechië het veel minder goed doen. België bevindt zich onderaan
in het klassement. Kolom 1 van tabel 5 toont de rangschikking (tussen haakjes)
van alle 15 landen. We zijn echter niet alleen geïnteresseerd in de doeltreffendheid van de verschillende kinderbijslagsystemen maar ook, en misschien vooral,
in de doelmatigheid ervan. Het is in theorie immers mogelijk om kinderbijslagen zodanig genereus te maken dat ze voldoende zijn om alle gezinnen met kinderen boven de armoedegrens te tillen. In dat geval zou de doeltreffendheid
een louter effect zijn van de generositeit van het systeem. We willen echter
weten op welke manier de beste uitkomsten worden bereikt.
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In kolom 3 presenteren we een eenvoudige oefening waarbij we de ratio van de
relatieve armoedereductie op de omvang van de budgettaire inspanning voor
kinderbijslagen (kolom 2) berekenen. Het resultaat toont de impact op het
armoedecijfer per % van het bbp gespendeerd. We beschouwen deze verhouding tussen de kostprijs voor de overheid en de impact op het armoedecijfer als
een rudimentaire maatstaf voor de doelmatigheid van de betreffende kinderbijslagstelsels. Verder onderzoek zou zich moeten concentreren op het ontrafelen
van de verhouding tussen generositeit en doelmatigheid op een meer formele
manier, bijvoorbeeld via decompositietechnieken (zie Cantillon et al., 2013,
voor een voorbeeld). De resultaten die hier worden gepresenteerd zijn dan ook
louter indicatief.

TABEL 5: DOELTREFFEND EN DOELMATIGHEID VAN KINDERBIJSLAGSTELSELS, EUROPESE LANDEN

AT
BE
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
IE
IT
NL
NO
SE
SK
UK

Doeltreffendheid (1)
Relatieve. reductie

Budgettaire inspanning (2)
% van bbp
BBP

Doelmatigheid
(1)/(2)

29,0 (6)
22,5 (10)

2,11
1,66

13,75 (11)
13,56(12)

19,2 (11)
26,6 (7)
39,1 (4)
0,5 (15)
39,2 (3)
26,4 (8)
45,9 (2)
3,4 (14)
24,2 (9)
52,3 (1)
15,6 (12)
12,8 (13)
30,3 (5)

1,17
1,63
0,91
0,16
1,45
1,33
2,77
0,47
0,59
1,26
1,46
0,68
1,69

16,41 (9)
16,27 (10)
42,90 (1)
3,17 (15)
27,01 (4)
19,92 (5)
16,56 (8)
7,24 (14)
41,06 (3)
41,37 (2)
10,71 (13)
18,95 (6)
17,89 (7)

Bron: eigen berekeningen op EU-SILC 2008. De budgettaire inspanning is de totale omvang van het bedrag per land dat aan kinderbijslagen wordt gespendeerd, berekend op basis van de SILC-survey. Afwijkingen met administratieve data zijn dus mogelijk. Het
bedrag wordt gepresenteerd als procent van het bbp.

Volgens onze rudimentaire doelmatigheidsmaatstaf komen Denemarken en –
opnieuw – Noorwegen als primus uit de bus. Het Noorse kinderbijslagstelsel is
niet alleen het doeltreffendst in het reduceren van armoede bij alleenstaande
moeders, het doet dat ook op bijna de doelmatigste manier. Denemarken kent
het doelmatigste kinderbijslagstelsel. Nederland en Finland bezetten plaatsen 3
en 4. Vooral Nederland is veel doelmatiger dan doeltreffend. Zweden is nog
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minder doelmatig dan doeltreffend, en presteert met uitzondering van Spanje
en Italië het slechtst van alle landen. We herhalen opnieuw dat Zweden ook het
enige Scandinavische land is dat geen selectiviteit naar alleenstaande moeders
heeft ingebouwd (buiten de gegarandeerde betaling van het onderhoudsgeld).
Opvallend is dat Ierland en het Verenigd Koninkrijk een pak lager gerangschikt
staan: hun doeltreffendheid heeft een grote kostprijs. België zakt helemaal weg
en is nog minder doelmatig dan doeltreffend.
Wat kunnen we hieruit leren? 1) Het doelmatigst zijn universele stelsels die een
stevige component van verticale herverdeling hebben ingebouwd (selectiviteit
binnen universaliteit): universele kinderbijslagen worden aangevuld met selectieve en genereuze toeslagen voor de specifieke categorie van alleenstaande
moeders; 2) Toch toont de goede positie van het Nederlandse systeem dat
selectiviteit binnen universaliteit geen noodzakelijke voorwaarde is voor een
bijslagstelsel dat op een succesvolle manier de armoede kan bestrijden bij specifieke kwetsbare categorieën. We vinden echter ook dat dit stelsel dan weer veel
minder bescherming biedt voor niet-tewerkgestelde alleenstaande moeders (zie
tabel 4). De universaliteit zonder een stevige component van selectiviteit naar
alleenstaande moeders leidt dus slechts tot partiële bescherming; 3) De grootte
van de budgettaire inspanning is een belangrijke verklarende factor. De doeltreffendheid van kinderbijslagstelsels in het reduceren van armoede bij alleenstaande moeders gaat gepaard met een belangrijke financiële inspanning (r =
0,62, p < 0.05). Toch is een zekere budgettaire inspanning geen voldoende
voorwaarde. Het verschil tussen Denemarken en België is sprekend: Denemarken spendeert relatief weinig (0,9% van het bbp) maar is het doelmatigst, terwijl België een relatief duur (1,66% van het bbp) maar ondoelmatig kinderbijslagstelsel heeft.
Ierland spendeert meer aan kinderbijslagen, maar de doeltreffendheid van het
Ierse systeem is dan weer een stuk groter dan het Belgische. Bovendien laten
zowel België, Ierland als Denemarken een groot aandeel van alleenstaande moeders in alle gezinnen met kinderen optekenen (cf. figuur 1). De zwakke prestatie van het ‘Belgische model’ heeft dus gevolgen voor een omvangrijke groep
van rechthebbenden.

7.

BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK
Uiteraard kunnen we de uitkomsten van onze analyses niet zomaar vertalen in
kant- en klaarbeleidsadvies. We kijken immers louter naar doelmatigheid met
betrekking tot het armoederisico van alleenstaande moeders. Dit levert slechts
een partieel beeld op van de ware doelmatigheid van kinderbijslagstelsels. Het
zou bijvoorbeeld best kunnen dat een systeem dat heel sterk gericht is op
alleenstaande moeders, andere kwetsbare groepen in de kou laat staan. Of
omgekeerd, dat een kinderbijslagstelsel dat niet doelmatig is voor het armoederisico bij alleenstaande moeders, wel doelmatig is voor andere groepen in de
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samenleving. Het zou kunnen dat de Zweedse beleidskeuze om niet te focussen
op alleenstaande moeders is ingegeven door de relatief beperkte omvang van
deze groep (cf. figuur 1). Als de Zweden er beter in slagen om – bijvoorbeeld –
kinderarmoede te verminderen via het kinderbijslagstelsel, dan zou dat onze
conclusie over de Zweedse ondoelmatigheid nuanceren. Verder onderzoek zou
zich dan ook moeten concentreren op de ruimere categorie van de lage-inkomensgezinnen of op kinderarmoede.
We moeten ons er ook van bewust zijn dat we slechts een beperkt deel van de
werkelijkheid in ogenschouw nemen in deze studie: we kijken alleen naar kinderbijslagen terwijl het armoederisico van alleenstaande moeders door heel wat
andere factoren wordt beïnvloed. In de tekst haalden we al het belang aan van
de ruimere context van sociale bescherming in het bepalen van het armoederisico pre-kinderbijslag. Het is inderdaad zo dat kinderbijslagen slechts een
onderdeel kunnen zijn van een bredere strategie om armoede bij alleenstaande
moeders te bestrijden. Kinderopvang, verlofstelsels, gezinsvriendelijke tewerkstelling, het bestaan van gelijkgestelde periodes, etc. spelen daar evenzeer een belangrijke rol in, naast – uiteraard – het bestaan van klassieke instrumenten van sociale
bescherming zoals voldoende hoge werkloosheids- en bijstandsuitkeringen.

8.

CONCLUSIE
In dit artikel gingen we na of de kinderbijslagen, die in verschillende maten en
vormen in Europese landen bestaan, een impact hebben op het armoederisico
van alleenstaande moeders en welke beleidsvorm daarbij het doelmatigst is. We
vergeleken daarvoor België met 14 Europese landen. We vinden dat kinderbijslagen een belangrijke rol (kunnen) spelen als aanvulling op het beschikbare
inkomen van alleenstaande moeders en als beleidsinstrument om armoede bij
alleenstaande moeders te bestrijden. Er zijn tussen landen echter grote verschillen die te wijten zijn aan 1) de ruimere context van de sociale bescherming; 2)
de generositeit van de kinderbijslagen; en 3) de mate van verticale herverdeling
(selectiviteit) die is ingebouwd in het beleid. We vinden dat de doelmatigste
kinderbijslagstelsels een sterke mate van selectiviteit naar alleenstaande moeders inbouwen binnen een universele logica. Een dergelijk systeem hoeft voor
de overheid niet per definitie een grote kost met zich mee te brengen.
Noorwegen en Denemarken zijn voorbeelden bij uitstek van een doeltreffend
en doelmatig beleid, terwijl België op alle dimensies die in deze studie aan bod
kwamen zeer zwak scoort: het Belgische kinderbijslagstelsel is weinig doeltreffend, niet doelmatig en duur. We moeten ons er hierbij wel van bewust zijn
dat we in deze studie enkel kijken naar de impact van het kinderbijslagstelsel
op het armoederisico van alleenstaande moeders. Verder onderzoek zou zich
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moeten concentreren op de ruimere categorie van lage-inkomensgezinnen of
de impact van kinderbijslagen op kinderarmoede.
Cantillon en Goedemé concludeerden in 2006 dat in het Belgische kinderbijslagstelsel “het gewicht van de horizontale herverdeling tot op vandaag veel
groter gebleven [is] dan dat van de verticale herverdeling” (p. 8), en onze analyse voor alleenstaande moeders bevestigt dit beeld. De selectieve bijkomende
toeslagen voor alleenstaande ouders zijn te gering in omvang om een rol van
betekenis te spelen in het verbeteren van hun welvaartspositie.
____________
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BELGIE EN DE BUURLANDEN
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HENDRIK NEVEJAN
Secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

1.

INLEIDING
In het najaar van 2012 onderging de Belgische werkloosheidsverzekering een
belangrijke hervorming. De contouren ervan waren eerder al vastgelegd in het federaal regeerakkoord van eind 2011. De gevolgen vallen moeilijk te overzien. Het treft
de werkloosheidsverzekering in al zijn aspecten: over wie toegang heeft, over hoe
lang hij of zij een uitkering kan ontvangen, over hoeveel deze uitkering bedraagt,
over wat van hem of haar wordt verlangd om de uitkering te behouden, etc. Deze
hervorming mag dan ingrijpend zijn, ze is natuurlijk niet zonder voorgaande. De
lange geschiedenis van de Belgische werkloosheidsverzekering leest inderdaad als
een verhaal van voortdurende aanpassing aan veranderingen in de sociale en economische realiteit, zoals trouwens uitvoerig is gedocumenteerd in het boek dat verscheen ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA, 2010). Vanuit internationaal oogpunt staat België evenmin alleen.
Hervormingen van het werkloosheidsstelsel waren het voorbije decennium schering
en inslag in Europa, al dan niet op aanbeveling van internationale instellingen als de
Europese Commissie en de OESO.
Het leitmotiv van de recentste golf van hervormingen is het aanpakken van de problematiek van langdurige werkloosheid en beoogt derhalve werklozen te stimuleren
sneller werk te zoeken en te aanvaarden. Hierbij werden in essentie twee beleidspistes gevolgd. De eerste beleidspiste bestaat uit het nauwer opvolgen van de werkloze
door er strenger op toe te zien dat hij voldoende inspanningen levert om werk te
zoeken én dat hij geen passende werkaanbiedingen weigert. Tegelijk mag de werkloze rekenen op een betere begeleiding in zijn zoektocht naar een job, bijvoorbeeld
door hem sollicitatietraining te geven, een opleiding voor te stellen, vacatures aan te
bieden die aansluiten bij zijn interesses en competenties, etc. De tweede beleidspiste gooit het over een andere boeg en stuurt aan op het financieel aantrekkelijker
maken van werk, onder meer door rechtstreeks in te grijpen in de
werkloosheidsverzekering en te raken aan het uitkeringsbedrag, de maximale uitkeringsduur, de mate waarin de uitkering daalt met de werkloosheidsduur, etc. Ook te
vermelden zijn de fiscale en parafiscale maatregelen die gericht zijn op het verlagen
van de lasten op arbeid, in het bijzonder op de laagste lonen, zodat de werkende
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netto meer overhoudt. Het Secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(2010a, 2010b) bracht hierover reeds een tweetal documentatienota’s uit.
Inherent aan dit hervormingsdebat is de beleidsspanning die ontstaat als we participatie aan de arbeidsmarkt belangrijk vinden. Enerzijds is de werkloosheidsverzekering ontstaan uit de zorg dat mensen die onvrijwillig werkloos zijn, niet in armoede
vallen en hen, als het kan, zelfs in staat te stellen hun verworven levensstandaard te
behouden. Anderzijds, wie stelt dat arbeidsparticipatie belangrijk is, wenst dat ook
voldoende te belonen, wil dat mensen die werken, hier voldoende baat bij hebben
en zegt ergens dat het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en een arbeidsinkomen groot genoeg moet zijn om mensen te motiveren aan de slag te gaan. Deze
beleidsspanning is niet geheel onvermijdelijk maar kan net via een nauwere, persoonlijke opvolging en begeleiding van de werklozen worden gemilderd. Sommige
auteurs (bijv. Vandenbroucke en Vleminckx, 2011) spreken in dit verband van een
‘trilemma’, waarmee bedoeld wordt dat het allesbehalve eenvoudig is om tegelijkertijd te zorgen, ten eerste, dat werklozen niet in armoede leven, ten tweede, dat de
administratieve opvolging niet te log en te opdringerig wordt, en ten derde, dat de
werkgelegenheid toeneemt en de uitkeringsafhankelijkheid afneemt.
Deze spanningsvelden vergen derhalve een genuanceerd debat dat rekening houdt
met zowel de inkomens- als de participatiedoelstelling. Dit was ook het uitgangspunt van een reeks documentatienota’s die het Secretariaat heeft gewijd aan de Belgische werkloosheidsregeling. Enerzijds kwamen de financiële vallen in de werkloosheid aan bod met bijzondere aandacht voor de geboekte vooruitgang ter zake,
na meer dan een decennium van ‘werk lonend maken’ (zie Secretariaat, 2009 en
2011), anderzijds werd de inkomenssituatie van werklozen onder de loep genomen
(zie Secretariaat, 2012). Dit artikel geeft deze laatste documentatienota weer,
althans een versie die er dicht bij aanleunt. Hierin benaderen we de werkloosheidsregeling vanuit zijn basisfunctie: het verstrekken van inkomenssteun in perioden
van werkloosheid. Het opzet is het Belgische werkloosheidsstelsel anders te bekijken door de landsgrenzen over te steken en te leren hoe de inkomensbescherming
voor werklozen in de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland is georganiseerd én, in het bijzonder, hoe dit zich in de inkomenssituatie van de werklozen vertaalt. Het biedt ons ook een interpretatiekader voor de richting die de Belgische
werkloosheidsverzekering met de recentste hervorming is ingeslagen. Deze studie
heeft geenszins tot doel de verschillende werkloosheidsstelsels te rangschikken volgens de “generositeit” die ze tentoonspreiden. We tonen net aan hoe relatief zulke
lijstjes zijn, in het bijzonder hoe die samenhangen met het profiel van de werkloze
(zijn vroegere loonniveau, zijn gezinssituatie, etc.), met wat we tot het werkloosheidsstelsel rekenen (met of zonder inkomensaanvullende uitkeringen), en bovenal
welk beoordelingscriterium we hiervoor hanteren (waarborgen van een minimuminkomen of van de verworven levensstandaard).
De structuur van dit artikel is als volgt. In sectie 2 geven we in een notendop een
overzicht van de werkloosheidstelsels in België en de buurlanden. De voornaamste
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hervormingen sinds 2000 komen er eveneens aan bod, althans voor de buurlanden.
Vervolgens evalueren we de gevolgen van deze diverse, vaak complexe, regelingen
op de inkomenssituatie van de werkloze en zijn gezin. In sectie 3 geven we uitleg
bij de methode die we hierbij hanteren. In sectie 4 volgt de bespreking van de resultaten. Zowel in sectie 2 als in sectie 4 wijden we een tekstkader aan de gevolgen
van de recentste hervorming in België. Sectie 5 ten slotte vat de voornaamste bevindingen samen.

2.

DE WERKLOOSHEIDSREGELING IN BELGIE EN DE BUURLANDEN
Hoe onderscheidt het Belgische werkloosheidsstelsel zich van dat in de buurlanden?
Dit is de kernvraag die we hier zullen beantwoorden. In ons overzicht onderscheiden
we de werkloosheidsregeling in enge en in ruime zin. Dit onderscheid is gebaseerd
op het al dan niet rekening houden met andere uitkeringen dan de werkloosheidsuitkering zelf waarop de werkloze evenzeer recht zou kunnen hebben. Het gaat om uitkeringen die eerder inkomensaanvullend zijn en gebonden zijn aan een behoefte- en
inkomensonderzoek: een aanvulling van de sociale bijstand, een tegemoetkoming
voor huisvestingsuitgaven, een toeslag op de universele kinderbijslag, etc.

2.1.

DE WERKLOOSHEIDSREGELING IN ENGE ZIN
Het overzicht valt uiteen in twee delen. Eerst geven we een situatieschets van de
verschillende werkloosheidsregelingen anno 2009 om vervolgens in te gaan op de
hervormingen die sinds 2000 hieraan vooraf zijn gegaan. Onze aandacht gaat vooral
uit naar de zaken die van onmiddellijk belang zijn voor de inkomenssituatie van
werklozen, met name de voorwaarden die verbonden zijn aan de toegang tot en de
toekenning van de uitkering, alsook de berekening van de uitkering. Wat we in deze
vergelijkende studie buiten beschouwing laten, zijn onder meer de administratieve
organisatie, zoals de betrokkenheid van de sociale partners, en de financiering van
de werkloosheidsregeling(en) (1).

(1) Voor de geïnteresseerde lezer, zie onder meer de publicaties van het Centre d’analyse stratégique (januari 2011) en van het European Foundation for the Improvement of Living en Working
Conditions (2007).
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2.1.1.

Vergelijking van de regelingen anno 2009
De vergelijking met de buurlanden is gebaseerd op de fiches die de OESO sinds
2001 per lid van de organisatie opstelt met gedetailleerde informatie over de diverse
van kracht zijnde uitkering- en belastingstelsels, hier en daar weliswaar aangevuld
met eigen opzoekingen. We bespreken hier de landenfiches die betrekking hebben
op de regelgeving zoals die gekend en van toepassing was op 1 juli 2009 (2). Dit
betekent inderdaad dat we hier géén rekening houden met de hervorming van het
Belgische werkloosheidsstelsel van dit en volgend jaar. Wel komen we er later op
terug, wanneer we de hervormingen van het voorbije decennium bespreken. Tabel
1 vat de voornaamste kenmerken van de werkloosheidsstelsels in België en de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland samen.

(2) Zie weblink: http://www.oecd.org/document/29/0,3746,en_2649_34637_39618653_1_1_1_1,00
html.
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TABEL 1: BEKNOPT OVERZICHT VAN DE WERKLOOSHEIDSREGELINGEN IN BELGIE EN DE BUURLANDEN (SITUATIE OP 1 JULI 2009)
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a) Voorwaarden gekoppeld aan de uitkering
Net als in België is de werkloosheidsverzekering in de buurlanden verplicht: elke
loontrekkende is verplicht aangesloten, hij (en/of zijn werkgever) betaalt hiervoor
een sociale bijdrage en weet zich zo – als uitkeringsgerechtigde – verzekerd van een
inkomen wanneer hij zijn job verliest (3). De werkloosheidsverzekering is trouwens
in maar weinig landen van de OESO niet verplicht, met name in Denemarken, Finland en Zweden. Hun werkloosheidsverzekering is geïnspireerd op het zgn. systeem
van Gent, dat begin twintigste eeuw ontstond in de gelijknamige Belgische stad en
bestond uit verzekeringsfondsen met vrijwillig lidmaatschap, georganiseerd door
vakbonden én, toen vernieuwend, gesubsidieerd door de (lokale) overheid. Verschillende Europese landen namen toen dit systeem over maar schakelden na de
Eerste Wereldoorlog al snel over naar een verplichte werkloosheidsverzekering, met
uitzondering van bovenvermelde Scandinavische landen dus.
Om het recht op een werkloosheidsuitkering te openen, moet de werkloze voordien
echter voldoende sociale bijdragen hebben betaald. Dit komt veelal neer op het kunnen bewijzen van voldoende arbeidsdagen in de periode die voorafgaat aan de uitkeringsaanvraag, ook de referteperiode genoemd. In vergelijking met de buurlanden
blijkt de regelgeving in België op dit punt behoorlijk streng te zijn. Zo moeten jonge
werklozen tot 36 jaar minstens 12 maanden hebben gewerkt in de 18 maanden voor
de uitkeringsaanvraag. Dit loopt verder op tot 18 maanden in de laatste 27 maanden
voor de werklozen van 36 tot 49 jaar, en tot 24 maanden in de laatste 36 maanden
voor werklozen vanaf 50 jaar. Van de buurlanden kent Frankrijk daarentegen de minst
strenge toegangsvoorwaarden. Een werkloze jonger dan vijftig moet hier niet meer
dan 4 maanden kunnen voorleggen in een referteperiode van 28 maanden.
Wanneer werklozen onvoldoende hebben bijgedragen tot de werkloosheidsverzekering om uitkeringsgerechtigd te zijn (of hun rechten volledig hebben uitgeput),
komen ze in Duitsland en Frankrijk terecht in de zgn. werkloosheidsbijstand (zie
verder) tenminste als een behoefte- en inkomenstoets hebben uitgewezen dat ze
over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. In Frankrijk moeten ze ook kunnen bewijzen in vijf van de tien voorgaande jaren loontrekkende te zijn geweest, zo
niet vallen ze terug op de sociale bijstand. In Nederland en België, die géén afzonderlijk bijstandstelsel voor werklozen kennen, kunnen deze werklozen terecht bij
de sociale bijstand, waarbij inkomenssteun eveneens gekoppeld is aan een behoefteen inkomenstoets. Voor België dienen we hieraan toe te voegen dat voor werkloze
schoolverlaters, die geen of nauwelijks bijdragen hebben betaald, een bijzondere
regeling bestaat, waarbij ze na een ‘wachtijd’ van zes tot twaalf maanden na het vol-
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(3) Het valt op te merken dat, alvast in België, loontrekkenden in sommige bedrijfstakken ook van
aanvullende werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten via de zgn. Fondsen voor Bestaanszekerheid.
Dit is bijvoorbeeld het geval in volgende bedrijfstakken: het kleding- en confectiebedrijf, de metaalverwerkende nijverheid, het garagebedrijf en het bouwbedrijf. Voor meer info, zie:
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=519. Of zulks ook in de buurlanden bestaat, is ons
onbekend.
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eindigen van de studies, naargelang van de leeftijd, een (wacht)uitkering ontvangen.
Dit zijn dus werklozen die uitkeringsgerechtigd zijn op basis van studies. De toegang tot uitkeringen op basis van arbeidsprestaties ligt voor hen inderdaad moeilijker aangezien ze minstens twaalf maanden in loondienst moeten zijn geweest in een
periode van achttien maanden.
Behalve de toegangsvoorwaarden moet de werkloze om van een werkloosheidsuitkering te kunnen genieten, ook allerlei specifieke toekenningsvoorwaarden vervullen die, behoudens uitzonderingen, in België en de buurlanden grotendeels overeenstemmen (niet weergegeven in tabel 1): werkloos zijn buiten je wil, geen loon ontvangen, geen arbeid verrichten, arbeidsgeschikt zijn en beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt. De beschikbaarheidsvereiste vergt van de werkloze dat hij actief naar
werk zoekt en tevens elk werk moet aanvaarden dat als ‘passend’ kan worden
beschouwd. Deze algemene overeenstemming verhult mogelijks verschillen in de
invulling van deze voorwaarden, bijvoorbeeld in de criteria die worden gehanteerd
om het ‘passende’ karakter van een werkaanbieding te bepalen. Bovendien wordt
de invulling soms ook gedifferentieerd volgens de leeftijd, de loopbaanlengte, etc.
Ook kunnen in het naleven van de voorwaarden en de sanctionering van het nietnaleven ervan verschillen optreden. Inderdaad, verschillen in de opvolging van deze
voorwaarden kunnen leiden tot verschillen in het bindende karakter van de voorwaarden, zelfs al zijn ze inhoudelijk identiek.
Samen bepalen de concrete invulling van deze toekenningsvoorwaarden én de
opvolging ervan hoe ‘gemakkelijk’ de werkloze zijn uitkering kan verliezen. Bijvoorbeeld, op welke gronden kan een werkloze een werkaanbieding weigeren: de
woon-werkafstand, de beroepservaring, het vroegere salaris, etc.? De manier waarop en de mate waarin de zoekinspanningen van de werkloze worden gecontroleerd,
zijn hier evenzeer belangrijk. Het is een studie op zich om al deze zaken in kaart te
brengen. Niet alleen moet er heel veel informatie worden vergaard, deze informatie
moet ook op zo’n manier worden verwerkt dat ze toelaat een zinnige vergelijking te
maken van hoe ‘strikt’ de voorwaarden zijn zowel in termen van invulling als in termen van opvolging. Zo’n onderzoeksagenda valt echter buiten het bestek van deze
studie. Wel gaan we in op de gevolgen van het verlies van de werkloosheidsuitkering voor de inkomenssituatie van de werkloze, wanneer we verder in de nota de
sociale bijstand als ultiem financieel vangnet voor de werkloze van naderbij bekijken. We kunnen de lezer hieromtrent doorverwijzen naar een recente studie van de
OESO, gerealiseerd door Danielle Venn (januari 2012), waarin een indicator is
geconstrueerd om zo’n omvattende vergelijking te realiseren voor de werkloosheidsstelsels van de landen in de OESO. Het is bij ons weten de eerste, en enige,
poging tot dusver. In globo blijkt België in ‘striktheid’ alvast niet te hoeven onderdoen voor de buurlanden, wel integendeel, alleen Nederland zet een vergelijkbaar
resultaat neer. Dit resultaat is te verklaren door de strengere toegangsvoorwaarden,
alsook door de zwaardere sancties voor het weigeren van passende werkaanbiedingen en van deelname aan voorgestelde opvolgings- en begeleidingsprogramma’s.
Deze sancties verwijzen naar een tijdelijke vermindering van het uitkeringsbedrag of
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zelfs een definitieve schorsing van de uitkering. Wat de beschikbaarheidsvereiste
betreft, met name de criteria voor het ‘passende’ karakter van een werkaanbieding,
en de te leveren bewijzen inzake zoekinspanningen blijken in België relatief minder
strikt te zijn dan in de buurlanden.

b) Berekening van de uitkering
In elk verzekeringsstelsel verloopt de berekening van de uitkering min of meer volgens hetzelfde schema. De werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld op basis van
het loon dat de werkloze ontving tijdens zijn laatste betrekking als loontrekkende.
Het uitkeringsbedrag volgt dan uit de toepassing van een bepaald percentage op dit
loon dat weliswaar wordt begrensd. Dit bedrag wordt desgevallend verhoogd tot
een bepaald minimumbedrag is bereikt. In de berekening van de uitkering spelen
derhalve één variabele, het gederfde loon, en drie parameters: (a) het berekeningspercentage, (b) het loonplafond en (c) het minimumbedrag. Dit wordt geïllustreerd
in grafiek 1, met op de verticale as het bedrag van de uitkering en op de horizontale
as het loon. De uitkering varieert tussen het minimum (cf. (c)) en het maximum (cf.
(a) * (b)). Lonen lager dan de benedengrens (cf. (c) / (a)) leiden tot de minimumuitkering en lonen hoger dan de bovengrens (cf. (b)) leiden tot de maximumuitkering.
Grafiek 1 toont eveneens de impact van hogere parameters.
De parameters kunnen bovendien variëren naargelang van de gezinssituatie en de
uitkeringsduur. Tabel 1 geeft een overzicht van hoe deze parameters in België en de
buurlanden zijn ingevuld. We overlopen per buurland de belangrijkste verschillen
met het Belgische werkloosheidsstelsel alsook het (para)fiscale regime dat van toepassing is op de uitkeringen. We sluiten vervolgens af met een opsomming van de
eigenheden van het Belgische werkloosheidsstelsel.

GRAFIEK 1: DE BEREKENING VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERING
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Duitsland kent een werkloosheidsverzekering (Arbeitslosenversicherung) met als
opvallende eigenschap dat de uitkering (Arbeitslosengeld I) op basis van het nettoloon wordt berekend en niet het brutoloon zoals dat in België en de buurlanden
Frankrijk en Nederland wel gebeurt. Dit betekent dus dat de uitkering een nettobedrag is waarop géén belastingen en sociale bijdragen worden afgedragen. Ook gelden er géén minimumbedragen, net zo min Duitsland een interprofessioneel minimumloon kent. Wel van toepassing in de berekening van de uitkering is het loonplafond, dat merkelijk hoger ligt dan in België: in procent van het gemiddelde brutoloon (4) 158,3% in Duitsland tegenover maar 64,5% in België bij het begin van de
werkloosheid (na zes en twaalf maanden werkloosheid zakt het loonplafond zelfs
verder naar respectievelijk 60,2% en 56,2% van het gemiddelde brutoloon). Het
berekeningspercentage verschilt naargelang de werkloze kinderen ten laste heeft
(67% met kinderen ten laste of 60% zonder kinderen ten laste). De uitkeringen zijn
bovendien beperkt in de tijd in functie van de leeftijd van de werkloze en tevens
van het aantal maanden dat hij voordien sociale bijdragen heeft betaald. Voor werklozen jonger dan vijftig mag de uitkeringsduur niet langer zijn dan 12 maanden of
één jaar, voor oudere werklozen niet langer dan 24 maanden of twee jaar. Werklozen komen vervolgens terecht in de werkloosheidsbijstand (Grundsicherung für
Arbeitssuchende), nadat een behoefte- en inkomenstoets heeft uitgewezen dat hij
of zij over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. De uitkering (Arbeitslosengeld
II) bestaat dan uit een basisbedrag bepaald volgens de gezinsgrootte en -samenstelling, bijkomende (variabele) bedragen onder meer bedoeld om de uitgaven voor
huisvesting (huur, verwarming, etc.) te dekken en een supplement om de overgang
van verzekering naar bijstand ietwat te ‘verzachten’. Dit supplement komt neer op
twee derde van het verschil tussen de uitkering van de verzekering en die van de bijstand, tenminste zolang het plafondbedrag niet is bereikt. Het wordt enkel uitgekeerd in het eerste en, maar voor de helft meer, het tweede jaar van werkloosheidsbijstand. Noteer ten slotte dat de werkloosheidsbijstand in Duitsland zich richt tot
iedereen die arbeidsgeschikt is bevonden, dus ook tot werklozen die nooit verzekerd zijn geweest, zoals schoolverlaters. De sociale bijstand daarentegen is alleen
bedoeld voor wie arbeidsongeschikt is bevonden.

(4) Dit is het gemiddelde brutoloon volgens de definitie van de OESO: het dekt de activiteitstakken C
tot en met K van de NACE-code terminologie, de marktsectoren dus, en het omvat zowel de arbeiders
als de bedienden die voltijds werken. In het loon inbegrepen zitten tevens de vergoedingen voor overuren alsook andere regelmatige vergoedingen zoals het vakantiegeld en de eindejaarspremie.
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Van de buurlanden heeft Frankrijk zonder enige twijfel de werkloosheidsverzekering (Assurance chômage) met de meest ingewikkelde berekening van de uitkering
(Allocation d’aide au retour à l’emploi). Die berekening verloopt in vijf (!) opeenvolgende stappen en we zullen die dan hier ook niet uit de doeken doen. Voor een
goed begrip volstaat het vereenvoudigde schema in tabel 1, dat het eigenlijke resultaat van deze ingewikkelde berekeningsprocedure weergeeft. Het loonplafond dat
in deze berekening van toepassing is, is uitermate hoog, zijnde 416,6% van het
gemiddelde brutoloon, en komt neer op vier keer het loonplafond dat in Frankrijk
geldt voor de sociale bijdragen die de loontrekkende moet betalen. Opmerkelijk is
eveneens dat de gezinssituatie op geen enkele manier speelt. Noch het minimumbedrag, noch het berekeningspercentage is er gedifferentieerd volgens het aan- of
afwezig zijn van kinderen, het aan- of afwezig zijn van een partner die al dan niet
werkzaam is. Dit is in België toch helemaal anders. De berekeningspercentages
variëren in Frankrijk wel, maar dan alleen volgens het loonniveau: tot 71% van het
gemiddelde brutoloon bedraagt het slechts 40,4% maar wordt tegelijk een forfaitair
bedrag per dag uitgekeerd, vanaf 71% van het gemiddelde brutoloon komt het percentage op 57,4% maar dan zonder dat een forfait wordt uitgekeerd. Ook in Frankrijk wordt de uitkering in de tijd beperkt waarbij het principe “un jour cotisé donne
droit à un jour d’indemnisation” wordt nageleefd, tot maximaal twee jaar voor
werklozen jonger dan vijftig jaar en drie jaar voor oudere werklozen. De werkloosheidsuitkeringen zijn er gewoon belastbaar, wel zijn de tarieven voor sociale bijdragen lager. Wanneer de werkloze zijn verzekeringsrechten heeft uitgeput en zijn
bestaansmiddelen volstaan niet om in zijn basisbehoeften te voorzien, komt hij terecht in de werkloosheidsbijstand (Régime de solidarité). Zoals reeds is vermeld,
moet hij evenwel kunnen aantonen voor een duur van vijf jaar als loontrekkende
actief te zijn geweest in de tien jaar voorafgaand aan zijn ontslag, zo niet moet hij
aankloppen bij de sociale bijstand. Het bedrag van de uitkering (Allocation de solidarité spécifique) varieert volgens de gezinssituatie (alleenstaande of koppel). Deze
uitkering is tevens gewoon belastbaar, doch in de praktijk zijn de bedragen dermate
laag dat noch belastingen, noch sociale bijdragen hoeven te worden betaald.
De werkloosheidsverzekering in Nederland tot slot verschilt van die in België op de
volgende punten. Voor de berekening van de zogenaamde WW-uitkering, genaamd
naar de Werkloosheidswet, zijn op het laatst verdiende loon ongeacht de gezinssituatie hogere percentages van toepassing: van 75% in de eerste twee maanden van de
werkloosheid naar 70% in de overige maanden van de werkloosheid. Ook het loonplafond, dat 107,7% van het gemiddelde brutoloon bedraagt, is aanzienlijk hoger
dan in België, doch stukken lager dan in Duitsland en Frankrijk. Een minimuminkomen wordt in Nederland gewaarborgd (het Sociaal minimum) op het niveau van
het gezin via een toeslag (geregeld door de Toeslagenwet) op de werkloosheidsuitkering zodat het gezinsinkomen minimaal de bijstandnorm haalt. Deze toeslagenregeling geldt trouwens ook voor andere werknemersuitkeringen zoals voor ziekte en
arbeidsongeschiktheid, dus geen verschillende minima per type verzekering zoals in
België. De uitkeringsbedragen in de sociale bijstand, waarop de toeslagen in de
werkloosheidsverzekering zijn geënt, worden gedefinieerd als een percentage van
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het nettominimumloon (5) dat verschilt volgens de gezinssituatie (100% voor koppels, 90% voor alleenstaande ouders en 70% voor alleenstaanden). Ook in Nederland
is de werkloosheidsuitkering beperkt in de tijd, variërend volgens het aantal loopbaanjaren (1 maand per loopbaanjaar), van minimaal 3 maanden, voor niet meer dan
drie loopbaanjaren, tot maximaal 38 maanden. Bij uitputting van de verzekeringsrechten kan de werkloze zich bij onvoldoende bestaansmiddelen beroepen op
sociale bijstand. Verder worden de werkloosheidsuitkeringen níet zoals in België, en
deels in Frankrijk, fiscaal en parafiscaal begunstigd.
Tot hier bekeken we op welke punten het werkloosheidsstelsel in de buurlanden
verschilt van dat in België. Omgekeerd kunnen we, bij wijze van samenvatting, de
kenmerken van het Belgische werkloosheidsstelsel overlopen waarmee het zich
onderscheidt van de stelsels in de buurlanden. Welnu, wat zijn de eigenheden van
de Belgische werkloosheidsverzekering? Vooreerst blijkt de toegang tot de werkloosheidsuitkering op basis van arbeidsprestaties eerder streng. Werklozen moeten
voordien één tot twee jaar, afhankelijk van de leeftijd, tewerkgesteld zijn geweest
om recht te kunnen hebben op een uitkering. Inzake de ‘actieve’ beschikbaarheid
op de arbeidsmarkt zijn de vereisten voor de werkloze en de opvolging ervan in België over het algemeen minder strikt dan in de buurlanden, al wegen de sancties
voor inbreuken wel zwaarder door. Vervolgens blijkt de gezinssituatie in de berekening van de uitkering heel sterk te spelen. Deze ‘gezinsmodulering’ loopt via verschillen in de minimumbedragen en de mate waarin de berekeningspercentages
afnemen met de uitkeringsduur waarbij de werkloze met gezinslast (partner en/of
kinderen) telkens een beter beschermd statuut geniet. Ook in de buurlanden is de
gezinssituatie niet onbelangrijk voor het uitkeringsbedrag maar met dat verschil dat
het veeleer via een behoefte- en inkomenstoets gebeurt, zoals duidelijk blijkt uit de
Toeslagenwet in Nederland en de bijstandsvoorzieningen in buurlanden voor het
geval dat de verzekeringsrechten zijn uitgeput. De werkloosheidsuitkeringen zijn in
België inderdaad onbeperkt in de tijd, terwijl in de buurlanden de uitkeringsduur
wordt beperkt in functie van de loopbaanhistoriek, en soms ook de leeftijd, van de
werkloze. Na uitputting van zijn verzekeringsrechten moet een inkomensonderzoek
dan uitwijzen of hij én zijn gezin aanspraak kunnen maken op bijstand. Verder stellen we vast dat er nauwelijks spanning is tussen de minimum- en de maximumuitkering doordat het loonplafond aanzienlijk lager is dan in de buurlanden. Tot slot is in
België een bijzonder gunstig (para)fiscaal regime van toepassing op de werkloosheidsuitkeringen door middel van een vrijstelling van sociale bijdragen en belastingverminderingen. De fiscale en parafiscale begunstiging van de werkloosheidsuitkeringen, en van de vervangingsinkomens meer in het algemeen, vormen hier als het
ware een stevige pijler van de inkomensbescherming.

(5) Dit stemt overeen met het bedrag dat twee partners samen netto zouden ontvangen als een van
beide een bedrag aan uitkering zou krijgen dat gelijk is aan het brutominimumloon (incl. vakantiegeld).
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Evenzeer te vermelden in deze vergelijking van werkloosheidsstelsels zijn de specifieke regimes voor welbepaalde groepen werklozen die eigen zijn aan het Belgische
werkloosheidsstelsel en onbestaand zijn in de buurlanden. Het betreft in belangrijke
mate de reeds vermelde werkloze schoolverlaters (6) die na een ‘wachttijd’ – d.i. 6
tot 12 maanden na het voleindigen van de studies naargelang van de leeftijd – een
(wacht)uitkering ontvangen waarvan het bedrag varieert volgens de gezinstoestand
en de leeftijd. De uitkering is eveneens onbeperkt in de tijd. Ook voor de oudere
werklozen vanaf 50 jaar bestaat een bijzonder regime, waarbij ze bovenop hun
werkloosheidsuitkering een anciënniteitstoeslag krijgen mits ze een beroepsverleden van 20 jaar als loontrekkende kunnen voorleggen en langer dan één jaar werkloos zijn. Het bedrag van deze toeslag wordt bepaald op basis van de gezinscategorie waartoe de werkloze behoort en van zijn leeftijd.

2.1.2.

Hervormingen sinds 2000
Niet alleen in België maar ook in de buurlanden was de werkloosheidsregeling de
voorbije jaren voortdurend in beweging. Met als doel de arbeidsparticipatie te
bevorderen, hebben hervormingen van de arbeidsmarkt vaak geleid tot een meer
stringente, vaak mindere genereuze werkloosheidsregeling. Het adagium ‘werk
lonend maken’ indachtig hoopte men op die manier de werkloze te stimuleren om
(sneller) werk te zoeken en te aanvaarden. Per buurland bekijken we kort het hervormingsparcours sinds 2000 van naderbij. Vooral de wijzigingen aangaande de
voorwaarden verbonden aan de werkloosheidsuitkering en de berekening ervan
genieten hierbij onze aandacht. Hiervoor deden we onder meer een beroep op de
databank “Labref” van de Europese Commissie, die een omschrijving geeft van alle
arbeidsmarkthervormingen die sinds 2000 in de lidstaten van de Europese Unie hebben plaatsgevonden.
Van al de buurlanden vonden de meest ingrijpende hervormingen van de arbeidsmarkt plaats in Duitsland van 2002 tot 2005 en ze staan bekend als de Hartz-hervormingen. Ze zijn geïnspireerd op de aanbevelingen van de commissie die begin 2002
door de Duitse federale regering in het leven was geroepen en onder leiding stond
van Peter Hartz, een voormalig personeelsdirecteur van Volkswagen. Deze commissie was belast met het formuleren van beleidsaanbevelingen teneinde de hoge (langdurige) werkloosheid waarmee Duitsland te kampen had, terug te dringen. De commissieaanbevelingen hebben onder meer geleid tot drastische ingrepen in de Duitse
werkloosheidsregeling. Zo werd de toegang tot de werkloosheidsverzekering strenger gemaakt zodat werklozen in twee – in plaats van drie – jaren voorafgaand aan de
uitkeringsaanvraag minstens 12 maanden moeten hebben gewerkt. Ook de vereiste
beschikbaarheid van werklozen voor de arbeidsmarkt werd verstrengd. Via een aan-

(6) Het gaat hier om een niet te verwaarlozen groep werklozen. In 2011 bedroeg hun aandeel in het
totaal van vergoede werklozen om en bij de 16,0%.
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passing van de definitie van ‘passende’ arbeid kan een werkloze minder gemakkelijk
werk weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn uitkering. Zo kan van een
alleenstaande jongere worden verlangd dat hij verhuist om op een jobaanbod te kunnen ingaan. Sindsdien geldt tevens een kortere maximale uitkeringsduur. Deze maatregel treft vooral de werklozen ouder dan 45 jaar, die voorheen langer werkloos konden blijven. De belangrijkste verandering betrof echter de fusie tussen de werkloosheidsbijstand (Arbeitslosenhilfe) en de sociale bijstand (Sozialhilfe). Voordien was
de werkloosheidsbijstand alleen bestemd voor werklozen die hun verzekeringsrechten hadden uitgeput en was de uitkering net als in de werkloosheidsverzekering
gebaseerd op het laatst verdiende loon, maar dan aan lagere vervangingspercentages:
57% en 53% voor werklozen resp. met en zonder kinderlast. Wel kon de uitkering
worden afgetopt als bijv. het inkomen van de partner te hoog uitviel. Door de hervorming komen nu ook de werklozen die eerder geen toegang hadden tot de werkloosheidsverzekering, maar over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken, terecht bij
de werkloosheidsbijstand (Grundsicherung für Arbeitssuchende), en dus niet langer
bij de sociale bijstand (Sozialhilfe), en worden ze nauwer opgevolgd dan voorheen.
De sociale bijstand is er uitsluitend voor wie arbeidsongeschikt is bevonden. De
uitkeringsbedragen zijn echter in beide bijstandsregelingen identiek en gebonden
aan een behoefte- en inkomenstoets. Enig verschil is dat werklozen komende van de
werkloosheidsverzekering een supplement boven op deze uitkeringsbedragen kunnen genieten, maar niet langer dan twee jaar (cf. supra).
In Frankrijk worden de regels met betrekking tot de toegang, de toekenning en de
berekening van de werkloosheidsuitkeringen in overeenkomst vastgelegd door de
sociale partners. In het voorbije decennium hebben ze deze regels meermaals aangepast. In 2001 kwam het tot een afschaffing van de degressiviteit van de uitkering
(Allocation unique dégressive), die gepaard ging met meer en betere opvolging en
begeleiding van de werklozen. Het bedrag van de nieuwe werkloosheidsuitkering
(Allocation d’aide au retour à l’emploi, cf. supra) daalt inderdaad niet langer meer
met de werkloosheidsduur. In 2003 was er een aanpassing van de toegangsvoorwaarden: de werkloze moet voor minstens 6 maanden tewerkgesteld zijn
geweest, en bijdragen hebben betaald, gedurende een voorafgaande periode van 22
maanden, in plaats van 4 maanden uit 8 maanden. Tegelijkertijd werd de duur van
de uitkeringen aangepakt. Bijvoorbeeld, voor min-50-jarigen waarvoor de maximale
duur vroeger 30 maanden bedroeg, was dit na de wijziging slechts 23 maanden
meer. In 2009 volgde opnieuw een versoepeling van de toegangsvoorwaarden (4
maanden uit 28 maanden) en een nieuwe, eenvoudigere bepaling van de maximale
uitkeringsduur volgens het principe “un jour cotisé donne droit à un jour d’indemnisation” tot de grens van 24 maanden voor de min-50-jarigen en 36 maanden voor de
plus-50-jarigen bereikt is.
Nederland kende in 2005 een hervorming van de werkloosheidsregeling. De toegangsvoorwaarden zijn iets strenger geworden met 26 werkweken uit 36 weken in
plaats van uit 39 weken. In het oog springt echter vooral de drastische beperking
van de uitkeringsduur tot hoogstens 38 maanden tegen 60 maanden voordien,
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samen met een koppeling van de maximale uitkeringsduur aan het aantal loopbaanjaren – 1 maand per loopbaanjaar – in plaats van aan de leeftijd. Tegelijk
bedraagt de minimale duur waarop een gerechtigde aanspraak kan maken niet langer 6 maanden maar slechts 3 maanden meer. Daartegenover staat de verhoging van
het berekeningspercentage tot 75%, tegen 70% vroeger, gedurende de eerste twee
maanden van de werkloosheid. In 2008 zijn daarenboven de richtlijnen omtrent
‘passende’ arbeid strenger geworden waardoor de werkloze voortaan na één jaar, in
plaats van na anderhalf jaar, geen werkaanbiedingen meer zal kunnen weigeren op
grond van zijn vroegere salaris, zijn beroepservaring, zijn scholing, etc.
Voor België komen de opeenvolgende hervormingen van de werkloosheidsverzekering niet hier aan bod, maar meer uitgebreid en over een langere tijdshorizon, in
een vervolgnota die het Secretariaat wenst te realiseren in samenwerking met het
Federaal Planbureau. Wel gaan we hier kort in op de hervorming die op het ogenblik van dit schrijven in de steigers staat, met name op die punten waar ze raakt aan
de wezenlijke kenmerken van het Belgische werkloosheidsstelsel (zie tekstkader).

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE RECENTSTE HERVORMING IN BELGIE?
De voorwaarden verbonden aan de werkloosheidsuitkering (op basis van arbeidsprestaties) veranderen enigszins. De toegang tot de uitkering is versoepeld. Jonge
werklozen tot 36 jaar moeten minstens 12 maanden hebben gewerkt in 21 maanden i.p.v. in 18 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag. Voor de overige
leeftijdscategorieën is de referteperiode zelfs met zes maanden verhoogd. Verder
wordt de controle van de ‘actieve’ beschikbaarheid in 2013 uitgebreid naar oudere werklozen tot 55 jaar en in 2016 tot ten minste 58 jaar. Niet alleen wordt de
controle uitgebreid, ze wordt tevens versneld. De gebruikelijke controletermijnen worden namelijk gehalveerd (7). Ook de definitie van de passende dienstbetrekking wordt aangepast. Zo wordt de afstandsgrens om een baan te zoeken,
ongeacht de verplaatsingsduur, van 25 km op 60 km gebracht.
Een speerpunt van de hervorming is het versterken van de zgn. degressiviteit van
de werkloosheidsuitkeringen en houdt in dat het uitkeringsbedrag sterker gaat
afnemen met de duur van de werkloosheid. Hiertoe wordt de werkloosheidsverzekering als volgt aangepast. Tijdens de eerste drie maanden van werkloosheid
zal de werkloosheidsuitkering worden berekend op basis van een hoger berekeningspercentage: 65% in plaats van 60%. Na één jaar werkloosheid gaat de zgn.
tweede periode van start die voortaan minimaal 2 maanden zal duren plus 2
maanden per loopbaanjaar tot maximaal 36 maanden of drie jaar. Deze periode

(7) Momenteel vindt het eerste evaluatiegesprek plaats na 15 maanden werkloosheid voor werklozen
jonger dan 25 jaar en na 21 maanden werkloosheid voor werklozen van 25 jaar en ouder.
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wordt opgesplitst in twee deelperioden. De eerste en de tweede deelperiode
duren respectievelijk maximaal 12 en 24 maanden. In de tweede deelperiode
treedt een bijkomend degressiviteitsmechanisme in werking waarbij de werkloosheidsuitkering om de zes maanden zal dalen met een bedrag gelijk aan één vijfde
van het verschil met de huidige minima voor gezinshoofden en alleenstaanden en
het huidige forfait voor samenwonenden. In de derde periode, na in totaal maximaal 48 maanden, wordt vervolgens enkel meer het minimum- of het forfaitbedrag uitgekeerd. Niet alle werklozen zullen echter aan deze degressiviteitsregels
onderworpen zijn. Uitgezonderd zijn de werklozen die een beroepsverleden hebben van minimaal 20 jaar (8), de werkloze die 55 jaar en ouder zijn en de werklozen met 33% verminderde arbeidsgeschiktheid.
Wat zijn nu de gevolgen hiervan voor de Belgische ‘eigenheden’ ten opzichte van
de buurlanden?
1. Op zich zijn degressieve uitkeringen in de werkloosheidsverzekering vrij
uniek, al gelden ook in Nederland sinds 2005 bij het begin van de werkloosheidsperiode hogere uitkeringen, eveneens via een hoger berekeningspercentage. In
Frankrijk werd in 2001 de degressiviteit dan weer afgevoerd. In Duitsland is het
zo dat in het eerste en het tweede jaar van werkloosheidsbijstand een supplement is voorzien boven op de basisbedragen, dat in het tweede jaar maar de helft
meer is van het bedrag in het eerste jaar. Op die manier kent de eventuele overgang van de werkloosheidsverzekering naar de werkloosheidsbijstand een geleidelijk verloop.
2. De Belgische werkloosheidsuitkeringen mogen dan meer dan voorheen dalen
met de uitkeringsduur, het principe van onbeperkte uitkeringsduur blijft overeind. Toch kunnen we op dit punt enige toenadering vaststellen ten aanzien van
de buurlanden. Immers, de periode waarin de uitkering gekoppeld is aan het
vroegere loon zal voortaan in de regel worden beperkt volgens het aantal loopbaanjaren. De beperking is weliswaar niet zo sterk als in de buurlanden. Daarna
valt de werkloze terug op een minimumbedrag dat in tegenstelling tot de buurlanden niet gekoppeld is aan een bestaansmiddelentoets maar wel varieert volgens het gezinsstatuut, met een hoger bedrag voor een werkloze met gezinslast.
Dit minimumbedrag verschilt echter nauwelijks van het bedrag dat uitgekeerd
wordt in de sociale bijstand, zijnde het leefloon (9). Het verschil met de buurlanden zit hem vooral in de situatie van de samenwonende werklozen zonder
gezinslast. Daar waar langdurige werklozen in dit statuut in België nog een (laag)
forfait ontvangen, is dit in de buurlanden waarschijnlijk niet het geval aangezien
de uitkeringen voor langdurige werklozen er gekoppeld zijn aan een bestaansmiddelentoets die rekening houdt met het inkomen van de partner.

(8) Deze loopbaanvoorwaarde wordt op 1 november 2014 verhoogd tot 23 jaar.
(9) Het minimum voor een gezinshoofd in de werkloosheid bedraagt momenteel slechts vier procent
meer dan het leefloon.
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3. Een wezenlijk verschil met vroeger is dat het nieuwe degressiviteitsmechanisme, behoudens de aangehaalde uitzonderingen, alle werklozen treft ongeacht
hun gezinssituatie. Dit houdt een breuk in met het verleden, waar de zgn. gezinsmodulering van de werkloosheidsuitkering sterker speelde. Niettemin blijft België zich op dit punt onderscheiden van de buurlanden. Verschillen tussen de
gezinscategorieën van werklozen in de mate waarin de uitkering daalt, blijven
immers bestaan.
4. Voor de spanning tussen de minimum- en de maximumuitkering zijn de gevolgen van de hervorming dubbel. Enerzijds neemt door een hoger berekeningspercentage de maximumuitkering – en hiermee de spanning – in de eerste drie
maanden van werkloosheid toe, weliswaar onvoldoende om de kloof met de
buurlanden te dichten. Anderzijds neemt de spanning voor langdurige werklozen, na twee jaar werkloosheid, af door de toepassing van de nieuwe degressiviteitsregels.
Boven op een sterkere degressiviteit heeft de hervorming verder ook ernstige
gevolgen voor de bijzondere regimes die eigen zijn aan het Belgische werkloosheidsstelsel, niet in het minst voor de werkloze schoolverlaters, voor wie de
wachtuitkering herdoopt werd tot inschakelingsuitkering en de wachttijd tot
de beroepsinschakelingstijd. Deze hervorming brengt de vroegere wachttijd van
zes, negen en twaalf maanden naargelang de leeftijd op twaalf maanden ongeacht
de leeftijd. Het houdt tevens strengere toegangsvoorwaarden in waardoor de
werkloze, om aanspraak te maken op de uitkering, zal moeten aantonen dat hij
actief naar werk zoekt. Bovendien zijn deze uitkeringen niet langer onbeperkt in
de tijd maar beperkt tot hoogstens drie jaar. Bovendien zijn ook de oudere werklozen getroffen voor wie de leeftijd om recht te hebben op de anciënniteitstoeslag is opgetrokken van 50 tot 55 jaar.
In globo kunnen we stellen dat de hervorming van de Belgische werkloosheidsverzekering raakt aan haar eigenheden, maar dat de ingrepen niet van die aard
zijn dat ze de verschillen met de werkloosheidsstelsels in de buurlanden volledig
wegvegen, wezenlijke verschillen blijven inderdaad bestaan.

2.2.

DE WERKLOOSHEIDSREGELING IN RUIME ZIN
De vergelijking van werkloosheidsstelsels zouden we hier kunnen beëindigen, maar
dan zou het plaatje verre van volledig zijn. Het valt immers vaak voor dat werklozen
ook andere sociale uitkeringen genieten dan de werkloosheidsuitkering zelf. Het
gaat om uitkeringen die eerder inkomensaanvullend en behoeftegebonden zijn,
zoals een aanvulling van de sociale bijstand, een verhoogde kinderbijslag, een huisvestingstoelage, etc. Deze uitkeringen kunnen de inkomenssituatie van werklozen
in meer of mindere mate beïnvloeden en zijn daarom relevant om mee in beschou-
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wing te nemen. Zeker voor de werkloze wiens uitkering aan de lage kant is, kan het
om een belangrijke bijkomende bron van inkomen gaan. In dit verband spreken we
van de werkloosheidsregeling in ruime zin. Net op dit punt blijken de buurlanden
sterk van België te verschillen. Op basis van de eerder vermelde landenfiches van de
OESO overlopen we per land kort op welke aanvullende uitkeringen, los van de
sociale bijstand, de werklozen kunnen rekenen. Het betreft opnieuw de regelgeving
zoals die gekend en van toepassing was op 1 juli 2009.
In België blijven de aanvullende inkomensgebonden uitkeringen beperkt tot sociale
toeslagen op de kinderbijslag. Werklozen met kinderen ten laste hebben vanaf de
zevende maand werkloosheid recht op een verhoogde kinderbijslag, tenminste
zolang het gezinsinkomen een bepaalde grens niet heeft overschreden. Dit recht
blijft trouwens behouden tot maximaal twee jaar na werkhervatting. Het zijn vaste
bedragen van 42,46 EUR per maand voor een eerste kind en 26,32 EUR per maand
voor een tweede kind. Bovendien maken éénoudergezinnen, als hun inkomen niet
hoger ligt dan het grensbedrag, bijkomend aanspraak op een sociale toeslag op de
kinderbijslag van 21,22 EUR per maand en per kind.
Net als België kent ook Duitsland een toeslag op de kinderbijslag (Kinderzuschlag).
Deze toeslag is op 1 januari 2005 in werking getreden met als doel te vermijden dat
ouders een beroep zouden moeten doen op de werkloosheidsbijstand om in de
basisbehoeften van hun kinderen te voorzien. Het bedrag ligt daarentegen niet vast,
maar varieert volgens het gezinsinkomen tot maximaal 140 EUR per maand en per
kind. Verder bestaat ook een huisvestingstoelage (Wohngeld) waarvan het bedrag
wordt bepaald in functie van de gezinsgrootte, het gezinsinkomen en tot op zekere
hoogte de huisvestingsuitgaven, zoals de huur of de aflossing van de hypothecaire
lening. Zijn echter niet gerechtigd, de werklozen die afhangen van de werkloosheidsbijstand omdat inzake huisvesting reeds een tegemoetkoming is voorzien via
de bijstandsuitkering (cf. supra). Deze tegemoetkoming hangt eveneens af van de
gezinsgrootte en de huisvestingsuitgaven, waaronder de huur of de schuldaflossing
(alleen de intrest, niet de kapitaalaflossingen) alsook de onkosten voor verwarming,
woonverzekering, woonbelasting, etc. De in rekening gebrachte bedragen zijn echter begrensd.
In Frankrijk bestaan meerdere schema’s van huisvestingstoelagen: Aide personnalisée au logement (APL), Allocation de logement à caractère familial (ALF), Allocation de logement à caractère social (ALS), Allocation de logement (AL). De bedragen variëren telkens volgens het gezinsinkomen, de gezinsgrootte en -samenstelling,
de uitgaven voor de huur of de aflossing van de hypothecaire lening (tot het plafond
bereikt is), alsook de uitgaven voor andere huisvestingslasten (via forfaits).
In Nederland ten slotte omvatten de aanvullende inkomensgebonden uitkeringen
zowel een toeslag op de kinderbijslag als een huisvestingstoelage. De toeslag op de
kinderbijslag (Kindgebonden budget) bestaat sinds 2008 en vervangt de zgn. Kinderkorting die tot en met 2007 een vermindering inhield van de belastingen en de
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sociale bijdragen. Afhankelijk van het gezinsinkomen loopt deze toeslag op tot maximaal 1.011 EUR per jaar voor één kind en 1.322 EUR per jaar voor twee kinderen.
De huisvestingstoelage betreft in tegenstelling tot Duitsland en Frankrijk enkel een
huursubsidie (Huurtoeslag) waarbij het bedrag samenhangt met de (begrensde)
huur, het gezinsinkomen, de gezinsgrootte en –samenstelling.

3.

HOE DE INKOMENSGEVOLGEN VAN WERKLOOSHEID EVALUEREN?
Hierboven gaven we een beknopt overzicht van de werkloosheidsregelingen in België en de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland voor het jaar 2009. Welnu,
welke gevolgen hebben deze regelingen uiteindelijk voor de inkomenssituatie van
de werkloze? Ons interesseert vooral het antwoord op de volgende deelvragen. Ten
eerste, in hoeverre volstaan de uitkeringen om aan de armoede te ontsnappen? Ten
tweede, in hoeverre volstaan de uitkeringen om de verworven levensstandaard op
peil te houden? Anders gesteld, in welke mate wordt het gederfde loon gedekt door
de werkloosheidsuitkering? We staan hier even stil bij de methode die we voor deze
beoordeling zullen hanteren.

3.1.

SIMULEREN OM TE KUNNEN EVALUEREN: HET “TAX-BENEFIT MODEL” VAN DE OESO
De evaluatie steunt op het baanbrekend werk dat de OESO in dit verband heeft verricht. Voor elk lid van de organisatie ontwikkelde de OESO, in samenwerking met
een uitgebreid netwerk van nationale experts, het “Tax-Benefit Model”. Dit model
laat toe om de gevolgen van heel diverse, vaak complexe, uitkeringsregelingen voor
de inkomenssituatie van werklozen in kaart te brengen en hieromtrent internationale vergelijkingen op te zetten. Meer vertrouwde toepassingen van dit model vinden
we terug in vergelijkende studies over financiële vallen in de werkloosheid waarin
wordt nagegaan wat werklozen bij werkhervatting financieel te winnen of te verliezen hebben, zie bijvoorbeeld in de jaarlijkse publicatie ‘Employment outlook’ van
de OESO en in publicaties aan de Europese Commissie (zoals bijv. Carone et al.,
februari 2009 en Stovicek en Turrini, mei 2012).

TABEL 2: MOGELIJKE VERONDERSTELLINGEN VOOR SIMULATIES MET HET TAX-BENEFIT MODEL
VAN DE OESO
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Profielkenmerken van de werkloze
Leeftijd
Gezinssituatie
1) Alleenstaande
2) Éénoudergezin
3) Éénverdienerskoppel
4) Éénverdienersgezin
5) Tweeverdienerskoppel
6) Tweeverdienersgezin
Loopbaanhistoriek
Laatste loon
Werkloosheidsduur

Veronderstellingen
40 jaar
Kinderen:
Partner:
Géén
Géén
Twee, van 4 en 6 jaar oud
Géén
Géén
Inactief
Twee, van 4 en 6 jaar oud
Inactief
Géén
Werkend, aan 67% van het gemiddeld brutoloon
Twee, van 4 en 6 jaar oud
Werkend, aan 67% van het gemiddeld brutoloon
Bediende, voltijds, 22 loopbaanjaren
Van 0% tot 200% van het gemiddelde brutoloon
Van 1 tot 60 maanden werkloosheid
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Meer in het bijzonder is het met dit model mogelijk om voor verschillende ‘typegevallen’ het beschikbare inkomen op jaarbasis, ná belastingen en sociale bijdragen
dus, te berekenen voor het gezin als geheel. Het vertrekt hierbij van de regelgeving
zoals die gekend en van toepassing is op 1 juli van het betreffende jaar en die geëxtrapoleerd wordt voor het volledige jaar, hier 2009 (10). De ‘typegevallen’ verwijzen naar het geheel van veronderstellingen aangaande het profiel van de werkloze
die van belang (kunnen) zijn voor de berekening van de uitkeringen, de belastingen
en de sociale bijdragen: zijn leeftijd, zijn laatst verdiende loon, zijn aantal loopbaanjaren, zijn gezinssituatie (het aantal kinderen en hun leeftijd, de aanwezigheid van
een partner en diens activiteitsstatus) en zijn werkloosheidsduur. Alle mogelijke veronderstellingen zijn opgelijst in tabel 2. Op te merken valt dat de OESO de lonen uit
praktische overwegingen telkens in procent van het gemiddelde brutoloon uitdrukt
om via loonniveaus internationaal te vergelijken. Het gemiddelde brutoloon in de
OESO-definitie dekt de activiteitstakken C tot en met K van de NACE-code-terminologie en omvat zowel de arbeiders als de bedienden die voltijds werken. Dit loon is
met inbegrip van de vergoedingen voor overuren alsook andere regelmatige vergoedingen zoals het vakantiegeld en de eindejaarspremie.
In de berekening van het beschikbare gezinsinkomen houdt het Tax-Benefit Model
met meer rekening dan alleen de werkloosheidsuitkering en, desgevallend, de universele kinderbijslag. De simulaties van de OESO houden inderdaad ook rekening
met de mogelijkheid van andere aanvullende, veelal inkomensgebonden, uitkeringen waarop werklozen zich zouden kunnen beroepen en die we eerder hebben aangehaald, zoals een huursubsidie, een hogere kinderbijslag of een aanvulling van de
sociale bijstand op de werkloosheidsuitkering. Het Tax-Benefit Model van de OESO
laat dus toe om de gevolgen te schetsen van deze aanvullende uitkeringen voor de
inkomenssituatie van werklozen. Voor de berekening van huisvestingstoelagen
maakt het model de (sterk) vereenvoudigende veronderstelling dat de huisvestingsuitgaven volledig uit huur bestaan en goed zijn voor twintig procent van het gemiddelde brutoloon, ongeacht de gezinssituatie en het gezinsinkomen. Dit percentage
zou volgens de OESO (2007, p. 192) ongeveer overeenstemmen met het gemiddelde uitgavenniveau in de landen van de OESO.

(10) De OESO stelt telkens met een vertraging van ongeveer twee jaar de resultaten van het TaxBenefit Model ter beschikking op hun webstek OECD.STAT (Zie link:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FIXINCLSA). In 2011 hadden de recentste simulaties
dus betrekking op het jaar 2009.
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De vraag is vervolgens welke typegevallen zich het best lenen voor de internationale
vergelijking. Bij gebrek aan gegevens is het echter onmogelijk om uit te maken
welke typegevallen het meest representatief zijn voor deze oefening. Bovendien zijn
typegevallen die representatief zijn voor één land niet noodzakelijk representatief
voor een ander. Het is verleidelijk om zoals gangbaar is in internationale vergelijkingen, het aantal typegevallen te beperken en zo gemakkelijk het overzicht te bewaren. Bijvoorbeeld in wat het loonniveau en de gezinssituatie betreft, is het gebruikelijk een alleenstaande (zonder kinderen) te veronderstellen wiens laatst verdiende
loon 67% van het gemiddelde brutoloon bedraagt. Met name de zgn. structurele
indicator voor (financiële) werkloosheidsvallen die de Europese Commissie sinds
2001 jarenlang heeft gebruikt voor de opvolging van de Lissabonstrategie (tot
2010), en eveneens is berekend met behulp van het Tax-Benefit Model van de
OESO, ging uit van deze veronderstellingen. In navolging van de Europese Commissie heeft ook de Hoge Raad voor Werkgelegenheid in het verleden deze indicator
gebruikt voor het duiden van financiële vallen in de werkloosheid, zie bijv. het jaarverslag 2010. De Europese Commissie blijkt deze indicator ook te handhaven in het
kader van de opvolging van de nieuwe beleidsstrategie EU2020 (zie Europese Commissie, november 2010).
Zoals hierna zal blijken, hebben we er in deze studie bewust níet voor geopteerd
om het aantal typegevallen te beperken, wel integendeel, we bekijken meerdere
gezinssituaties, we veronderstellen een brede loonwaaier, we volgen werklozen
over een lange werkloosheidsduur, etc. Dit mag dan waarschijnlijk geen éénduidige
conclusies opleveren, genre “als werkloze ben je best af in…”, het helpt ons wel om
een beter inzicht te verwerven in de werking van de verschillende werkloosheidsregelingen en, meer bepaald, in de gevolgen hiervan voor het verband tussen de inkomenssituatie van de werkloze aan de ene kant en zijn vroegere loon, zijn gezinssituatie en zijn werkloosheidsduur aan de andere kant.

3.2.

SOLIDARITEIT EN VERZEKERING, TWEE TOETSSTENEN OM TE EVALUEREN
Wie beleidsresultaten evalueert, moet duidelijk zijn over het normatieve uitgangspunt
dat hij hierbij hanteert. Hier evalueren we de inkomenssituatie van werklozen aan de
hand van twee fundamentele doelstellingen van de sociale zekerheid, zijnde het waarborgen van een minimuminkomen en het waarborgen van de verworven levensstandaard.
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De eerste beleidsdoelstelling slaat op het solidariteitskarakter van de
werkloosheidsregeling (11) en toetsen we af door per typegeval het beschikbare
gezinsinkomen van de werkloze te vergelijken met de conventionele Europese
armoedegrens. Deze inkomensdrempel bedraagt 60% van het mediaan equivalent
beschikbaar gezinsinkomen en is afgeleid uit de zgn. EU-SILC-enquête (Statistics on
Income and Living Conditions) die een jaarlijkse enquête is naar de inkomens- en
levensomstandigheden van private huishoudens (12). Het beschikbare gezinsinkomen is in deze enquête gedefinieerd als de som van alle inkomens van alle leden van
het huishouden, ná belastingen, sociale bijdragen en transfers tussen huishoudens.
Het omvat het inkomen uit arbeid als loontrekkende of zelfstandige, het inkomen
uit kapitaal (o.a. dividenden en intresten), het inkomen uit eigendom en sociale uitkeringen. Het beschikbare gezinsinkomen is bovendien gecorrigeerd voor de gezinsgrootte door het te delen, niet met het aantal gezinsleden, maar met een ‘equivalentiefactor’ die opgesteld is volgens de ‘gewijzigde OESO-schaal’ met een gewicht ‘1’
voor de referentiepersoon in het huishouden, een gewicht ‘0,5’ voor elke andere
persoon ouder dan 14 jaar en een gewicht van ‘0,3’ voor elk kind. Dit betekent dus
dat om te vergelijken met de armoedegrens, we voor elk typegeval het beschikbare
gezinsinkomen moeten delen door de passende equivalentiefactor teneinde over het
beschikbare equivalente gezinsinkomen te beschikken. Omgekeerd, als we het
bedrag van de armoedegrens vermenigvuldigen met de passende equivalentiefactor,
krijgen we per typegeval het grensbedrag waarmee we het beschikbare gezinsinkomen kunnen vergelijken en zodoende kunnen bepalen of het gezin in armoede leeft.
De armoedegrens die we in deze evaluatie hanteren, komt van EU-SILC 2009 en
heeft betrekking op de inkomens van het kalenderjaar 2008. Aangezien de simulaties van het Tax-Benefit Model het jaar 2009 betreffen, hebben we deze grensbedragen voor België en de buurlanden geïndexeerd op basis van de geharmoniseerde
index van consumptieprijzen (Eurostat, New Cronos). De bedragen voor de Europese armoedegrens die we in deze beoordelingsoefening hanteren, worden per gezinssituatie en per land voorgesteld in tabel 3 (13).

(11) Het solidariteitsprincipe in de sociale zekerheid slaat in se op meer dan alleen het waarborgen
van een minimuminkomen. Het houdt ook verband met de relatie tussen de premie (of de bijdrage)
en het risico dat de verzekering dekt. In tegenstelling tot gewone verzekeringen staan de premies in
de sociale zekerheid meestal niet in verhouding tot het gedekte risico: iedereen betaalt eenzelfde bijdragepercentage ongeacht de kans dat hij een risico zal opleveren. Zo betaalt een laaggeschoolde
voor de werkloosheidsverzekering in verhouding tot zijn loon eenzelfde, of zelfs lagere, bijdrage dan
een hooggeschoolde, hoewel zijn kans op werkloosheid veel hoger ligt. Deze vorm van solidariteit,
risicosolidariteit in het jargon, bestuderen we hier niet.
(12) De enquête is vanaf 2004 Europees gereglementeerd en sindsdien verplicht voor de lidstaten
van de Europese Unie. Ze vervangt de ECHP-enquête – European Community Household Panel – die
van 1994 tot 2001 jaarlijks plaatsvond. Beide enquêtes verschillen echter van elkaar op een aantal
belangrijke punten, waaronder de inkomensdefinitie.
(13) Ondertussen zijn de armoedegrensbedragen van EU-SILC 2010 beschikbaar. De verschillen met
de bedragen die hier zijn toegepast, zijn echter dermate klein dat het nauwelijks gevolgen heeft voor
de evaluatie.
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TABEL 3: DE EUROPESE ARMOEDEGRENS IN BELGIE EN DE BUURLANDEN, MAANDBEDRAGEN IN
EUR, 2009
Alleenstaande zonder kinderen
Alleenstaande met twee kinderen
Koppel zonder kinderen
Koppel met twee kinderen

België
956
1529
1433
2007

Duitsland
929
1487
1394
1952

Frankrijk
982
1572
1474
2063

Nederland
1022
1635
1532
2145

Bron: eigen berekeningen o.b.v. EU-SILC 2009.

Het onderscheid tussen de werkloosheidsregeling in enge en in ruime zin is vooral
bij deze beleidsdoelstelling van tel. In welke mate dragen die aanvullende inkomensgebonden uitkeringen bij tot het verlichten van armoede? In welke mate verhogen
deze uitkeringen het ‘solidariteitsgehalte’ van de werkloosheidsregeling? Deze uitkeringen zijn, via het voorafgaande behoefte- en inkomensonderzoek, inderdaad vooral gericht op de laagste inkomens en kunnen op die manier een belangrijke rol spelen in het waarborgen van een minimuminkomen.
De tweede beleidsdoelstelling op basis waarvan we de inkomenssituatie van de
werkloze wensen te beoordelen, betreft het verzekeringskarakter van de werkloosheidsregeling. Hiervoor berekenden we per typegeval het zgn. inkomenvervangingspercentage, dat de verhouding weergeeft tussen het beschikbare gezinsinkomen
van de werkloze en het beschikbare gezinsinkomen toen hij of zij nog tewerkgesteld was. Dit laatste berekenen we eveneens met behulp van het Tax-Benefit Model
van de OESO op basis van het laatst verdiende loon. Om te kunnen nagaan in welke
mate de werkloosheidsuitkering het geleden loonverlies opvangt en derhalve hoe
het werkloosheidsstelsel zijn rol als inkomensverzekering vervult, rekenen we in
deze oefening noch de universele kinderbijslag, noch de andere inkomensaanvullende uitkeringen tot het beschikbare gezinsinkomen.
We dienen hierbij evenwel op te merken dat de methodologie van de OESO enigszins tot een overschatting van het vervangingspercentage leidt vanwege de loondefinitie die eigenlijk te ruim is om te kunnen fungeren als basis voor de berekening
van de uitkering. Door vergoedingen voor overuren, het vakantiegeld, de eindejaarspremie, etc. mee te nemen in de berekening van de uitkering, in plaats van enkel
het basisloon, neemt de teller van de breuk inderdaad toe. Het is moeilijk om de
omvang van deze overschatting in te schatten aangezien we geen enkel zicht hebben op het belang van deze vergoedingen in het gemiddelde brutoloon. Het is bij
ons weten de eerste keer dat dit probleem is aangekaart. Het impliceert overigens
ook dat de indicatoren die de OESO en de Europese Commissie voor de financiële
vallen in de werkloosheid hanteren – en eveneens gebaseerd zijn op het Tax-Benefit
Model – een onderschatting inhouden van wat de werkloze te winnen heeft bij
werkhervatting. In de mate waarin elk land een gelijkaardige overschatting van het
vervangingspercentage kent, blijft de internationale vergelijking wel overeind.
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We noteren ook dat door behalve het verzekeringskarakter ook het solidariteitskarakter van elke werkloosheidsregeling te beoordelen, we opnieuw afwijken van wat
gebruikelijk is in internationale vergelijkingen van instellingen als de OESO of de
Europese Commissie die de generositeit van een werkloosheidsregeling vaak alleen
beoordelen op basis van vervangingspercentages (zie bijv. OESO, 2011, p. 40) (14).

4.

DE INKOMENSZEKERHEID VOOR WERKLOZEN GEWIKT EN GEWOGEN
Na de methode voor het evalueren van de inkomensgevolgen van de verschillende
werkloosheidsstelsels te hebben uiteengezet, komen we nu toe aan de resultaten
van de beoordelingsoefening. De simulatieresultaten die we hier zullen voorstellen,
zijn gerealiseerd vertrekkende van de gegevens die de OESO ter beschikking stelt op
zijn webstek OECD.STAT (15), alsook van de gegevens die we op aanvraag hebben
ontvangen (16). De bespreking valt uiteen in twee delen. We vatten de beoordelingsoefening aan door de inkomenssituatie van de werkloze bij aanvang van de
werkloosheid van naderbij te bekijken. Vervolgens bekijken we hoe de inkomenssituatie van de werkloze evolueert met de duur van de werkloosheid. We herinneren
er opnieuw aan dat de resultaten de situatie op 1 juli 2009 weergeven. Voor België
betekent dit dat er geen rekening is gehouden met de op til zijnde hervorming. Wel
trachten we hier voorzichtig de weerslag in te schatten die de maatregelen hebben
op onze bevindingen.

4.1.

DE INKOMENSSITUATIE BIJ AANVANG VAN DE WERKLOOSHEID
In deze evaluatie houden we vast aan het onderscheid dat we eerder hebben
gemaakt tussen de werkloosheidsregeling in enge en in ruime zin. We stellen daarom
afzonderlijk de resultaten voor aangaande de inkomenssituatie zonder en met de aanvullende inkomensgebonden uitkeringen zoals de toelagen voor huisvesting, de toeslagen op de kinderbijslag en de aanvullende inkomenssteun via de sociale bijstand.

4.1.1.

Inkomenssituatie zonder aanvullende inkomensgebonden uitkeringen
Grafiek 2 en grafiek 3 geven de resultaten weer voor de inkomenssituatie van werklozen bij aanvang van de werkloosheid én zonder rekening te houden met de net
vermelde inkomensaanvullende uitkeringen.

(14) Noteer evenwel dat het (netto-)vervangingspercentage hier door de OESO anders wordt gedefinieerd dan in voorliggende studie. Voor de berekening ervan wordt tot het beschikbare gezinsinkomen ook de kinderbijslag gerekend, zowel het universele als (eventueel) het aanvullende inkomensgebonden bedrag. Huisvestingstoelagen en aanvullende inkomenssteun via de sociale bijstand zijn
niet inbegrepen.
(15) Zie link: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FIXINCLSA.
(16) We wensen hiervoor Mevr. Linda Richardson, die als beleidsanalyst verbonden is aan het departement Sociaal Beleid van de OESO, oprecht te bedanken.
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Grafiek 2 toont het equivalente beschikbare gezinsinkomen van de werkloze in procent van het mediane equivalente beschikbare gezinsinkomen en dit afhankelijk van
het laatst verdiende loon op basis waarvan de uitkering is berekend. De resultaten
worden afzonderlijk afgebeeld voor vier gezinssituaties: de alleenstaande, het éénoudergezin, het éénverdienerskoppel en het éénverdienersgezin (cf. supra). Door dit
percentage te vergelijken met de Europese armoedegrens die 60% van het mediaan
equivalente beschikbare gezinsinkomen bedraagt, krijgen we enigszins zicht op het
armoederisico voor werklozen die uitsluitend van uitkeringen moeten leven. Volstaat de werkloosheidsuitkering, eventueel aangevuld met de universele kinderbijslag, om aan de armoede te ontsnappen?
Voor dezelfde typegevallen laat grafiek 3 het netto-inkomenvervangingspercentage
zien, opnieuw afhankelijk van het laatst verdiende loon, en toont zo in welke mate
de werkloosheidsuitkering het loonverlies opvangt. Ook hier laten we de tweeverdieners buiten beschouwing en spitsen we ons toe op gezinssituaties waarbij de
uitkering(en) de enige bron van inkomen is. Deze keuze volgt uit praktische overwegingen. Voor tweeverdieners is het namelijk zo dat het inkomenvervangingspercentage, dat op gezinsniveau is gedefinieerd (17), mede wordt bepaald door het
inkomen dat de werkende partner ontvangt en waarvoor de OESO gebruikelijk 67%
van het gemiddelde brutoloon veronderstelt. Dit houdt bijgevolg in dat deze indicator voor tweeverdieners niet perfect de mate weergeeft waarmee de
werkloosheidsuitkering het loonverlies indekt.
Beide grafieken gaan uit van een brede loonwaaier van 40% tot 150% van het gemiddelde brutoloon, met uitzondering van Frankrijk, waarvoor loonniveaus vanaf 50%
van het gemiddelde brutoloon worden verondersteld. Het interprofessionele minimumloon bedraagt in Frankrijk immers 49% van het gemiddelde brutoloon (volgens
de definitie van de OESO), terwijl in België en Nederland dit percentage neerkomt
op resp. 41% en 38% van het gemiddelde brutoloon. Duitsland ten slotte kent (vooralsnog) geen interprofessioneel minimumloon.

(17) De simulaties van het Tax-Benefit Model leveren inderdaad enkel het netto-inkomen op gezinsniveau en laten dus niet toe om het netto-inkomen van de referentiepersoon te onderscheiden van dat
van zijn werkende partner.

386

Nevejand-NL.qxp

20-6-2013

16:13

Page 387

EEN VERGELIJKENDE STUDIE OVER DE INKOMENSZEKERHEID VAN WERKLOZEN IN BELGIE EN DE BUURLANDEN

Een eerste, meer algemene vaststelling die we kunnen maken op basis van deze grafieken, is dat de resultaten inderdaad erg gevoelig kunnen zijn voor de keuze van de
typegevallen, en derhalve sterk afhangen van de veronderstellingen inzake de
gezinssituatie en het vroegere loonniveau van de werkloze. Dit is zeker het geval
voor België. Nemen we bijvoorbeeld het bovenvermelde typegeval van de alleenstaande werkloze, wiens vroegere loon gelijk was aan 67% van het gemiddelde brutoloon. Het is een typegeval dat in internationale vergelijkingen vaak opduikt als ijkpunt. De vervangingspercentages (zie grafiek 3) die we hierbij noteren voor België
en de buurlanden zijn als volgt: 89% voor België, 70% voor Frankrijk, 60% voor
Duitsland en 76% voor Nederland. De conclusie dat de Belgische werkloosheidsregeling veel genereuzer is dan die van de buurlanden ligt voor de hand. Voor dezelfde gezinssituatie, maar een lager loonniveau van bijv. 50% van het gemiddelde brutoloon loopt het verschil echter veel minder sterk op: 81% voor België ten opzichte
van 76% voor Frankrijk, 59% voor Duitsland en 75% voor Nederland. De verschillen
lopen evenzeer veel minder sterk op als we voor hetzelfde loonniveau van 67% van
het gemiddelde brutoloon het vervangingspercentage voor het éénverdienersgezin
beschouwen: 74% voor België tegenover 66% voor Frankrijk, 66% voor Duitsland en
77% voor Nederland. Wanneer we op basis van deze alternatieve typegevallen het
verzekeringskarakter van het Belgische werkloosheidsstelsel zouden beoordelen,
krijgen we een enigszins ander beeld van de Belgische werkloosheidsregeling. De
Belgische werkloosheidsregeling blijft weliswaar genereuzer dan die in de buurlanden, doch niet in de mate als aanvankelijk gesteld. Dit sterkt ons in het argument dat
we in internationale vergelijkingen van werkloosheidsregelingen, of het nu gaat om
de inkomenssituatie van werklozen of om financiële vallen in de werkloosheid, het
aantal typegevallen best niet te sterk beperken, willen we het beeld niet te veel vertekenen of verengen. Het inperken heeft enkel zin wanneer er voldoende aanwijzingen zijn voor de representativiteit van de typegevallen.
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GRAFIEK 2: HET EQUIVALENTE BESCHIKBARE GEZINSINKOMEN IN PROCENT VAN DE MEDIAAN,
IN VERGELIJKING MET DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, VOOR VIER GEZINSSITUATIES EN EEN VROEGER LOON VAN 40% TOT 150% VAN HET GEMIDDELDE LOON, BIJ AANVANG VAN DE WERKLOOSHEID, 2009
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GRAFIEK 3: HET NETTO-INKOMENVERVANGINGSPERCENTAGE, VOOR VIER GEZINSSITUATIES EN
EEN VROEGER LOON VAN 40% TOT 150% VAN HET GEMIDDELDE LOON BIJ AANVANG VAN DE
WERKLOOSHEID, 2009

389

Nevejand-NL.qxp

20-6-2013

16:13

Page 390

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

Na deze meer algemene vaststelling komen we toe aan de eigenlijke evaluatie van de
verschillende werkloosheidsregelingen, te beginnen met het solidariteitskarakter
van de werkloosheidsregeling (zie grafiek 2). We komen hierbij tot de volgende
bevindingen. Weinig verrassend laten de resultaten niet toe om op een ondubbelzinnige manier te bepalen waar je het er als werkloze het best, noch het slechtst, van afbrengt. Wel duidelijk is dat de werkloosheidsuitkering als enige inkomensbron voor
het gezin vaak niet volstaat om aan de armoede te ontsnappen, zeker niet voor de
laagste loonniveaus. In België lopen zelfs de hoogste lonen een risico op armoede. Zo
blijkt voor gezinshoofden dat ook de maximumuitkering bij aanvang van de werkloosheid nauwelijks volstaat om aan de armoede te ontsnappen, laat staan bij langere
werkloosheidsduur wanneer het maximumbedrag na 6 en 12 maanden werkloosheid
behoorlijk sterk afneemt. In de buurlanden lijkt dit toch minder voor te vallen, het
loonplafond ligt er namelijk aanzienlijk hoger waardoor een hoger loon (en dito
sociale bijdrage) meer dan in België effectief leidt tot een hogere uitkering. Lagere
lonen lijken daarentegen in België over het algemeen minder slecht beschermd te
zijn, maar nog te zwak in vergelijking met de Europese armoededrempel. Als we de
verschillende gezinssituaties vergelijken, stellen we vast dat zowel in België als in de
buurlanden, de éénverdieners het meest kans lopen op armoede en de alleenstaanden het minst. Terwijl in België de kloof met de armoedenorm voor éénverdienergezinnen met de hoogste uitkering al tien procentpunt bedraagt, moet in de buurlanden het laatst verdiende loon al heel hoog zijn, hoger dan het gemiddelde brutoloon,
opdat de uitkering zou volstaan om het equivalente beschikbare gezinsinkomen
boven de armoedegrens te tillen. Dit is niet geheel verwonderlijk aangezien de
armoedegrens voor deze gezinssituatie hoger ligt vanwege de gezinsgrootte en
-samenstelling, terwijl de uitkering (bij aanvang van de werkloosheid) onafhankelijk
van de gezinssituatie wordt berekend, behalve dan in Duitsland, waar de uitkeringen
voor werklozen met kinderlast op basis van een hoger vervangingspercentage worden berekend (67% i.p.v. 60%). Ook de bedragen van de universele kinderbijslag blijken hier niet te volstaan als financiële tegemoetkoming voor de kinderen ten laste,
zelfs niet voor Duitsland, dat merkelijk hogere bedragen toekent (18).
Wat het verzekeringskarakter van de werkloosheidsregelingen betreft (zie grafiek 3),
vallen meteen de verschillen in het verloop van de vervangingspercentages tussen België en de buurlanden op. Vooral Duitsland blijkt hierbij de tegenpool van België te zijn.

(18) Op 1 juli 2009 bedroeg de universele kinderbijslag in Duitsland 4.136 EUR op jaarbasis tegen
1.487 EUR in Frankrijk, 1.727 EUR in Nederland en 3.048 EUR in België. Merk op dat in Duitsland de
universele kinderbijslag de vorm aanneemt van een terugbetaalbaar belastingkrediet dat maandelijks
wordt verrekend.
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In België varieert het vervangingspercentage sterk volgens het loonniveau. Het verloop vertoont een merkwaardige knik waarbij de vervangingsratio eerst afneemt
(althans voor het éénoudergezin, het éénverdienerskoppel en het éénverdienersgezin), dan toeneemt en ten slotte snel terug afneemt. De dalende gedeeltes zijn resp.
gekoppeld aan de minimumuitkering voor de lage lonen (d.i. voor een gezinshoofd
en een loonniveau lager dan 46% van het gemiddelde brutoloon) en de maximumuitkering voor de hoge lonen (d.i. een loonniveau hoger dan 65% van het gemiddelde brutoloon). In beide intervallen ligt het uitkeringsbedrag vast, onafhankelijk van
het loonniveau, waardoor de vervangingspercentages dalen als het loonniveau stijgt.
Terwijl minima verhinderen dat het inkomensverlies te hoog uitvalt, zorgen de lage
berekeningsplafonds, en dito maxima, in België ervoor dat het inkomensverlies voor
werklozen heel snel oploopt met het loonniveau. Zo loopt het inkomensverlies voor
een alleenstaande werkloze, wiens loon voordien 67% van het gemiddelde brutoloon bedroeg, op tot 11%, aan het gemiddelde brutoloon wordt dit ruim 30%. In het
interval daartussen, waarbij de koppeling van de uitkering aan het loon wel is
gehandhaafd, vertoont het vervangingspercentage dan weer een vreemd stijgend
patroon dat volledig te wijten is aan de (para)fiscale begunstiging van vervangingsinkomens waardoor de werkloze in de voorgestelde typegevallen noch sociale bijdragen, noch belastingen moet betalen. Dit heeft immers tot gevolg dat als het brutoloon stijgt, de uitkering netto meestijgt, terwijl het nettoloon slechts in mindere
mate stijgt, wat het vervangingspercentage doet toenemen. We kunnen besluiten
dat in België zowel het werkloosheidsstelsel als het bijzonder gunstige (para)fiscale
regime voor uitkeringen bijdragen tot een ongelijke dekking van het inkomensverlies. Dit betekent echter niet dat België voor het geboden dekkingsniveau ondermaats presteert. Vooral in vergelijking met Duitsland is het tegendeel waar: voor
lonen tot ongeveer het niveau van het gemiddelde brutoloon vallen belangrijke verschillen in de vervangingspercentages te noteren in het voordeel van de Belgische
werkloze. Wel tekenen zich meer dan in de buurlanden belangrijke niveauverschillen af tussen de gezinssituaties met vervangingspercentages tot boven 90% voor de
alleenstaande en tot slechts 75% voor het éénverdienersgezin en dit ondanks de toepassing van identieke berekeningspercentages. Ook hier speelt de fiscaliteit een rol
waarop we later zullen terugkomen.
Duitsland kent weinig verassend een vlak verloop van het vervangingspercentage:
ongeacht het loonniveau bedraagt het vervangingspercentage ongeveer 60% voor
werklozen zonder kinderlast (de alleenstaande en het éénverdienerskoppel) en 65%
voor werklozen met kinderlast (het éénoudergezin en het éénverdienerskoppel),
wat min of meer overeenstemt met de berekeningspercentages die worden toegepast op het nettoloon. Werklozen lijden derhalve een betrekkelijk hoog inkomensverlies van respectievelijk 40% en 35%. De mate waarin de werkloze verzekerd is
tegen inkomensverlies hangt dus niet af van zijn loonniveau, maar enkel van de aanwezigheid van kinderen ten laste. Lage en hoge lonen, waarop identieke sociale bijdragepercentages van toepassing zijn, worden even goed gedekt door de werk-
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loosheidsverzekering, tenminste voor de loonwaaier die we hier veronderstellen
(19).
Net als Duitsland kent Frankrijk zo goed als vlakke profielen en zijn hun vervangingspercentages, gaande van 65% tot 70%, vergelijkbaar. De laagste lonen zijn weliswaar beter verzekerd, met percentages tot 80% van het laatst verdiende loon,
onder meer omdat de laagste uitkeringen nauwelijks of geen belastingen betalen.
In Nederland tot slot zorgen de minimum- en de maximumuitkering zoals in België
eveneens voor scherpe dalingen in de vervangingspercentages. Het loonplafond dat
in Nederland wordt gehanteerd voor de berekening van de uitkering, is met 108%
van het gemiddelde brutoloon inderdaad aanzienlijk lager dan dat in de buurlanden,
maar nog altijd ruim boven het loonplafond dat in België van toepassing is. Voor de
loongekoppelde uitkeringen, tussen de minimum- en de maximumuitkering,
varieert het dekkingsniveau alleen volgens de gezinssituatie van om en bij 68% voor
het éénoudergezin en 77% voor de overige gezinssituaties. De ongelijke dekking van
het inkomensverlies door de werkloosheidsverzekering is dus minder uitgesproken
dan in België.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE RECENTSTE HERVORMING IN BELGIE?
Voor het begin van de werkloosheidsperiode houdt de hervorming van de Belgische werkloosheidsverzekering in dat het vervangingspercentage voor de berekening van de werkloosheidsuitkering wordt verhoogd van 60% naar 65%. De gevolgen van deze verhoging zijn ter illustratie voor een gezinshoofd weergegeven in
grafiek 4. Het verhoogt de uitkering met bruto 8,3%, tenminste voor de werklozen die voorheen niet het minimumbedrag ontvingen. Het impliceert ook dat
minder loontrekkenden op het minimumbedrag zullen moeten terugvallen. Dit
verandert vanzelfsprekend de voorgestelde simulatieresultaten die de inkomenssituatie in de eerste maand werkloosheid weergeven. Toch kunnen we de gevolgen voor de belangrijkste conclusies relativeren. Deze verhoging betreft ten slotte slechts de eerste drie maanden en geldt voor álle gezinscategorieën.

(19) De loonwaaier die we hier veronderstellen, reikt tot 150% van het gemiddelde brutoloon. Het
loonplafond in de berekening van de uitkering ligt in Duitsland op 158,3% van het gemiddelde brutoloon, dus net buiten deze loonwaaier.
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GRAFIEK 4: GEVOLGEN VAN EEN VERHOGING VAN HET BEREKENINGSPERCENTAGE, SITUATIE VAN EEN GEZINSHOOFD, UITKERINGSBEDRAGEN PER 1 FEBRUARI 2012 (INDEX 117,27)
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4.1.2.

Inkomensbescherming via fiscale en parafiscale begunstiging
De resultaten die we hier hebben voorgesteld, zijn gerealiseerd op basis van het
beschikbare gezinsinkomen en dus ná aftrek van sociale bijdragen en belastingen.
Zoals we hierboven reeds hebben aangestipt, is het (para)fiscale regime voor de
werkloosheidsuitkering in België bijzonder voordelig in vergelijking met de buurlanden: behalve de vrijstelling van sociale bijdragen worden boven op het progressief
tariefstelsel van de personenbelasting belastingverminderingen toegekend. Het
belang van deze (para)fiscale begunstiging voor de inkomenssituatie van de werkloze wordt geïllustreerd in grafiek 5, waarin zowel het netto- als het bruto-inkomenvervangingspercentage worden afgebeeld voor het éénoudergezin bij een vroeger
loon van 40% tot 150% van het gemiddelde brutoloon. Het verschil tussen beide percentages geeft inderdaad de weerslag van de fiscale en parafiscale regels op het verzekeringkarakter van de werkloosheidsregeling weer. We hadden evengoed de
resultaten voor de andere gezinssituaties kunnen voorstellen, maar dat zou niets
wezenlijks veranderen aan wat we wensen te illustreren.
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GRAFIEK 5: HET BRUTO- EN NETTO-INKOMENVERVANGINGSPERCENTAGE, VOOR EEN EENOUDERGEZIN EN EEN VROEGER LOON VAN 40% TOT 150% VAN HET GEMIDDELDE LOON, BIJ
AANVANG VAN DE WERKLOOSHEID, 2009
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We stellen inderdaad vast dat de fiscaliteit en parafiscaliteit in België een belangrijke
bijdrage leveren aan de inkomensbescherming van werklozen (20). Zo kan voor het
éénoudergezin het verschil tussen bruto en netto oplopen tot bijna vijfentwintig
procentpunt, zodat een brutovervangingsratio van 60% (gelijk aan het berekeningspercentage) overeenkomt met een nettovervangingsratio van om en bij de 85%. Het
verschil loopt veel minder op voor de laagste lonen, niet geheel verwonderlijk
gezien de zgn. ‘werkbonus’ waarbij op de laagste lonen minder sociale bijdragen
moeten worden betaald en dus eveneens, in mindere mate weliswaar, van parafiscale begunstiging genieten. Voor de overige gezinssituaties varieert de maximale weerslag van de (para)fiscale begunstiging op het vervangingspercentage van ruim dertig
procentpunt voor de alleenstaande tot iets minder dan twintig procentpunt voor het
éénverdienersgezin. Het verklaart meteen ook waarom het éénverdienersgezin lagere nettovervangingspercentages laat optekenen dan de alleenstaande. Eenverdieners
hebben bij de fiscale begunstiging van uitkeringen minder te winnen, aangezien ze
bij tewerkstelling reeds relatief weinig belasting betalen vanwege de toepassing van
de huwelijksquotiënt in de berekening van de belasting (21).

(20) We herinneren eraan dat de simulaties van de OESO op jaarbasis zijn gerealiseerd. Dit betekent
dus dat hier wordt verondersteld dat de werkloze een volledig jaar werkloos is geweest. Het fiscale
en parafiscale voordeel is in dat geval maximaal. Inderdaad voor werklozen van minder dan één jaar,
die bijvoorbeeld een maand of meer aan de slag zijn geweest, zal de fiscale en parafiscale begunstiging van de werkloosheidsuitkering minder sterk doorwegen. Het is namelijk zo dat de cumulatie van
uitkeringen met bezoldigingen als werknemer leidt tot een dubbele beperking van de belastingvermindering: ten eerste, door het basisbedrag van de belastingvermindering te vermenigvuldigen met
de breuk die overeenstemt met de verhouding tussen het inkomen waarvoor de vermindering wordt
toegekend en het totale netto-inkomen (d.i. het totale belastbare inkomen vóór fiscale aftrekken) en
ten tweede, in functie van het totale belastbare inkomen (d.i. ná fiscale aftreken) waarbij boven een
zekere grens helemaal géén belastingvermindering meer wordt toegekend. Deze dubbele beperking
op de belastingvermindering maakt de overstap naar werk voor een werkloze financieel enigszins
minder aantrekkelijk en kan derhalve bijdragen tot het creëren van een werkloosheidsval (zie verslag
van de Hoge Raad voor Financiën, 2007, p. 54).
(21) Kort uitgelegd, worden samenwonenden in regel afzonderlijk belast, echter wanneer een van de
partners weinig of géén beroepsinkomen heeft, wordt bij de berekening van zijn personenbelasting
een deel van het beroepsinkomen van de andere partner aan hem toegekend, hetgeen de belastingfactuur voor het gezin als geheel aanzienlijk kan verlichten.
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Hoe zit het in de buurlanden? Het verschil tussen bruto en netto loopt in Duitsland
evenzeer op. Dit is echter niet het gevolg van (para)fiscale begunstiging, maar van
de berekeningswijze van de werkloosheidsuitkering die gebaseerd is op het nettoloon. De uitkering is dus per definitie een nettobedrag. Voor Nederland komen we
tot de verrassende vaststelling dat de (para)fiscaliteit een negatieve weerslag heeft
op het vervangingspercentage van het éénoudergezin: netto valt het percentage
lager uit dan bruto. Voor de andere gezinssituaties gaat dit weliswaar niet op, wel
bestaat er nauwelijks verschil tussen bruto en netto. Dit impliceert dat de werkloze,
ondanks de progressieve belastingtarieven die Nederland kent, in procent ongeveer
evenveel sociale bijdragen en belastingen afdraagt als toen hij nog aan de slag was,
en in het geval van de alleenstaande ouder zelfs meer. Dit is het resultaat van de fiscale en parafiscale korting die je in Nederland geniet wanneer je aan het werk bent,
de zgn. Arbeidskorting, en die voor werkende alleenstaande ouders bovendien
wordt verhoogd met de zgn. Inkomensafhankelijke combinatiekorting (22).
Werkloosheidsuitkeringen genieten in Nederland daarentegen van geen enkele korting op belastingen en sociale bijdragen. Ook Frankrijk kent een fiscale begunstiging
van arbeid via een (terugbetaalbaar) belastingkrediet (Prime pour l’emploi), dat
weliswaar alleen de laagste lonen treft. Dit resulteert echter niet in vervangingspercentages die netto gelijk zijn aan bruto, omdat op uitkeringen lagere tarieven van
sociale bijdrage gelden.

(22) Het bedrag van deze kortingen wordt verdeeld over de belastingen (7%) en de sociale bijdragen (93%).
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GRAFIEK 6: HET EQUIVALENTE BESCHIKBARE GEZINSINKOMEN IN PROCENT VAN DE MEDIAAN,
MET OF ZONDER AANVULLENDE INKOMENSGEBONDEN UITKERINGEN, VOOR EEN EENOUDERGEZIN EN EEN VROEGER LOON VAN 40% TOT 150% VAN HET GEMIDDELDE LOON, BIJ AANVANG
WERKLOOSHEID, 2009
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4.1.3.

Inkomenssituatie met aanvullende inkomensgebonden uitkeringen
Alvorens in te gaan op de resultaten voor werklozen met een langere werkloosheidsduur, bespreken we kort de weerslag van de aanvullende inkomensgebonden uitkeringen op bovenstaande resultaten inzake armoedebestrijding. Welk verschil maken
deze uitkeringen in de inkomensbescherming van werklozen als we hun beschikbaar gezinsinkomen vergelijken met de Europese armoedegrens van 60% van het
mediane equivalente beschikbare inkomen?
Grafiek 6 toont de resultaten voor het éénoudergezin. Het is de enige gezinssituatie
in België waarvoor bij aanvang van de werkloosheid aanvullende inkomenssteun
geldt, zijnde een toeslag op de gewone kinderbijslag. De impact ervan op de inkomenssituatie van werklozen blijkt verwaarloosbaar. Een heel ander verhaal voor de
buurlanden. De aanvullende inkomenssteun maakt er wel degelijk een verschil, in
die mate zelfs dat in Duitsland en Nederland voor om het even welk vroegere loonniveau het niveau van beschikbaar gezinsinkomen boven de armoedegrens wordt
getild. Dit is niet of nauwelijks het geval in Frankrijk, al is de kloof met de armoedegrens er aanzienlijk kleiner op geworden. Behalve voor de alleenstaande, stellen we
ook voor de overige gezinssituaties, waarvan de resultaten hier niet zijn weergegeven, een belangrijke impact van de aanvullende uitkeringen op de inkomenssituatie
vast. Rekening houdend met deze uitkeringen, kunnen we niet langer meer besluiten dat de laagste lonen in België over het algemeen minder slecht tegen armoede
beschermd zijn dan in de buurlanden, wel integendeel.

4.2.

DE INKOMENSSITUATIE VOLGENS DE WERKLOOSHEIDSDUUR
Tot nog toe hadden de voorgestelde resultaten betrekking op de inkomenssituatie bij
aanvang van de werkloosheid. We weten echter dat in de buurlanden de uitkeringen
van de werkloosheidsverzekering in de tijd beperkt worden afhankelijk van de loopbaanhistoriek en soms ook van de leeftijd, waarna de werkloze eventueel terechtkomt
in de werkloosheidsbijstand (cf. Duitsland en Frankrijk) of in de sociale bijstand (cf.
Nederland). Bovendien neemt de werkloosheidsuitkering in Nederland al na twee
maanden af door de toepassing van een lager berekeningspercentage op het laatst verdiende loon, namelijk 70% in plaats van 75% (of een daling van de uitkering met
6,7%). Dit laatste betekent dus dat bovenstaande resultaten een enigszins rooskleurige
voorstelling hebben gegeven van de inkomenssituatie van werklozen in Nederland.
Daartegenover staat dat in België de uitkeringen in principe onbeperkt in de tijd
zijn, maar weliswaar kunnen dalen met de werkloosheidduur. Dit laatste hangt af
van de gezinssituatie, waarbij het berekeningspercentage na één jaar sterk afneemt
voor de samenwonende zonder gezinslast (van 60% naar 40%) en in mindere mate
voor de alleenstaande (van 60% naar 53,8%). Behalve de gezinssituatie speelt ook
het loonniveau een rol in de ‘degressiviteit’ van de uitkering via het loonplafond, dat
afneemt na zes en twaalf maanden werkloosheid. Dit heeft tot gevolg dat de werkloze die bij aanvang van de werkloosheid het maximumbedrag genoot, zijn uitkering
ziet dalen na zes en twaalf maanden werkloosheid.
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Hoe weerspiegelt dit zich concreet in de inkomenssituatie van de werkloze en zijn
gezin? Hoe evolueert het inkomen met de duur van de werkloosheid? Dit is vanzelfsprekend een belangrijke vraag om mee te nemen in onze beoordelingsoefening,
maar is echter allesbehalve eenvoudig te beantwoorden. Het volledig in kaart brengen van de gevolgen van de werkloosheidsduur op de inkomenssituatie van werklozen zou immers een veelvoud van typegevallen vergen. Denk maar aan alle mogelijke veronderstellingen die moeten worden gemaakt om het beschikbare gezinsinkomen te kunnen simuleren: de gezinssituatie, het loonniveau, de uitkeringsduur (1
maand, 2 maanden, …), de leeftijd en het aantal loopbaanjaren. In dit verband veronderstelt de OESO gebruikelijk vier gezinssituaties (alleenstaande, éénoudergezin,
éénverdienerskoppel en éénverdienersgezin), twee loonniveaus (67% en 100% van
het gemiddelde brutoloon), een werkloze van 40 jaar met 22 loopbaanjaren en berekent op basis hiervan het beschikbaar gezinsinkomen bij een werkloosheidsduur
van 1 maand, 2 maanden, …, 59 maanden, 60 maanden. De resultaten die we hier
gaan voorstellen, zijn op deze typegevallen gebaseerd. Bij de interpretatie dienen
we weliswaar voorzichtig te blijven aangezien we in het ongewisse zijn met betrekking tot de representativiteit van deze typegevallen.

4.2.1.

Inkomenssituatie zonder aanvullende inkomensgebonden uitkeringen
We beginnen de bespreking met de resultaten voor de inkomenssituatie zonder de
aanvullende inkomensgebonden uitkeringen zoals een aanvulling van de sociale bijstand, een toeslag op de universele kinderbijslag of een toelage voor huisvestingsuitgaven. De resultaten zijn opgenomen in grafiek 7 en grafiek 8.
Grafiek 7 en grafiek 8 geven de resultaten weer gemiddeld voor de vier gezinssituaties samen, waarbij het laatst verdiende loon resp. 67% en 100% van het gemiddelde brutoloon bedraagt. Het inkomen in de eerste maand werkloosheid is hierbij
gelijkgesteld aan 100%. Op die manier krijgen we per maand, tot de zestigste
maand, te zien hoe het beschikbare gezinsinkomen van de werkloze zich verhoudt
tot het beschikbare gezinsinkomen bij aanvang van de werkloosheid. Ter informatie zijn in bijlage synthesetabellen (zie tabel 4) toegevoegd met de jaarlijkse evolutie
van de gekende resultaatindicatoren: het equivalente beschikbare gezinsinkomen in
procent van de mediaan (zie grafiek 2) en het (netto)inkomenvervangingspercentage (zie grafiek 3).
Van de buurlanden zijn het vooral de resultaten van Duitsland en Frankrijk die ons
interesseren, daar waar de werklozen na uitputting van hun verzekeringsrechten en
na een inkomens- en behoefteonderzoek op de werkloosheidsbijstand terugvallen.
In Duitsland gebeurt dit relatief snel, voor werklozen jonger dan 50 jaar reeds na 12
maanden, als ze ten minste 24 maanden sociale bijdragen hebben betaald, zo niet
valt de maximale uitkeringsduur nog lager uit. De overgang van verzekering naar bijstand gaat voor bovenstaande typegevallen gepaard met een inkomensverlies van
gemiddeld 29% en 36% voor een vroeger loon van respectievelijk 67% en 100% van
het gemiddelde brutoloon. Het inkomensverlies loopt na één en twee jaar lichtjes
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verder op na (gedeeltelijk) wegvallen van het supplement dat bedoeld is om de
overgang te ‘verzachten’. Ter herinnering, het supplement komt neer op twee
derde van het verschil tussen de uitkering van de verzekering en die van de bijstand
(inclusief de tegemoetkoming voor huisvestingsuitgaven), tenminste zolang het plafondbedrag niet is bereikt. Het wordt enkel uitgekeerd in het eerste en, maar voor
de helft meer, het tweede jaar van werkloosheidsbijstand. In bovenstaande typegevallen speelt het supplement voornamelijk wanneer het vroegere loon 100% van het
gemiddelde brutoloon bedraagt. Wanneer het vroegere loon maar 67% bedraagt,
wordt een supplement enkel aan de alleenstaande toegekend, in de overige gezinssituaties niet omdat er geen inkomensterugval van verzekering naar bijstand moet
worden overbrugd.
In Frankrijk verblijven werklozen gemakkelijk langer in de werkloosheidsverzekering
dan in Duitsland, volgens het principe “un jour cotisé donne droit à un jour d’indemnisation” tot maximaal 24 maanden of het dubbele van in Duitsland. De inkomensterugval is er echter veel sterker tot gemiddeld respectievelijk 48% en 63%.
Omdat we in dit stadium geen rekening houden met sociale bijstand noch met andere inkomensaanvullende uitkeringen zoals huursubsidies en verhoogde kinderbijslagen, zijn de resultaten voor Nederland weinig interessant om te bespreken.
Wel kunnen we opmerken dat de veronderstelde typegevallen, die standaard zijn in
de internationale vergelijkingen van de OESO en de Europese Commissie, een vertekend beeld geven van de maximale uitkeringsduur in Nederland, die er nauw
samenhangt met de loopbaanhistoriek. De regel is dat de maximale uitkeringsduur
varieert met één maand per loopbaanjaar van minimaal 3 maanden tot maximaal 38
maanden. Een loopbaan van tien jaar bijvoorbeeld, geeft recht op een maximale uitkeringsduur van slechts tien maanden tegenover tweeëntwintig maanden in de huidige simulaties, terwijl in Duitsland en Frankrijk de maximale uitkeringsduur in
beide gevallen ongewijzigd blijft op respectievelijk 12 en 24 maanden.
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GRAFIEK 7: HET NETTO-GEZINSINKOMEN VOLGENS WERKLOOSHEIDSDUUR (MAAND 1 = 100%),
MET OF ZONDER AANVULLENDE INKOMENSGEBONDEN UITKERINGEN, GEMIDDELDE VOOR VIER
GEZINSSITUATIES EN EEN VROEGER LOON VAN 67% VAN HET GEMIDDELDE LOON, 2009
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GRAFIEK 8: HET NETTO-GEZINSINKOMEN VOLGENS WERKLOOSHEIDSDUUR (MAAND 1 = 100%),
MET OF ZONDER AANVULLENDE INKOMENSGEBONDEN UITKERINGEN, GEMIDDELDE VOOR VIER
GEZINSSITUATIES EN EEN VROEGER LOON VAN 100% VAN HET GEMIDDELDE LOON, 2009
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Eenzelfde probleem van representativiteit stelt zich bij de resultaten voor België, die
een gemiddelde inkomensafname geven van telkens zes procent en dertien procent
na respectievelijk zes en twaalf maanden. Met een verondersteld loonniveau van
67% en 100% van het gemiddelde brutoloon geven de resultaten enkel de situatie
weer voor een werkloze die de maximumuitkering geniet en wiens inkomen sterker
afneemt met de werkloosheidsduur dan voor werklozen met lagere uitkeringsbedragen door het loonplafond dat na 6 maanden afneemt van 64,5% tot 60,2% en daarna
tot 56,2% van het gemiddelde brutoloon. Derhalve overschatten we op basis van
deze typegevallen de eigenlijke impact van de werkloosheidsduur op de inkomenssituatie van de werkloze. De typegevallen houden weliswaar evenmin rekening met
de samenwonenden zonder gezinslast (cf. het tweeverdienerskoppel en -gezin)
voor wie de uitkering na één jaar sterk afneemt en de werkloosheidsduur dus wel
degelijk een belangrijke impact heeft op de inkomenssituatie. Maar dit geldt evenzeer voor de buurlanden waar deze werklozen helemaal géén beroep kunnen doen
op de werkloosheidsbijstand als het inkomen van hun partner na inkomens- en
behoefteonderzoek te hoog is bevonden.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE RECENTSTE HERVORMING IN BELGIE?
Eerder hebben we beschreven hoe de hervorming van de Belgische werkloosheidsverzekering de degressiviteit van de uitkeringen versterkt. Inderdaad, de
werkloosheidsuitkeringen zullen sterker dan voorheen dalen met de werkloosheidsduur. In de simulatieresultaten, op basis van de gebruikelijke typegevallen
van de OESO, zal hier aanvankelijk weinig van te merken zijn. Deze standaardsimulaties veronderstellen dat de werkloze 40 jaar oud is en een beroepsverleden
heeft van 22 loopbaanjaren. Welnu, het nieuwe degressiviteitsmechanisme dat na
twee jaar werkloosheid in werking treedt, geldt aanvankelijk enkel voor werklozen met een beroepsverleden van minder dan 20 loopbaanjaren. Deze loopbaanvoorwaarde zou eind 2014 met drie jaar worden verhoogd om dan 23 loopbaanjaren te bedragen. Dit betekent dus dat de versterkte degressiviteit pas zichtbaar
zal zijn in de standaardsimulaties van de OESO voor het jaar 2015, die vervolgens
– met de gebruikelijke vertraging van twee jaar – pas in het voorjaar van 2017
openbaar zullen zijn.
Grafiek 9 geeft de evolutie weer van de werkloosheidsuitkering volgens de duur
van de werkloosheid voor een gezinshoofd die van bij het begin van de werkloosheid het maximumbedrag ontvangt en dit zowel vóór als na de hervorming. Ten
gevolge van de hervorming ziet het werkloze gezinshoofd zijn uitkering gedurende de eerste drie maanden stijgen met ruim 8%. Na verloop van tijd neemt zijn
uitkering af, uiteindelijk met 23% tegen slechts 13% vóór de hervorming.
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GRAFIEK 9: GEVOLGEN VAN DE HERVORMING VOOR DE DEGRESSIVITEIT VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERING, SITUATIE VAN EEN GEZINSHOOFD AAN HET MAXIMUMBEDRAG (PER 1
FEBRUARI 2012, INDEX 117,27), MAAND 1 = 100%
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Noteer ook dat net als voor Nederland (cf. supra) de standaardsimulaties van de
OESO niet de sterke gevoeligheid tonen van het degressiviteitsmechanisme voor
de loopbaanlengte van de werkloze. De standaardsimulaties tonen derhalve niet
dat werklozen met kortere loopbanen sneller op het minimum- of het forfaitbedrag terugvallen. Werklozen met een beroepsverleden van 5 en 10 loopbaanjaren, bijvoorbeeld, vallen na respectievelijk 24 en 34 maanden terug op het minimum of het forfait tegenover 48 maanden in de simulaties van de OESO.

4.2.2.

Inkomensbescherming met aanvullende inkomensgebonden uitkeringen
Welke weerslag heeft de werkloosheidsduur op de inkomenssituatie van werklozen
wanneer de inkomensaanvullende uitkeringen wel in rekening worden gebracht?
Deze uitkeringen zijn vanzelfsprekend niet zonder gevolg voor de resultaten, zoals
duidelijk blijkt uit dezelfde grafieken (zie grafiek 7 en grafiek 8) (23). Ze tonen

(23) In bijlage is tabel 5 opgenomen die de resultaten weergeeft voor het equivalente beschikbare
gezinsinkomen in procent van de mediaan, met aanvullende inkomensgebonden uitkeringen, gemiddeld per jaar over een periode van vijf jaar.
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immers hoe het beschikbare gezinsinkomen, gemiddeld voor de vier gezinssituaties
samen, evolueert volgens de duur van de werkloosheid met of zonder aanvullende
uitkeringen. Opnieuw blijkt het voor België weinig uit te maken, de verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende maand werkloosheid maakt nauwelijks verschil. In de
buurlanden des te meer. De inkomensterugval die gepaard gaat met het uitputten van
de verzekeringsrechten, wordt in belangrijke mate verzacht door de huisvestingstoelagen, de toeslagen op de kinderbijslag (alleen in Duitsland en Nederland) en de
sociale bijstand (alleen in Nederland). Soms wordt de inkomensterugval zelfs volledig
teniet gedaan, in het bijzonder voor lage werkloosheidsuitkeringen en in gezinssituaties waarbij de werkloze personen ten laste heeft. Al voor een vroeger loonniveau
van 67% van het gemiddelde brutoloon stellen we vast dat het beschikbare gezinsinkomen van een werkloze in Duitsland en Nederland nauwelijks meer daalt, met verliespercentages (niet meer dan vijf procent) die lager zijn dan in België (in fine ruim
tien procent verlies). In Frankrijk daarentegen bedraagt het inkomensverlies met de
inkomensaanvullende uitkeringen voor dit geval nog altijd zo’n twintig procent.
Zelfs al kunnen we vraagtekens plaatsen bij de representativiteit van deze typegevallen, ze illustreren alvast dat de aanvullende uitkeringen die in de buurlanden inkomensgebonden zijn, een belangrijke rol spelen in het verzachten van de inkomensgevolgen van werkloosheidsuitkeringen die in de tijd beperkt worden of afnemen
met de duur van de werkloosheid, zeker voor gezinnen die uitsluitend van uitkeringen moeten leven.

4.2.3.

De sociale bijstand als ultiem vangnet
De beoordelingsoefening breiden we verder uit tot de sociale bijstand die als ultiem
vangnet fungeert voor werklozen die geen toegang (meer) hebben tot de werkloosheidsverzekering of, alleen in Frankrijk, tot de werkloosheidsbijstand. In Duitsland
kunnen werklozen in principe, zolang ze werkzoekende zijn, altijd terecht bij de
werkloosheidsbijstand. De sociale bijstand richt zich alleen tot individuen die
arbeidsongeschikt zijn bevonden. De uitkeringsbedragen zijn echter in beide gevallen identiek. Parallel aan het voorgaande bekijken we hier in hoeverre deze uitkeringen volstaan om aan de armoede te ontsnappen. Dit gebeurt opnieuw op basis van
simulaties van de OESO, die we op aanvraag hebben ontvangen. Grafiek 10 toont de
resultaten per gezinssituatie. Net als voor de werkloosheidsuitkeringen (cf. supra)
geven de resultaten de impact weer van inkomensaanvullende uitkeringen als de
huisvestingstoelage en de toeslag op de kinderbijslag.
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GRAFIEK 10: HET EQUIVALENTE BESCHIKBARE INKOMEN IN PROCENT VAN DE MEDIAAN, IN
VERGELIJKING MET DE EUROPESE ARMOEDEGRENS, IN HET GEVAL VAN SOCIALE BIJSTAND, 2009
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In België blijken de uitkeringsbedragen in geen enkele gezinssituatie te volstaan om
het beschikbare gezinsinkomen boven de Europese armoedegrens te tillen, de kloof
met de 60%-grens loopt in sommige gevallen op tot twintig procentpunt of één
derde van het armoedegrensbedrag. In vergelijking met de buurlanden doet alleen
Frankrijk het slechter, terwijl Nederland het meest succesvol is met slechts één
gezinssituatie die de armoedenorm niet haalt. Het is opnieuw opvallend hoe belangrijk de inkomensaanvullende uitkeringen in de buurlanden zijn voor het opkrikken
van het gezinsinkomen.

5.

BESLUIT
Deze nota had als opzet de lezer een overzicht te geven van hoe de inkomensbescherming voor werklozen in de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland is
georganiseerd én, in het bijzonder, van hoe dit zich in de inkomenssituatie van de
werklozen vertaalt. Telkens maakten we de vergelijking met de Belgische situatie.
De studie had geenszins tot doel de verschillende werkloosheidsstelsels te rangschikken volgens de “generositeit” die ze tentoonspreiden. Deze nota toont net aan
hoe relatief zulke lijstjes zijn, in het bijzonder hoe die samenhangen met het profiel
van de werkloze (zijn vroegere loonniveau, zijn gezinssituatie, etc.), met wat we tot
het werkloosheidsstelsel rekenen (met of zonder inkomensaanvullende uitkeringen), en bovenal met het beoordelingscriterium dat we hiervoor hanteren (waarborgen van een minimuminkomen of van de verworven levensstandaard).
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ming van de Belgische werkloosheidsverzekering. Dit maakte de vergelijkings- en
beoordelingsoefening echter niet minder relevant, wel integendeel. Niet alleen was
het nuttig onze blik op de Belgische werkloosheidsverzekering te verruimen door
over de grenzen heen te kijken, inderdaad te gluren bij de buren, en hieruit te leren,
het bood ons ook een interpretatiekader voor de richting die de Belgische werkloosheidsverzekering met de recentste hervorming is ingeslagen. Daarom ook gingen we
telkens na wat de gevolgen zijn van de hervorming voor de Belgische ‘eigenheden’.
De vergelijkingsoefening bracht initieel, dus vóór de hervorming, de volgende bijzonderheden van de Belgische werkloosheidsverzekering in het voetlicht. De toegang tot de werkloosheidsuitkering blijkt behoorlijk streng te zijn. Werklozen moeten voordien één tot twee jaar, afhankelijk van de leeftijd, in loondienst zijn geweest
en bijdragen hebben betaald om recht te hebben op een uitkering. Voor werkloze
schoolverlaters, die geen of nauwelijks bijdragen hebben betaald, is echter een bijzondere regeling getroffen die hen vanaf zes tot twaalf maanden na het beëindigen
van de studies het recht geeft op een (forfaitaire) uitkering. Voor wat het ‘behoud’
van de werkloosheidsuitkering betreft, blijkt uit een recente studie van de OESO ook
dat de vereisten inzake de ‘actieve’ beschikbaarheid van werklozen op de arbeidsmarkt over het algemeen minder strikt zijn dan in buurlanden, al zouden de sancties
voor inbreuken in België wel zwaarder doorwegen. Wat de uitkering zelf betreft, is
de onbeperkte duur misschien wel het bekendste gegeven. Kenmerkend voor de
Belgische werkloosheidsverzekering is mede het belang van de gezinssituatie in de
berekening van de uitkering. Deze ‘gezinsmodulering’ leidt tot verschillen in de
minimumbedragen en in de mate waarmee de uitkering daalt met de werkloosheidsduur waarbij de werkloze die een partner en/of kinderen ten laste heeft telkens een
beter beschermd statuut geniet. Een ander kenmerk is het veel lagere loonplafond
dat van toepassing is in de berekening van de uitkering en ervoor zorgt dat er nauwelijks spanning is tussen de minimum- en de maximumuitkering, waardoor het uitkeringsbedrag dus weinig varieert. Deze spanning neemt na zes en twaalf maanden
werkloosheid bovendien verder af als gevolg van (nog) lagere loonplafonds. Eigenaardig zijn tevens de bijzondere regimes die bestaan voor de werkloze schoolverlaters, die we reeds hebben aangehaald en die uitkeringsgerechtigd zijn op basis van
studies in plaats van arbeidsprestaties, alsook voor de oudere werklozen die onder
bepaalde voorwaarden een toeslag op hun werkloosheidsuitkering ontvangen. Tot
slot valt in België de fiscale en parafiscale begunstiging van (inkomensvervangende)
uitkeringen op die zo mee de inkomensbescherming voor werklozen schraagt.
Uit deze eigenheden, alsook uit de evaluatie van de gevolgen ervan voor de inkomenssituatie van de werkloze, kunnen we afleiden dat de werkloosheidsverzekering
in België minder weg heeft van een verzekering dan in de buurlanden door het hoge
soortelijke gewicht van solidariteit. Een hogere dosis solidariteit vinden we in de
Belgische werkloosheidsverzekering terug in de inkomensbescherming die ze biedt
voor de lage lonen (versus de hoge lonen), voor de gezinshoofden (versus de samenwonenden) en voor de langdurige werklozen. Dit houdt echter niet tegen dat voor
wie de werkloosheidsuitkering de enige bron van inkomen is, ze vaak niet volstaat
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om aan de armoede te ontsnappen zoals gedefinieerd volgens de conventionele
Europese armoedenorm. De keerzijde van het relatief sterkere solidariteitskarakter
van de Belgische werkloosheidsverzekering is het zwakkere verzekeringskarakter,
en dan vooral wanneer we het verband tussen de betaalde premie en de uitkering
bekijken. Zo betekent het lage loonplafond voor heel veel loontrekkenden dat de
werkloosheidsuitkering slechts een forfait is dat losstaat van hun loon en de sociale
bijdragen die ze hierop hebben betaald (24). We hebben gezien hoe dit, samen met
het bijzonder gunstige (para)fiscale regime voor uitkeringen, leidt tot een ongelijke
dekking van het inkomensverlies bij werkloosheid, al wil dit niet zeggen dat het
geboden dekkingsniveau ondermaats is in vergelijking met de buurlanden, integendeel zelfs. Bovendien bestaat in België door de onbeperkte uitkeringsduur geen koppeling van de maximale uitkeringsduur aan de betaalde bijdragen zoals dat in de
buurlanden in meer of mindere mate wel het geval is door bijvoorbeeld de duur af
te stemmen op het aantal loopbaanjaren. Tegengesteld aan het verzekeringsprincipe
is eveneens het bijzondere regime voor werkloze schoolverlaters die uitkeringsgerechtigd zijn op basis van studies en dus zelfs geen bijdragen hoeven te hebben
betaald. De toegang tot uitkeringen op basis van arbeidsprestaties ligt voor hen
inderdaad moeilijker aangezien ze in een periode van achttien maanden minstens
twaalf maanden in loondienst moesten zijn.
In de werkloosheidsverzekering van de buurlanden mag dan minder solidariteit zijn
ingebouwd dan in België, ze bestaat wel en krijgt elders meer gestalte, meer vorm.
De solidariteitsgedachte vinden we er terug in de diverse specifieke bijstandsregelingen en inkomensaanvullende uitkeringen, zoals een toelage voor huisvestingsuitgaven of een toeslag op de universele kinderbijslag, waarop de werkloze zich kan
beroepen en waaraan telkens een onderzoek naar het inkomen en de behoeften van
zijn gezin voorafgaat. Het belang van deze inkomensaanvullende uitkeringen wordt
in internationale vergelijkingen misschien wel vaak te weinig belicht. Ten onrechte,
zo blijkt uit de simulatieresultaten die op overtuigende wijze illustreren hoe belangrijk deze uitkeringsregelingen kunnen zijn voor de inkomenssituatie van werklozen,
zeker voor diegene wiens werkloosheidsuitkering aan de lage kant is. We hebben
gezien hoe aanvullende inkomenssteun de kloof met de armoedegrens mildert, of
soms zelfs tenietdoet. Ook hebben we vastgesteld hoe de combinatie van bijstandsuitkeringen en andere aanvullende uitkeringen de weerslag van de werkloosheidsduur op het gezinsinkomen kan afzwakken.

(24) Zo blijkt uit eerdere werkzaamheden van het Secretariaat (2011) dat ruim zeven op tien van de
voltijds loontrekkenden in de marktsectoren (d.i. de activiteitstakken C-K in de NACE-code terminologie) aan het loonplafond zitten dat bij aanvang van de werkloosheid wordt gehanteerd in de berekening van de uitkering.
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Hoe zal de Belgische werkloosheidsverzekering er uitzien ná de hervorming van dit
en de volgende jaren? Gaat ze meer beginnen te lijken op die van de buren? Deze
hervorming beoogt de arbeidsparticipatie te bevorderen. We hebben vastgesteld
hoe ze de werkloosheidsverzekering in alle aspecten raakt: over wie toegang heeft,
over hoe lang hij of zij een uitkering kan ontvangen, over hoeveel deze uitkering
bedraagt, over wat van hem of haar wordt verlangd om de uitkering te behouden,
etc. Het kon dus moeilijk anders of ook de Belgische ‘eigenheden’ zouden worden
getroffen, evenwel zonder ze volledig weg te nemen. Zo blijft het principe van
werkloosheidsuitkeringen die onbeperkt in de tijd zijn, overeind, maar is de periode
waarin de uitkering gekoppeld is aan het vroegere loon voortaan – in de regel – wel
beperkt tot hoogstens vier jaar, waarna een forfait wordt uitgekeerd. Het recht van
werkloze schoolverlaters op een uitkering blijft eveneens behouden, maar de toegang ertoe wordt strenger en de duur beperkt tot drie jaar. Ook de karakteristieke
‘gezinsmodulering’ blijft, maar in afgezwakte vorm zoals blijkt uit de nieuwe degressiviteitsregels die voor íedereen gelden, ook voor gezinnen die geen ander inkomen
hebben dan de werkloosheidsuitkering (cf. de uitkeringen voor gezinshoofden en
alleenstaanden), behoudens uitzonderingen voor oudere werklozen, werklozen met
een lang beroepsverleden en werklozen met een verminderde arbeidsgeschiktheid.
Tegelijk kunnen we stellen dat tegenover wat de Belgische werkloosheidsverzekering in termen van solidariteit moet inboeten, staat dat het in zekere zin en mate aan
verzekeringsgehalte wint. In het bijzonder leidt een verhoging van het berekeningspercentage bij aanvang van de werkloosheid tot hogere uitkeringsbedragen en derhalve tot een hogere dekkingsgraad van het inkomensverlies. De hervorming versterkt ook de band tussen enerzijds de loopbaanlengte, of het aantal jaren waarin
sociale bijdragen zijn betaald, en anderzijds de duur van de loongekoppelde uitkeringen. Bovendien wordt de controle op het ‘onvrijwillige’ karakter van de werkloosheid versterkt, met name van de zoekinspanningen die de werkloze levert, en
dit door ze uit te breiden naar oudere werklozen en ze sneller te laten plaatsvinden.
De werkloosheidsverzekering beoogt immers alleen te verzekeren tegen onvrijwillige werkloosheid.
In globo kunnen we stellen dat de recente hervorming raakt aan de Belgische eigenheden, maar dat de ingrepen niet van dien aard zijn dat ze de verschillen met de
werkloosheidsstelsels in de buurlanden wegveegt, wezenlijke verschillen blijven
inderdaad bestaan. De Belgische werkloosheidsverzekering mag dan een grondige
facelift zijn ondergaan, ze blijft herkenbaar.
____________
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7.

BIJLAGEN
TABEL 4: RESULTAATINDICATOREN VOLGENS WERKLOOSHEIDSDUUR, ZONDER AANVULLENDE
INKOMENSGEBONDEN UITKERINGEN, VOOR VIER GEZINSSITUATIES EN TWEE LOONNIVEAUS,
GEMIDDELD PER JAAR OVER EEN PERIODE VAN VIJF JAAR, 2009
Alleenstaande, 67% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
80,3% 64,9% 64,9% 64,9% 64,9%
Frankrijk
58,2% 58,2% 28,2% 28,2% 28,2%
Duitsland
56,6% 29,8% 26,5% 23,2% 23,2%
Nederland
71,2% 58,9%
0,0%
0,0%
0,0%
Alleenstaande, 100% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
80,3% 64,9% 64,9% 64,9% 64,9%
Frankrijk
80,6% 80,6% 28,2% 28,2% 28,2%
Duitsland
77,4% 33,5% 28,3% 23,2% 23,2%
Nederland
96,6% 79,6%
0,0%
0,0%
0,0%
Eenoudergezin, 67% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
60,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2%
Frankrijk
41,1% 41,1% 22,7% 22,7% 22,7%
Duitsland
53,4% 44,3% 44,3% 44,3% 44,3%
Nederland
52,6% 44,4%
5,3%
5,3%
5,3%
Eenoudergezin, 100% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
60,2% 55,2% 55,2% 55,2% 55,2%
Frankrijk
57,8% 57,8% 22,7% 22,7% 22,7%
Duitsland
67,9% 50,4% 47,4% 44,3% 44,3%
Nederland
68,4% 57,4%
5,3%
5,3%
5,3%
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Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
86,3%
69,8%
59,5%
72,6%

Jaar 2
69,8%
69,8%
31,3%
60,0%

Jaar 3
69,8%
33,8%
27,8%
0,0%

Jaar 4
69,8%
33,8%
24,4%
0,0%

Jaar 5
69,8%
33,8%
24,4%
0,0%

Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
64,4%
66,5%
59,9%
70,5%

Jaar 2
52,1%
66,5%
25,9%
58,2%

Jaar 3
52,1%
23,3%
21,9%
0,0%

Jaar 4
52,1%
23,3%
17,9%
0,0%

Jaar 5
52,1%
23,3%
17,9%
0,0%

Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
79,4%
66,0%
64,1%
64,3%

Jaar 2
71,6%
66,0%
49,4%
53,1%

Jaar 3
71,6%
32,7%
49,4%
0,0%

Jaar 4
71,6%
32,7%
49,4%
0,0%

Jaar 5
71,6%
32,7%
49,4%
0,0%

Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
60,6%
64,7%
64,8%
64,2%

Jaar 2
54,6%
64,7%
43,8%
53,0%

Jaar 3
54,6%
21,9%
40,1%
0,0%

Jaar 4
54,6%
21,9%
36,5%
0,0%

Jaar 5
54,6%
21,9%
36,5%
0,0%
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TABEL 4 (VERVOLG): RESULTAATINDICATOREN VOLGENS WERKLOOSHEIDSDUUR, ZONDER AANVULLENDE INKOMENSGEBONDEN UITKERINGEN, VOOR VIER GEZINSSITUATIES EN TWEE LOONNIVEAUS, GEMIDDELD PER JAAR OVER EEN PERIODE VAN VIJF JAAR, 2009
Eenverdienerskoppel, 67% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
53,5% 48,3% 48,3% 48,3% 48,3%
Frankrijk
38,8% 38,8% 19,1% 19,1% 19,1%
Duitsland
44,0% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8%
Nederland
52,2% 43,2%
0,0%
0,0%
0,0%
Eenverdienerskoppel, 100% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
53,5% 48,3% 48,3% 48,3% 48,3%
Frankrijk
56,6% 56,6% 19,1% 19,1% 19,1%
Duitsland
59,5% 36,2% 32,0% 27,8% 27,8%
Nederland
69,0% 57,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Eenverdienersgezin, 67% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
46,8% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0%
Frankrijk
31,3% 31,3% 17,4% 17,4% 17,4%
Duitsland
45,7% 38,6% 38,6% 38,6% 38,6%
Nederland
41,3% 34,9%
4,0%
4,0%
4,0%
Eenverdienersgezin, 100% van het gemiddelde brutoloon
Equivalent beschikbaar gezinsinkomen
in procent van de mediaan
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
België
46,8% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0%
Frankrijk
44,1% 44,1% 17,4% 17,4% 17,4%
Duitsland
58,0% 44,4% 41,5% 38,6% 38,6%
Nederland
53,3% 44,7%
4,0%
4,0%
4,0%

Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
73,9%
66,0%
58,9%
74,0%

Jaar 2
66,7%
66,0%
37,3%
61,2%

Jaar 3
66,7%
32,4%
37,3%
0,0%

Jaar 4
66,7%
32,4%
37,3%
0,0%

Jaar 5
66,7%
32,4%
37,3%
0,0%

Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
55,6%
65,8%
59,4%
73,1%

Jaar 2
50,1%
65,8%
36,1%
60,4%

Jaar 3
50,1%
22,1%
31,9%
0,0%

Jaar 4
50,1%
22,1%
27,8%
0,0%

Jaar 5
50,1%
22,1%
27,8%
0,0%

Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
72,1%
66,0%
65,6%
74,0%

Jaar 2
66,9%
66,0%
52,3%
61,2%

Jaar 3
66,9%
32,9%
52,3%
0,0%

Jaar 4
66,9%
32,9%
52,3%
0,0%

Jaar 5
66,9%
32,9%
52,3%
0,0%

Netto-inkomenvervangingspercentage
Jaar 1
54,9%
64,6%
65,5%
73,1%

Jaar 2
50,9%
64,6%
46,7%
60,4%

Jaar 3
50,9%
22,1%
42,6%
0,0%

Jaar 4
50,9%
22,1%
38,6%
0,0%

Jaar 5
50,9%
22,1%
38,6%
0,0%
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TABEL 5: EQUIVALENT BESCHIKBAAR GEZINSINKOMEN IN PROCENT VAN DE MEDIAAN, MET
AANVULLENDE INKOMENSGEBONDEN UITKERINGEN, VOOR VIER GEZINSSITUATIES EN TWEE
LOONNIVEAUS, GEMIDDELD PER JAAR OVER EEN PERIODE VAN VIJF JAAR, 2009
Alleenstaande,
67% van het gemiddelde brutoloon
België
Frankrijk
Duitsland
Nederland

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

80,3%
58,2%
57,5%
71,2%

64,9%
58,2%
54,2%
71,0%

64,9%
41,2%
50,9%
72,7%

64,9%
41,2%
47,6%
72,7%

64,9%
41,2%
47,6%
72,7%

80,3%
80,6%
77,4%
96,6%

64,9%
80,6%
57,9%
91,8%

64,9%
41,2%
52,7%
72,7%

64,9%
41,2%
47,6%
72,7%

64,9%
41,2%
47,6%
72,7%

Eenoudergezin,
67% van het gemiddelde brutoloon
België
Frankrijk
Duitsland
Nederland

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

59,6%
51,5%
61,4%
66,2%

59,6%
41,9%
61,4%
62,8%

59,6%
41,9%
61,4%
62,8%

59,6%
41,9%
61,4%
62,8%

63,2%
61,9%
70,6%
79,0%

59,6%
61,9%
67,5%
76,1%

59,6%
41,9%
64,5%
62,8%

59,6%
41,9%
61,4%
62,8%

59,6%
41,9%
61,4%
62,8%
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Eenverdienerskoppel,
100% van het gemiddelde brutoloon

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

53,5%
42,4%
46,9%
60,9%

48,3%
42,4%
46,9%
60,8%

48,3%
36,2%
46,9%
61,0%

48,3%
36,2%
46,9%
61,0%

48,3%
36,2%
46,9%
61,0%

53,5%
56,6%
59,5%
69,0%

48,3%
56,6%
55,3%
67,2%

48,3%
36,2%
51,1%
61,0%

48,3%
36,2%
46,9%
61,0%

48,3%
36,2%
46,9%
61,0%

Eenverdienersgezin,
67% van het gemiddelde brutoloon
België
Frankrijk
Duitsland
Nederland

Eenoudergezin,
100% van het gemiddelde brutoloon

63,2%
51,5%
61,4%
67,3%

Eenverdienerskoppel,
67% van het gemiddelde brutoloon
België
Frankrijk
Duitsland
Nederland

Alleenstaande,
100% van het gemiddelde brutoloon

Eenverdienersgezin,
100% van het gemiddelde brutoloon

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

47,8%
39,2%
54,0%
52,5%

46,0%
39,2%
54,0%
52,1%

46,0%
35,9%
54,0%
51,5%

46,0%
35,9%
54,0%
51,5%

46,0%
35,9%
54,0%
51,5%

47,8%
47,2%
62,7%
61,4%

46,0%
47,2%
59,8%
59,6%

46,0%
35,9%
56,9%
51,5%

46,0%
35,9%
54,0%
51,5%

46,0%
35,9%
54,0%
51,5%
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1.

DE 100e ZITTING VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE: RAPPORT VI
“SOCIALE ZEKERHEID VOOR SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN EEN BILLIJKE
MONDIALISERING”

1.1.

DE CONTEXT: DE VERKLARING VAN DE IAO OVER SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
VOOR EEN BILLIJKE MONDIALISERING
In 1944 erkende de Verklaring van Philadelphia dat “de Internationale Arbeidsorganisatie tot plechtig doel heeft om de wereldnaties te begeleiden bij de uitvoering
van de programma’s voor”, onder andere, “een uitbreiding van de socialezekerheidsmaatregelen zodat een basisinkomen kan worden gegarandeerd voor iedereen
die een dergelijke bescherming nodig heeft” (1). Die opdracht werd nogmaals
bevestigd met de Verklaring van 2008 over sociale rechtvaardigheid voor een billijke

(1) Statuut der Internationale Arbeidsorganisatie, bijlage (Verklaring van Philadelphia).
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mondialisering (2) (3) (4). Deze Verklaring roept op tot een geïntegreerde benadering van de strategische doelstellingen en dus tot een betere integratie van de sociale zekerheid en de sociale bescherming met andere strategische doelstellingen van
de Agenda voor waardig werk: het werkgelegenheidsbeleid, de sociale dialoog en
de principes en fundamentele rechten op het werk. De fundamentele rol van de
IAO op het vlak van de sociale zekerheid werd uitdrukkelijk geformuleerd door de
Internationale Arbeidsconferentie van 2001 in de context van een algemene discussie waarbij de deelnemers tot de volgende conclusie kwamen: “... elk land zou een
nationale strategie moeten bepalen om de doelstelling van sociale zekerheid voor
iedereen te halen” (5). Verder stelden ze voor dat “... een grootschalige campagne
gelanceerd zou worden om de uitbreiding van de dekking van de sociale zekerheid
te promoten” (6). In 2003 werd de Wereldcampagne aangaande de sociale zekerheid en de dekking voor iedereen gelanceerd, om de sociale zekerheid in zo veel
mogelijk landen uit te breiden en van deze kwestie een internationale bekommernis
te maken.
In navolging van de Verklaring betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering (de Verklaring betreffende de sociale rechtvaardigheid) creëerde de Organisatie een regeling van terugkerende discussies (7) (8) (9) door de Inter(2) De verklaring van de IAO over sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering, goedgekeurd door de IAC tijdens haar 97e zitting in 2008; Verklaring over sociale rechtvaardigheid, Woord
vooraf en I, A, ii).
(3) De tekst van de verklaring kan worden geraadpleegd op de website WEV van de IAO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/publication/wcms_09
9767.pdf.
(4) Verklaring van de IAO over sociale rechtvaardigheid, Woord vooraf van de Algemeen Directeur,
die verklaart dat “de Verklaring van 2008 de hedendaagse visie van de taak van de IAO in deze tijd
van globalisering weerspiegelt. De Verklaring is de uiting van het universele karakter van de Agenda
voor waardig werk: alle leden van de Organisatie moeten werken aan beleidsinitiatieven die steunen
op de strategische doelstellingen – werkgelegenheid, sociale bescherming, sociale dialoog en rechten op de arbeidsplaats”; “tegelijkertijd legt ze de klemtoon op een globale en geïntegreerde aanpak
waarbij wordt erkend dat deze doelstellingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, van elkaar
afhangen en elkaar versterken, en ze waakt erover dat de internationale arbeidsnormen wel degelijk
hun taak vervullen bij de verwezenlijking van al deze doelstellingen” (ibidem, p. 2).
(5) IAB, Conclusies betreffende de sociale zekerheid, Internationale Arbeidsconferentie, 89e zitting,
paragr. 16, Genève, 2001.
(6) IAB, Conclusies betreffende de sociale zekerheid, Internationale Arbeidsconferentie, 89e zitting,
paragr. 17, Genève, 2001.
(7) Verklaring van de IAO over sociale rechtvaardigheid (…), bijlage, p. 18.
(8) Volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van beheer, zonder overlapping met de controlemechanismen van de IAO.
(9) De bedoeling van de terugkerende discussies:
de situatie en uiteenlopende behoeften van de verschillende leden beter begrijpen, in het kader van
de strategische doelstellingen, en daarop zo doeltreffend mogelijk inspelen door alle beschikbare
actiemiddelen in te schakelen, ook de normatieve handeling, de technische samenwerking en de
technische en onderzoekscapaciteiten van het Bureau, en dienovereenkomstig de aandachtspunten
en actieprogramma’s aanpassen;
de resultaten van de activiteiten van de IAO beoordelen om de beslissingen inzake de programma’s,
begroting en andere beheersaspecten te beoordelen.
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nationale Arbeidsconferentie; de eerste daarvan vond plaats in 2010 en ging over de
strategische doelstelling van werkgelegenheid. Tijdens zijn 304e zitting besloot de
Raad van Bestuur van de IAO dat tijdens de 100e zitting van de IAC de tweede terugkerende discussie zou gaan over de strategische doelstelling van sociale bescherming en dan in het bijzonder de sociale zekerheid (10).
De IAO had de volgende doelstellingen toegewezen aan de tweede terugkerende
discussie in het kader van de IAC (11)
 delen van informatie, ervaringen en lessen afkomstig van verschillende beleidsinitiatieven die de verandering in de sociale zekerheid moeten beheren, de dekking moeten uitbreiden en universele, volledige en vanuit budgettair standpunt
haalbare socialezekerheidsstelsels moeten creëren die tegelijkertijd de economische en sociale ontwikkeling ondersteunen;
 uitwerking en goedkeuring van een algemeen actieplan ter ondersteuning van het
mandaat van de Organisatie, namelijk het bevorderen van een goed beheer van
socialezekerheidssystemen en -beleidsvormen die de sociale zekerheid door middel van – meer bepaald – sociale dialoog tot iedereen uitbreiden en die tegelijkertijd bijdragen aan volledige tewerkstelling. Dat kan op verschillende manieren:
– nagaan wat op het vlak van sociale zekerheid de lacunes zijn in de actiemiddelen van de IAO (namelijk onderzoek en delen van kennis, advies, activiteiten in
verband met de normen en rechten, technische samenwerking, promotie, enz.);
– nagaan welke strategieën een geheel van basisgaranties voor sociale zekerheid
kunnen promoten die de landen zouden helpen om geleidelijk aan over te
kunnen gaan naar hogere beschermingsniveaus, in de geest van het grondwettelijke mandaat van de IAO en de bestaande instrumenten van de sociale zekerheid van de IAO;
– een strategisch kader bepalen voor de activiteiten van de IAO dat:
• gebaseerd is op de principes van de Verklaring van Philadelphia en de Verklaring van de IAO over sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering;
• een coherent geheel van beleidsinitiatieven, strategieën en werkmiddelen
tracht te versterken;
• de technische ondersteuning beschrijft aan de drie constituerende groepen
om alomvattende nationale systemen uit te denken en op een efficiënte
wijze te beheren;
• bijdraagt tot de uitbreiding van de sociale zekerheid naar alle personen die
hieraan behoefte hebben, en de economische en sociale ontwikkeling
ondersteunt in het kader van de wereldwijde campagne;

(10) IAB, Raad van Beheer, 304e zitting, maart 2009, tweede vraag op de vergaderagenda van de
100e zitting van de IAC, GB.304/2/2, alinea’s 6 en 9.
(11) IAB, ibidem, GB.304/2/2, p. 8.
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• de steun en deelname garandeert van beschermde personen bij de conceptie en implementatie van sociale beleidsinitiatieven;
– onderzoeken welke bijkomende actiemiddelen noodzakelijk zijn die de landen
zouden helpen om:
• te komen tot een geheel van basisgaranties voor sociale zekerheid, in overeenstemming met het grondwettelijke mandaat van de IAO;
• en, op die basis, geleidelijk aan te kunnen overgaan naar hogere niveaus van
sociale zekerheid voorzien door Verdrag nr. 102 en de andere huidige socialezekerheidsnormen.
Ter voorbereiding van het debat dat tijdens de 100e zitting van de Internationale
Arbeidsconferentie zal plaatsvinden, stelde het IAB Rapport VI op, met de titel
“sociale zekerheid voor sociale rechtvaardigheid en een billijke mondialisering”, met
als bedoeling: a) een totaalbeeld weer te geven van de situatie van de sociale zekerheid wereldwijd; b) een inventaris te maken van de voornaamste belangen inzake
deze materie; c) een overzicht te maken van de antwoorden die door de landen en
het IAB werden opgesteld; d) richtlijnen te verstrekken om toekomstige acties van
de IAO te leiden (12).

1.1.

RAPPORT VI “SOCIALE ZEKERHEID VOOR SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN EEN
BILLIJKE MONDIALISERING” – UITWERKING EN VOORNAAMSTE BOODSCHAPPEN

1.1.1.

Aan het rapport is een uitgebreide raadpleging voorafgegaan
Het rapport is het resultaat van het regionale en globale overlegproces, dat over
meer dan drie jaar liep en deel uitmaakte van de Wereldcampagne voor sociale
zekerheid en dekking voor iedereen.
a. Op wereldvlak
 In 2003 werd tijdens de 91e zitting van de Conferentie de Wereldcampagne voor
sociale zekerheid en dekking voor iedereen gelanceerd. In november 2008 werd
aan de Commissie werkgelegenheid en sociaal beleid een rapport voorgelegd
waarin de klemtoon werd gelegd op de noodzaak om het tripartiete overleg over
“de elementen en mogelijke vorm van een bijkomend mechanisme met richtlijnen voor een betere sociale dekking in de lidstaten” voort te zetten (13).
 In antwoord op het verzoek van de commissie werd in september 2009 een tripartiete bijeenkomst van deskundigen georganiseerd waar de strategieën voor
uitbreiding van de dekking van de sociale zekerheid werden besproken. Het

(12) Rapport VI, “Sociale zekerheid voor sociale rechtvaardigheid en een billijke mondialisering”,
terugkerende discussie over sociale bescherming (sociale zekerheid) op grond van de verklaring van
de IAO over sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering, 2011, IAB Het rapport kan
worden geraadpleegd op de website van de IAO: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_154234.pdf.
(13) Rapport VI, o.c. p. 2.
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Bureau bracht verslag uit van deze vergadering in een rapport dat tijdens zijn zitting van november 2009 aan de Raad van Beheer werd voorgelegd (14); hieruit
blijkt dat de deskundigen het begrip socialebeschermingsbodem (15) nagenoeg
unaniem hebben goedgekeurd, net zoals de toepassing van de tweedimensionale
strategie (16) om de dekking van de sociale zekerheid uit te breiden in die landen waar deze ontoereikend is.

b. Op regionaal niveau
Strategische beleidsposities werden besproken en bestudeerd in het kader van verschillende regionale bijeenkomsten in Latijns-Amerika, de Arabische Staten en AziëStille Oceaan (17).
Thema’s die eigen zijn aan Europa, kwamen aan bod tijdens de 8e Europese regionale vergadering, in 2009 in Lissabon.
De reeks regionale raadplegingen inzake sociaal beleid werd afgesloten met het
tweede Afrikaanse colloquium over waardig werk in Yaoundé. De 47 delegaties van
regeringsvertegenwoordigers, de 26 delegaties van werkgevers en de 26 delegaties
van werknemers keurden de Tripartiete verklaring van Yaoundé over de verwezenlijking van de Socialebeschermingsbodem goed (oktober 2010). Met deze verklaring

(14) IAB, Rapport van de Algemeen Directeur. Tripartiete bijeenkomst van deskundigen over de strategieën voor uitbreiding van de dekking van sociale zekerheid, Raad van Beheer, 306e zitting, Genève, nov. 2009, document GB.306/17/2. In dit rapport lezen we (§ 14) dat “(…) de deelnemers in
grote mate het belang hebben ingezien van de sociale zekerheid en van haar taak in dienst van het
welzijn van individuen, maar ook in het algemeen ter bevordering van de economische groei en ontwikkeling. Men is tot een consensus gekomen over het universele recht op sociale zekerheid en over
de noodzaak ervan, en het belang van de sociale dialoog werd unaniem bevestigd (...)”.
(15) Het concept Socialebeschermingsbodem is opgenomen in het Mondiaal Banenplan, dat in juni
2009 door de Conferentie werd goedgekeurd. Landen die nog geen uitgebreid socialezekerheidsstelsel hebben, wordt gevraagd om “gepaste, universele sociale bescherming door te voeren gebaseerd
op een Socialebeschermingsbodem”; de internationale gemeenschap wordt ertoe aangezet om “bij te
dragen tot de ontwikkeling, met name in de vorm van begrotingssteun, om op nationale schaal een
Socialebeschermingsbodem in te voeren”.
(16) De “horizontale” dimensie van deze strategie moet ervoor zorgen dat heel de bevolking een
minimumniveau van inkomenszekerheid en toegang tot gezondheidszorg heeft. De tweede dimensie,
de “verticale”, moet, met het oog op de economische en sociale ontwikkeling, de inkomenszekerheid en bescherming van de gezondheid uitbreiden wanneer zich situaties voordoen zoals werkloosheid, ziekte, invaliditeit, moederschap, verlies van de kostwinner en ouderdom.
(17) De resultaten van deze besprekingen werden gepubliceerd in de vorm van documenten
betreffende socialezekerheidsbeleidsinitiatieven; zie Reunión regional tripartita sobre el futuro de la
protección social en América Latina: Santiago de Chile, 12 al 14 diciembre de 2007, Documentos de
política de Seguridad Social, Documento 4, Genève, IAB, 2008; Interregional Tripartite Meeting on
the Future of Social Security in Arab States, Amman, 6-8 May 2008: report social security policy
Briefings, paper 5, Genève, IAB, 2008; Asia-Pacific Regional high-level Meeting on Socially-Inclusive
Policy Briefings, Paper 6, Genève, IAB, 2008.
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worden de hoger genoemde tweedimensionale strategie (18) en expliciet ook de
toepasselijkheid van het concept Socialebeschermingsbodem voor Afrika goedgekeurd.

1.1.2.

De voornaamste boodschappen: (19) (20)
a. Sociale zekerheid: een recht en een noodzaak
Dat in alle uithoeken van de wereld bijzonder uiteenlopende
socialebeschermingsmechanismen opduiken – van voorzieningen die steunen op
intracommunautaire solidariteit, tot allerhande verplichte, al dan niet op premie- of

424

(18) Zie de definiëring van de twee dimensies inherent aan het concept van de socialebeschermingsbodem in voetnoot 16.
(19) De analyses die in het onderhavige rapport worden uiteengezet, steunen grotendeels op twee
belangrijke publicaties: World Social Security Report 2010/11, IAB, World Social Security Report
2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond, Genève, 2010 en het handboek van het
IAB, Extending social security to all (IAB, Extending social security to all. A guide through challenges and options, Genève, 2010). Voor wat het demografische belang van de sociale zekerheid
betreft, zijn ze geïnspireerd door het rapport dat voor de discussie tijdens de Conferentie werd voorbereid en gaat over de gevolgen van de vergrijzing voor de werkgelegenheid en de sociale bescherming (IAB, Werkgelegenheid en sociale bescherming in de nieuwe demografische context, Genève,
2010). Verder put het rapport ook uit een geheel van technische verslagen, beleidsdocumenten (zie
de volgende beleidsdocumenten over sociale zekerheid: Social health protection, Paper 1, Genève,
2008; Setting social security standards in a global society, Paper 2, Genève, 2008; Can low-income
countries afford basic social security?, Paper 3, Genève, 2008; Zekerheid voor iedereen: een investering in sociale zekerheid en economische ontwikkeling, document 7, Genève, 2009; zie ook IAB,
World Social Security Report 2010/11, op. cit., en Extending social security to all, op. cit. en documenten die de Raad van Beheer de voorbije tien jaar over socialezekerheidskwesties publiceerde, alsook de debatten over sociale zekerheid die in het kader van algemene discussies plaatsvonden, IAB,
Conclusies betreffende waardig werk en de grijze economie, IAC, 90e zitting, Genève, 2002; IAB,
Conclusies betreffende een eerlijke benadering voor migrerende werknemers in een geglobaliseerde economie, IAC, 92e zitting, Genève, 2004; IAB, Conclusies betreffende promotie van landelijk
werk om de armoede in te dijken, IAC, 97e zitting, Genève, 2008; IAB, Conclusies betreffende de
promotie van duurzaam ondernemen, IAC, 96e zitting, Genève, 2007; IAB, Verklaring van de IAO
over sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering, op. cit.; IAB, De crisis overleven,
op. cit. (ook de Plenaire commissie aangaande de antwoorden op de crisis in 2009). Ook enkele
regelgevingsprocessen (aanbeveling (nr. 200) over hiv en aids, 2010; Maritiem Arbeidsverdrag, 2006,
de kwestie waardig werk voor huishoudelijke werkers) vormden een inspiratiebron. Het onderhavige rapport is overigens nauw verwant met het verslag van het Comité van deskundigen inzake de
toepassing van verdragen en aanbevelingen (CEACR). Het CEACR maakt deel uit van de toezichtregeling inzake de toepassing van de verdragen van de IAO die door de lidstaten zijn goedgekeurd, en de
omzetting ervan in de nationale wetgeving en praktijken op grond van artikel 19 van de grondwet
van de IAO (volledige studie), getiteld Sociale zekerheid en voorrang van het recht; deze regeling
moet tijdens de 100e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie te berde worden gebracht. Tot
slot haalt het verslag ook inspiratie uit de resultaten van een recente studie over de wereldstrategie
van het Bureau en zijn bijdrage tot de uitbreiding van alle mogelijke vormen van sociale zekerheid,
tot een verbetering van de governance, de financiering en de administratie van de socialezekerheidsinstellingen en de effectieve oriëntering van de nationale strategieën naar universele bescherming,
IAB, The ILO’s strategy to extend social security: An independent evaluation report, Genève, 2010.
(20) In wezen is punt 1.2.2. een synthese van Rapport VI opgesteld door het IAB.
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bijdragebetaling berustende overheidsstelsels voor sociale zekerheid – getuigt van
de universele aard van deze behoefte bij de mens; vandaar ook dat een bundel van
zorgvuldig afgebakende rechten zo belangrijk is.
Ongeacht welke instantie per slot van zaken de taak krijgt om te controleren of het
recht op sociale zekerheid effectief wordt toegepast, moeten vooral de volgende
doelstellingen worden nagestreefd:
 inkomensonzekerheid beperken, onder meer door de armoede uit te roeien, en
de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren, aangezien het de bedoeling is om
voor iedereen behoorlijke leef- en werkomstandigheden te garanderen;
 een einde maken aan ongelijkheid en onrechtvaardigheid;
 rechten op gepaste prestaties openen;
en moet er tegelijkertijd voor worden gezorgd dat:
elke vorm van discriminatie op basis van nationaliteit, etniciteit of geslacht wordt
weggewerkt; en
 de betaalbaarheid, de efficiëntie en het voortbestaan van de beschermingsvoorzieningen worden gegarandeerd (21).


Het begrip sociale zekerheid zoals het hier wordt opgevat, dekt alle voorzieningen
voor prestaties, in contant geld of in natura, waarmee bescherming moet worden
verzekerd tegen met name:
 het ontbreken van inkomen uit werk of de ondoeltreffendheid van dat inkomen,
ten gevolge van een van de onderstaande factoren: ziekte, invaliditeit, moederschap, een arbeidsongeval of beroepsziekte, werkloosheid, ouderdom, overlijden van een familielid;
 het gebrek aan toegang of onbetaalbare toegang tot gezondheidszorg;
 de ondoeltreffendheid van ondersteuning door de familie, in het bijzonder voor
kinderen en volwassenen ten laste;
 armoede en sociale uitsluiting in het algemeen.
De socialezekerheidsstelsels kunnen contributief (sociale verzekering) of niet-contributief zijn.

a.1. De sociale zekerheid is een fundamenteel mensenrecht – taak van de IAO
Het recht op sociale zekerheid wordt erkend als een persoonsrecht in de relevante
grondteksten, namelijk de Universele verklaring van de rechten van de mens (22)
(23) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rech-

(21) Rapport VI, o.c. p. 8.
(22) Verenigde Naties, Universele verklaring van de rechten van de mens, goedgekeurd en uitgevaardigd door de Algemene Vergadering met Resolutie 217 A (III) van 10 december 1948, New York, 1948.
(23) Universele verklaring van de rechten van de mens, artikel 22 en 25.
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ten (24) (25), en ook andere internationale (26) en regionale rechtsinstrumenten
volgen die lijn (27).
Als internationale instelling die uitdrukkelijk de opdracht kreeg om internationale
arbeidsnormen op te stellen, is de IAO sinds haar oprichting in 1919 het orgaan dat
in eerste instantie het recht op sociale zekerheid moet verwezenlijken. Die
opdracht werd in 1944 in de Verklaring van Philadelphia bevestigd en daarna ook
opgenomen in de Grondwet van de organisatie.
Historisch gezien is de Verklaring van Philadelphia het eerste document waarmee de
wereldgemeenschap uitdrukkelijk de verbintenis aangaat om te zorgen voor universele sociale bescherming (28).
In overeenstemming met de opdracht van de Organisatie wordt de uitbreiding van
de sociale zekerheid in 1999 een van de vier strategische doelstellingen van de
Agenda voor waardig werk, waarvan het de bedoeling is om iedereen, man of
vrouw, in staat te stellen om waardig en productief werk te verrichten in omstandigheden van vrijheid, gelijkheid, zekerheid en waardigheid (29).

(24) Verenigde Naties, Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,
goedgekeurd door de Algemene Vergadering met resolutie 2200 A (XXI) van 16 december 1966,
New York, 1966.
(25) Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 9.
(26) Verenigde Naties, Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van
vrouwen, goedgekeurd door de Algemene Vergadering met resolutie 34/180 van 18 december 1979,
art. 11(1)(e), 11(2)(b) en 14(2), New York, 1979; Verdrag inzake de rechten van het kind, goedgekeurd door de Algemene Vergadering met resolutie 44/25 van 20 november 1989, art. 26, 27(1),
27(2) en 27(4), New York, 1989; Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van rassendiscriminatie, goedgekeurd door de Algemene Vergadering met resolutie 2106 (XX) van
21 december 1965, art. 5(e)(iv), New York, 1965; Internationaal Verdrag over de bescherming van
de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden, goedgekeurd door de Algemene Vergadering met resolutie 45/158 van 18 december 1990, art. 27 en 54 (New York, 1990); Verdrag inzake
de rechten van personen met een handicap, goedgekeurd door de Algemene Vergadering met resolutie A/RES/61/106 van 13 december 2006, New York, 2006.
(27) Bijvoorbeeld: Europees sociaal handvest, goedgekeurd door de Raad van Europa in 1961 (STE nr.
35); Herzien Europees sociaal handvest, goedgekeurd door de Raad van Europa in 1996 (STE nr. 163).
(28) Deze universaliteit als doelstelling – destijds een ware vernieuwing – is expliciet opgenomen in
de aanbeveling (nr. 67) over de bestaanszekerheid, 1944, en in de aanbeveling (nr. 69) over de medische zorg, 1944. Beide aanbevelingen maken mogelijk dat in de Universele verklaring van de rechten
van de mens de sociale zekerheid tot de rang van mensenrecht kan toetreden en, enkele jaren later,
wordt opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.
(29) Gezien de steeds grotere behoefte aan sociale zekerheid ten overstaan van de economische wisselvalligheden en de beperkingen waarmee de bestaande beschermingssystemen kampen, beklemtoont de Agenda voor waardig werk dat rekening moet worden gehouden met de sociale ontwikkelingen, dat de sociale zekerheid moet worden uitgebreid, dat ze beter moet worden beheerd en dat
ze gekoppeld moet worden aan de beleidsinitiatieven inzake arbeidsmarkt en werkgelegenheid.
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In 2001 wijst de Internationale Arbeidsconferentie nogmaals op het feit dat sociale
zekerheid een van de fundamentele mensenrechten is en ze bevestigt dat de uitbreiding van de sociale dekking tot eenieder die ze nodig heeft, een essentieel bestanddeel is van de opdracht van de IAO; ze is voor alle lidstaten een noemenswaardig
belang waarvoor ze zich zonder uitstel vol overgave moeten inzetten. De Wereldcampagne voor sociale zekerheid en dekking voor iedereen wordt in 2003 gelanceerd.
In de Verklaring betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering (30) die in 2008 werd goedgekeurd, beklemtonen de beleidsverantwoordelijken het feit dat de vier doelstellingen van de Organisatie “onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, van elkaar afhangen en elkaar versterken”.
Om de financiële en economische crisis op wereldschaal het hoofd te bieden, keurden de beleidsverantwoordelijken in juni 2009 het Wereldwijde Banenpact goed. In
dit document wordt gesteld dat de sociale zekerheid zowel op economisch als op
sociaal vlak een automatische stabiliserende rol speelt, waardoor ze een van de
draaischijven wordt van de geïntegreerde strategieën die tegen de crisis moeten
worden ingezet. Het Pact zet de landen er uitdrukkelijk toe aan om hun sociale
bescherming te verstevigen en uit te breiden, met name door een Socialebeschermingsbodem in te voeren (31). Het Wereldwijde Banenpact wordt niet lang daarna
ook goedgekeurd door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties
(ECOSOC) en de invoering van een Socialebeschermingsbodem wordt een van de
negen gemeenschappelijke initiatieven die door het VN-systeem worden goedgekeurd om de crisis aan te pakken (32).
Het belangrijkste van deze instrumenten is het Verdrag (nr. 102) betreffende de
sociale zekerheid (minimumnorm), 1952. Dit is de enige internationale overeenkomst die de negen klassieke takken van de sociale zekerheid omschrijft, voor elk
daarvan minimumnormen bepaalt en de beginselen uiteenzet die moeten worden
gevolgd om ervoor te zorgen dat de overeenstemmende stelsels duurzaam zijn en
goed worden beheerd. Bovendien wordt dit Verdrag gekenmerkt door het feit dat
ze flexibiliteitsclausules bevat. Daardoor kunnen de lidstaten die ze hebben geratificeerd, ten minste drie van de negen takken van sociale zekerheid aanvaarden waarvan ten minste één een langetermijnrisico of werkloosheid dekt. De bedoeling is
immers om zo veel mogelijk landen in staat te stellen zich te richten naar de verplichtingen die in het Verdrag worden opgesomd.

(30) IAB, Verklaring van de IAO over sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering,
Internationale Arbeidsconferentie, 97e zitting, Genève, 10 juni 2008.
(31) IAB, De crisis overleven: een Mondiaal Banenplan, Internationale Arbeidsconferentie, 98e zitting, Genève, 2009.
(32) ECOSOC, De crisis overleven: een Mondiaal Banenplan, resolutie E/2009/L.24, Genève, 2009;
CCS, Global financial and economic crisis – UN system – Joint crisis initiatives, New York, 2009.
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a.2. De nood aan sociale zekerheid
Ten overstaan van deze nieuwe systeemrisico’s die zich op wereldvlak aftekenen,
beklemtoont het rapport van het IAB dat we moeten kunnen rekenen op nationale
socialezekerheidsstelsels die steviger zijn dan ooit te voren. Mondialisering – die niet
alleen risico’s maar ook voordelen inhoudt – kan niet zonder een doeltreffende sociale zekerheid. Bovendien zijn economische en sociale ontwikkeling nauw met elkaar
verweven en moet een evenwichtige economische groei worden gegarandeerd. Sommige waarnemers hebben vastgesteld dat er een internationale consensus is ontstaan
aangaande de rol die sociale bescherming speelt bij de ontwikkeling (33).

a.2.1. De rol van de socialezekerheidsstelsels voor de economische ontwikkeling, de aanpassing aan de structurele ontwikkelingen en het crisisbeheer
De economie kan niet zonder socialezekerheidsstelsels (34). Door de financiële en
economische mondiale crisis zijn de standpunten over de rol van de sociale zekerheid snel geëvolueerd en kon met name duidelijk worden aangetoond dat de socialezekerheidsstelsels zowel op economisch als op sociaal vlak als automatische stabilisatoren fungeren. Rapport VI van de IAO stelt dat landen met socialezekerheidsstelsels ongeacht hun ontwikkelingsniveau veel beter gewapend zijn tegen de sociale
gevolgen van de crisis.
Als ze goed zijn ontworpen, dragen de socialebeschermingsprogramma’s automatisch bij tot de vermindering van de armoede; daarenboven oefenen ze op verschillende manieren rechtstreeks invloed uit op de productiviteit: ze beperken of voorkomen sociale uitsluiting; ze dragen ertoe bij dat mannen en vrouwen zelfstandiger
worden door de remmen op de ontwikkeling van kleine ondernemingen of op
privé-initiatieven weg te nemen; ze helpen vooral om het menselijke kapitaal te versterken en garanderen voor de actieve bevolking goede voorwaarden inzake
gezondheid en onderwijs.
De idee als zouden goed ontworpen socialezekerheidsstelsels en een gezonde economie naast elkaar kunnen en moeten bestaan, is diep verankerd in de gedachte-

(33) De Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de OESO (DAC) verklaarde dat sociale bescherming “arme vrouwen en mannen ertoe aanzet om bij te dragen tot de economische groei ... Ze helpt
om het menselijke kapitaal te versterken, de risico’s te beheersen, investeringen en ondernemingszin
in de hand te werken en de werkzaamheidsgraad te doen stijgen” – OESO, De rol van tewerkstelling
en sociale bescherming: economische groei bewerkstelligen die gunstiger is voor armen, Beginselverklaring, vergadering op hoog niveau van de DAC, 27-28 mei 2009, Parijs.
(34) Tijdens de zitting van 2007 verklaarde de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) dat een “duurzaam universeel socialezekerheidsmodel of om het even welk ander nationaal model […] essentieel is
om de productiviteit te verbeteren en ertoe aan te zetten om naar de formele economie over te gaan”
– IAB, Conclusies betreffende de promotie van duurzaam ondernemen, Internationale Arbeidsconferentie, 96e zitting, paragr. 11-16, Genève, 2007.

428

Guimaraes-Morsa-NL.qxp

20-6-2013

16:31

Page 429

DE AANBEVELING INZAKE NATIONALE SOCIALEBESCHERMINGSBODEMS ...

wereld. In feite lijkt het steeds minder twijfel te leiden dat een gepaste sociale zekerheid
geenszins het gevolg is van economische groei, maar wel de conditio sine qua on (35).
De sociale zekerheid bevordert productieve arbeid en speelt in dat opzicht een
hoofdrol. Over de vraag welke impact de sociale zekerheid op de werkgelegenheid
heeft, wordt echter regelmatig gedebatteerd. Het gaat er dan in de eerste plaats om,
om een systeem van prestaties en leveringsmodaliteiten uit te werken waarmee een
zeker niveau van inkomenszekerheid kan worden gegarandeerd zonder dat daarmee
misbruik in de hand wordt gewerkt.
De sociale zekerheid kan ook de schok opvangen van structurele aanpassingen in de
economie en de samenleving en ze minder pijnlijk maken. Als ze goed ontworpen is
en op een verstandige manier aan de arbeidsmarkt wordt gelinkt, kan sociale
bescherming de angst voor de verandering verzachten, de verandering versnellen en
productieve arbeid bevorderen.
De financiële en economische crisis heeft ons ook geleerd dat de sociale gevolgen
van de crisis het doeltreffendst kunnen worden getemperd als werkloosheidsuitkeringen of gedeeltelijke werkloosheid worden ingevoerd of uitgebreid. Uit de analyses van het IAB blijkt dat dankzij de stijging van de uitgaven voor economische en
sociale stabilisatoren wereldwijd evenveel banen kunnen worden gered als de verschillende nationale relanceplannen (36).

a.2.2. De sociale zekerheid: een onmisbaar instrument om de sociale rechtvaardigheid vooruit te helpen in een geglobaliseerde wereld
Sociale zekerheid is een mensenrecht en moet in dat opzicht kunnen worden
opgeëist door elk lid van om het even welke nationale gemeenschap. Het is immers
een bijzonder doeltreffend instrument om armoede te verzachten en ongelijkheid te
beperken, billijkheid te promoten en duurzame economische groei te bevorderen
(37), ook in landen met middellage inkomens of lage inkomens.
In landen met lage inkomens basissocialezekerheidsstelsels invoeren, is een
doorslaggevende stap in de verwezenlijking van de eerste millenniumdoelstelling
voor ontwikkeling – tegen 2015 de armoede met de helft verminderen – en sociale

(35) Rapport VI, o.c. p. 20.
(36) IAB, Een banenrijk herstel versnellen in de landen van de G20: Wat de ervaring ons leert,
Rapport van het IAB, met tal van bijdragen van de OESO, voorbereid voor de Vergadering van de
Ministers van Arbeid en Tewerkstelling van de landen van de G20, april 2010, Washington, DC,
Genève, 2010; IAB, Extending social security to all, Genève, 2010; IAB, Herstel en groei zien in het
teken van waardig werk, Genève, 2010.
(37) World of Work Report 2008. Ongelijkheid van inkomens in tijden van financiële globalisering, Genève, 2008; UNRISD, Combating poverty and inequality: Structural change, social policy
and politics, Genève, 2010.
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transferprogramma’s vervullen op doeltreffende wijze hun oorspronkelijke taak, namelijk inkomensongelijkheid binnen de perken houden en armoede verminderen (38).

b. Sociale zekerheid wereldwijd: situatie en belang
Rapport VI (o.c).) bevat een eerste globale diagnose van de huidige situatie van de
sociale zekerheid in de wereld, in de regio’s en in de landen, met verschillende stadia van economische ontwikkeling.

b.1. De inzet van de dekking: de overgangsdoelstelling bestaat erin om voor
iedereen ten minste een basisbescherming te garanderen
Door de toename van de informele arbeid is in heel wat landen het dekkingspercentage beginnen te stagneren of zelfs achteruit beginnen te gaan. De grote meerderheid van de wereldbevolking heeft dan ook nog steeds geen sociale dekking.
In sommige delen van de wereld mag de sociale dekking dan al uitbreiden, elders
stagneert ze of neemt ze zelfs af. Wat verstrekkingen die op premie- of bijdragebetaling berusten betreft, loopt de evolutie van de dekking nauw samen met de tendensen inzake arbeid, meer bepaald met het aantal en de kwaliteit van de banen die
in de officiële economie beschikbaar zijn.
Oorspronkelijk werd de sociale verzekering ingevoerd voor loontrekkenden met
een expliciet contract in een formele onderneming op basis van een identificeerbare arbeidsrelatie. In landen met middellage inkomens en lage inkomens zijn werknemers die niet in dat geval zijn, doorgaans niet door de wet beschermd wat de sociale
verzekering gelinkt aan arbeid betreft; een voorbeeld zijn de zelfstandigen, die in de
informele sector ruimschoots in de meerderheid zijn. Bovendien werken alsmaar
meer werknemers (waaronder veel vrouwen) in omstandigheden waarin de arbeidsverhouding vaag, dubbelzinnig of versluierd is en zij over het algemeen geen sociale
dekking hebben.
Tal van landen met middellage inkomens en lage inkomens hebben de andere
socialezekerheidsvoorzieningen, zoals de niet-contributieve stelsels, onvoldoende
ontwikkeld om ten minste een basisbescherming te garanderen voor wie werkt in
de marge van een officiële arbeidsverhouding. Daardoor blijft de sociale verzekering
gelinkt aan arbeid in heel wat regio’s wereldwijd de voornaamste pijler van de sociale zekerheid en grote bevolkingsgroepen hebben geen enkele of slechts een gedeeltelijke bescherming.

(38) Rapport VI, o.c. p. 28.
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De normen van de IAO streven stuk voor stuk één doelstelling na: voor zo veel
mogelijk mensen een volledige bescherming waarborgen; de overgangsdoelstelling
bestaat erin om voor iedereen ten minste een basisbescherming te garanderen. Een
dergelijke “socialebeschermingsbodem” zou ten minste een minimuminkomen in
alle fasen van het leven en ook toegang tot essentiële gezondheidszorg garanderen.
Ook nu nog zijn landen met hoge inkomens nagenoeg de enige die over een volledige sociale zekerheid beschikken.

b.2. Het belang van de doelmatigheid: prestaties met toekenningsniveaus en
-voorwaarden die zowel voor de bijdragebetalers als voor de belastingplichtigen aanvaardbaar zijn (39)
De dekking is maar geldig als de aangeboden prestaties doelmatig zijn. Of prestaties
doelmatig zijn, wordt niet alleen bepaald door het niveau (of de gulheid) van de
prestaties, maar ook door economische en sociale aspecten. De socialezekerheidsprestaties kunnen als doelmatig worden beschouwd als ze (40):
 ertoe bijdragen dat de inzake sociaal beleid nagestreefde resultaten worden
behaald – bijvoorbeeld door in te spelen op de noden van mensen die met ingrijpende wisselvalligheden in het leven kampen – en indien de verhouding tussen
het niveau van de prestaties en de tijdens het actieve leven gestorte belastingen
en bijdragen als “rechtvaardig” wordt beschouwd (sociale doelmatigheid); en
 een synergisch effect hebben met de werkgelegenheidsinstrumenten en de
begrotings- en andere economische maatregelen, zonder schadelijke gevolgen
voor de economie (economische doelmatigheid).
De verdragen van de IAO met betrekking tot de sociale zekerheid bevatten een aantal referentiegegevens die in dit verband de tendensen kunnen weergeven. Verdrag
nr. 102 van de IAO bepaalt de minimumnormen voor de socialezekerheidsprestaties
in elk van de takken. De andere verdragen die tot op heden op dit vlak zijn afgesloten, bepalen strengere normen voor de verschillende takken, met name wat de
minima betreft.
Als het prestatieniveau leidt tot uitgaven die niet aanvaardbaar zijn voor de generatie
werkenden, die ze financiert, dan is het systeem zelf in gevaar. De prestaties zijn

(39) Rapport VI, o.c. p. 31 e.v.
(40) Om de doelmatigheid van een gegeven prestatie te beoordelen kunnen we, afhankelijk van de
nagestreefde doelstellingen, verschillende referentievariabelen gebruiken: armoededrempel, loonniveau,
globaal inkomen (individueel en gemiddeld). Natuurlijk hangt de keuze van de referentiegegevens af van
het programmatype en van de sociaaleconomische context van het land. Doelmatigheid krijgt een andere betekenis naargelang het gaat om een systeem van sociale verzekering die door bijdragen wordt gefinancierd en met verworven rechten gepaard gaat, of om universele basis- of bijstandsstelsels, die
vooral door de belastingen of door externe bronnen (schenkers) worden gefinancierd.
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maar economisch doelmatig als de toekenningsniveaus en -voorwaarden zowel voor
de bijdragebetalers als voor de belastingplichtigen aanvaardbaar zijn.

b.3. Het belang van de financiering: deze is in sterke mate afhankelijk van de
politieke en sociale wil (van de regeringen, de belastingplichtigen, de kiezers)
In de industrielanden ging het debat lange tijd in hoofdzaak over de middelen om de
kosten voor de sociale zekerheid onder controle te houden, terwijl het in de landen met
middellage inkomens en lage inkomens steeds meer gaat om verhoging van de
socialezekerheidsuitgaven en verruiming van de vereiste begrotingsruimte. In beide
groepen van landen wordt meer nagedacht over de modaliteiten dan over de bedragen.
Toch stellen we vast dat de cijfers per land sterk variëren tussen de regio’s en landen met verschillende niveaus van nationaal inkomen. In Europa wordt 20 tot 30%
van het bbp in sociale zekerheid geïnvesteerd, tegenover slechts 4 tot 6% van het
bbp in de meeste Afrikaanse landen, waar het merendeel van de uitgaven wordt toegekend aan gezondheidszorg, ten nadele van de overdrachten in geld die bedoeld
zijn om de inkomenszekerheid te garanderen (41).
De omvang van de investering in de sociale zekerheid (en bijgevolg het percentage
en niveau van de sociale dekking van de bevolking) hangt met andere worden voor
een groot stuk af van de politieke en sociale wil (van de regeringen, de belastingplichtigen, de kiezers), want die bepaalt effectief de begrotingsruimte die wordt
voorzien om het ene dan wel het andere programma te financieren.

c. Huidige situatie (42) (43)
De landen hebben een breed gamma van uiteenlopende oplossingen uitgewerkt om
in te spelen op de nood aan sociale zekerheid en om de hierna aangekaarte grote
uitdagingen aan te gaan: uitbreiding van de dekking, doelmatigheid van de prestaties, uitgaven en financiering, governance en verstrekking van prestaties.

c.1. De toegang tot de gezondheidsdiensten waarborgen: sociale bescherming
van de gezondheid (44)
Toegang tot gezondheidsdiensten is een essentiële voorwaarde om een
minimumlevensstandaard te garanderen en welzijn en productiviteit in de toekomst

(41) Volgens de informatie van EUROSTAT, het IAB, het IMF, de OESO en de WGO. Zie ook IAB,
World Social Security Report 2010/11.
(42) Voor een gedetailleerdere studie van de tendensen op wereld- en regionale schaal, zie de figuur
in het World Social Security Report 2010/11.
(43) 44 Rapport VI, o.c. p. 47 e.v.
(44) 46 Rapport VI, o.c., pp. 47-55.
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te verzekeren. Een groot deel van de wereldbevolking heeft echter geen toegang tot
gezondheidsdiensten en –voorzieningen (45).
Om de doelstellingen van sociale bescherming van de gezondheid te kunnen verwezenlijken, moet een universele dekking zoals die door de wet voorzien is, effectieve
toegang tot gezondheidsdiensten waarborgen. Het concept dekking van de gezondheidszorg omvat velerlei facetten en deze dekking meten is veel complexer dan
voor andere takken van de sociale zekerheid. Effectieve toegang betekent dat de
gezondheidsdiensten beschikbaar zijn, dat de kosten ervoor betaalbaar zijn, dat hun
kwaliteit bevredigend is en dat financiële bescherming verzekerd is.

c.1.1. Toegang tot de gezondheidszorg en financiering, tendensen: sterke correlatie, in een
gegeven land, tussen de uitgaven die door de gebruiker moeten worden betaald, en het
armoedecijfer
Uit het rapport blijkt dat een laag niveau van financiering door de overheid doorgaans gepaard gaat met een hoger uitgavenpercentage voor gezondheidszorg ten
laste van de patiënten, waardoor voor armen en kwetsbaren de toegang tot de
gezondheidszorg wordt belemmerd (46). We kunnen stellen dat een financiële
bescherming wordt verzekerd als de werknemers en hun gezin, zowel in de formele
economie als in de grijze economie, toegang hebben tot betaalbare gezondheidszorg (47) (48).

(45) WGO, Verslag over de gezondheid in de wereld: de financiering van de gezondheidszorgstelsels:
de weg naar een universele dekking, Genève, 2010; IAB, Social health protection: An ILO strategy
towards universal access to health care, socialebeleidsdocumenten, document 1, Genève, 2008.
(46) IAB, World Social Security Report 2010/11, Genève, 2010.
(47) Of de gezondheidszorg betaalbaar is, kan worden bepaald door uit te rekenen wat het aandeel is
dat de patiënt zelf nog moet betalen, ten opzichte van het totale inkomen of de totale uitgaven van
het huishouden. Dit overblijvende aandeel kan dienen als aanvullende indicator om het dekkingstekort te meten, als een van de indicatoren met betrekking tot het niveau van de gegarandeerde financiële bescherming.
(48) In de landen met lage inkomens is meer dan de helft (55%) van de uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de huishoudens. In sommige landen, zoals Cambodja, India en Pakistan, nemen de
particulieren meer dan 80% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg op zich, omdat er geen
voorzieningen voor sociale bescherming zijn, zoals de diensten gefinancierd door de belastingen, het
socialeverzekeringsstelsel met lokale microverzekering. Tegelijkertijd bedraagt dit percentage in de
landen met middellage inkomens 40%, tegenover 10% in de landen met hoge inkomens. De hoge
bedragen die ten laste zijn van de patiënt, zijn een belangrijke oorzaak van verarming.

433

Guimaraes-Morsa-NL.qxp

20-6-2013

16:31

Page 434

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

c.1.2. Een vaststelling: de wil van de staten om de sociale bescherming uit te breiden
Verschillende landen wereldwijd leveren inspanningen om de sociale bescherming
van de gezondheid uit te breiden (49). Bovendien hebben enkele ontwikkelde landen, en in het bijzonder de Verenigde Staten, zich er ook voor ingezet om hun
sociale bescherming uit te breiden; ze hebben geprobeerd om het tekort aan dekking van de uitgaven in geval van ziekte – gebrek dat een groot deel van de bevolking kenmerkte – en de problemen inzake kwaliteit en kosten te verhelpen, dankzij
de hervorming die in maart 2010 werd doorgevoerd (50).

c.1.3. Het probleem van de financiering: de stijging van de uitgaven in de ontwikkelde landen en in de landen met lage of middellage inkomens
De ongerustheid die wordt veroorzaakt door de stijging van de ziektekosten, heeft
heel wat ontwikkelde landen – met name Duitsland, Frankrijk en Nederland – ertoe
aangezet om hervormingen door te voeren die de stijging van de kosten moeten
tegengaan. Tal van landen met lage of middellage inkomens worden eveneens
geconfronteerd met stijgende kosten voor gezondheidszorg, aangezien hun behoeften en vereisten op dat vlak toenemen naarmate hun bbp toeneemt. Dankzij de
groei van de economie kunnen in sommige landen weliswaar middelen naar het
gezondheidszorgstelsel worden overgeheveld, maar andere landen hebben meer
moeilijkheden om de nodige middelen te vergaren.

c.1.4. De administratieve efficiëntie verbeteren en de kwaliteit van de gezondheidszorg
garanderen
Aangezien men de kosten almaar meer wil drukken, proberen heel wat regeringen
te winnen aan administratieve efficiëntie (51). De administratieve hervormingen

(49) Bijvoorbeeld: Thailand is hier al vele jaren mee bezig, dankzij zijn universele stelsel, dat garandeert dat armen effectief toegang hebben tot de zorgverlening. De ziektekostenverzekering die in
Thailand door de wet voorzien is, was lange tijd voorbehouden voor de ambtenaren, door toedoen
van het Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) (een stelsel van medische prestaties door de
overheidsbedrijven) en het State Enterprises Medical Benefit Scheme (stelsel met medische prestaties
voor overheidsbedrijven). Met de wet op de sociale zekerheid, die in 1991 in voege trad en de dekking moest uitbreiden tot de werknemers in de formele privé-economie, werd het stelsel van de
Dienst voor Sociale Zekerheid (SSO) ingevoerd.
(50) In maart 2010 keurde het Congres van de Verenigde Staten de Patient Protection and Affordable
Care Act (wet op de bescherming van patiënten en de toegankelijkheid van de zorgverlening) goed
na een debat dat maar liefst een jaar had geduurd. Met de wet worden drie grote doelstellingen nagestreefd: de sociale dekking inzake gezondheidszorg uitbreiden; een einde maken aan bepaalde praktijken in de privéverzekeringssector die nadelige gevolgen hadden voor de verzekerden of tot uitsluiting leidden; en de stijging van de kosten van de gezondheidszorg onder controle houden.
(51) Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ging van start met een procedure voor de hervorming van
de basisgezondheidszorg door de beheersfunctie uit te breiden naar de huisartsen toe.
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kunnen weliswaar helpen om na te gaan waar de kosten gedrukt kunnen worden en
aan efficiëntie gewonnen kan worden, maar er moet absoluut over gewaakt worden
dat de doorgevoerde economische maatregelen geen schade berokkenen aan de
kwaliteit van de gezondheidszorg.

c.2. Inkomenszekerheid garanderen bij ouderdom, in geval van invaliditeit en
bij het overlijden van de kostwinner (52)
Inkomenszekerheid bij ouderdom is een universele behoefte waar elk land op een
andere manier aan tegemoetkomt. Niettemin geniet slechts een minderheid van
oudere mannen en vrouwen van inkomenszekerheid en in uitgestrekte gebieden ter
wereld is ouderdom synoniem van armoede. Insgelijks houdt de moeilijkheid om de
kost te verdienen een gigantisch armoederisico in voor mannen en vrouwen met
een handicap en voor hun gezin. Invaliditeitspensioenen – ook “arbeidsongeschiktheidsuitkeringen” genoemd – verschaffen inkomenszekerheid aan verzekerden die
niet langer in staat zijn om om het even welk werk te verrichten of van wie het vermogen om geld te verdienen door hun handicap beperkt is.
In vele landen met hoge inkomens konden dankzij de pensioenstelsels geldarmoede
en andere vormen van armoede bij ouderen worden beperkt, maar we stellen vast
dat in de meeste landen met lage of middellage inkomens de pensioenstelsels vooral
betrekking hebben op de loontrekkenden uit de formele sector, in hoofdzaak in het
openbaar ambt en de grote ondernemingen. Personen die niet van deze stelsels
genieten, hangen af van hun familie en hun gemeenschap. Zelfs deze informele
modaliteiten voor sociale bescherming vallen geleidelijk aan uit door de demografische evolutie, migratie, verstedelijking en veralgemeende armoede.
Zo zien we dat er alsmaar meer ouderen in armoede leven en dat deze ouderen
oververtegenwoordigd zijn bij de groep mensen die in chronische armoede leven.
De meeste ouderen wereldwijd ontvangen geen regelmatig inkomen en vele verdienen minder dan één US-dollar per dag. We zien daarentegen wel dat in heel wat landen met hoge inkomens de pensioenstelsels erin zijn geslaagd om geldarmoede en
andere vormen van armoede bij ouderen te verminderen (53).

c.2.1. Dekking door al dan niet op bijdragebetaling berustende pensioenstelsels
Nagenoeg 40% van de bevolking in de werkende leeftijd wereldwijd is gedekt door
ouderdomspensioenstelsels met verplichte bijdragebetaling. De omvang van de wettelijke dekking varieert sterk van de ene regio tot de andere. In alle regio’s samen
vertegenwoordigen de bijdragers tot progamma’s met vrijwillige bijdragebetaling

(52) Rapport VI, o.c., pp. 56-70.
(53) OESO, Growing unequal: income distribution and poverty in OECD countries, deel III, Parijs, 2008.
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nauwelijks 4% van de bevolking in de werkende leeftijd, wat aantoont hoe belangrijk de stelsels met verplichte bijdragebetaling zijn. Bovendien is de effectieve dekking aanzienlijk beperkter dan de wettelijke dekking (54), wat wellicht aan verschillende factoren kan worden toegeschreven: onvolledige toepassing van de wet,
ondoeltreffendheid van de maatregelen die de tenuitvoerlegging van de wet moeten
garanderen, niet-naleving van de verplichtingen, evolutie naar instabielere en onzekerdere tewerkstellingsvormen.
De inspanningen om de dekking geleidelijk aan uit te breiden door toedoen van op
bijdragebetaling berustende stelsels, moeten worden gelinkt aan de invoering van
niet-contributieve voorzieningen waarmee nu reeds voor oudere personen onmiddellijk een minimuminkomen kan worden gegarandeerd, opdat de meeste, zo niet
alle behoeftigen een kans hebben om beschermd te worden.
De pensioenstelsels houden het niet bij het leveren van prestaties aan ouderen en
mensen met een handicap, ze vormen deze categorieën van kansarmen – wier situatie in het gezin aanzienlijk verbetert dankzij het monetaire inkomen dat ze zo ontvangen – om tot een effectieve vector van sociale transfers voor heel het gezin. De
pensioengerechtigden herverdelen dit inkomen in contant geld aan de rest van het
huishouden – betalen van schoolgeld, aankoop van geneesmiddelen, enz. (55).
Het is in de landen met lage of middellage inkomens en beperkte dekkingspercentages waar de dekking het dringendst moet worden uitgebreid. In eerste instantie dekken de pensioenstelsels die in deze landen van kracht zijn, doorgaans slechts een
klein gedeelte van de arbeidskrachten, dat wil zeggen, vooral mensen die een formele baan als loontrekkende hebben. In de landen met hoge inkomens en in een toenemend aantal landen met middellage inkomens is de universaliteit van de dekking
inzake pensioenen werkelijkheid geworden of is ze toch goed onderweg om werkelijkheid te worden. Door de verlenging van de levensduur en de relatief korte duur
van het actieve leven, maar ook door de stijgende vraag naar langdurige gezondheidszorg voor ouderen, kennen de socialezekerheidsstelsels alsmaar meer financiële moeilijkheden. Gevolg is dat de druk om de pensioenstelsels te hervormen en het
niveau van de uitkeringen voor de toekomstige generaties van gepensioneerden te
verlagen, alsmaar groter wordt.
Tegelijkertijd zijn de meeste ouderen wereldwijd, en dan in het bijzonder in de landen met lage inkomens, genoodzaakt om te blijven werken, vooral dan in de grijze

(54) Behalve in Noord-Amerika en West-Europa ligt de dekking vrij laag in alle regio’s, hoewel ze in
Centraal- en Oost-Europa nog steeds in de buurt van de 50% ligt. In de Afrikaanse landen ten zuiden
van de Sahara is slechts 5% van de bevolking in de werkende leeftijd effectief gedekt door op premieof bijdragebetaling berustende programma’s, tegenover nagenoeg 20% in Azië en het Midden-Oosten
en 10% in Noord-Afrika.
(55) HelpAge International: Age and security: How social pensions can deliver effective aid to poor
older people and their families, Londen, 2004.
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economie, omdat ze geen recht hebben op een pensioen of omdat het niveau van
hun pensioen onvoldoende hoog ligt. De meeste personen die in de informele sector of op het platteland hebben gewerkt, hebben tijdens hun beroepsleven niet bijgedragen aan een pensioenstelsel.

c.2.2. Ouderdomspensioenen: uitgesproken genderverschillen
Op wereldschaal vertoont de pensioendekking uitgesproken verschillen naargelang
van het geslacht. In de meeste landen zijn de vrouwen in de formele economie
ondervertegenwoordigd en riskeren ze dus meer dan mannen dat ze niet kunnen
genieten van een socialeverzekeringspensioen. Verder verwijzen we naar het geval
waarbij de echtgenoot voor zijn pensioen bijdraagt tot de sociale zekerheid, terwijl
zijn echtgenote te zijner laste is. In dit klassieke schema – met de man als kostwinner – kunnen de vrouwen aanspraak maken op afgeleide pensioenrechten, die doorgaans lager liggen dan degene die ze verworven zouden hebben als ze zelf een baan
hadden gehad. Bovendien zijn deze afgeleide rechten vaak gelinkt aan de voorwaarde dat de huwelijksband blijft bestaan, wat deze rechten precair maakt.
Gezien op wereldschaal heeft in de meeste gevallen geen van de echtgenoten echter recht op een pensioen van de sociale zekerheid, omdat ze allebei in de informele
sector hebben gewerkt.

c.2.3. Invaliditeitsuitkeringen: belang (56)
Een belangrijke stap werd gezet in 2006, toen het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de Rechten van de Personen met een Handicap en het Facultatieve Protocol
werden goedgekeurd, want zij luidden een nieuwe richting in waarbij de rechten
van mensen met een handicap, non-discriminatie en invoering van een gunstige
context uitdrukkelijker naar voren werden geschoven. De staten die het verdrag
ondertekenden, verbonden zich ertoe om gepaste maatregelen te nemen om te
garanderen en te bewerkstelligen (57) dat deze rechten, met inbegrip van het recht
op sociale bescherming, worden nageleefd.

c.3. Inkomenszekerheid in geval van werkloosheid (58)
Tegen de achtergrond van de economische en financiële crisis kon dankzij de
werkloosheidsuitkeringen de algemene vraag worden gestabiliseerd en kon de overgang naar nieuwe banen worden vereenvoudigd. Bovendien worden de stelsels van

(56) Rapport VI, o.c., p. 66 e.v.
(57) Rapport VI, o.c., p. 71 e.v.
(58) IAB, Mensen beschermen, werkgelegenheid bevorderen: studie van de maatregelen voor werkgelegenheid en sociale bescherming die de landen in reactie op de economische wereldcrisis hebben
genomen, verslag aan de G20-top van staatshoofden en regeringsleiders, Pittsburgh, 24-25 sept.
2009, Genève, 2009; IAB, World of Work Report 2010, From one crisis to the next?, Genève, 2010.
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werkloosheidsuitkeringen vaak aangevuld met diensten voor arbeidsbemiddeling,
met maatregelen die de inzetbaarheid moeten ontwikkelen, en met andere tussenkomsten op de arbeidsmarkt (opleidingen, bijscholing, enz.). Zelfs in landen met
lage inkomens neemt het werkloosheidsprobleem alsmaar grotere proporties aan,
vooral dan in de steeds dichter bevolkte stadsgebieden (59).
Voor werklozen kan de werkloosheidsverzekering een “borstwering” vormen die
verhindert dat ze in de grijze economie terechtkomen. Dankzij het gewaarborgde
inkomen dat ze voor beperkte tijd ontvangen, kunnen zij immers ander werk zoeken dat bij hun bekwaamheden aansluit.

c.4. Inkomenszekerheid in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte (60)
In de meeste landen is dit de eerste mogelijkheid die door de sociale zekerheid
wordt gedekt. Deze stelsels zijn vaak nauw verbonden met gezondheid op het werk
en met de veiligheidsregels. Tal van stelsels bevatten preventie-elementen die de veiligheid op de werkplek moeten verhogen. Op wereldschaal schat men dat minder
dan 40% van de actieve bevolking wettelijk gedekt is. Tot slot draagt de dekking van
de sociale zekerheid in geval van een arbeidsongeval in sterke mate bij tot de
bescherming van mensen tegen de financiële risico’s die het gevolg zijn van een
arbeidsongeval of een beroepsziekte, en tot een snel herstel van hun productiviteit
dankzij het feit dat zij toegang hebben tot medische zorg.

c.5. Bescherming van het moederschap (61)
Het eerste internationale verdrag over sociale zekerheid (bescherming van het
moederschap) werd geratificeerd tijdens de eerste zitting van de Internationale
Arbeidsconferentie in 1919; de recentste werd goedgekeurd in 2000 en is een herziening van de vroegere pertinente normen. Volgens het Verdrag (nr. 183) over de
bescherming van het moederschap (2000) omvatten de prestaties de toegang tot de
gezondheidszorg voor alle zwangere vrouwen en moeders op vruchtbare leeftijd en
hun kinderen, maar ook de uitkeringen tijdens het zwangerschapsverlof (62). Deze
prestaties moeten worden gezien in het algemene kader van de bescherming van
het moederschap zoals die wordt omschreven in Verdrag nr. 183, die een aantal
beschermingsmaatregelen bevat betreffende meer bepaald werkzekerheid, non-discriminatie en voorzieningen die van toepassing zijn op moeders die borstvoeding

(59) J. Berg en M. Salerno, The origins of unemployment insurance: Lessons for developing countries, in J. Berg en D. Kucera (dir. publicatie), In defence of labour market institutions: Cultivating
justice in the developing world, pp. 80-99, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008.
(60) Rapport VI, o.c., p. 77 e.v.
(61) Rapport VI, o.c., p. 79 e.v.
(62) Voor een totaalbeeld van de nationale wetgeving inzake bescherming van het moederschap, zie
IAB, Moederschap op het werk: overzicht van de nationale wetgeving. Balans opgemaakt op basis
van de gegevens van het IAB over werk- en tewerkstellingsomstandigheden, Genève, 2010.
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geven. De verschillen in toegang tussen stedelijke en landelijke omgeving blijven
zeer uitgesproken, vooral dan in landen met lage inkomens. Bovendien doen in heel
wat regio’s wereldwijd de gevolgen van hiv en aids, malaria en andere ziekten het
overlijdensrisico van moeders en kinderen toenemen.
In de meeste landen zijn er wel degelijk wettelijke voorzieningen inzake bescherming van het moederschap, maar deze voorzieningen zijn doorgaans alleen van toepassing op vrouwen die in de formele economie tewerkgesteld zijn.

c.6. Gezinsbijslag (63)
De uitkeringen van sociale zekerheid die aan gezinnen met kinderen worden toegekend, in overeenstemming met Verdrag nr. 102, omvatten periodieke prestaties en
prestaties in natura, zoals het verstrekken van levensmiddelen, huisvesting en kleding. In dat verband bestaat er een brede waaier aan uitkeringen en financieringen.

d. De toekomst van de sociale zekerheid: de voornaamste kwesties (64)
d.1. Economisch en sociaal beleid op elkaar afstemmen (65)
De sociale zekerheid is geen geïsoleerd actieterrein. Alle socialebeleidsinitiatieven
maken per slot van rekening immers deel uit van de nationale ontwikkelingsbeleidsinitiatieven. Door het socialezekerheidsbeleid in deze ruimere context te integreren,
kunnen de verbintenissen die de beleidsverantwoordelijken in 2008 in de Verklaring van de IAO over sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering zijn
aangegaan, worden geconcretiseerd. Deze verbintenissen werden in 2009 nog eens
bevestigd door het Mondiaal Banenplan en hebben betrekking op de vier strategische doelstellingen van de IAO, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, van
elkaar afhangen en elkaar versterken. De dekking van de sociale zekerheid kan maar
worden uitgebreid als er voor sociale bescherming ook coherente beleidsinitiatieven worden uitgewerkt, die duidelijk omschreven zijn en worden gecoördineerd
met de beleidsinitiatieven voor de werkgelegenheid en andere socialebeleidsinitiatieven; ze moeten worden ontworpen in het kader van een grootschalige nationale
dialoog waaraan de sociale partners en de andere stakeholders deelnemen. Dit element is van het grootste belang voor de socialezekerheidsstelsels, in welke ontwikkelingsfase ze zich ook bevinden.
Het socialezekerheidsbeleid staat echter ten dienste van een aantal ruimere doelstellingen inzake sociale bescherming. Het kan ertoe bijdragen dat een aantal ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt worden gecorrigeerd, en het
kan gezinnen die door hiv of aids getroffen zijn, helpen door een minimuminkomen

(63) Rapport VI, o.c., p. 82 e.v.
(64) Rapport VI, o.c., p. 91 e.v.
(65) Rapport VI, o.c., pp. 91-96.
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en toegang tot de gezondheidszorg te garanderen; bovendien kan het migrerende
werknemers helpen om het hoofd te bieden aan de specifieke risico’s waarmee zij
worden geconfronteerd (66).
Investeren in de uitbreiding van de sociale zekerheid maakt deel uit van de kernelementen van een coherente strategie voor economische en sociale ontwikkeling. Als
deze investeringen goed worden ontworpen en goed worden beheerd, kunnen ze
een positieve spiraalwerking van logisch opgesplitste beleidsinitiatieven voor sociale bescherming en werkgelegenheid tot stand brengen.

FIGUUR 1: DE POSITIEVE SPIRAALWERKING VAN DE ONTWIKKELING

Een economie kan maar echt groeien als de individuen kunnen overstappen van de
informele sector naar de formele economie en dus van licht productieve activiteiten
om te overleven naar de status van belastingplichtige die aan de sociale zekerheid
bijdragen betaalt. Alleen onder die voorwaarde kunnen op het inkomen belastingen
worden geheven om de staat en de socialezekerheidsstelsels waarmee hogere
niveaus van welzijn en groei kunnen worden bereikt, te financieren.

d.2. De betaalbaarheid en financiële haalbaarheid vestigen en garanderen (67)
De betaalbaarheid en financiële haalbaarheid van de socialebeschermingsstelsels zijn
voor alle landen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau, een hoofdbekommernis

(66) Zie de aanbeveling van het IAB (nr. 200) over hiv en aids en het arbeidsbestel, 2010; en IAB,
Verzameling van praktische richtlijnen van het IAB betreffende hiv/aids en het arbeidsbestel,
Genève, 2001.
(67) Rapport VI, o.c., p. 104 e.v.
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geworden. De voorbije decennia werd uitvoerig over de financiële haalbaarheid van
de hoge beschermingsniveaus gedebatteerd en geschreven, vooral dan over de noodzaak om de kosten in de vergrijzende samenlevingen onder controle te houden.
De betaalbaarheid van de tot wasdom gekomen socialezekerheidsstelsels werd in de
context van de demografische veranderingen uitgebreid besproken. De stijgingen
van de afhankelijkheidsratio’s die voor de komende decennia worden verwacht,
leidden tot bezorgdheid over het voortbestaan van de economieën van de Europese
Unie en andere ontwikkelde landen. Men verwacht dat er tegen 2050 in de Europese Unie twee personen in de werkende leeftijd zullen zijn voor één oudere burger,
terwijl de huidige ratio ligt op vier tegen één.
Door de economische en financiële wereldcrisis kampen heel wat landen met
noemenswaardige overheidstekorten, die nog blijven toenemen. Dit fenomeen treft
alle landen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau. Uit deze evolutie blijkt duidelijk dat
de overheidsuitgaven, waaronder ook die voor de sociale zekerheid, alsmaar meer
onder druk komen te staan.

d.3. Efficiënte en doelmatige socialezekerheidsstelsels ontwerpen, leiden en
beheren (68)
Niets schaadt de geloofwaardigheid van socialezekerheidsstelsels meer dan een
slecht beheer, zodat ze als verspilling en een gebrekkige inspeling op de noden van
de verzekerden worden gezien. Per slot van rekening zijn een goede werking en
goed beheer de factoren die bepalen of de nationale socialezekerheidsstelsels doeltreffend zijn of niet. Een goede werking en goed beheer kunnen bepaalde negatieve
gevolgen van een slecht ontworpen stelsel compenseren, terwijl het gebrek aan
goede werking en goed beheer er zelfs voor kan zorgen dat een goed ontworpen
stelsel de individuen nooit een echte sociale zekerheid kan schenken.
Bovendien blijft in het kader van heel wat nationale systemen het tekort aan opleiding van leiders en bestuurders van socialezekerheidsstelsels voortbestaan. Daarom
moeten meer inspanningen worden geleverd om een gepaste opleiding te verstrekken op verschillende domeinen: algemeen en financieel beheer, maar ook conceptie van beleidsinitiatieven voor sociale zekerheid.

e. Krachtlijnen voor de toekomst van de Internationale Arbeidsorganisatie
Tijdens de tripartiete vergadering van deskundigen over strategieën voor de uitbreiding van de dekking in de sociale zekerheid, die in september 2009 werd gehouden,
werd de idee van een tweedimensionale strategie voor de Wereldcampagne voor

(68) Rapport VI, o.c., pp. 123-142.
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sociale zekerheid en dekking voor iedereen goedgekeurd; deze strategie voorzag
een tegelijkertijd “horizontale” en “verticale” uitbreiding van de sociale zekerheid.
In een eerste luik worden inkomenszekerheid en toegang tot de gezondheidszorg
uitgebreid, al was het maar tot een elementair niveau, maar dan wel voor heel de
bevolking. We kunnen dit luik de “horizontale” uitbreiding noemen. In het tweede
luik zou een hoger niveau van inkomenszekerheid en toegang tot kwaliteitsgezondheidszorg kunnen worden verstrekt, zodat de mensen hun levensstandaard kunnen
behouden, ook als ze in hun leven met bepaalde ernstige gebeurtenissen – werkloosheid, ziekte, invaliditeit, verlies van de kostwinner of ouderdom – te maken krijgen. In dat geval kunnen we spreken van het “verticale” luik van de uitbreiding. Het
is van belang dat de uitbreiding op beide vlakken tegelijkertijd wordt gezien en dat
beide vlakken aan de nationale context worden aangepast. In het horizontale luik
probeert men een elementair niveau van essentiële prestaties uit te breiden tot een
zo groot mogelijk aantal categorieën en dan wel zo snel mogelijk; in het verticale
luik daarentegen probeert men de draagwijdte van de dekking te vergroten, dat wil
zeggen, het aanbod uit te breiden en het niveau van de prestaties te verhogen tot
het niveau dat in Verdrag nr. 102 beschreven staat, of zelfs tot een niveau dat hoger
ligt dan dat in andere bestaande verdragen van de IAO.

FIGUUR 2: DE TWEEDIMENSIONALE STRATEGIE VOOR DE WERELDCAMPAGNE VOOR
SOCIALE ZEKERHEID
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2.

GOEDKEURING VAN DE CONCLUSIES (INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE VAN
VAN 2011): REELE VORDERINGEN VOOR DE SOCIALE BESCHERMING IN DE LIDSTATEN!
Globaal gesproken vormt de tekst van de conclusies een bevredigend geheel (met
soms daadwerkelijk veelbelovende accenten) op het vlak van sociale bescherming.
We moeten ons er echter ook van bewust zijn dat, met het oog op het “beleid” van
sommige staten en de evolutie op korte termijn in andere lidstaten (ook van de EU),
“het spel nog niet gespeeld is” en dat dat leidt tot bittere en zeer lastige onderhandelingen als de aanbeveling in 2012 moet worden goedgekeurd.
Van de conclusies die tijdens de voltallige zitting van de Commissie op 9 juni 2011
werden goedgekeurd en op 17 juni 2011 werden gestemd, onthouden we de volgende punten:
 Sociale zekerheid, een (fundamenteel) mensenrecht (69). De tekst van de conclusie verwijst naar artikel 22 van de universele verklaring van de rechten van de
mens, die bepaalt dat “één ieder als lid van de gemeenschap recht heeft op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale
inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie
en de hulpbronnen van de betreffende staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing
van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden”.
 De horizontale (socialebeschermingsbodem) en verticale dimensie (verticale voor
uitgang naar een volwaardige sociale bescherming) (70) die de basis vormen van
elk socialezekerheidsstelsel, worden erkend als integrale onderdelen van elk
socialezekerheidsstelsel. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat “het proces voor de
invoering van volwaardige socialezekerheidsstelsels niet mag stoppen bij het
bodemniveau van bescherming” (71) en dat “naarmate de nationale economieën zich ontwikkelen en een grotere slagkracht krijgen (72), ook de inkomenszekerheid van de individuen en hun toegang tot gezondheidszorg zouden
moeten worden ontwikkeld”.
 De wil om (in korte tijd) de ratificatie van het (minimum) Verdrag nr. 102 over
sociale zekerheid in de hand te werken. Hierbij dient immers te worden opgemerkt dat het mechanisme (komende aanbeveling) een instrument vormt waarmee Verdrag nr. 102 op termijn kan worden geratificeerd.

(69) Jérôme Ferrand en Hugues Petit, “Fondations et naissances des droits de l’homme : Tome 1 des
actes du colloque international de Grenoble”, L’Harmattan, oktober 2001, 447 pagina’s. Deze auteurs
volgen de aanbevelingen van René Cassin: “het recht op sociale zekerheid is niet zomaar een mensenrecht, het is vooral een fundamenteel mensenrecht”.
(70) Zie meer bepaald de alinea’s 8, 9 van de conclusies.
(71) Zie meer bepaald alinea 11 van de conclusies.
(72) Zie meer bepaald alinea 11 in fine van de conclusies.
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De noodzaak om informeel werk formeel te maken en de noodzaak om te
beschikken over efficiënte en doeltreffende inspectiediensten. De regeling – en
derhalve ook de correcte toepassing van de socialezekerheidsnormen – houdt in
dat efficiënte arbeidsinspectiesystemen voorzien van personele middelen en voldoende en gepast materiaal worden ingevoerd en/of ontwikkeld. Dit punt is in
verschillende paragrafen van de conclusies opgenomen.
Ervan uitgaan dat de beste inkomenszekerheid, de zekerheid is dat je waardig
werk kunt verrichten. De klemtoon wordt gelegd op het feit dat de “rehabilitatie”
van de werknemers met verlaging van de winst (en in het algemeen voor de
andere kwetsbare groepen) gebeurt via een omkadering met maatregelen op
maat en via daadwerkelijke opleidingen ten laste van de werkgevers (73).
De kerntaak van de drieledige structuur en de sociale dialoog staat centraal in elk
socialebeschermingsbeleid en dat, voor de vijf hoofdlijnen van de conclusies (verschillende paragrafen verwijzen er overigens expliciet naar).
Sociale zekerheid als economische noodzaak. Sociale zekerheid is “essentieel om
voor iedereen een rechtvaardig aandeel van de vruchten van de vooruitgang
te kunnen garanderen” (74). Dat ze in tijden van crisis een rol speelt van automatische economische en sociale stabilisator, wordt door iedereen erkend, ook
door internationale instellingen zoals de Wereldbank of het Internationaal Monetair Fonds. De sociale zekerheid is een investering in mensen en maakt economische groei mogelijk: ze zorgt voor de “positieve spiraalwerking” die in het verslag
van het IAB wordt beklemtoond en leidt tot een logische aaneenschakeling van
beleidsinitiatieven inzake sociale bescherming en werkgelegenheid. Uiteraard
kunnen de landen zonder investering in ten minste een basis sociale bescherming
het productieve potentieel van hun actieve bevolking niet ten volle benutten en
dus kunnen ze hun volledige groeipotentieel ook niet realiseren. Deze investering levert een basis voor doeltreffende werkgelegenheidsinitiatieven die kunnen
leiden tot een versnelde opleiding van arbeidskrachten en dus tot hogere niveaus
van duurzame en rechtvaardige groei – de conditio sine qua non voor de financiering van hogere niveaus van welzijn voor de samenleving.
De lidstaten worden ertoe aangezet om “ter ondersteuning van doeltreffende
socialezekerheidsstelsels kwaliteitsoverheidsdiensten op te richten” (75) en om
beleidsinitiatieven goed te keuren die maken dat alle werknemers, ook die-gene
die een atypische baan hebben, van de sociale zekerheid kunnen genieten (76)”.

(73) Alinea 20, gedachtestreepje 12 van de conclusies.
(74) Alinea 5, punt c) van de conclusies.
(75) Alinea 20, 3e gedachtestreepje van de conclusies.
(76) Alinea (e. a.) 6 van de conclusies.
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Ervoor zorgen dat mannen en vrouwen hun beroeps- en gezinsverantwoordelijkheden beter met elkaar kunnen verzoenen, en effectieve toegang verzekeren tot
volwaardige sociale diensten om te kunnen inspelen op de behoeften inzake
zorg, ook voor kinderen, ouderen en mensen met hiv of aids (77), of mensen met
een handicap (78) (79).
Wat het einde van de loopbaan betreft, werden de volgende maatregelen gepland
om tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen: investeren in technologie, werken aan gezondheid en veiligheid op het werk, leeftijdsgebonden discriminatie afschaffen en vernieuwende arbeidsmodaliteiten in geval van herstructureringen (80).
De pensioenleeftijd moet worden bepaald op basis van de sociale dialoog en de
drieledige structuur en daarbij moet rekening worden gehouden met de
werkomstandigheden en het aantal gewerkte jaren. Pensionering wordt overigens beschouwd als een gerechtvaardigde stap in de levenscyclus (81).

3.

DE 101e ZITTING VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE: BESPREKING
VAN EEN NORMATIEVE KWESTIE EN GOEDKEURING VAN DE AANBEVELING
INZAKE DE NATIONALE SOCIALEBESCHERMINGSBODEMS (82)

3.1.

VOORGESTELD ACTIEPLAN
De resolutie en de conclusies aangaande de terugkerende discussie over sociale
bescherming (sociale zekerheid) die in 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) tijdens haar 100e zitting werden goedgekeurd, zetten de Raad van
beheer ertoe aan om, enerzijds, voor de 101e zitting van de IAC een normatieve
kwestie op de agenda te zetten met de bedoeling om “over de socialebeschermingsbodem een autonome aanbeveling” uit te werken (83) en, anderzijds, “de kwestie

(77) We weten maar al te goed welke belangrijke rol kwaliteitsvolle sociale voorzieningen bijvoorbeeld ook kunnen spelen voor mensen met aids, van wie sommige hun inkomsten zagen dalen en ze
zelfs verloren (aanbeveling nr. 200 van het IAB betreffende hiv en aids gaat duidelijk die richting uit).
(78) Alinea 20, gedachtestreepje 8, eerste deel van de zin.
(79) De FOD Sociale Zekerheid wijdde onder meer het 3e Forum van de Sociale Diensten van Algemeen Belang aan het onderwerp.
(80) Alinea 21, 1e en 2e gedachtestreepje van de conclusies.
(81) Alinea 21, 3e gedachtestreepje van de conclusies.
(82) Tweede kwestie op de agenda, gevolgd door de discussie over de sociale zekerheid tijdens de
100e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie IAB, 312e zitting van de Raad van Bestuur,
GB.312/POL/2, november 2011. In dit document wordt het actieplan uiteengezet dat het Bureau
heeft uitgewerkt op basis van de uitvoerige lijst van activiteiten opgesomd in de conclusies betreffende de terugkerende discussie over de sociale bescherming (sociale zekerheid), die door de Internationale Arbeidsconferentie werden goedgekeurd tijdens de 100e zitting, 2011.
(83) IAB, Resolutie betreffende de terugkerende discussie over de sociale bescherming (sociale
zekerheid), Verslag van de Commissie voor de terugkerende discussie over de sociale bescherming,
tijdelijk verslag nr. 24, Internationale Arbeidsconferentie, 100e zitting, paragr. 2, Genève, 2011.
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werkgelegenheid te onderzoeken in een taal die volgens de IAO-normen aangaande
sociale zekerheid niet seksistisch is” en daarvan tijdens een latere zitting verslag uit
te brengen bij de Conferentie (84). Daarenboven wordt de Algemeen Directeur er in
diezelfde resolutie en conclusies om verzocht om “een actieplan uit te werken in
verband met het gevolg dat moet worden gegeven aan de andere in de onderhavige
conclusies geformuleerde aanbevelingen en aan het resultaat van de discussies van
de Commissie inzake de toepassing van de normen”; de Raad van Beheer wordt verzocht om “dit plan tijdens zijn 312e zitting (november 2011) te onderzoeken”.
De in de conclusies opgesomde activiteiten kunnen in vijf categorieën worden
onderverdeeld: uitwerken van beleidsinitiatieven en normatieve en verwante activiteiten, ontwikkeling en uitwisseling van kennis, technische adviesdiensten, versterking
van de capaciteiten en uitbreiding van de partnerships. Verder zetten de conclusies er
het Bureau ook toe aan om “al vanaf het begin op een coherente manier geslachtseigen kwesties op te nemen in alle hoger genoemde activiteiten met de bedoeling
om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen” (85), en dat, op een constante en systematische manier. De activiteiten moeten passen in het kader van
de Wereldcampagne voor sociale zekerheid en dekking voor iedereen en van de Agenda voor waardig werk, gezien het feit dat de beoogde doelstellingen “onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, van elkaar afhangen en elkaar versterken” (86).
In deze bijdrage beperken we ons tot het eerste luik: uitwerking van beleidsinitiatieven en normatieve activiteiten.

3.2.

UITWERKING VAN BELEIDSINITIATIEVEN EN NORMATIEVE ACTIVITEITEN
De uitwerking en bespreking in 2012 van een eventuele aanbeveling betreffende de
socialebeschermingsbodems en de follow-upmaatregelen die moeten worden genomen indien deze aanbeveling wordt goedgekeurd, zouden de komende acht jaar de
voornaamste normatieve activiteiten uitmaken. De bedoeling is om een tweevoudige boodschap van de internationale gemeenschap duidelijk over te brengen en die
boodschap luidt: alle mensen zouden ten minste moeten kunnen genieten van elementaire garanties inzake sociale zekerheid en de lidstaten zouden zo vlug mogelijk,
afhankelijk van hun prioriteiten en hun eigen situatie, moeten zorgen voor een
bescherming voor iedereen die er nog van verstoken is (87).

(84) IAB, Conclusies betreffende de terugkerende discussie over de sociale bescherming (sociale
zekerheid), op. cit., paragr. 38.
(85) Conclusies, paragr. 35 q).
(86) Tweede kwestie op de agenda, gevolgd door de discussie over de sociale zekerheid tijdens de
100e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie IAB, 312e zitting van de Raad van Bestuur,
GB.312/POL/2, o.c., paragr. 3.
(87) Tweede kwestie op de agenda, gevolgd door de discussie over de sociale zekerheid tijdens de
100e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie IAB, 312e zitting van de Raad van Bestuur,
GB.312/POL/2, o.c., paragr. 6.
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Bovendien zal het IAB de nationale besluitvormingsprocessen blijven begeleiden tot
aan de ratificatie van de Verdrag (nr. 102) betreffende de sociale zekerheid (minimumnorm), 1952, en van andere verdragen met betrekking tot de sociale zekerheid
die de Raad van beheer beschouwt als zijnde “actueel”; het zal in dat verband voor
de nationale ambtenaren en de deskundigen van de werkgevers- en werknemersorganisaties een grootschalige opleidings- en sensibiliseringscampagne op het getouw
zetten. Het feit dat niet-seksistische taal wordt gebruikt, zou een einde moeten
maken aan wat wordt gezien als een van de hindernissen voor een ruimere ratificatie van de relevante verdragen. De zoektocht naar een pragmatische oplossing voor
deze kwestie begint in 2013 met de publicatie van een analysedocument waarin het
Bureau een aantal opties voorstelt.
Om de lidstaten te helpen om de voorzieningen inzake sociale bescherming te
beoordelen en te verbeteren (88), stelt het IAB in 2014 een gids met goede praktijken inzake sociale zekerheid op, met daarin advies en concrete criteria. Deze criteria, bepaald op basis van de ervaringen op nationaal vlak en van de normen van de
IAO inzake sociale zekerheid, zullen van toepassing zijn op beide dimensies – de
horizontale en de verticale – van de nationale strategieën voor uitbreiding van de
sociale zekerheid en op alle fundamentele principes die in de conclusies geformuleerd zijn om de tenuitvoerlegging van deze strategieën te garanderen. De lidstaten
kunnen dan inspiratie putten uit de ervaringen van andere landen om hun sociale
zekerheid vanuit verschillende gezichtshoeken – wetgeving, praktijken, doeltreffendheid – te beoordelen en na te gaan of de overeenstemmende voorzieningen
met de behoeften van elke sekse rekening houden en gespeend zijn van seksisme.
De voorgestelde criteria kunnen betrekking hebben op het ontwerp en op het
bedrag van de prestaties; op de impact ervan op de arbeidsmarkt en de economische ontwikkeling, de armoede, de ongelijkheid en de menselijke ontwikkeling; op
de rol die de sociale zekerheid zou kunnen spelen in de structurering van de informele arbeidsmarkt; op de werking, het beheer en het bestuur van de socialezekerheidsstelsels; op de aanvraag van prestaties en op de uitgaven die daar het gevolg
van zijn, en de impact ervan op lange termijn voor de financiële, economische en
begrotingsplannen. Verder zal de gids ook advies bevatten voor de uitwerking van
bi- en multilaterale akkoorden inzake sociale zekerheid.
Rapport VI dat door het IAB met het oog op de 101e zitting van de Internationale
Arbeidsconferentie is opgesteld en de titel kreeg “socialebeschermingsbodems voor
sociale rechtvaardigheid en een billijke mondialisering”, is vergezeld van een vragenlijst, die moet helpen bij het voorbereiden van een aanbeveling over de socialebeschermingsbodem (89). Op basis van de antwoorden van de regering van elk van

(88) Conclusies, paragr. 35 l).
(89) Het rapport kan worden geraadpleegd op de website van de IAO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_160403.pdf.
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de lidstaten zal het IAB een definitief rapport opstellen en daarin de adviezen samenvatten en een ontwerpaanbeveling voorstellen (90).
De vragenlijst moet inzicht verschaffen in de richtlijnen van de voornoemde aanbeveling die tijdens de volgende zitting van de Internationale Arbeidsconferentie moeten worden goedgekeurd.

3.3.

DE WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE 101e ZITTING VAN DE INTERNATIONALE
ARBEIDSCONFERENTIE
Het kader van de besprekingen: in zijn openingstoespraak van de IAC op 30 mei
2012 noemde de Algemeen Directeur deze aanbeveling een “verbintenis ten gunste
van een waardige samenleving”, een “platform dat honderden miljoenen vrouwen,
mannen en kinderen in staat zal stellen om op een stevige basis verder te gaan”. Verder wees hij op de positieve gevolgen die een dergelijke bodem heeft voor de economie. Hij stelde dat, in de Europese Unie “de eenduidige bezuinigingsmaatregelen
die werden genomen om de overheidsfinanciën te saneren, leiden tot economische
stagnatie, het schrappen van banen en een beperkte bescherming; ze veroorzaken
beduidende menselijke kosten en ondermijnen de sociale waarden die Europa als
eerste invoerde”. Verder beklemtoonde de Algemeen Directeur: “als alleen de weg
van de bezuinigingen wordt ingeslagen om tot begrotingsconsolidatie te komen,
dan leidt dat tot economische stagnatie, banenverlies, vermindering van de
bescherming en aanzienlijke menselijke kosten. De sociale waarden die Europa
als eerste op de voorgrond heeft geplaatst, komen in het gedrang. De bedoeling is
om de overheidsschuld te verminderen – zonder daarin te slagen, overigens –
maar de sociale schuld wordt alsmaar groter en ook die zal betaald moeten worden. De meest getroffen Europese landen, die met rechtstreekse of onrechtstreekse
knelpunten kampen, wenden zich steeds meer af van de kernwaarden van de
IAO terwijl deze regio toch de voorhoede vormde” (91).

3.3.1.

De goedkeuring van de aanbeveling over de nationale socialebeschermingsbodems
a. Goedkeuring van de aanbeveling op 14 juni 2012
Het Comité voor sociale bescherming vatte de werkzaamheden aan op 30 mei 2012
en rondde ze af op 7 juni ’s avonds.
De definitieve tekst van de aanbeveling werd op donderdag 14 juni 2012 door de
Internationale Arbeidsconferentie goedgekeurd (92).

(90) Op grond van artikel 38 van de verordening van de Internationale Arbeidsconferentie.
(91) http://www.ilo.org/public/french/bureau/dgo/speeches/somavia/2012/ilc30may12.pdf.
(92) De uiteindelijke tekst van de aanbeveling over de socialebeschermingsbodems kan op het volgende adres worden gedownload: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_183327.pdf.
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b. Slottoespraak van de 101e zitting van de IAO door de heer Somavia, op 15
juni 2012
In zijn rede van 15 juni 2012 vat Algemeen Directeur J. Somavia de aanbeveling
over de socialebeschermingsbodems die tijdens de 101e zitting van de conferentie
werd goedgekeurd, als volgt samen:
 Met de Aanbeveling wordt aan de landen gevraagd dat ze hun
socialebeschermingsbodems zo snel mogelijk invoeren in het kader van hun
nationale ontwikkelingsproces.
 De nieuwe aanbeveling geeft aan dat de sociale zekerheid de groei van formeel
werk en de inkrimping van zwartwerk moet steunen.
 De nieuwe norm houdt een sterke boodschap in voor de internationale gemeenschap opdat zij de sociale bescherming uitbreidt ondanks de huidige economische crisis. Dat betekent: mogelijk maken dat een maximumaantal personen toegang heeft tot hogere niveaus van sociale zekerheid gegarandeerd door nationale
wetten zodra de omstandigheden dat in elke staat toelaten.
 Op die manier wordt elk land ertoe aangespoord om socialebeschermingsbodems
te bepalen “als kernelement van hun nationale socialezekerheidsstelsels” en als
onderdeel van hun plannen voor sociale, economische en ecologische ontwikkeling. Landen die zich inzake sociale bescherming geen basisprestaties kunnen
permitteren, kunnen aanspraak maken op internationale samenwerking en steun
om hun eigen inspanningen te vervolledigen.
De nieuwe aanbeveling van de IAO is de eerste autonome aanbeveling over sociale
zekerheid die in 68 jaar tijd werd gestemd. Deze stemming vond plaats, 24 jaar na
de laatste discussie (in 1988) over een juridisch instrument inzake sociale bescherming, gehouden door delegaties van regeringen, werknemers en werkgevers. In
november vorig jaar hadden de regeringsleiders van de G20 in Cannes ingezien “hoe
belangrijk het is om te investeren in socialebeschermingsbodems die op nationaal
niveau worden uitgewerkt”.

3.3.2.

Conclusi es en toekomstig internationaal verdrag
Hoewel meer dan vijf miljard mensen geen toegang hebben tot een voldoende hoog
niveau van sociale zekerheid, spoort de nieuwe internationale norm die door de
Internationale Arbeidsconferentie werd goedgekeurd, ertoe aan om aan de bevolking toegang te verschaffen tot prestaties en essentiële gezondheidszorgverstrekking, maar ook tot elementaire inkomenszekerheid en dat zijn nu net de socialebeschermingsbodems. Dankzij deze fundamentele sociale bescherming, zoals essentiële gezondheidszorg en elementaire inkomenszekerheid tijdens heel het leven, kunnen armoede, ongelijkheid, ziekte en voortijdig overlijden worden ingedijkt. “De
sociale bescherming heeft bewezen dat ze een krachtig middel tegen de crisis kon
zijn. Ze beschermt de bevolking en geeft ze verantwoordelijkheidsbesef. Ze draagt
bij tot de relance van de economie en versnelt tevens het herstel. Ze is ook een van
de fundamenten voor een duurzame en alles omvattende economische groei,” verklaarde Juan Somavia, Algemeen Directeur van de IAO. Deze aanbeveling betekent
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een reële stap vooruit voor het sociale beleid wereldwijd. De nationale socialebeschermingsbodems kunnen een belangrijk werkmiddel zijn om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te halen.
Richtsnoeren verschaffen voor landen met lage of middellage inkomens die een
duurzaam en probaat socialebeschermingssysteem willen invoeren, of voor de minst
ontwikkelde landen, is echter niet de enige bedoeling van deze aanbeveling. Ze is
ook bestemd voor bepaalde lidstaten van de Europese Unie die Verdrag nr. 102
(minimumnorm voor sociale zekerheid) nog steeds niet hebben goedgekeurd, en
voor landen die nu of in de toekomst genoodzaakt (zullen) zijn om te snoeien in hun
sociale uitgaven, in toepassing van de nieuwe Europese normen inzake economisch
bestuur (93).
De huidig Algemeen Directeur van de IAO ziet het als volgt: “De normen bepalen
spelregels voor de wereldeconomie en vormen een essentiële dimensie die ons uit
de crisis moet helpen.” (94)
Op de agenda van de internationale conferentie van de IAO in 2013 staat een algemene discussie: duurzame ontwikkeling, waardig werk en groene banen. Duurzame ontwikkeling is geen nieuw onderwerp. Het werd met name reeds besproken tijdens de
internationale conferenties van 1992 en 2007, zowel binnen de gouvernementele
organisaties als in de Raad van Beheer ten tijde van de Conferentie van Rio (wereldmilieutop in 1992 en Rio +20 in 2012) en van Johannesburg (Rio +10) in 2002.
Deze besprekingen maakten van de agenda een politieke agenda over duurzame ontwikkeling die aansluit bij de kerntaak van de IAO, en ze worden weerspiegeld in de
bijdrage van de IAO aan Rio +20 en in het programma van het Bureau met betrekking tot groene banen.
Het concept duurzame ontwikkeling is sinds het in 1992 werd goedgekeurd, echter
sterk geëvolueerd. In het begin lag de klemtoon op het milieu, maar de onderlinge
verhouding tussen de drie pijlers – economie, sociale aangelegenheden en milieu –
wordt nog steeds naar voren geschoven als zijnde fundamenteel voor de ontwikkeling en sociale insluiting als kerndoelstellingen. Deze koppelingen tussen de drie pijlers, zijn van zeer groot belang. Ze zetten de oproep tot coherentie tussen de
beleidsinitiatieven van de IAO kracht bij en uit de discussie van de IAC in 2007 is
gebleken dat precies op de werkplek de drie dimensies van duurzame ontwikkeling
onlosmakelijk verenigd zijn (95).

(93) Raoul Marc Jennar, “Deux traités pour un coup d’Etat européen”, Le Monde diplomatique, pp.
12-13, juni 2012.
(94) Guy Ryder, Les droits au travail sont indispensables à la reprise économique déclare le nouveau
dirigeant de l’OIT, interview van 1 oktober 2012.
(95) Rapport van het DG van 2007.
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De verslagen over de “groene banen” (2008) en het verslag over “werken aan duurzame ontwikkeling” (2012) onder andere tonen aan hoezeer de arbeidswereld en
duurzame ontwikkeling in alle landen ter wereld nauw met elkaar verwant zijn. Ze
tonen aan dat de beleidsverantwoordelijken van de IAO alsmaar actiever zijn om
waardig werk en de programma’s voor duurzame ontwikkeling van de ondernemingen en sectoren samen naar het niveau van de nationale en internationale beleidsinitiatieven te brengen.
De resultaten van de Conferentie van Rio +20 hebben deze inspanningen een
belangrijke boost gegeven doordat de klemtoon werd gelegd op waardig werk, wat
heel wat verder gaat dan de vorige akkoorden. Een specifiek hoofdstuk en tal van
verwijzingen in het einddocument beklemtonen de centrale rol die waardig werk
speelt, om te komen tot duurzame ontwikkeling en sociale integratie. Deze aandrang geeft de IAO de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat waardig werk in aanmerking wordt genomen bij het formuleren van de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling, waartoe in Rio de aanzet werd gegeven, maar ook in het kader van de
agenda voor internationale ontwikkeling na 2015. Dit zijn de belangrijkste kwesties
die moeten worden aangekaart.
De IAO wil voordeel halen uit het proces van structurele verandering om te komen
tot duurzame productie- en consumptiewijzen. Dat zal ertoe bijdragen dat op grote
schaal kwaliteitsbanen kunnen worden gecreëerd, dat de sociale bescherming op
gepaste wijze wordt uitgebreid, dat vorderingen worden gemaakt op het vlak van
sociale integratie en dat arbeidsrechten worden gerealiseerd, vooral dan het recht
op gelijke kansen – voor de generaties van nu en van de toekomst.
Kortom, het is de bedoeling om deze structurele verandering in een overgang op
wereldschaal om te zetten in waardig werk voor iedereen.
(Vertaling)
____________
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INHOUDSTAFEL
DE AANBEVELING INZAKE NATIONALE SOCIALEBESCHERMINGSBODEMS: DE
WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE INZAKE DE TERUGKERENDE DISCUSSIES
OVER DE SOCIALE BESCHERMING – 100e EN 101e ZITTING VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE
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EUROPEES DIGEST –
INTERNATIONAAL DIGEST
DOOR

HET OBSERVATOIRE SOCIAL EUROPEEN*

De sociale actualiteit wordt nog steeds gekenmerkt door het feit dat de inwoners van landen die onder de controle (Griekenland en Portugal) of quasi-controle (Spanje en Italië) van de Trojka vallen, de bezuinigingsmaatregelen verwerpen. Op het vlak van economisch bestuur hebben de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) en de
Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) de conclusies goedgekeurd
van het Europese semester van 2012 en zij hebben in termen van verdeling van
de respectieve bevoegdheden lessen getrokken om het volgende Europese
semester te kunnen voorbereiden. Verder moet het principe “pas toe of leg
uit”, dat met de eerste hervorming van het Stabiliteits- en groeipact (het Six
Pack) werd ingevoerd, worden beoordeeld.
Tegelijkertijd keurde de EPSCO-Raad tijdens haar vergadering van 4 oktober
2012 de voornaamste kenmerken goed van een nieuw mechanisme voor de follow-up van de resultaten op het vlak van sociale bescherming (prestatiemonitor
van de sociale bescherming). Dit is een eerste poging om sociale aangelegenheden nog meer te coördineren (steeds op basis van de open coördinatiemethode).
Tijdens de vergadering van de Europese Raad van oktober 2012 werd bevestigd
dat de weg naar een bankunie met hindernissen bezaaid is en dat de bankunie
beperkt zal blijven tot toezicht door de Europese Centrale Bank (ECB) op de
zogenaamde “systeembanken”. Het derde Europese semester is eveneens in
voorbereiding, zonder verandering van prioriteiten. De Benelux-landen hebben
het begrotingsverdrag nog steeds niet geratificeerd. Aangezien het om internationale organisaties gaat, wordt in verschillende rapporten opgeroepen om de
besparingsbeleidsinitiatieven te herzien, die overigens ook worden gehekeld
omdat ze niet conform zijn met, bijvoorbeeld, het Sociaal Handvest van de Raad
van Europa.

1.

INSTITUTIONEEL DEBAT

1.1.

ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR: EVALUATIE VAN HET TWEEDE EUROPESE
SEMESTER
De verschillende formaties van de Raad hebben de uitvoering van het tweede
Europese semester geëvalueerd en hebben nagegaan welke impact de specifie* Hoofdonderzoeker: Cécile Barbier.
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ke aanbevelingen hebben die in de lidstaten werden geformuleerd op basis van
de jaarlijkse groeianalyse, een rapport dat door de Europese Commissie wordt
opgesteld. De divergenties betreffen niet zozeer de doelstelling – groei door
concurrentievermogen, waarover de Europese consensus intact blijft, ondanks
de crisis en de nationale beleidswijzigingen – maar wel de taakverdeling tussen
de EPSCO-Raad en de ECOFIN-Raad. Het debat is enigszins surrealistisch want
voor de staten die geen “financiële bijstand” krijgen, gaat het om het principe
“pas toe of leg uit”, dat met het Six Pack werd ingevoerd in het kader van de
“ongelukkig” genoemde “macro-economische dialoog”(1). Volgens dit beginsel,
afkomstig van het bedrijfsbestuur, “wordt de Raad verondersteld om, in principe, de aanbevelingen en voorstellen van de Commissie te volgen of publiekelijk
zijn standpunt uiteen te zetten.” Volgens de rapporten van de verschillende vergaderingen van de Raad, heeft deze praktijk de rol van de Commissie aanzienlijk
versterkt. Wat het opstellen van specifieke aanbevelingen per land betreft, zijn
er nog schaduwzones. Op het vlak van bestuur echter komt in de nota van het
voorzitterschap (14210/12) het overwicht van de procedures uit het Stabiliteitsen groeipact over die van de economische strategie van de EU (Europa 2020)
duidelijk tot uiting; bovendien wordt het belang van de (nog niet effectieve)
procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO) beklemtoond.
Volgens het perscommuniqué van de EPSCO-Raad van 4 oktober 2012 is het duidelijk dat het om structuurhervormingen gaat: “In het kader van de Europese
strategie 2020 en van de nieuwe Europese governance hield de EPSCO-Raad
een debat over de evaluatie van het Europese semester, het jaarlijkse toezicht
op het economische beleid en de structuurhervormingen. Hij keurde de bijdragen van het Comité voor de Werkgelegenheid en het Comité voor Sociale
Bescherming over deze kwestie goed, alsook de voornaamste kenmerken van
een mechanisme om de resultaten op het vlak van sociale bescherming op te
volgen”.
In zijn bijdrage nodigt het Comité voor de werkgelegenheid de EU uit om de
bevoegdheden van de formaties van de Raad en van hun comités duidelijker te
omschrijven, de tijdsdruk te verminderen, de wisselwerking tussen de Commissie en de lidstaten uit te breiden en de EPSCO-Raad meer werkmiddelen te
geven. Het verbindt zich ertoe om op basis van voorstellen van de Commissie
een “mechanisme uit te werken om de hervormingen op te volgen (...), zodat
permanent wordt nagegaan in hoeverre beleidsinitiatieven die de aanbevelingen inzake werkgelegenheid concreet moeten maken, worden verwezenlijkt”. Volgens het document wordt de eerste versie van dit mechanisme begin
2013 aan de EPSCO-Raad voorgelegd en vervolgens elk kwartaal geüpdatet.
(1) Artikel 2 bis ter 2), Verordening (EU) nr. 1175/2011 van het Europees Parlement en de Raad van
16 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over versterking van
het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economische beleid,
Publicatieblad nr. L 306, van 23/11/2011, pp. 0012-0024.
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In zijn advies wijst het Comité voor Sociale Bescherming (CSB) erop dat de lidstaten al hun bevoegdheden en beoordelingsbevoegdheid moeten behouden
voor wat betreft de keuze van de maatregelen die moeten worden genomen om
in overeenstemming te zijn met de aanbevelingen, met name wanneer andere
maatregelen een vergelijkbaar resultaat hebben. Het Comité verbindt zich ertoe
om regelmatig met de sociale partners in dialoog te blijven, vooral dan wat de
pensioenstelsels en de verlenging van het beroepsleven betreft; maar ook met
de organisaties van de burgermaatschappij zullen zij op het niveau van de EU
blijven tijdens voorbereidende werkzaamheden in het kader van het Europese
semester.
Referenties:
European Semester 2012 – Lessons learned, Note from the presidency, 1 oktober:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14210.en12.pdf
European Semester – Ways forward, 4 October, Note from the presidency,
4 oktober 2012:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/st14300-re01.en12.pdf
Evaluatie van het tweede Europese semester en thematisch toezicht op het
werkgelegenheids- en het sociale beleid – Bijdrage van het Comité voor de
Werkgelegenheid, 20 september 2012:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st13/st13685.nl12.pdf
Evaluation of the second European Semester and thematic surveillance in
employment and social policies – Contribution of the Employment Committee:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st13/st13685.en12.pdf
Evaluatie van het tweede Europese semester en thematisch toezicht op het
werkgelegenheids- en het sociaal beleid – Advies van het Comité voor sociale
bescherming, 21 september 2012:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st13/st13722.nl12.pdf
Evaluation of the second European Semester and thematic surveillance in
employment and social policies – Opinion of the Social Protection Committee:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st13/st13722.en12.pdf

1.2.

EEN NIEUW TOETSINGSINSTRUMENT OP HET VLAK VAN SOCIALE BESCHERMING
VOOR DE OPEN COORDINATIEMETHODE
De nota “oriënterend debat” van het Cypriotische voorzitterschap erkent dat
“de economische coördinatie alsmaar uitgebreider en meer gecodeerd is.
Tegelijkertijd hebben de regelingen voor de coördinatie van het sociale beleid
op het niveau van de EU een niet-bindend karakter – open coördinatiemethode (OCM) –, wat leidt tot een ernstige wanverhouding in de globale coördinatie van het economische, sociale en tewerkstellingsbeleid”.
In reactie daarop keurde de EPSCO-Raad op 4 oktober 2012 de hoofdkenmerken
goed van een nieuw mechanisme om de resultaten op het vlak van de sociale
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bescherming te volgen (prestatiemonitor van de sociale bescherming). Dit instrument, dat door de diensten van de Commissie en het CSB werd uitgewerkt, moet
de opvolging van de sociale situatie en de ontwikkeling van het socialebeschermingsbeleid uitbreiden. Het is van toepassing op drie luiken van de OCM, namelijk pensioenen, sociale integratie en gezondheidszorg en langdurige zorg, die in
juni 2011 door de Raad werden gereactiveerd. Met dit nieuwe instrument moeten
de lidstaten “de doeltreffendheid van de op het niveau van de EU en van de lidstaten gerealiseerde sociale investeringen kunnen beoordelen”.
In eerste instantie zal de prestatiemonitor van de sociale bescherming worden
geïntegreerd in het jaarverslag van het CSB van de EPSCO-Raad met betrekking
tot de sociale dimensie van de “Europa2020”-strategie, om het historische verloop van de verwezenlijkte vorderingen in beeld te brengen. In de tweede
plaats zullen de te volgen tendensen bepalen welke keuzes het CSB zal maken
inzake thematisch toezicht in het kader van de strategie “Europa 2020”. In de
derde plaats zal het CSB van de prestatiemonitor van de sociale bescherming
gebruik maken om zijn standpunt in te nemen over het voorstel van de Commissie in verband met de specifieke aanbevelingen per land.
Referenties:
Evaluatie van het tweede Europese semester en thematisch toezicht op het
werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid – Oriënterend debat:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st13/st13684.nl12.pdf
Prestatiemonitor sociale bescherming – Bekrachtiging van de hoofdkenmerken
van de prestatiemonitor van de sociale bescherming, Comité voor Sociale
Bescherming, 21 september 2012:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st13/st13723.nl12.pdf

1.3.

456

VOORBEREIDING VAN HET DERDE EUROPESE SEMESTER: VOORRANG VOOR BUDGETTAIRE STABILITEIT
Op 28 november 2012 publiceerde de Europese Commissie de documenten die
als achtergrond dienen voor het volgende Europese semester. Als bijlage bij het
document over de jaarlijkse groeianalyse (JGA) werden ook de volgende rapporten gepubliceerd: het macro-economische rapport, met een globaal beeld
van de economische situatie, en het gezamenlijke ontwerprapport over tewerkstelling, een analyse van de werkgelegenheid en de sociale situatie in Europa.
Tevens startte de Europese Commissie op 27 november de tweede jaarcyclus
van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (PMO) 2013,
met de publicatie van het waarschuwingsmechanismeverslag (WMV). Daarenboven publiceerde de Commissie een eerste jaarverslag over de integratie van
de interne markt, als de follow-up van de werking van de interne markt in het
kader van het Europese semester.
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Uit de JGA blijkt dat in 2013, net zoals in 2011 en 2012, budgettaire stabilisering de prioriteit van het Europese semester blijft. Ook de overige vier prioriteiten wijzigen niet: de kredietverschaffing aan de economie normaliseren; groei
en concurrentievermogen bevorderen; de werkloosheid en de sociale gevolgen
van de crisis aanpakken; het overheidsapparaat moderniseren.
Op het vlak van de werkgelegenheid beveelt de Commissie op basis van het
ontwerpverslag over de tewerkstelling vooral het volgende aan:
 “de belastingdruk op arbeid, en met name op laagbetaalde jobs, verminderen
als onderdeel van een ruimer streven om die belastingdruk te verleggen. Er
kan worden gedacht aan tijdelijke verlagingen van de bijdragen voor sociale
zekerheid of subsidieregelingen voor het in dienst nemen van met name laaggeschoolde langdurig werklozen ter bevordering van banenschepping, mits
die maatregelen zeer doelgericht worden toegepast;
 doorgaan met het moderniseren van de arbeidsmarkten door de arbeidswetgeving te vereenvoudigen en flexibele werkregelingen te ontwikkelen, zoals
regelingen voor arbeidstijdverkorting en werkregelingen die bevorderlijk zijn
voor langere deelname aan het arbeidsproces. Het wegwerken van verschillen in beschermingsmechanismen tussen de soorten arbeidsovereenkomsten
zou in diverse landen eveneens moeten helpen om de segmentatie van de
arbeidsmarkt en zwartwerk te verminderen. De invloed van werkloosheidsuitkeringen moet worden gemonitord om de adequaatheid van de criteria en
de effectiviteit van de sollicitatieverplichtingen te waarborgen;
 het effect van loonvormingsmechanismen, en in het bijzonder van indexeringsmechanismen, monitoren en deze zo nodig aanpassen, met inachtneming van de nationale overlegmodellen, zodat zij de ontwikkeling van de
productiviteit beter weerspiegelen en banenschepping bevorderen. Inzake
minimumlonen is een goed evenwicht tussen bevordering van nieuwe werkgelegenheid en verschaffing van een redelijk inkomen van belang;
 het banenpotentieel aanboren van groeisectoren zoals de groene economie,
gezondheidszorg en ICT, door middel van een toekomstgericht, betrouwbaar
wet- en regelgevingskader, de ontwikkeling van geschikte vaardigheden en
doelgerichte overheidssteun.” (EAS p. 13).
Referentie:
Jaarlijkse groeianalyse 2013, COM (2012) 750, 28 november 2012:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0750:FIN:NL:PDF

1.4.

EUROPESE RAAD VAN OKTOBER 2012
De Europese Raad van oktober 2012 was de gelegenheid om te wijzen op de
hindernissen op de weg die naar de bankunie moet leiden, want eerst moet dit
project worden geconcretiseerd vooraleer de rechtstreekse hulp aan de banksector kan worden gematerialiseerd, volgens de Duitse bondskanselier Angela
Merkel. Duitsland duwt de Unie in een logica van een voorafgaand raderwerk
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om de alsmaar meer in het oog springende divergenties tussen de lidstaten van
de EU in het algemeen en die van de Eurozone in het bijzonder te verdoezelen.
Bovendien zou het bankentoezicht alleen maar betrekking moeten hebben op
de systeembanken en met andere woorden de banken van de Duitse Länder buiten de controle van de ECB laten. In tegenstelling tot Duitsland pleitten Spanje
en Italië er op 29 oktober 2012 voor dat banken in moeilijkheden retroactief
worden geherkapitaliseerd, met andere woorden dat de inbreng van overheidskapitaal van vóór de invoering van het unieke mechanisme voor bankentoezicht
in de Eurozone is inbegrepen. Dat deze nieuwe taken aan de ECB worden toevertrouwd, wordt voorgesteld alsof gewoon de Europese verdragen ten uitvoer
worden gelegd, ook al gaat daarmee een systeemverandering gepaard op het
vlak van de uitbreiding van de bevoegdheden van de ECB, die logischerwijze
het voorwerp zouden moeten uitmaken van een herziening van het verdrag.
Het idee van een afzonderlijke begroting voor de Eurozone verschijnt voor het
eerst in het document dat door de vier voorzitters van de instellingen van de
Unie (Europese Raad, Europese Commissie, Eurogroep en Europese Centrale
Bank) werd opgesteld.
In november 2012 publiceerde de Europese Commissie een afzonderlijke bijdrage voor een echte en verregaande economische en monetaire unie (EMU); in dit
document zet de Commissie haar visie uiteen voor een stevige en stabiele architectuur op financieel, budgettair, economisch en politiek vlak. De Commissie
stelt haar project voor als haar bijdrage bij het rapport “van de vier voorzitters”
over de volgende stappen van de EMU, thema van de Europese Raad van 13 en
14 december 2012. Sommige van de voorgestelde maatregelen kunnen op korte
termijn worden gerealiseerd op basis van de huidige verdragen. Twee van de zes
langetermijnmaatregelen zouden hervormingen bij een ongewijzigd verdrag kunnen combineren, maar misschien moeten de verdragen worden herzien, namelijk de verdere uitbreiding van de budgettaire en economische integratie, en
krijgt de Eurozone een eigen begrotingscapaciteit. Voor de overige vier maatregelen zouden de verdragen moeten worden herzien: de oprichting van een
schuldaflossingsfonds, de creatie van Europese schatkistbiljetten, de oprichting
van een volwaardige en volledige bankunie en van een volwaardige en volledige
budgettaire en economische unie. Volgens de Commissie moet elke wijziging
van de verdragen waardoor de EU supranationale bevoegdheden krijgt, gepaard
gaan met een grotere democratische controle. Om de legitimiteit van de EU te
versterken, zou volgens de Commissie overwogen kunnen worden om de
bevoegdheden van het Hof van Justitie uit te breiden.
Het Europees Parlement, dat in 2010 niet alleen in de task force over economisch bestuur niet werd geïntegreerd, werd ook afzijdig gehouden van de
beschouwingen van de “vier voorzitters”. Hoewel het Europees Parlement zich
in juli 2011 had uitgesproken voor een Europese “New Deal”, was het er op 20
november 2012 voorstander van dat een sociaal investeringspact zou worden
uitgewerkt én dat tegelijkertijd de EMU zou worden uitgebreid.
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Referenties:
Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie. Aanzet tot een
Europees debat, COM (2012) 777/2, 28 november 2012:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0777:FIN:
NL:PDF
De financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor te nemen
maatregelen en initiatieven, 6 juli 2011:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7TA-2011-0331+0+DOC+XML+V0//NL
Resolutie van het Europees Parlement van 20 november 2012 over het sociale
investeringspact – een reactie op de crisis, 20 november 2012:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7TA-2012-0419+0+DOC+XML+V0//NL

2.

HERZIENING VAN DE VERDRAGEN

2.1.

ARREST VAN HET HOF VAN JUSTITIE OVER HET VERDRAG TER INSTELLING VAN
HET EUROPESE STABILITEITSMECHANISME
Naar het arrest van het Hof van Justitie over het verdrag ter instelling van het
Europese stabiliteitsmechanisme (ESM) werd vol ongeduld uitgekeken omdat
hiermee het ESM-verdrag werd gelegaliseerd. Het arrest-Pringle, dat op 27
november 2012 tijdens de voltallige zitting werd gewezen – een zeer ongebruikelijk feit – (zaak C-370/12), kwam er nadat het Ierse Hooggerechtshof een verzoek om een prejudiciële beslissing had ingediend waarmee het Hof van Justitie
werd verzocht om een uitspraak te doen over de geldigheid van het besluit
waarmee een herziening van het Verdrag van Lissabon werd ingevoerd (besluit
2011/199) en over het recht dat een lidstaat heeft om een akkoord zoals het
ESM-Verdrag af te sluiten. Gezien de “uitzonderlijke omstandigheden van
financiële crisis waarin het ESM-Verdrag werd afgesloten”, had het Hof er op
4 oktober 2012 mee ingestemd om een versnelde procedure door te voeren
zoals door het reglement voor de procesvoering door het Hof is voorzien. Zijn
arrest van 27 september 2012 valideert het besluit om het Verdrag van Lissabon
te herzien door de vereenvoudigde herzieningsprocedure, teneinde het stabiliteitsmechanisme in te voeren, maar het Hof oordeelde dat het recht van de lidstaten om het ESM-Verdrag af te sluiten niet ondergeschikt was aan de invoegetreding van de herziening van het Verdrag van Lissabon.
Volgens het Hof vormt het ESM “een aanvulling op het nieuwe regelingskader
ter versterking van de economische governance van de Unie” (punt 58). Dit
kader werd ingevoerd door de wet- en regelgevingen ter invoering van het Six
Pack waarnaar het arrest verwijst. Het Hof oordeelt dat het ESM-Verdrag geen
invloed heeft op de exclusieve bevoegdheid op monetair gebied van de EU,
aangezien het tussenbeide komt in het kader van het economische beleid. Wie
het ESM beschouwt als een “solidariteitsinstrument”, kan nadenken over de volgende woorden van het Hof: “de stringente voorwaarden die aan alle door
het ESM verstrekte stabiliteitssteun worden verbonden, hebben tot doel te ver-
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zekeren dat het ESM en de begunstigde lidstaten de door de Unie in het bijzonder op het gebied van de coördinatie van het economisch beleid van de
lidstaten genomen maatregelen in acht nemen, die zelf met name tot doel
hebben te garanderen dat de lidstaten een gezond begrotingsbeleid
nastreven” (punt 143).
Referentie:
Arrest van het Hof van Justitie, Zaak Pringle, C-370/12 – 27 november 2012:
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0370:NL:
HTML

2.2.

RATIFICATIE VAN HET BEGROTINGSVERDRAG
Op 30 november 2012 ontbreekt een van de twaalf ratificaties door de lidstaten
van de Eurozone die vereist zijn opdat het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie
en bestuur (VSCB) of het Begrotingsverdrag in voege kan treden. Geen van de
drie Benelux-landen is klaar met de ratificatie van dit Verdrag. In België werden
twee voorstellen om een volksraadpleging te organiseren ingediend. Het eerste
werd op 14 maart 2012 ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
tijdens de voltallige zitting van 15 maart 2012 naar de Commissie van Externe
Betrekkingen verwezen. Het tweede voorstel werd op 9 mei 2012 in de Senaat
ingediend en op 10 mei 2012 werd het overgemaakt aan de Commissie “Externe
Betrekkingen/Defensie”. Op 13 juli 2012 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur van de Economische en monetaire
unie goed. Na advies van de Raad van State wordt het voorontwerp van wet ter
goedkeuring aan de Wetgevende kamers voorgelegd. In een schrijven de dato 5
november 2012 riepen de secretaris-generaal van het Waalse FGTB en de nationale secretaris van de CSC de Waalse afgevaardigden en de afgevaardigden van
de Federatie Wallonië-Brussel op om het verdrag niet te ratificeren.
Referenties:
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over
het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en
monetaire unie:
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2105/53K2105001.pdf
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over
het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en
monetaire unie, Wetgevingsstuk nr. 5-1613/1, 9 mei 2012:
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=10000&LANG=nl
Brief van het Waalse FGTB en de CSC, 5 november 2012:
http://www.fgtb-wallonne.be/sites/default/files/fichiers/12-c_256-tb-presidents_pw_pfwb_parlementaires_-traite_europeen_tscg.pdf
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3.

SOCIALE WETGEVING VAN DE EU

3.1.

PENSIOENEN: ANTWOORD VAN DE COMMISSIE OP EEN PARLEMENTAIRE VRAAG
OVER HET WITBOEK VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE TOEKOMST VAN DE
PENSIOENEN
Op 19 juli 2012 had Europese afgevaardigde Karima Delli aan de Commissie een
parlementaire vraag gesteld in verband met het Witboek over de toekomst van
de pensioenen. Op 6 september 2012 weerlegde Lazslo Andor het idee dat het
Witboek zou aanzetten tot bijkomende belastinguitgaven om de ontwikkeling
van het aanvullende pensioensparen te bevorderen. Hij kondigde daarentegen
aan dat
“vanaf 2012 de Commissie samen met de lidstaten een procedure zou starten
om goede praktijken te identificeren, teneinde de doeltreffendheid en het economische belang van de, fiscale en andere, maatregelen ter stimulering van
het privépensioensparen te beoordelen en te optimaliseren”. De Commissaris
geeft geen antwoord op de parlementaire vraag “waarom [hij] benadrukt hoezeer het noodzakelijk is om het pensioensparen en het privébeheer van het
sociale sparen uit te breiden, hoewel dit geen reactie is op de vergrijzing,
noch een sociale maatregel, aangezien dit ten voordele is van de meest welgestelden; het is zelfs geen antwoord op de huidige destabilisering van onze economie”.
Referenties:
Bevordering van de ontwikkeling van pensioenstelsels met kapitalisering door
de Europese Commissie, met name door toedoen van belastinguitgaven:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2
fTEXT%2bWQ%2bP-2012-007376%2b0%2bDOC%2bXML%
2bV0%2f%2fFR&language=FR
Antwoord door dhr. Andor in naam van de Commissie:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2012007376&language=FR

4.

DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES

4.1.

VERTRAGING VAN DE GROEI IN DE 34 OESO-LANDEN
De groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de OESO-landen zou volgens de Economische vooruitzichten in 2013, net zoals in 2012, 1,4% moeten
bedragen om dan in 2014 te stijgen tot 2,3%. In mei 2012 werd voor 2013 nog
een groeivoet van 2,2% verwacht. Pier Carlo Padoan, hoofdeconoom van de
OESO, roept ertoe om te vermijden dat “de overheidsfinanciën op korte termijn al te excessief worden gesaneerd.”
Daar het om de omvang van de begrotingsinspanning gaat, publiceerde de
OESO tevens gegevens over de genomen maatregelen. Voor de OESO “worden
de plannen voor begrotingsconsolidatie door de regering ook trager uitgevoerd dan oorspronkelijk was gepland”.
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In de uiteenzetting van de OESO kunnen drie groepen van landen worden
onderscheiden:
 Griekenland, Ierland en Portugal kondigden voor de periode 2009-2015 een
geheel van begrotingsconsolidatiemaatregelen aan voor een gecumuleerd
globaal bedrag van meer dan 12% van het bbp;
 Spanje, Hongarije, IJsland, Italië, de Slowaakse Republiek, de Tsjechische
Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Slovenië kondigden voor diezelfde
periode besparingsprogramma’s aan ten belope van 6% à 9% van het bbp;
 Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Polen kondigden
voor die periode plannen aan waarvan de gecumuleerde impact tussen de 3%
en de 5% van het bbp ligt.
Referentie:
Restoring Public Finances, 2012 update, 21 november 2012.

4.2.

HET COMITE INZAKE SOCIALE RECHTEN VAN DE RAAD VAN EUROPA CENSUREERT
VOOR EEN STUK DE GRIEKSE BESPARINGSMAATREGELEN
Op 19 oktober 2012 raakten de twee uitspraken van het Comité inzake sociale
rechten van de Raad van Europa of Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR)
bekend betreffende de gegrondheid van twee klachten die door twee Griekse
vakbonden werden ingediend. In die uitspraken wordt vastgesteld dat een aantal
door het Griekse parlement goedgekeurde bezuinigingsmaatregelen ingaan tegen
sommige bepalingen van het Europees Sociaal Handvest. De klachten werden
begin 2011 bij het ECSR ingediend door twee Griekse vakbonden, namelijk de
Algemene federatie van de werknemers van elektriciteitsbedrijven (GENOP-DEI)
en de Confederatie van de vakbonden van de overheidsambtenaren (ADEDY).
In de eerste klacht voerden de vakbonden aan dat de situatie in Griekenland
niet in overeenstemming is met artikel 4 (recht op een rechtvaardig loon) van
het Handvest van 1961 of met artikel 3 van het aanvullend protocol van 1988
(recht om deel te nemen aan de vaststelling en de verbetering van de werkomstandigheden en werkomgeving binnen de onderneming). Het Comité is evenwel van mening dat artikel 3 van het aanvullend protocol van 1988, en in het
bijzonder paragraaf 1a ervan, niet slaat op het recht op collectieve onderhandelingen. Vervolgens overweegt het Comité dat het probleem dat de eisers aan de
kaak stellen onder het toepassingsgebied valt van artikelen 5 en 6 van het Handvest van 1961 – en niet onder dat van artikel 3, § 1a van het protocol – en dat
het dit probleem niet kan onderzoeken in het licht van deze bepalingen, omdat
Griekenland deze niet heeft aangenomen.
De tweede klacht betreft maatregelen inzake de eerste tewerkstelling van werknemers die jonger zijn dan 25 jaar (loon dat 32% lager is dan het nationaal minimumloon). Het Comité is van mening dat “hoewel de minder gunstige behandeling van jonge werknemers bedoeld is om een gewettigd doel van het
tewerkstellingsbeleid na te streven, namelijk de integratie van jonge werkne-
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mers in de arbeidsmarkt tijdens een periode van ernstige economische crisis
[…] zijn de mate waarin het minimumloon wordt verlaagd en de wijze waarop deze verlaging wordt toegepast voor alle werknemers die jonger zijn dan
25 jaar buiten proportie, zelfs in het licht van de specifieke economische
omstandigheden in kwestie”.
Referenties:
Algemene federatie van de werknemers van elektriciteitsbedrijven (GENOPDEI) en de Confederatie van de vakbonden van de overheidsambtenaren
(ADEDY) vs. Griekenland, klacht nr. 65/2011, openbaar gemaakt op 19 oktober
2012:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC65SummaryMerits_en.pdf
Algemene federatie van de werknemers van elektriciteitsbedrijven (GENOPDEI) en de Confederatie van de vakbonden van de overheidsambtenaren
(ADEDY) vs. Griekenland, klacht nr. 66/2011, openbaar gemaakt op 19 oktober
2012:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC66SummaryMerits_en.pdf

4.3.

DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE (IAO) DIENT KLACHT IN TEGEN DE
IN GRIEKENLAND GOEDGEKEURDE BESPARINGSMAATREGELEN
Na de Raad van Europa oordeelt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat
de maatregelen die Griekenland onder druk van de Trojka – Europese Commissie (EC), ECB en Internationaal Monetair Fonds (IMF) – heeft genomen, de
meest fundamentele rechten van de werknemers aantasten, de positie van de
vakbonden ernstig ondermijnen en de sociale cohesie en vrede in het land in
gevaar zouden kunnen brengen, omdat ze het in Griekenland gevestigde stelsel
van arbeidsbetrekkingen verregaand omvormen.
Tijdens zijn recentste vergadering beklemtoonde het Comité voor Vakbondsvrijheid (CLS) van de IAO met name dat “indien procedures worden ingevoerd
waarbij systematisch de voorkeur wordt gegeven aan gedecentraliseerde
onderhandelingen over uitzonderingsbepalingen in een minder gunstige zin
dan de bepalingen van een hoger niveau, dan kan dat globaal gesproken de
mechanismen voor collectieve onderhandeling en de werkgevers- en werknemersorganisaties destabiliseren; in die zin kan men spreken van een afzwakking van de vakbondsvrijheid en van de collectieve onderhandelingen ten
overstaan van de principes van overeenkomsten nr. 87 en 98”. Het CLS
spoort de regering ertoe aan om “een constructieve dialoog aan te gaan met
de werknemers- en werkgeversorganisaties”.
Het verslag van het CLS gaat in op een klacht die in 2010 werd ingediend door
de Algemene Griekse Arbeidsconfederatie (GSEE), de Confederatie van de amb463

Europees Digest-NL.qxp

20-6-2013

16:45

Page 464

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2012

tenaren (ADEPY), de Algemene werknemersfederatie van de Nationale Elektriciteitsmaatschappij (GENOP-DEI-KIE) en de Griekse Federatie van de werknemers uit de privésector (OIYE) en werd gesteund door de CSI; deze klacht
betrof de tewerkstellingremmende besparingsmaatregelen die in Griekenland
werden genomen in het kader van de internationale leningsfaciliteit die met de
Trojka was overeengekomen. Samen met de GSEE stelt de CSI deze besparingsmaatregelen aan de kaak omdat ze vrije collectieve onderhandelingen in het
gedrang brengen.
Referentie:
Reports of the Committee on Freedom of Association. 365th Report of the Committee on Freedom of Association. 316th Session, Geneva, 1–16 november 2012:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/wcms_193260.pdf
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