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 INLEIDING

Zoals wij zullen vaststellen, hebben de belangrijke bestanddelen van de sociale ze-
kerheid in Luxemburg de afgelopen vijf jaar geen echte diepgaande veranderingen 
ondergaan, ondanks de financiële en internationale crisis die in 2008 begon. Deze 
situatie valt te verklaren door een stevige globale financieringsbasis van de sociale 
zekerheid, die al vóór de crisis was gelegd. Hier volgt een beknopt overzicht van de 
wezenlijke inhoud van deze wijzigingen.

In dit artikel gaan wij dieper in op de bijzonderheden die de Luxemburgse arbeids-
markt teweegbrengt op het gebied van de sociale zekerheid. Dit artikel zal immers 
voornamelijk gewijd zijn aan het tot stand komen van de sociale normen in het 
Groothertogdom Luxemburg. Dit land kan, gezien de samenstelling van zijn ar-
beidsmarkt, in geen geval als op zichzelf staand worden beschouwd. Zoals wij zullen 
vaststellen, is de markt er zeer geregionaliseerd en zelfs geïnternationaliseerd. Deze 
stand van zaken maakt dat Luxemburg, om de manier te begrijpen waarop de sociale 
normen er worden geproduceerd, niet los kan worden gezien van de aangrenzende 
regio’s die het land omgeven en die een gebied vormen dat de “Grote Regio” wordt 
genoemd.

Wij stellen deze toestand dus voor aan de hand van statistieken over hoe en waaruit 
Luxemburg vandaag bestaat in een geïnternationaliseerde markt.

Vervolgens gaan wij naar het hart van ons betoog door aan te tonen hoe de sociale 
normen in dit land tot stand komen. Wij zullen de Europese oorsprong ontdek-
ken en vervolgens de bilaterale ontwikkelingen. Vervolgens zullen wij de manier 
onderzoeken waarop de grensarbeiders in verband kunnen worden gebracht met 
het tot stand komen van de sociale normen in dit kleine landje waar zij hun beroep 
uitoefenen. Wij zullen ontdekken hoe bepaalde onevenwichten kunnen ontstaan 
tussen Luxemburg en zijn buurlanden om vast te stellen dat er aanpassingsnormen 
kunnen voorkomen.
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1. NIEUW SINDS 5 JAAR?

Zoals hoger vermeld geven wij een overzicht van de belangrijkste recente wijzigin-
gen die op het gebied van sociale zekerheid hebben plaatsgevonden in Luxemburg. 
Vergeleken met de situatie in andere Europese landen is deze toestand te danken 
aan de zeer goede “gezondheid” van de Luxemburgse sociale zekerheid. Het eerste 
voorbeeld dat wij hierover geven, maakt veel duidelijk1.

1.1.  ZIEKTE- EN MOEDERSCHAPSVERZEKERING
De ministeries van gezondheid en sociale zekerheid, en ook de sociale partners en 
de belangrijkste verantwoordelijken van de socialezekerheidsinstellingen zijn op 21 
oktober 2015 bijeengekomen in aanwezigheid van alle partijen die betrokken zijn 
bij het bestuur en de werking van de ziekte- en moederschapsverzekering. De verga-
dering werd voorgezeten door de minister van sociale zekerheid, Romain Schneider, 
in samenwerking met de minister van gezondheid Lydia Mutsch2.

In hun openingstoespraken verheugden de twee ministers zich over de positieve evo-
lutie van de financiële situatie van de ziekte- en moederschapsverzekering. Terwijl 
de ziekte- en moederschapsverzekering tijdens de vorige vergadering in april 2015 
nog op een broos financieel evenwicht rustte, laat ze zes maanden later een comfor-
tabel positief saldo zien. Dat is voor een groot stuk te danken aan het feit dat een 
voorzichtige aanpak de voorkeur krijgt en dat de uitgaven gelijke tred houden met 
de economische groei van het land. Voor de twee jaren 2015 en 2016 zal de globale 
reserve zich boven de ondergrens van 10% van de lopende uitgaven bevinden en zal 
het bijdragepercentage niet moeten worden aangepast.

De deelnemers aan de vergadering hebben ook een overzicht opgemaakt van een 
bepaald aantal dossiers waaronder, in de eerste plaats, het project rond de groeps-
aankoop van bepaalde artikelen voor medisch gebruik door de ziekenhuissector. Op 
korte termijn zullen maatregelen die nodig zijn om groepsaankopen voor bepaalde 
producten te faciliteren, in de praktijk worden omgezet.

Er werd een haalbaarheidsstudie voorgesteld die betrekking heeft op de invoering 
van een tarief per activiteit, zoals door het regeerprogramma voorzien, voor de finan-
ciering van de acutezorgziekenhuizen. De studie past in de ambitie om de sturing 
van het systeem, de kwaliteit van de zorg en de transparantie van de prestaties te 
optimaliseren. De aanbevelingen die in dit kader zijn gedaan, zullen door een werk-
groep worden geanalyseerd alvorens er andere stappen ter zake worden gezet.

(1) Communiqué van het Ministerie van sociale zekerheid en van het Ministerie van gezondheid, 22 oktober 2015.
(2) Communiqué van het Ministerie van sociale zekerheid, 22 oktober 2015.
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Op verzoek van de sociale partners werd een overzicht gemaakt van de stand van 
zaken van de ziekenhuisplanning, in het licht van het recentste advies van de Raad 
van State op het gebied van de ziekenhuizen, maar ook van de mutualisatie van de 
ziekenhuislaboratoria en de ontwikkeling van het Laboratoire national de santé (Na-
tionaal gezondheidslaboratorium). Er werden standpunten uitgewisseld over hoe de 
spoeddiensten kunnen worden ontlast, over de ziekenhuisdocumentatie en over de 
unieke facturatie in ziekenhuizen.

1.2. PENSIOENVERZEKERING
Tweede voorbeeld van wijzigingen die de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden: 
de wet van 21 december 2012 tot hervorming van de pensioenverzekering, die van 
kracht werd op 1 januari 2013, heeft een nieuw mechanisme van aanpassing van de 
pensioenen in het leven geroepen3.

In het kader van de maatregelen die moesten worden genomen om de staatsbegro-
ting te saneren, had de regering beslist de pensioenen en de rentes in 2013 niet te 
indexeren. Om het inkomen van de gepensioneerden over de hele periode 2014-
2015 te stabiliseren en de omgekeerde effecten te compenseren die onder de loon-
ontwikkeling vallen gedurende de hele periode 2014-2015, had de begrotingswet 
van 20 december 2013 het regelmechanisme voor de aanpassing vastgesteld op 0 
voor de jaren 2012 en 2013. Door deze maatregel werd het effect van de evolutie van 
de lonen over de twee boekjaren 2014 en 2015 geneutraliseerd. Er heeft dus geen 
aanpassing van de pensioenen plaatsgevonden.

Vanaf het jaar 2016 vindt de aanpassing van de pensioenen plaats volgens de moda-
liteiten die voorzien zijn door bovengenoemde wet van 21 december 2012. Volgens 
de berekeningen van de Inspection générale de la sécurité sociale (algemene inspec-
tie van de sociale zekerheid (IGSS)) wordt de aanpassingsfactor voor het jaar 2016 
becijferd op 1,005. Dat komt neer op een verhoging van de pensioenen van 0,5% 
met ingang vanaf 1 januari 2016.

1.3. GEZONDHEIDSZORG EN VERZEKERING VAN PASGEBORENEN
Een derde voorbeeld van wijzigingen op sociaal vlak betreft de zorg voor en de 
verzekering van pasgeborenen. De Ministeries van gezondheid en sociale zekerheid 
hebben onlangs immers een definitief akkoord bereikt met de betrokken partijen, 
om de verzorging en verzekering van kinderen en pasgeborenen in het Groother-
togdom veilig te stellen. De afgelopen maanden hebben ministers Lydia Mutsch en 
Romain Schneider herhaaldelijk overlegd met de vertegenwoordigers van de Société 

(3) Communiqué van het Ministerie van sociale zekerheid, 27 oktober 2015.
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luxemburgeoise de pédiatrie (Luxemburgse vereniging van kinderartsen) (SLP), de 
Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD) (vereniging van artsen 
en artsen-tandartsen), de Fédération des Hôpitaux luxemburgeois (FHL) (Luxem-
burgse federatie van ziekenhuizen), de directies van de ziekenhuisinstellingen Centre 
hospitalier du nord (CHdN), Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), Centre 
hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) en de voorzitter van de Caisse nationale de 
santé (CNS) (nationale gezondheidskas) om bepaalde praktische modaliteiten te 
belichten die er samengevat als volgt uitzien4.

Voor het hele land wordt de continuïteit van de algemene kindergeneeskunde ver-
sterkt doordat alle vrije kinderartsen met een privépraktijk samenwerken in een pe-
diatrische artsenpraktijk die gecentraliseerd is in de “Kannerklinik”5 die op 23 juli 
2015 de deuren opende en, op middellange termijn, door de organisatie van een 
ambulante structuur voor kindergeneeskunde in het noorden en in het zuiden van 
het land. Hiervoor hebben de minister van gezondheid en de minister van sociale 
zekerheid een forfaitaire financiering via het CNS ter beschikking gesteld van de 
instellingen van het zuiden en het noorden van het land.

Vervolgens wordt de dekking van de materniteiten van de ziekenhuizen van alle regio’s 
van het land verzekerd en geconsolideerd door de kinderartsen: materniteit Grande- 
Duchesse Charlotte (CHL) en de Clinique Bohler (HRS) in de centrumregio, de 
materniteit van het CHEM in de zuidelijke regio en de materniteit van het CHdN 
Ettelbruck in de noordelijke regio. De verzekering van pasgeborenen wordt versterkt 
dankzij de hantering van criteria voor de doorverwijzing van vrouwen met een risico-
zwangerschap en de versterking van de neonatale SAMU. Bovendien worden zowel in 
het noorden als in het zuiden van het land de dringende raadplegingen met kinderen 
buiten de openingsuren van de pediatrische kabinetten in eerste lijn verzorgd door 
ofwel de algemene arts van de artsenpraktijk, ofwel door de spoedarts in de spoed-
dienst van het ziekenhuis. De pediatrische spoeddienst van de “Kannerklinik” blijft 
24 uur op 24, 7 dagen op 7 van wacht, zoals het geval is, om alle pediatrische urgenties 
van het land op te vangen, inclusief de gevallen die door andere spoeddiensten en 
artsenpraktijken worden doorverwezen, indien mogelijk met hulp van de SAMU6. 
In de instellingen van het zuiden en het noorden van het land zal de beschikbaarheid 
van een kinderarts voor de dringende raadplegingen gedurende bepaalde uren tijdens 
weekends en feestdagen worden verzekerd. De beschikbaarheid van een kinderarts 
als de mening van een andere specialist binnen de ziekenhuisinstelling (CHEM en 
CHdN) wordt gevraagd, blijft verzekerd.

(4) Communiqué van het Ministerie van sociale zekerheid, 22 december 2015.
(5) Dat betekent “kinderziekenhuis”.
(6) Dringende medische bijstand.
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1.4.  KINDERBIJSLAG
De echte grote verandering die de afgelopen jaren op het gebied van sociale zeker-
heid is doorgevoerd, betreft de kinderbijslag. De Luxemburgse Regeringsraad heeft 
op 12 juni 2015 een wetsontwerp goedgekeurd dat betrekking heeft op de hervor-
ming van de kinderbijslag die in 2016 van kracht moest worden7.

Concreet werd voor elk kind dat onder het stelsel valt, een uniek bedrag van 265 
EUR ingevoerd. Let wel: de kinderen die reeds geboren zijn, zullen het basisbedrag 
van de kinderbijslag (kinderbijslag + kinderpremie) dat ze momenteel krijgen, blij-
ven ontvangen tot ze 18 jaar zijn.

Voor kinderen die geen Luxemburgse gezinsbijslag ontvangen op het ogenblik dat 
de hervorming van kracht werd, zal de kinderpremie8 worden geïntegreerd in de 
kinderbijslag en zal elk kind het nieuwe bedrag van 265 EUR krijgen. Dat geldt 
voor alle kinderen die in Luxemburg geboren of aangekomen zijn nadat de hervor-
ming van kracht werd, maar ook voor kinderen van grensarbeiders die na deze da-
tum in Luxemburg beginnen te werken. Zo zal een gezin met maar één kind dankzij 
de hervorming meer krijgen dan nu het geval is, namelijk 285 EUR per maand, 
terwijl een gezin dat de kinderbijslag reeds genoot, slechts 278,65 EUR zal krijgen.

Anderzijds werd het bedrag van de leeftijdsverhoging opgetrokken en dit keer betreft 
het zowel de huidige begunstigden als de nieuwkomers in het stelsel. Het wordt afge-
rond op 20 EUR (in plaats van 16,17 EUR momenteel) voor kinderen van 6 tot 11 
jaar en op 50 EUR (in plaats van 48,52 EUR) voor kinderen van 12 jaar en ouder. 

Ook de schooltoelage die wordt gestort aan de ouders die kinderbijslag krijgen in 
Luxemburg en die een kind hebben van minder dan 6 jaar dat voor het eerst naar 
de basisschool gaat, zal evolueren. De regering heeft een uniek bedrag van 115 EUR 
ingevoerd voor kinderen tussen 6 en 11 jaar oud en 235 EUR voor kinderen ouder 
dan 12 jaar. Tot slot zal de bijzondere verhoogde kinderbijslag stijgen van 185,6 
EUR naar 200 EUR voor kinderen met een handicap jonger dan 18.

1.5. ONGEVALLENVERZEKERING
Op 1 januari 2011 is de hervorming van de ongevallenverzekering van kracht ge-
worden. De voornaamste innovatie bestaat erin dat de uitkering en de compensatie 
in gemeen recht die enerzijds het inkomstenverlies en anderzijds de andere schade 
afzonderlijk vergoedt, meer op elkaar afgestemd worden. De ongevallenrente die 

(7) http://www.gouvernement.lu/4944512/12-conseil-gouvernement.
(8)  Voor elk levend kind, ongeacht of het in het gezin van de vader of de moeder woont of – in geval van 
scheiding – in het gezin van een van zijn ouders, die alleen instaat voor zijn opvoeding en onderhoud, en dat 
recht geeft op kinderbijslag, wordt een kinderpremie toegekend waarmee de belasting kan worden gematigd.
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voordien een gemengd karakter had, compenseert niet meer dan het effectieve in-
komstenverlies. Er bestaat immers al lang geen correlatie meer tussen dit verlies en 
de arbeidsongeschiktheid, die volgens uitsluitend medische criteria wordt beoor-
deeld, zoals vroeger de regel was voor handarbeiders in de industrie of de landbouw.

Bovendien heeft het slachtoffer van een ongeval of een beroepsziekte met blijvende 
gevolgen voortaan recht op de forfaitaire vergoeding van de immateriële schade en 
bijgevolg op een afzonderlijke schadevergoeding voor psychologische schade en ge-
derfde levensvreugde, voor geleden pijn en voor esthetische schade. Ook kunnen de 
nabestaanden van een overleden verzekerde aanspraak maken op een vergoeding voor 
de morele schade die het gevolg is van het verlies van een dierbare boven op de vergoe-
ding van de financiële schade die wordt gecompenseerd door de overlevingsrente. Het 
doel van de hervorming was de schadevergoeding te moderniseren en rechtvaardiger 
te maken omdat ze beter aangepast zal zijn aan de individuele situaties.

1.6. DE VERZEKERING VOOR LANGDURIGE ZORG
Ook de zogenaamde “verzekering voor langdurige zorg” heeft de afgelopen vijf jaar 
geen grote hervormingen gekend. Ze is echter het voorwerp van een debat over 
toekomstperspectieven, hoofdzakelijk tussen Luxemburg en België. Tegen het einde 
van 2016 zou de zorgverzekering door de Waalse regering moeten worden gestemd 
en functioneel worden in het Waals gewest, waar de meerderheid van de Belgische 
grensarbeiders die in Luxemburg werken, vandaan komen.

De grensarbeiders die in België wonen worden, ambtshalve onderworpen aan de 
Luxemburgse verzekering voor langdurige zorg, die hen verplicht 1,4% van hun 
brutoloon aan de sociale zekerheid van het Groothertogdom te storten. De mensen 
die in aanmerking komen voor deze verzekering, krijgen in voorkomend geval een 
vergoeding in geld waardoor ze thuiszorg kunnen organiseren, en eventueel hun 
woning aanpassen, zodat hun dagelijks leven, dat beheerst wordt door bijvoorbeeld 
een handicap of een ziekte, vergemakkelijkt.

Het lijkt erop dat de toegang tot het Waalse systeem tot gevolg zou hebben dat de 
uitkeringen van de Luxemburgse verzekering zouden worden stopgezet, die voorde-
liger is dan de Waalse, terwijl andere stelsels van sociale bescherming, zoals kinder-
bijslag of pensioenen, dan weer complementair zijn.

Er staan nu gesprekken met de verantwoordelijken van het Groothertogdom op het 
programma, om de twee stelsels zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van 
de bijdrageplichtigen. Wij merken op dat deze situatie slaat op de Belgisch-Luxem-
burgse grensarbeiders, maar ook op andere grensarbeiders uit Wallonië die in Frank-
rijk, Nederland of Duitsland werken, zal dit een impact hebben.
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Er moet in elk geval klaarheid over het onderwerp komen voordat het stelsel op 1 
januari 2017 van kracht wordt.

2. LUXEMBURG EN DE GROTE REGIO: KADER- EN CONTEXTGEGEVENS 

Het grondgebied van de zogenaamde “Grote Regio” is sinds het einde van de jaren 
zestig geleidelijk aan ontstaan onder invloed van de staalcrisis, die de naast elkaar 
gelegen zones in vier verschillende landen heeft getroffen. De institutionele ruimte 
van de Grote Regio, die geleidelijk aan werd voltooid door de opkomst van specifie-
ke instellingen tot in 2003, omvat momenteel het Groothertogdom Luxemburg, de 
Belgische gefedereerde entiteiten zijnde het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap 
en de Duitstalige Gemeenschap van België, de regio Lotharingen en de Duitse deel-
staten (Länder) Saarland en Rijnland-Palts. In het hart van deze ruimte ontvangt 
het Groothertogdom Luxemburg, als enige onafhankelijke staat, elke dag een zeer 
groot aantal grensarbeiders afkomstig van buurlanden en -regio’s. Een vierde van alle 
grensarbeiders van de Europese Unie is uitsluitend geconcentreerd in Luxemburg, 
terwijl een derde van hen over de hele ruimte van de Grote Regio verspreid is. Deze 
indrukwekkende stromen vallen te verklaren door een tekort aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten in Luxemburg, maar ook door de aantrekkingskracht die dit land 
uitoefent op de buren wat het niveau van de lonen en de sociale uitkeringen betreft, 
en door de constante creatie van werkgelegenheid, ondanks de crisis.

De geboorte van de Grote Regio en haar instellingen valt te situeren in 1969, het 
jaar waarin een Frans-Duitse regeringscommissie het levenslicht zag, die het jaar 
daarop werd vervoegd door Luxemburg, om een begin te maken met de industriële 
reconversie die noodzakelijk was geworden door de staal- en mijnbouwcrisis die in 
deze ruimte om zich heen greep. Toch gaat de tekst die echt aan de basis lag van de 
Grote Regio, volgens ons terug tot 1980. In dat jaar werd in Bonn een samenwer-
kingsakkoord ondertekend tussen Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Later kwam 
daar ook België bij9.

We werpen nu een blik op de precieze statistieken betreffende de samenstelling van 
de arbeidsmarkt in Luxemburg.

Op 31 december 2013 telde Luxemburg 204.447 loontrekkende inwoners, d.w.z. 
56,0%, tegenover 160.964 grensarbeiders, die op hun beurt goed zijn voor 44,0%. 
Het percentage grensarbeiders dat in Luxemburg werkt bedraagt, dus bijna de helft 
van het totaal van de loontrekkenden die in dit land werken. Dat is aanzienlijk. Hier 
zijn de details.

(9)  Clement, F., La construction sociale du territoire de la Grande Région: une confusion entre les concepts de 
coopération et d’intégration, Gouvernance & Emploi, numéro 2, CEPS/INSTEAD, Differdange, p. 2, 2008.
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TABEL 1: SAMENSTELLING VAN DE ARBEIDSMARKT IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG 
OP 31 DECEMBER 2013

Inwoners van Luxemburgse nationaliteit 104.502 28,6%

Inwoners van buitenlandse nationaliteit 99.945 27,4%

Grensarbeiders 160.964 44,0%

TOTAAL 365.411 100%

Inwoners van buitenlandse nationaliteit en grensarbeiders 260.909 71,4%

Bron: Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS).

TABEL 2: LANDEN VAN HERKOMST VAN DE GRENSARBEIDERS DIE IN HET GROOTHERTOGDOM 
LUXEMBURG WERKEN OP 31 DECEMBER 2013

België 40.635 25,4%

Frankrijk 80.417 49,8%

Duitsland 39.912 24,8%

TOTAAL 160.964 100%

Bron: IGSS.

De uit België afkomstige grensarbeiders zijn goed voor meer dan een vierde van het 
totaal, en zijn met bijna evenveel als degene die afkomstig zijn uit Duitsland. De 
Franse grensarbeiders zijn veruit het talrijkst in Luxemburg.

3. HET TOT STAND KOMEN VAN HET SOCIAAL BELEID IN LUXEMBURG EN IN DE GROTE  
 REGIO

3.1. EEN CREATIE DIE IN DE EERSTE PLAATS EUROPEES IS
De sociale situatie van de grensarbeiders die in Luxemburg werken, mag dan hoofd-
zakelijk geregeld zijn door Europese Verordening 883/200410 betreffende de coördi-
natie van de socialezekerheidsstelsels in de Europese Unie, tussen Luxemburg en zijn 
buren worden er echter op fiscaal en sociaal gebied al lang bilaterale overeenkom-
sten ondertekend. Deze overeenkomsten voorzien niet altijd dezelfde bepalingen, 
maar globaal gezien laten ze de grensarbeiders meegenieten van belangrijke sociale 
voordelen. Zo kunnen deze grensarbeiders hogere terugbetalingen van de sociale 
zekerheid krijgen dan in het land waar ze wonen, en ook bijkomende kinderbijslag 

(10)  Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende 
de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
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die hen door Luxemburg wordt gestort. Dit alles leidt tot verschillen in de sociale 
behandeling tussen deze grensarbeiders en de werknemers die in hun respectieve 
land wonen en die dergelijke voordelen niet genieten.

Artikel 1, onder f van Verordening 883/2004 bepaalt dat: onder “grensarbeider” 
wordt verstaan eenieder die werkzaamheden al dan niet in loondienst verricht in een 
lidstaat maar die woont in een andere lidstaat, waarnaar hij in beginsel dagelijks of 
ten minste eenmaal per week terugkeert.

Onder de term “grensarbeider” wordt wel degelijk elke werknemer verstaan die te-
werkgesteld is op het grondgebied van een lidstaat en op het grondgebied van een 
andere lidstaat van de Unie woont. Deze definitie legt de nadruk op twee criteria. 
Het eerste is van politieke aard, door de verwijzing naar twee verschillende landen 
die lid zijn van de Unie. Het tweede criterium is van tijdelijke aard, omdat de for-
mulering aangeeft dat de werknemer in principe elke dag of ten minste een keer 
per week terugkeert naar de lidstaat waar hij woont. Deze definitie behoudt dus de 
tijdelijke voorwaarde van de dagelijkse of wekelijkse terugkeer naar huis en die van 
het oversteken van een grens.

Wij merken nog op dat artikel 1, onder j van Verordening 883/2004 bepaalt dat 
onder “woonplaats” wordt verstaan, de plaats waar een persoon pleegt te wonen. 
Dat heeft een bepaald belang omdat, als we spreken over “Belgische”, “Duitse” of 
“Franse” grensarbeiders, het nuttig is te preciseren dat met de woonplaats van deze 
werknemers en niet met hun nationaliteit rekening wordt gehouden. De Belgische 
grensarbeiders omvatten dus al deze werknemers die hun woonplaats in België heb-
ben, ongeacht hun nationaliteit. Zo zal een man van Turkse nationaliteit, die gedo-
micilieerd is in Aarlen en in een Luxemburgs bedrijf werkt, worden beschouwd als 
een “Belgische grensarbeider”.

Verordening 883/2004 wordt verlengd door een toepassingsverordening, nr. 
987/200911.

De Europese verordeningen waarvan sprake hebben coördinatiemechanismen in het 
leven geroepen en doen dat nog steeds, maar hebben in geen geval geleid tot een 
harmonisatie van de socialezekerheidsstelsels die geldig is voor alle lidstaten van de 
Europese Unie. Deze stelsels variëren dus van de ene lidstaat tegenover de andere en 
zijn ingebed in specifieke sociale culturen. De vierde overweging van Verordening 
883/2004 zegt trouwens: “Het is noodzakelijk dat de eigen kenmerken van de nati-

(11)  Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 september 2009 tot 
vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.
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onale socialezekerheidswetgevingen worden gerespecteerd en er enkel een coördina-
tiemethode wordt uitgewerkt”. Uiteraard veroorzaken deze verschillen problemen, 
met name omdat er geen gemeenschappelijke definitie is van de voorwaarden voor 
toekenning van de sociale uitkeringen.

Op fiscaal gebied daarentegen is het Europese recht niet van toepassing. Het zijn 
de bilaterale overeenkomsten die tussen de lidstaten worden ondertekend die het 
fiscale regime van de grensarbeiders bepalen. Dat betekent dat de fiscale definitie 
van de grensarbeider aanzienlijk kan variëren van overeenkomst tot overeenkomst, 
naargelang van wat de landen onderling zijn kunnen overeenkomen. Deze bilaterale 
fiscale overeenkomsten hebben hoofdzakelijk tot doel de dubbele belasting van de 
inkomsten afkomstig van diverse lidstaten te vermijden. De regels en criteria variëren 
van geval tot geval. Zo kunnen we bepalingen vinden die betrekking hebben op de 
belasting van de grensarbeider in het land waar hij woont, in het land waar hij werkt, 
of zelfs in de twee tegelijk, naargelang van het geval.

3.2. GRENSARBEIDERS EN INWONERS: BREUKEN EN DIFFERENTIERINGEN
Het feit dat de sociale normen in zekere zin worden gecoördineerd door de Europese 
Unie zou kunnen laten uitschijnen dat de grensarbeiders die in Luxemburg werken, 
op dezelfde manier worden behandeld als de werknemers die in het land wonen. 
Dat is doorgaans het geval. Toch bestaan er materies waarbij er van deze gelijkheid 
geen sprake is. Dat is bijvoorbeeld het geval met de problematiek van de betaling 
van de werkloosheid.

Dit voorbeeld is een goede illustratie van de internationalisering van de arbeids-
markt in Luxemburg en de gevolgen daarvan. Enkele jaren geleden ontstond er een 
Europese wil om de werkloosheidsuitkeringen te laten uitbetalen in het land waar 
de ontslagen werknemer werkte en niet in het land waar hij woont. Luxemburg zou 
door dit stelsel zwaar benadeeld worden. Als dit stelsel een feit was geworden, zou 
Luxemburg geconfronteerd zijn geweest met de betaling van te grote uitkeringen 
voor de ontslagen grensarbeiders. Daar het percentage uitbetaalde uitkeringen in 
Luxemburg 80% van het laatste loon gedurende twaalf maanden bedraagt, zou de 
begroting ernstig in de problemen komen.

Met de inwerkingtreding van Europese verordening 883/2004 betreffende de co-
ordinatie van de socialezekerheidsstelsels op 1 mei 2010 voor bepaalde aspecten en 
op 1 mei 2012 voor andere aspecten, veranderen sommige bepalingen die de grens-
arbeiders aangaan. Toch zal er niets rechtstreeks veranderen voor de grensarbeider 
die in Luxemburg werkloos wordt. Hij moet zich inschrijven bij de bevoegde admi-
nistratie van het land waar hij woont, en hij zal de werkloosheidsuitkering in zijn 
land krijgen. Met de nieuwe verordening zal Luxemburg echter verplicht zijn het 
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volledige bedrag van de door de administratie van de woonplaats aan de werkloze 
gestorte uitkeringen gedurende de eerste drie maanden van de vergoeding terug te 
betalen. Parallel met de inschrijving als werkloze in het land waar hij woont, kon de 
betrokkene zich reeds voor 2010 als werkzoekende inschrijven bij de ADEM, maar 
zonder recht te hebben op dezelfde diensten als de werknemers die er woonden. Dat 
is vanaf 1 mei 2012 veranderd ingevolge de nieuwe Europese verordening. Vanaf 
die datum kan een werkloze die in het buitenland woont en die zijn laatste baan 
in Luxemburg had, en die zich als werkloze heeft ingeschreven in het land waar hij 
woont, zich, nog steeds aanvullend, als werkzoekende inschrijven bij de ADEM. 
Hij zal dan dezelfde diensten en maatregelen genieten, met name activering, als de 
werklozen die in Luxemburg wonen, maar hij zal ook worden onderworpen aan de 
controle die er wordt uitgeoefend en hij moet de voorwaarden naleven die door de 
Luxemburgse wetgeving zijn vastgelegd. De uitkeringen aan het Luxemburgse tarief 
zullen echter niet op hem van toepassing zijn.

De zogenaamde zaak van de “studiebeurzen” was een ander element dat een ver-
schil in behandeling tussen inwoners en grensarbeiders aantoont12. Terwijl Luxem-
burg studiebeurzen stortte aan de kinderen van zijn werknemers, zowel inwoners 
als grensarbeiders, besliste het land enkele jaren geleden dit stelsel af te schaffen en 
het te vervangen door een stelsel waarbij studiebeurzen uitsluitend aan zijn eigen 
inwoners worden gestort. Verscheidene grensarbeiders hebben daartegen beroep 
aangetekend, dat tot in het Europees Hof van Justitie is geraakt.

Het Hof heeft geoordeeld dat het voorliggende stelsel van financiële steun te exclu-
sief van aard was. Door als voorwaarde op te leggen dat de student reeds voordien 
op het Luxemburgse grondgebied woonde, gaf de betwiste regelgeving de voorkeur 
aan een element dat niet noodzakelijk het enige element was dat representatief was 
voor de reële mate waarin de betrokkene een band had met Luxemburg. Zo was het 
mogelijk dat een student die niet in het land woonde, ook een voldoende grote band 
met het Groothertogdom had, waardoor kon worden geconcludeerd dat er een rede-
lijke kans was dat hij zou terugkeren om zich er te vestigen en zich ter beschikking 
zou stellen van de arbeidsmarkt van deze lidstaat.

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer deze student alleen of met zijn ouders in een 
lidstaat woont die grenst aan Luxemburg en zijn ouders sinds een significante perio-
de in Luxemburg werken en in de nabijheid van deze lidstaat wonen. Het Hof heeft 
in dit verband gepreciseerd dat er minder beperkende maatregelen bestonden waar-
mee de door de Luxemburgse wetgever nagestreefde doelstellingen konden worden 
bereikt. Bijvoorbeeld, voor zover de toegekende steun kan bestaan uit een lening, 

(12) Hof van Justitie van de Europese Unie, persbericht nr. 74/13. Luxemburg, 20 juni 2013, arrest in zaak 
C-20/12 Elodie Giersch e.a./ Luxemburg.
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zou een financieringsstelsel dat als voorwaarde voor de toekenning van die lening, of 
zelfs het saldo of de niet-terugbetaling daarvan, stelde dat de student die er gebruik 
van maakt, naar Luxemburg terugkeert om er te werken en te wonen nadat hij zijn 
studies in het buitenland heeft afgemaakt, beter aangepast zijn aan de specifieke 
situatie van de kinderen van grensarbeiders. Om “studiebeurstoerisme” te vermijden 
en er zeker van te zijn dat de grensarbeider die de ouder is van de student, voldoen-
de banden met de Luxemburgse samenleving aantoont, zou de toekenning van de 
financiële hulp bovendien kunnen worden onderworpen aan de voorwaarde dat 
deze ouder gedurende een bepaalde minimumtermijn in Luxemburg heeft gewerkt.

Ten slotte zou elk risico op cumul met de toekenning van een gelijkwaardige finan-
ciële steun die zou kunnen worden gestort door de lidstaat waarin de student alleen 
of met zijn ouders woont, kunnen worden vermeden door rekening te houden met 
een dergelijke beurs voor de toekenning van de door Luxemburg gestorte steun. In 
deze omstandigheden antwoordt het Hof dat de betwiste Luxemburgse reglemente-
ring verder gaat dan wat nodig was om de door de wetgever nagestreefde doelstelling 
te bereiken. Bijgevolg druist deze reglementering in tegen het beginsel van het vrij 
verkeer van werknemers.

Uit deze rechterlijke beslissing is vervolgens de toekenning van het genot van een 
andere sociale regeling aan de grensarbeiders voortgevloeid: de dienstencheque13. 
Met deze cheque kunnen ouders hun kinderen in crèches plaatsen. Ook daar is het 
begrip woonplaats verdwenen ten voordele van de uitoefening van een beroep in 
Luxemburg.

Wat wij tot nog toe hebben gezien, leidt ons tot een vaststelling. De constructie van 
sociale normen in Luxemburg en voor de werknemers die er werken, vloeit in de eer-
ste plaats voort uit een Europese impuls. Deze impuls wordt in de feiten tegengespro-
ken door een interne wetgeving en is tegelijk ook het voorwerp van een modulering 
rechtstreeks op Europees niveau. In dit laatste geval, met de problematiek van de 
betaling van de werkloosheid, modaliseert Europa zelf rechtstreeks een voorziening 
van sociale bescherming. In de andere gevallen, namelijk de studiebeurzen en de dien-
stencheques, heeft Europa Luxemburg herinnerd aan de eerbiediging van het beginsel 
van het vrije verkeer binnen de Unie. Kortom, twee maten en twee gewichten …

(13)  Les chèques services accessibles aux frontaliers (voor grensarbeiders toegankelijke dienstencheques), 
Luxemburger Wort, 10 februari 2015.
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3.3 OP DE TWEEDE PLAATS DE TOTSTANDKOMING DOOR BILATERALISME
De Europese Unie zorgt weliswaar voor de coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels, maar laat plaats voor bijzondere bilaterale overeenkomsten tussen landen. 
Daarbij regelt ze meer in detail bepaalde aspecten van de sociale zekerheid, met 
name uitkeringen als moederschap, ongevallenverzekeringen, ouderdomspensioen, 
kinderbijslag, enz. Met bepaalde landen van de Europese Unie heeft Luxemburg 
bilaterale overeenkomsten gesloten die bepalingen bevatten die meer uitgebreide 
rechten toekennen dan degene die voorzien zijn in communautaire verordening 
883/2004 of die specifieke situaties regelen.

In de relaties met de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische 
Ruimte en Zwitserland zijn de bilaterale akkoorden die bestonden voor de inwer-
kingtreding van de communautaire verordeningen, niet meer van toepassing, wat de 
branches en de personen betreft die ze beogen en in de gevallen waarop ze van toe-
passing zijn, want nu zijn de bepalingen van communautaire verordening 883/2004 
van toepassing.

Toch blijven deze conventies van toepassing wanneer de persoonlijke en materiële 
toepassingsgebieden ruimer zijn dan die van de Verordeningen, en ook in de ge-
vallen waarin bepaalde bilaterale bepalingen uitdrukkelijk van kracht werden ge-
houden door inschrijving in de bijlagen van de communautaire verordeningen. De 
bepalingen van bilaterale overeenkomsten die zijn gesloten voor de datum van toe-
passing van de Verordening blijven alleen van toepassing als ze gunstiger zijn voor de 
migrerende werknemers of als ze specifieke en uitzonderlijke situaties betreffen die 
te maken hebben met historische omstandigheden en een effect hebben dat beperkt 
is in de tijd.

Luxemburg heeft met zijn buren het Belgisch-Luxemburgse verdrag van 24 maart 
1994 ondertekend, dat in werking is getreden op 1 juni 1995, betreffende de sociale 
zekerheid van de grensarbeiders. Wij noemen ook het verdrag met Frankrijk van 7 
november 2005, dat van kracht is geworden op 1 september 2008, betreffende de 
specifieke bepalingen inzake sociale zekerheid.

Deze totstandkoming van sociale normen door bilateralisme bestaat niet echt uit 
een stelsel sui generis. Integendeel, het is een aanvullend stelsel dat bedoeld is om 
de Europese basisnormen te detailleren en te preciseren. Precies daar kunnen par-
ticularismen worden ingevoerd tussen één lidstaat en andere lidstaten waarmee hij 
vergelijkbare verdragen sluit. Vandaar opnieuw (ook als dit hier weinig het geval is), 
een mogelijkheid om eenzelfde publiek anders te behandelen naargelang van zijn 
land van herkomst.
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3.4.  DE ROL VAN DE GRENSARBEIDERS IN DE TOTSTANDKOMING VAN NATIONALE SOCIALE  
 NORMEN IN LUXEMBURG

Het Groothertogdom Luxemburg biedt zijn grensarbeiders niettemin de mogelijk-
heid bij te dragen tot de uitvaardiging van een sociaal beleid, via het mechanisme 
van de “beroepsverenigingen”.

De beroepsverenigingen zijn geen instellingen die wijdverspreid zijn in Europa, ten 
minste in de betekenis waaronder ze in Groothertogdom worden verstaan. Men 
vindt ze in Luxemburg, in Oostenrijk en in de Duitse deelstaten Bremen en Saar-
land. Tot 1 januari 2009 waren er zes beroepsverenigingen in het Groothertogdom. 
Ten eerste drie werkgeversverenigingen: de Chambre de commerce (Kamer van 
koophandel), de Chambre des métiers (Kamer van ambachten) en de Chambre 
d’agriculture (Landbouwkamer). Er waren ook drie kamers van de werknemers: de 
Chambre de travail (Arbeidskamer), de Chambre des employés privés (Kamer van 
bedienden uit de privésector), la Chambre des fonctionnaires en employés publics 
(Kamer van ambtenaren en overheidswerknemers). Op 1 januari 2009 smolten de 
Arbeidskamer en de Kamer van bedienden uit de privésector samen14. De nieuwe 
kamer die het resultaat was van deze fusie is de Chambre des salariés (Kamer van 
loontrekkenden).

Het is de wet van 4 april 192415 die de vertegenwoordiging van werkgevers en 
werknemers op het niveau van de sociaalprofessionele categorie organiseert door de 
oprichting van door verkiezing verkregen beroepsverenigingen. Deze aanvankelijke 
wetgeving heeft nadien weliswaar verscheidene wijzigingen ondergaan, de wet van 
4 april 1924 geeft aan dat de beroepsverenigingen organisch verbonden zijn met 
de procedure van goedkeuring van de wetten en uitvoeringsverordeningen van de 
wetten. Zij kunnen op wettelijk vlak dus een belangrijke rol spelen door de adviezen 
die ze geven. Dat is hun essentiële rol: advies geven. Zo moet de regering hun ad-
vies vragen over de wetsontwerpen en Verordeningen die betrekking hebben op het 
economisch, financieel en sociaal beleid: arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, 
milieu, initiële en voortgezette beroepsopleiding, onderwijs.

(14) Dit gebeurde in het kader van wat in Luxemburg het “eenheidsstatuut” wordt genoemd, en bestaat in de 
toenadering tussen de beroepsstatuten van arbeider en bediende. Wet van 13 mei 2008 houdende invoering van 
een eenheidsstatuut voor loontrekkenden uit de privésector en tot wijziging van: 1. het Arbeidswetboek; 2. het 
Wetboek van sociale verzekeringen; 3. de gewijzigde wet van 8 juni 1999 betreffende aanvullende pensioenstelsels; 
4. de gewijzigde wet van 4 april 1924 houdende de door verkiezing verkregen oprichting van beroepsverenigingen; 
5. hoofdstuk VI van Titel I van de gewijzigde wet van 7 maart 1980 betreffende het rechtsstelsel; 6. de gewijzigde 
wet van 4 december 1967 betreffende de inkomstenbelasting; 7. de gewijzigde wet van 22 juni 1963 tot vaststel-
ling van het stelsel van salarissen van overheidsambtenaren, memorandum A, nummer 60, 15 mei 2008.
(15)  Wet van 4 april 1924 houdende de oprichting van door verkiezingen verkregen beroepsverenigingen, 
memorandum A, nummer 21, 3 mei 1924.
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Andere opdrachten van de beroepsverenigingen hebben met name betrekking op 
de behartiging en de verdediging van de belangen van hun leden, op het toezicht 
op en de controle van de uitvoering van individuele en collectieve dienstovereen-
komsten, op de voorlegging van opmerkingen aan de Kamer van Afgevaardigden 
over het gebruik van kredieten van de staatsbegroting die worden toegekend voor 
de voorbije boekjaren en hun advies over de nieuwe uitkeringen die moeten worden 
voorgesteld voor het volgende boekjaar, op de voorstellen betreffende het toezicht 
op het beroepsonderwijs van hun leden en op een actieve deelname aan de organi-
satie van stages en bij- en nascholing. Uit de nakoming van die wettelijke verplich-
tingen vloeien heel wat andere activiteiten voort. Zo is het de natuurlijke taak van 
de beroepsverenigingen om de loontrekkenden te adviseren en inlichtingen te geven 
inzake de interpretatie van wetteksten die de arbeidsovereenkomst, de fiscaliteit, 
de pensioenverzekering, de ziekteverzekering, de ongevallenverzekering en de werk-
loosheidsuitkeringen regelen. De leden krijgen ook informatie door de publicatie 
van informatiemateriaal.

Maar we moeten ook op een andere bijzonderheid wijzen. De wet van 13 mei 2008 
houdende invoering van het eenheidsstatuut verleent de Kamer van loontrekken-
den het recht vertegenwoordigers van de loontrekkenden aan te stellen bij de so-
cialezekerheidsinstellingen en assessoren bij rechtbanken van de sociale zekerheid. 
Hierdoor vormt de Kamer van loontrekkenden de centrale speler van de vertegen-
woordiging van de loontrekkenden en de socialezekerheidsinstellingen. Zo stelt de 
Kamer van loontrekkenden de zes afgevaardigden voor die haar leden vertegenwoor-
digen binnen de Caisse nationale de santé (Nationale gezondheidskas) (CNS) die 
de Union des caisses de maladie (Unie van ziekenkassen) en de ziekenkassen van 
de arbeiders, de bedienden uit de privésector, de landbouwers en de zelfstandigen 
vervangt. De CNS neemt de essentiële beslissingen over het niveau van sociale bij-
dragen die door de loontrekkenden worden gestort en over de omvang van de uitke-
ringen die aan hen worden toegekend. Hij stelt ook de acht afgevaardigden van de 
loontrekkenden aan die in het directiecomité van de Caisse nationale de l’assurance 
pension (Nationale pensioenverzekeringskas) (CNAP) zetelen, evenals de assessoren 
die de verzekerden vertegenwoordigen bij de Conseil arbitral des assurances sociales 
(Arbitrageraad van de sociale verzekeringen) en van de Conseil supérieur des assu-
rances sociales (Hoge Raad van sociale verzekeringen). Deze twee rechtbanken zijn 
bevoegd om uitspraak te doen over geschillen in verband met lidmaatschap, onder-
werping, bijdragen, “amendes d’ordre” (ordeboetes) en de sociale uitkeringen inzake 
sociale zekerheid. Bovendien stelt zij de vertegenwoordigers van de loontrekkenden 
voor die worden opgeroepen om te zetelen als assessoren voor de drie arbeidsrecht-
banken van het land, die zetelen in Luxemburg, Esch-sur-Alzette en Diekirch. Ten 
slotte is de Kamer van loontrekkenden aanwezig in diverse nationale overlegcom-
missies om er de belangen van de loontrekkenden te verdedigen, zoals bijvoorbeeld 
de Commission de grâce (Gratiecommissie), de Conseil supérieur de la statistique 
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(Hoge raad voor statistiek), het Comité consultatif à la formation professionnelle à 
caractère tripartite (Overlegcomité voor beroepsopleiding met driepartijenkarakter), 
de Conseil supérieur de l’aménagement du territoire (Hoge Raad voor ruimtelijke 
ordening), enz.16

Om de vijf jaar worden er in Luxemburg sociale verkiezingen georganiseerd. Op die 
manier kunnen de loontrekkenden hun vertegenwoordigers aanstellen in de onder-
nemingsraden, maar ook de fameuze Kamer van loontrekkenden samenstellen. De 
grensarbeiders kunnen niet alleen een stem uitbrengen, maar zich ter gelegenheid 
van deze verkiezingen ook kandidaat stellen op de lijsten van de vakbondsorganisa-
ties. Dat wordt met name belangrijk als men weet dat deze Kamer van loontrekken-
den een raadgevende stem heeft in het wetgevingsproces. Dit Luxemburgse stelsel 
geeft grensarbeiders die niet in Luxemburg wonen en de Luxemburgse nationaliteit 
niet bezitten, duidelijk de kans om door verkiezing lid te worden van deze Kamer.

Hoe zit het momenteel met de deelname van de grensarbeiders aan de Kamer van 
loontrekkenden in het bijzonder?

Tijdens de sociale verkiezingen van 2003 in de vroegere “Chambre des employés privés” 
waren volgens een interne bron bij de LCGB, de percentages van stemmers als volgt17: 

TABEL 3: GERAAMDE OPKOMST BIJ DE VERKIEZINGEN VAN 2003 IN DE VROEGERE CHAMBRE 
DES EMPLOYES PRIVES ‒ LUXEMBURG

Land waar de grensarbeiders wonen Mannen Vrouwen

België 28,3% 31,5%

Duitsland 20,9% 18,5%

Frankrijk 19,4% 19,7%

Luxemburg 44,0% 43,4%

Bron: Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB).

(16)  Wet van 7 september 1987 tot wijziging en aanvulling van de gewijzigde wet van 4 april 1924 houdende 
oprichting van door verkiezingen verkregen beroepsverenigingen, memorandum A, nummer 78, 17 september 
1987; wet van 13 juli 1993 houdende wijziging a) van de gewijzigde wet van 4 april 1924 houdende oprichting 
van door verkiezingen verkregen beroepsverenigingen b) van de wet van 27 juli 1992 houdende hervorming van 
de ziekteverzekering en van de gezondheidssector c) van het wetboek van sociale verzekeringen d) van de wet van 
26 februari 1993 betreffende deeltijds vrijwilligerswerk, memorandum A, nummer 50, 13 juli 1993.
(17) F. Clement, Intégration et représentation sociopolitique des travailleurs frontaliers au Luxembourg (Inte-
gratie en sociaalpolitieke vertegenwoordiging van de grensarbeiders in Luxemburg), in: Le travail frontalier au 
sein de la Grande Région Saar-Lor-Lux. Pratiques, enjeux et perspectives, sous la direction de Rachid Belkacem 
et Isabelle Pigeron-Piroth, Presses Universitaires de Lorraine, Nancy, 2012, pp. 419.
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Na afloop van de verkiezingen van november 2013 werden er dit keer 8 grensarbei-
ders verkozen: vijf inwoners van België en drie van Frankrijk. De totale opkomst 
wordt geschat op 35%.

TABEL 4: DE VERDELING VAN DE 60 ZETELS VAN DE CHAMBRE DES SALARIES NA DE SOCIALE 
VERKIEZINGEN VAN NOVEMBER 2013181920212223

OGB-L18 LCGB19 ALEBA20 FNCTTFEL21 SYPROLUX22

38 15 4 2 1

63,0% 25,0% 7,0% 2,0% 3,0%

Bron: Chambre des salariés du Luxembourg (CSL).

Tijdens de verkiezingscampagne die voorafging aan de sociale verkiezingen van no-
vember 2008 en 2013, hebben de grootste twee Luxemburgse vakbonden, de OGB-L 
en de LCGB, voor de grensarbeiders een informatiecampagne gehouden. De vak-
bonden hebben meer bepaald informatievergaderingen gehouden in grenssteden als 
Saarbrücken in Duitsland, Thionville in Frankrijk en Aarlen in België. De OGB-L 
heeft ook drie websites online gezet om zich te richten tot de Belgische, Franse en 
Duitse grensarbeiders. De OGB-L was toen van mening dat grensarbeiders moesten 
worden beschouwd als werknemers die elke dag bijdragen tot de welvaart en de 
diversiteit van het land en dat het dus nodig was dat ze hun rechten kennen. De 
LCGB van zijn kant had een gedeelte van zijn website aan de grensarbeiders gewijd. 
De affiches van de verkiezingscampagne werden door de Luxemburgse vakbonden 
ook aangeplakt langs Belgische, Franse en Duitse wegen. Dat was nog nooit eerder 
gebeurd. Er werden reclamespots getoond in de bioscopen van sommige steden van 
de Grote Regio, zoals Aarlen en Bastenaken. Er werden affiches opgehangen in au-
tobussen die de grensoverschrijdende lijnen bedienen, maar waren ook in sommige 
Belgische kranten te zien. Ook werden er verkiezingsgadgets uitgedeeld. De CSL is 
nog verder gegaan en heeft ervoor gezorgd dat er akkoorden werden gesloten tussen 
de Luxemburgse post en die van de buurlanden om enveloppes met stembrieven 
naar het Groothertogdom te sturen die niet moesten worden gefrankeerd. De CSL 
betaalde de factuur zelf. Een budget van ongeveer 400.000 EUR werd uitgetrokken 
om de deelname aan de verkiezingen van 2013 te stimuleren.

(18) Organisation syndicale indépendante – Luxemburg.
(19) Fédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens.
(20) Association luxembourgeoise des employés de banques et assurances.
(21) Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourgeois.
(22) Spoorvakbond, gekoppeld aan de LCGB.
(23)  Ontmoeting met de heer Jean-Claude Reding, voorzitter van de CSL, op 16 september 2013.
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Voor de OGB-L valt de geringe deelname van de grensarbeiders aan de sociale verkie-
zingen te verklaren door een slechte interpretatie van het Luxemburgse model van de 
sociale democratie. Toch is, ondanks de vele inspanningen die de vakbondsorganisaties 
zich hebben getroost om informatie te verschaffen, de belangstelling voor de sociale ver-
kiezingen bij de grensarbeiders gering gebleven, zoals wij reeds hebben vermeld. Dit kan 
worden toegeschreven aan een aantal factoren. Zo kan de reeds door ons aangehaalde 
geringe syndicalisatiegraad in Frankrijk verklaren waarom de helft van de grensarbei-
ders niet aan de verkiezing wil deelnemen. Anderzijds blijken er significante verschil-
len in de structuur van bezoldigde arbeid die Luxemburgse ingezetenen, migranten en 
grensarbeiders omvat. Er bestaan ook verschillen in de soorten kandidaten die aan de 
verkiezingen deelnemen. Bovendien deelt misschien niet iedereen de standpunten van 
de Luxemburgse vakbondsorganisaties. Het is mogelijk dat, als gevolg van deze situatie, 
de representativiteit van een instelling als de Kamer van loontrekkenden door sommige 
grensarbeiders wordt weggezet en beschouwd als een in essentie nationaal orgaan, on-
danks de informatiecampagnes over de rol van de instelling.

Globaal gezien blijkt uit de becijferde resultaten van de verkiezingen voor de Kamer 
van loontrekkenden dat het aantal van deze grensarbeiders die aan het verkiezings-
proces deelnemen, zeer beperkt is geweest. Zo lijken de grensarbeiders niet veel be-
langstelling te kunnen opbrengen voor de verkiezing van de afgevaardigden op het 
niveau van de beroepsverenigingen die hun belangen vertegenwoordigen. Toch zou 
de vraag over hun deelname echt relevant worden als de groei van het aantal grens-
arbeiders aan een zodanig tempo zou blijven toenemen dat het aantal inwoners op 
duurzame wijze wordt overtroffen. In dit geval zou het immers ondenkbaar zijn dat 
de meerderheid van de loontrekkenden zich niet betrokken voelt bij het bestuur van 
de arbeidsmarkt op basis van het feit dat ze op andere grondgebieden wonen dan die 
waar ze hun bezoldigde activiteit uitoefenen.

Hoe interessant het participatieproces ook mag lijken, toch moeten we een kritische 
noot plaatsen: tot nog toe heeft geen enkel onderzoek van welke aard ook kunnen 
aantonen hoe groot de impact van de verkozen grensarbeiders in de CSL precies is, 
niet meer dan de mate waarmee rekening wordt gehouden met hun advies in het 
geheel of de globale adviezen van de CSL in het nationale wetgevingsproces. Dat 
opent interessante denkpistes.

3.5. COMPENSERENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE MECHANISMEN IN DE VORM VAN SOCIALE  
 AANPASSING

De grensarbeiders mogen dan wel weinig belangstelling tonen voor hun potentiële 
activiteit in de Kamer van loontrekkenden, toch dragen ze onrechtstreeks bij tot de 
nationale sociale bescherming door de belastingen die ze in Luxemburg betalen, 
waarbij het beginsel is dat deze werknemers effectief onderworpen zijn aan de be-
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lasting in het land waar ze werken en niet waar ze wonen. Dit gezegd zijnde mogen 
we ons met een gerust hart afvragen of de buurlanden van Luxemburg niet lijden 
onder een zekere winstderving, die hen verhindert een binnenlands sociaal beleid te 
voeren, met name in de grensgebieden met het Groothertogdom. Dat is duidelijk. 
België en Luxemburg, en alleen zij, hebben trouwens een compensatiemechanisme 
uitgedacht dat wij nu gaan beschrijven. Opnieuw gaat het om een bilateraal akkoord 
waaruit blijkt dat de belasting van de grensarbeiders niet op gelijke manier wordt 
behandeld afhankelijk van hun land van herkomst.

Een inwoner van België die in het Groothertogdom werkt, zal dus belastingen be-
talen in Luxemburg, omdat het Belgisch-Luxemburgs verdrag het beginsel van de 
belasting in het land van de werkplaats heeft vastgelegd. Wij gaan het hier niet 
hebben over bepaalde subtiliteiten en uitzonderingen die door het verdrag voorzien 
zijn. Deze situatie ontlast de grensarbeiders echter niet van de plicht om in België 
belastingen te betalen, zowel op het niveau van de gemeente waar ze wonen als op 
dat van het gewest bijvoorbeeld.

Deze situatie brengt welteverstaan een verlies in de ontvangsten van de belasting 
door België teweeg. Dit onevenwicht, dat ongunstig is voor de Belgische overheid, 
werd al lang met de vinger gewezen. Sinds de oprichting van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie (BLEU) in 1921 was immers voorzien dat de accijns- en 
douanerechten die door de twee landen worden ontvangen, volgens verdeelsleu-
tels tussen hen zouden worden herverdeeld. Deze sleutels waren gebaseerd op de 
evolutie van de bevolking en van de accijnsontvangsten en waren, naargelang van 
het geval, herzienbaar voor periodes van tien of twee jaar. Het BLEU-akkoord, dat 
aanvankelijk voorzien was voor een duur van vijftig jaar, was vervolgens om de tien 
jaar herzienbaar. Het mechanisme zou vanaf 1975 inhoudelijke veranderingen on-
dergaan via wat de “Martelange-compensatie” werd genoemd, naar de naam van 
dit bekende Belgische dorp dat op de grens met het Groothertogdom gelegen is 
en dat zowel in Luxemburg als in België ligt. Aan de oorsprong van dit akkoord 
ligt de groei van Martelange aan de Luxemburgse kant van het aantal tankstations 
waar men onder andere olieproducten kan kopen. In 1975 werd het stelsel van de 
verdeling van inkomsten gewijzigd, omdat door de verschillen in de belastingper-
centages tussen België en Luxemburg heel wat Belgen goedkoper gingen winkelen 
in Luxemburg. De compensatie voorzag dat 7% van de door het Groothertogdom 
ontvangen inkomsten naar België werd overgeheveld. Toch evolueerden de zaken 
in het begin van de jaren 2000 door een nieuw akkoord dat tussen de twee landen 
werd gesloten.24

(24) Beslissing van het Comité van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie tot wijziging van 
de beslissing van 24 oktober 1975 betreffende de toepassing van artikel 8 van de gecoördineerde overeenkomst tot 
oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, memorandum B nummer 70, 31 december 2001.
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Vanaf het jaar 2002 werd de “Martelange-compensatie” afgeschaft. Toch werd er, 
om rekening te houden met de effecten die worden teweeggebracht door grensar-
beid, en om de federale Belgische overheid in staat te stellen de financiering van de 
Belgische gemeenten te verzekeren, waarvan een steeds groter aantal inwoners een 
beroepsactiviteit uitoefent in het Groothertogdom, een forfaitair bedrag vastgesteld 
dat kan worden afgetrokken van het gedeelte van de gemeenschappelijke inkomsten 
die aan het Groothertogdom toekomen, om in fine te worden toegevoegd aan het 
gedeelte dat aan België toekomt. De overeengekomen bedragen waren de volgende: 
24 miljoen EUR voor 2002, 20 miljoen voor 2003, 15 miljoen voor 2004 en de 
volgende jaren. Het bedrag van 15 miljoen EUR werd vanaf 2005 ook jaarlijks 
geïndexeerd aan het percentage van 2%. Het akkoord voorzag ook dat de Belgische 
staat vanaf het jaar 2004 het aldus ontvangen bedrag zou gebruiken om de finan-
ciering van de Belgische gemeenten te verzekeren waar grensarbeiders wonen die in 
Luxemburg werken. De verdeling van de financiering zou plaatsvinden naargelang 
van de in Luxemburg ontvangen beroepsinkomsten, die door de Belgische inwoners 
van deze gemeenten zijn aangegeven aan de belasting van de natuurlijke personen. 
Zo komt het bijvoorbeeld dat voor het jaar 2005, binnen de 44 gemeenten van de 
Belgische provincie Luxemburg, de herverdeelde bedragen varieerden van een luttele 
3.575 EUR voor de gemeente Rendeux tot 4.155.284 EUR voor Aarlen25. 

Bovenstaande voorbeelden laten ons opnieuw zien dat een gedifferentieerde behan-
deling mogelijk is, namelijk de toepassing van een beleid vanuit financieel stand-
punt. Het stelsel dat tussen Luxemburg en België is ingevoerd, bestaat noch met 
Duitsland, noch met Frankrijk. Dit alles toont nogmaals aan dat eenzelfde bevol-
king van grensarbeiders verdeeld kan zijn wat de specifieke behandeling betreft die 
hier, naargelang van het geval, aan hem is voorbehouden.

 CONCLUSIES

De geleidelijke maar massale komst van grensarbeiders naar het Groothertogdom heeft 
geleid tot de invoering van aangepaste bestuursmechanismen op de arbeidsmarkt.

Tenslotte is de echte inzet van de pijler van de grensarbeiders de actieve participatie 
van deze werknemers aan het nationale bestuur van de arbeidsmarkt en dus aan 
het tot stand komen van sociale normen en stelsels. Uitgaande van het principe 
dat de nationale soevereiniteit van Luxemburg moet worden behouden, zullen de 
grensarbeiders alleen een actieve rol kunnen spelen en hun pijler autonomer kunnen 
uitbouwen als ze vrijwillig aanvaarden om hun participatie aan de nationale instel-
lingen waar ze invloed kunnen uitoefenen, te maximaliseren.

(25) http://www.frontaliersbelges.be/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54&limitstart=4.
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Wij hebben in ons betoog sterk de nadruk gelegd op de mechanismen die ter be-
schikking worden gesteld van de grensarbeiders om hun de kans te geven hun ver-
tegenwoordiging in dit land waar ze werken, namelijk Luxemburg, te verzekeren. 
Wij hebben aangegeven dat het aandeel van de grensarbeiders in het geheel van de 
loontrekkenden voortdurend toeneemt, ook al heeft de huidige crisis de stroom van 
de grensarbeiders in 2009 wat afgezwakt. Wij hebben ook vermeld dat de niet-inge-
zetenen zeer talrijk aanwezig waren op de arbeidsmarkt.

Uit het voorgaande kunnen wij nog een belangrijke conclusie trekken. Het ver-
schijnsel van het naast elkaar bestaan van de pijlers van de loontrekkenden kan 
worden geëxporteerd naar de buurlanden van Luxemburg. Onze professionele en 
dagelijkse ervaring leert ons dat er een duidelijke kloof bestaat tussen grensarbeiders 
die werken in Luxemburg en de inwoners van hun land die in België, Frankrijk 
of Duitsland werken. De verschillen op het vlak van loon en sociale uitkeringen 
hebben een kloof doen ontstaan die zich in de buurlanden van Luxemburg mani-
festeert, hoofdzakelijk door stijgende vastgoedprijzen. Dat zorgt ervoor dat de pijler 
van de grensarbeiders tot andere levensomstandigheden toegang kan geven dan bij 
de werknemers die in de buurlanden wonen. Ook andere verschillen steken de kop 
op: de kosten voor kinderopvang, langere opvang door een uurrooster dat vaak an-
ders is dan dat van de inwoners en dat nog wordt benadrukt door moeilijkheden op 
het vlak van verkeersmobiliteit.

Heel wat door ons aangehaalde voorbeelden leren ons echter dat particularisme wel 
degelijk heerst in de betrekkingen tussen Luxemburg en zijn buren, zowel op sociaal 
als op fiscaal niveau. De bilaterale betrekkingen worden “à la carte” aangeknoopt, 
zijn niet gecoördineerd en worden niet op identieke wijze van het ene land door het 
andere overgenomen. Deze toestand laat goed zien dat er een gevaar bestaat bij de 
pijler inzake de grensarbeiders en de sociale cohesie die wordt verondersteld tussen 
hen te heersen. Grensarbeiders worden niet altijd identiek behandeld, volgens hun 
land van herkomst. In die zin kunnen we zeker spreken van het bestaan van een 
gedeeltelijke geregionaliseerde totstandkoming van het sociaal beleid in de ruimte 
van de Grote Regio.

Bovendien lijkt deze particularistische manier van werken ook in te druisen tegen 
de pogingen tot convergentie die de Europese Unie wil ontwikkelen op het vlak van 
wat men gewoonlijk de constructie van een “Sociaal Europa” noemt. De specifie-
ke bewegingen die tussen de landen bestaan, zijn in tegenspraak met de Europese 
wensen. Als er in de ruimte van de Grote Regio op regionale wijze een sociaal beleid 
wordt geproduceerd, dan lijkt dat wel degelijk in te druisen tegen een bepaalde vorm 
van Europeanisering.

(Vertaling)
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