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1. VRAAGSTELLING EN VERWACHTINGEN

De dalende werkgelegenheidsgraad ten gevolge van de veroudering van de bevol-
king en de verhoogde levensverwachting vormen in de komende decennia be-
langrijke uitdagingen voor de economische groei en voor het behoud van de Wel-
vaartsstaat in de ontwikkelde wereld. Gedeeltelijk in reactie op deze uitdagingen 
legde de Europese Unie (EU) in juni 2010 de “2020-strategie” vast. Een van de 
belangrijkste doelstellingen van deze strategie is het verhogen van de werkgelegen-
heidsgraad van 69% in 2010 tot 75% tegen 2020. De verhoging van de activi-
teitsgraad van oudere werknemers speelt hierin een cruciale rol (Europese Com-
missie, 2010). In België is de werkgelegenheidsgraad voor oudere werknemers één 
van de laagste van de EU. In 2013 bereikte deze voor de bevolking tussen 55 en 
64 jaar slechts 42% tegenover 50% in de EU27. Niettemin is er vooruitgang ge-
boekt. Sedert 2000 heeft de Belgische federale overheid een reeks maatregelen ge-
nomen die de tewerkstelling van ouderen aanmoedigen (Dejemeppe et al., 2015), 
en is de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers met 16,7 procentpunten 
toegenomen (Eurostat, 2015). De vraag is in welke mate deze positieve evolutie 

(1)  Dit is een Nederlandstalige samenvatting van de tekst met titel: “Permanent Wage Cost Subsidies for Older 
Workers. An Effective Tool for Employment Retention and Postponing Early Retention”. Voor alle technische 
details verwijzen we naar de Engelstalige versie. Dit onderzoek werd gefinancierd door Federaal Wetenschaps-
beleid (BELSPO) in het Programma “Samenleving en Toekomst” (contract nr. TA/00/044). Andrea Albane-
se werd ook gedeeltelijk gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent (code 
01SF3612). De data werden beschikbaar gesteld door de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (verslag nr. 
12/080 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, afdeling Sociale Zekerheid). 
We danken de anonieme recensent voor de grondige lezing van ons artikel en voor de waardevolle opmerkingen.
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een gevolg is van het gevoerde beleid en, zo ja, welke van deze maatregelen het 
meest doeltreffend waren. Dit onderzoek beantwoordt een deelaspect hiervan. 
Het tracht de effecten op tewerkstelling en lonen te meten van de loonlastenverla-
ging die de Belgische overheid in 2002 voor oudere werknemers heeft ingevoerd.2 

Andere landen hebben gelijkaardige loonlastenverlagingen doorgevoerd, zodat 
ons onderzoek ook interesse kan opwekken bij beleidsvoerders in andere landen.3 

FIGUUR 1: HET BEDRAG PER KWARTAAL VAN DE LOONLASTENVERLAGING NAARGELANG VAN 
DE GEWERKTE TIJD

Aandeel van een voltijdse tewerkstelling

In België werden vanaf het tweede kwartaal van 2002 de werkgeversbijdragen voor 
de sociale zekerheid permanent met 400 EUR/kwartaal verminderd voor elke vol-
tijdse werknemer in de private sector ouder dan 58 jaar. Deze toekenning gebeurde 
automatisch en de opname ervan bedroeg daardoor bijna 100%. In figuur 1 geven 
we het bedrag van de vermindering weer naargelang van de gewerkte tijd. Er werd 
enkel een vermindering toegekend voor werknemers die meer dan één derde van 
een voltijdsequivalent werkten. Voor deeltijdse werknemers met een werkrooster 
van minder dan 80% van een voltijdse nam de vermindering toe a rato van de effec-
tieve arbeidstijd in verhouding tot die van een voltijdse werknemer en vermenigvul-
digd met 1,25: voor een werknemer die 33% van een voltijdsequivalent werkt, is de  

(2) We rapporteren enkel de effecten van deze maatregel op mannelijke werknemers. We onderzochten eveneens 
de effecten hiervan op vrouwen, maar, hoewel de resultaten niet veel verschilden van deze voor mannen, door-
stond de analyse op de vrouwelijke deelsteekproef niet alle betrouwbaarheidstoetsen, waardoor we niet kunnen 
uitsluiten dat deze resultaten vertekend zijn.
(3) In de OESO gaat dit bijvoorbeeld over de volgende landen: Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Nederland, Oostenrijk, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Een beschrij-
ving van deze maatregelen kan de geïnteresseerde lezer vinden in de Internet Appendix van het Engelstalige 
onderzoeksrapport.
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vermindering bijgevolg gelijk aan 165 EUR (0.33*1.25*400=165); indien dit aan-
deel 80% (of meer) bedraagt, wordt de vermindering maximaal, d.w.z. gelijk aan 
400 EUR (0.80*1.25*400=400). Gemiddeld genomen drukte deze lastenverlaging 
de loonkosten van alle rechthebbenden met vier procent. Omdat het om een forfai-
tair bedrag ging, daalde dit aandeel met het loon. Het maximum bedroeg 13,8%. 
Dit werd bereikt bij een 80% deeltijdse tewerkstelling aan het wettelijke minimum-
loon. In 2004 vertegenwoordigden de uitgaven van deze lastenverlaging 0,034% 
van het bruto binnenlands product (bbp). Tussen 2004 en 2011 werd voor deze 
lastenverlagingen niet minder dan 1,3 miljard EUR uitgegeven. Dit geeft het maat-
schappelijke belang van een degelijke evaluatie aan, te meer daar de maatregel nog 
steeds in voege is. De bedragen zijn intussen wel aangepast en de in aanmerking 
genomen leeftijdsgroepen werden eerst verruimd en vervolgens weer verengd. In 
2004 werd de leeftijdsvoorwaarde tot 57 jaar verlaagd en sedert 2007 kwamen werk-
nemers ouder dan 50 met een bruto arbeidsinkomen van minder dan 12.000 EUR/
kwartaal in aanmerking voor een met de leeftijd progressief stijgende lastenverlaging 
tot 57 jaar. Werknemers ouder dan 57 bleven gerechtigd ongeacht hun inkomen. 
Sedert 2013 verleent de federale overheid geen lastenverlagingen meer voor werk-
nemers jonger dan 54 en werd de hogergenoemde inkomensvoorwaarde opgelegd 
aan alle oudere werknemers. In het kader van de zesde Staatshervorming werden de 
lastenverlagingen voor oudere werknemers, zoals die van andere doelgroepen, een 
gewestelijke bevoegdheid. Vlaanderen heeft in dat kader sedert juli 2016 de leeftijds-
grens van de permanente lastenverlagingen voor oudere werknemers verhoogd van 
54 tot 55 jaar. Bij het schrijven van dit hoofdstuk stonden ook Brussel en Wallonië 
op het punt om eenzelfde leeftijdsverhoging door te voeren en een naargelang van de 
leeftijd progressievere lastenverlaging dan in Vlaanderen. In Vlaanderen bestaat er 
bovendien niet alleen een permanente lastenverlaging voor zittende oudere werkne-
mers, maar sedert 2006 ook een premie voor de aanwerving van oudere werklozen. 
Een evaluatie van deze aanwervingspremies valt buiten het bestek van deze studie.

Welke effecten van een lastenverlaging voor oudere werknemers kunnen we vanuit 
de economische theorie en vanuit bestaande empirische studies verwachten? Vanuit 
de standaard economische theorie weten we dat in een perfect competitieve arbeids-
markt loonlastenverlagingen de werkgelegenheid enkel kan verhogen in de mate dat 
zowel arbeidsvraag als -aanbod voldoende loonelastisch zijn (bv. Katz, 1996). Er be-
staat echter naar ons weten geen enkele econometrische studie die de elasticiteit van 
de vraag naar oudere werknemers meet, en met betrekking tot het arbeidsaanbod 
zijn de conclusies van bestaande studies gemengd.4 Op basis van deze literatuur is 
het bijgevolg moeilijk om voorspellingen te maken over de effecten van deze loon-
lastenverlagingen. Een andere groep studies evalueert rechtstreeks de effecten van 
lastenverlagingen voor werknemers en aan werkgevers, maar er zijn maar weinig 

(4)  Zie Albanese en Cockx, 2015, voor een samenvatting van deze literatuur.
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onderzoekers die dit hebben bestudeerd voor ouderen. Ammermüller et al. (2006) 
en Brussig et al. (2006) vinden in Duitsland positieve effecten van een werkbonus 
op de tewerkstelling van ouderen, maar deze zijn statistisch niet verschillend van 
nul. In een andere Duitse studie rapporteren Boockmann et al. (2012) enkel voor 
oudere vrouwen in Oost-Duitsland statistisch significant positieve effecten van een 
aanwervingspremie. Dit zou voornamelijk het gevolg zijn van een langere subsi-
dieduur en een hogere werkloosheidsgraad in die regio. In geval van hoge werk-
loosheid is er immers minder kans dat de premie geabsorbeerd wordt door hogere 
looneisen. De studie van Huttunen et al. (2013) is voor ons de meest relevante. 
Deze studie bestudeert de effecten van een tijdelijke (vijf jaar durende) loonlasten-
verlaging in Finland voor werknemers met een laag loon en ouder dan 54 jaar.5 

 Ondanks dat hun resultaten met zeer grote nauwkeurigheid geschat werden, vinden 
deze onderzoekers zeer kleine effecten op zowel de tewerkstellingskansen als op de 
arbeidsduur die geen van alle statistisch significant van nul verschillen. Of de inter-
ventie het loon beïnvloed heeft, is niet duidelijk, omdat hun analyses op dat vlak 
geen robuuste resultaten opleveren. Ze vinden wel kleine positieve en statistisch sig-
nificante effecten op de arbeidsduur van werknemers ouder dan 58. Een verklaring 
is dat deze leeftijdsgroep in aanmerking komt voor een deeltijds pensioen, want dit 
verhoogt de elasticiteit van het arbeidsaanbod van deze groep.

Op basis van de bestaande empirische literatuur mogen we dus geen of slechts kleine 
effecten van een lastenverlaging op tewerkstelling, arbeidsduur en loon verwachten. 
Deze resultaten staan haaks op de verwachtingen van de standaard economische 
theorie. Een klein effect op de tewerkstelling zou kunnen volgen uit een zeer in- 
elastisch arbeidsaanbod of -vraag, maar dan zou dit moeten reflecteren in een hoger 
loon en dat is niet wat we vaststellen. Een mogelijke verklaring is dat oudere werk-
nemers meer kosten dan wat ze opbrengen voor de werkgever. Men spreekt van 
een “loon-productiviteitswig”. Deze wig kan het gevolg zijn van leeftijdsgebonden 
productiviteitsdalingen, mogelijk als gevolg van de snelle technologische evolutie, 
voornamelijk relevant voor arbeiders in de industrie. Voor bedienden kan deze wig 
tot stand komen door een verloning die gebaseerd is op anciënniteit en waardoor 
het loon op het einde van de carrière geleidelijk de productiviteit overtreft (Lazear, 
1979). In wetenschappelijk onderzoek stelt Vandenberghe et al. (2013, fig. 1) vast 
dat in België het loon de productiviteit gemiddeld genomen overstijgt vanaf 56 
jaar.6 Deze vaststelling werd niet alleen voor België, maar ook voor andere landen 
gemaakt.7 Hoge afdankingskosten, antidiscriminatiewetgeving en het bewaren van 
sociale vrede (Claes, 2012, p. 38), verklaren waarom werkgevers deze te dure oudere 

(5) In verhouding tot de loonkosten bedroeg de loonlastenverlaging in Finland maximaal 13% en is die dus 
vergelijkbaar met die in België.
(6) Zie ook Cataldi et al., 2012.
(7) In het Engelstalige werkdocument kan de lezer verwijzingen vinden naar studies die dit vaststellen.
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werknemers niet afdanken. Een loonlastenverlaging voor deze werknemers kan in 
dat geval geen enkel effect hebben, omdat ze alleen het verlies verlicht van de werk-
gever voor het in dienst houden van deze werknemers.

FIGUUR 2: HET VERLOOP VAN DE TEWERKSTELLINGSKANS MET LEEFTIJD

Niettegenstaande deze loon-productiviteitswig verwachten we dat de hier bestudeer-
de lastenverlaging wel een specifieke groep werknemers aan het werk kan houden. 
Dit komt omdat de verlaging gericht is op een leeftijdsgroep ouder dan 58, voor 
wie de kans op vervroegde uittrede scherp verhoogt (zie figuur 2). Rond 2002 was 
er immers in vele sectoren een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van kracht 
die een algemene afvloeiing naar brugpensioen vanaf 58 jaar mogelijk maakte. 
Sommige bedrijven maakten hiervan intensief gebruik om met behoud van soci-
ale vrede hun te dure oudere werknemers te laten afvloeien. Voor de bedrijven is 
het op brugpensioen stellen echter niet kosteloos. Ze zullen deze kosten afwegen 
tegen de baten (de uitgespaarde loon-productiviteitswig tot aan het reguliere pen-
sioen). Zodra een werknemer de gerechtigde leeftijd heeft bereikt, zal de werkge-
ver hem op brugpensioen stellen in de mate dat deze baten de kosten overstijgen.8 

Het is duidelijk dat een loonlastenverlaging deze baten verlaagt. Daarom verwach-

(8)  Vóór de gerechtigde leeftijd dankt de werkgever deze werknemers niet af om de sociale vrede te bewaren.
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ten we dat deze verlaging brugpensioengerechtigden wel langer aan het werk kan 
houden. Dit onderzoek bevestigt deze hypothese. Tegelijk kunnen we echter vrezen 
dat de positieve effecten voor deze specifieke groep gedeeltelijk ten koste gaan van 
de onmiddellijk jongere groep, voor wie de werkgevers geen voordeel ontvangen. 
Ook hiervoor vinden we evidentie. Hierdoor wordt het positieve tewerkstellingsef-
fect grotendeels tenietgedaan.

We bespreken nu eerst de data die voor dit onderzoek gebruikt werden. In een 
volgende sectie leggen we de methode uit die we gebruiken om de effecten van de 
loonlastenverlaging te identificeren. Er volgt dan een voorstelling en bespreking van 
de resultaten. Vooraleer te besluiten, stellen we nog beknopt de kosten-batenanalyse 
voor die we voor dit onderzoek hebben uitgevoerd.

2. DATA    

Voor de analyse trokken we uit het Rijksregister een endogeen gestratificeerde toe-
valssteekproef van de geboortecohorten 1941 tot 1950 (tussen 52 en 61 jaar oud in 
2002) en koppelden die informatie aan de zogenaamde “Datawarehouse Arbeids-
markt en Sociale Bescherming” van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 
Datawarehouse koppelt voor alle Belgische residenten informatie die beschikbaar is 
in de diverse socialezekerheidsinstellingen. Deze administratieve data zijn heel rijk 
en maken het mogelijk om sedert 1998 op kwartaalbasis de gedetailleerde arbeids-
historiek en looninformatie van individuen te reconstrueren. Voor de private sector 
kan hiermee zelfs de beroepscarrière tot in 1957 worden beschreven. In onze analyse 
maken we uitgebreid van deze informatie gebruik, niet alleen om de uitkomsten 
waarin we geïnteresseerd zijn, te meten (tewerkstellingskans, kans om aan het werk 
te blijven, arbeidsduur, uurloon, brugpensionering en andere vervroegde uittrede-
kanalen), maar ook om de “behandelde” groep (personen ouder dan 58 voor wie 
vanaf 2002 de loonlastenverlaging van toepassing is) meer vergelijkbaar te maken 
met de jongere controlegroepen. Voor deze doeleinden van vergelijkbaarheid meten 
we deze informatie minstens 7 kwartalen vóór het moment waarop de uitkomst 
betrekking heeft. Dit vermijdt dat de uitkomst invloed uitoefent op de controlevari-
abelen, wat de meting van het causale effect van de lastenverlaging op deze uitkomst 
zou vertekenen.

De arbeidsgeschiedenis wordt gevat door (i) de arbeidspositie 7 kwartalen voordat 
de uitkomst gemeten wordt (inactief, werkloos, zelfstandige, ambtenaar, al dan niet 
werkzaam in de publieke sector; werkloosheidsduur in maanden; effectieve arbeids- 
tijd in 3 klassen (0-30%, 31-80%, 81-100% van een voltijds equivalent); sector 
gegroepeerd tot op het eerste of tweede digitniveau; al dan niet in tijdskrediet; 
werkloosheidsuitkeringsniveau in EUR/maand; werktijdregime (voltijds, deeltijds 
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of speciaal); bedrijfsgrootte in 10 klassen), (ii) de recente9 en (iii) minder recente10 
historiek als werknemer in de private sector gemeten door de volgende indicatoren: 
het aantal kwartalen arbeidservaring, een indicator gelijk aan één als men in de 
overeenstemmende periode helemaal niet heeft gewerkt, het gemiddelde aandeel 
van een voltijdsequivalent dat men tewerkgesteld was, het aandeel daarvan dat men 
als arbeider (en dus niet als bediende) tewerkgesteld was, het gemiddelde voltijds 
equivalente bruto-inkomen uit arbeid in die perioden. Om deze vergelijkbaarheid 
te verhogen gebruiken we behalve deze informatie over de arbeidsgeschiedenis ook 
individuele en huishoudkenmerken, zoals geslacht, de provincie van de woonplaats, 
het huishoudtype (alleenstaand of koppel met of zonder kinderen, ander), de huis-
houdgrootte in 5 klassen en de aanwezigheid van personen jonger dan 18 of ouder 
dan 65 in het huishouden. Een uitgebreide beschrijving van de gebruikte variabelen 
kan de lezer terugvinden in de bijlage bij het Engelstalige onderzoeksrapport.

Op deze oudere leeftijden, d.i. tussen 52 en 61 jaar in 2002, hebben in België al 
veel mensen de arbeidsmarkt verlaten. Deze inactieven zijn niet erg bruikbaar om 
de effecten van de lastenverlaging op tewerkstelling te meten, omdat het onwaar-
schijnlijk is dat deze maatregel ze weer massaal aan het werk zou brengen: die ageert 
eerder op de retentie dan op de instroom in werk. We mogen de inactieven echter 
niet zomaar uitsluiten van de steekproef, want dat zou leiden tot een selectiviteits-
vertekening. Om de steekproef maximaal te bevolken met individuen die beïnvloed 
worden door de lastenverlaging, kozen we voor een endogeen gestratificeerde steek-
proef waarin we de inactieven rond de periode van de hervorming ondervertegen-
woordigden, terwijl we diegenen oververtegenwoordigden die een overgang van of 
naar werk maakten. Doordat deze stratificatie gelieerd is aan de uitkomsten waarin 
we geïnteresseerd zijn, is dit een endogene steekproef. Om vertekening te vermijden 
dienen we de waarnemingen bij zulke endogene steekproeftrekking op gepaste wijze 
te wegen. In de Engelstalige versie bespreken we de details van deze weging. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een steekproef van 243.655 individuen (153.655 mannen 
en 90.282 vrouwen).

3. METHODE     

In essentie is de methode gebaseerd op de zogenaamde “verschil-in-verschillen” (ViV)- 
schatter. Om het effect van de loonlastenverlaging te meten, vergelijken we de evo-
lutie van een uitkomst (bv. tewerkstelling) tussen een moment dat de invoegetreding 
voorafgaat (vóór 2002) en een later moment (na 2002) voor een oudere en jongere 

(9) 7-11 kwartalen vóór meting van de uitkomst.
(10) In de periode van 5,5 jaar tot, al naargelang van de controlevariabele, 10,75 of 28 jaar vóór meting van de 
uitkomst.
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die in aanmerking komen voor de lastenverlaging en een jongere groep die niet 
gerechtigd is. De evolutie meet het verschil tussen twee uitkomsten over de tijd. 
Als we deze verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen van elkaar aftrekken, dan 
verkrijgen we de ViV-schatter. De evolutie voor de oudere groep meet niet alleen 
het effect van de maatregel, maar ook het autonome verloop van de uitkomst over 
de tijd zonder de interventie. Om een zuiver effect van de interventie te meten, gaat 
de ViV-schatter ervan uit dat de evolutie van de uitkomst voor jongere groep een 
goede benadering is van het autonome verloop voor de oudere groep. Onder deze 
veronderstelling kunnen we het effect voor de oudere groep schatten door het twee-
de verschil van het eerste af te trekken.

Om het effect van de lastenverlaging te meten, moeten we in rekening brengen dat 
ze niet alleen effecten kan sorteren op individuen ouder dan 58, maar dat de effecten 
ook kunnen oversijpelen naar jongeren en dit om minstens twee redenen. Ten eerste 
gaan de verwachte loonkosten van jongere werknemers ook omlaag, omdat voor 
hen de lastenverlaging ook ingaat van zodra zij 58 worden. Deze anticipatie is be-
langrijker naarmate men dichter bij de leeftijdsgrens van 58 jaar is. De oversijpeling 
kan echter ook in omgekeerde richting gaan. Omdat jongere werknemers relatief 
duurder worden dan oudere, zullen werkgevers de neiging hebben om jongere werk-
nemers sneller met brugpensioen te sturen dan ouderen. Dit is een substitutie-effect. 
Zonder rekening te houden met het anticipatie-effect is dit effect ook belangrijker 
naarmate men de leeftijd van 58 jaar nadert, want hoe kleiner het leeftijdsverschil, 
hoe meer substitueerbaar individuen zijn. Dit heeft implicaties voor de analyse, 
welk van deze twee effecten ook domineert. De leeftijd van de controlegroep moet 
dus zodanig gekozen worden dat deze oversijpelingseffecten verwaarloosbaar klein 
worden. In onze analyse leggen we de leeftijdsgrenzen van deze controlegroep vast 
tussen 53,25 en 55,25 jaar. De behandelde groep is tussen 58 en 59,5 jaar oud.11 

Ten slotte beschouwen we in de analyse ook de oudere controlegroep, tussen 55,5 
en 57,75 jaar oud, als een “behandelde” groep. Door de evolutie in uitkomsten van 
deze groep met de controlegroep te vergelijken, krijgen we meer inzicht in het be-
lang van de oversijpelingseffecten.

(11) Oudere mannen komen nog wel in aanmerking voor de lastenverlaging, maar ze werden niet weerhouden 
in de steekproef. Bovendien zijn ze ook nog minder vergelijkbaar met de jongere controlegroep, wat een correcte 
identificatie van het causale effect in de weg kan staan.
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FIGUUR 3: VIV OP BASIS VAN VEELVOUDIGE DOORSNEDEGEGEVENS: VASTE LEEFTIJDSGROEPEN

 
Figuur 3 probeert het onderzoeksopzet nog eens aanschouwelijk voor te stellen. We 
vergelijken de evolutie van de uitkomsten van een behandelde groep (58-59,5, of 
55,5-57,75, wanneer we oversijpelingseffecten bestuderen) met deze van een con-
trolegroep (53,25-55,25). We meten voor deze vaste leeftijdsgroepen de uitkom-
sten gedurende 5 kwartalen vóór de invoering van de lastenverlaging (tussen het 4de 
kwartaal van 2000 en 2001) en gedurende de 5 kwartalen die hierop volgen (tussen 
het 2de kwartaal van 2002 en het 2de kwartaal van 2003).12

Een aantal complicaties verhinderen dat we de standaard ViV-schatter kunnen toe-
passen. Ten eerste verschilt de samenstelling van de jongere controle- en de oudere 
behandelde groepen gemiddeld genomen van elkaar. Om de vergelijkbaarheid van 
deze groepen te verhogen, wegen we de data met de controlevariabelen vermeld in 
sectie 2. We doen dit op basis van de zogenaamde semiparametrische methode van 
“omgekeerde kansweging” – “inverse probability weighting” (IPW). Deze weging 
zorgt ervoor dat de evoluties van de meeste uitkomsten vóór interventie (d.i. zonder 
lastenverlaging) voor de controle- en behandelde groepen met elkaar overeenstem-
men. Dit is essentieel, want de ViV-schatter kan het effect van de lastenverlaging 
enkel identificeren indien aan deze voorwaarde is voldaan. Voor twee uitkomsten – 
de tewerkstellingskans en de kans om te blijven werken – volstaat deze weging echter 
niet. We stellen vast dat voor de jongere groep de tewerkstellingskans en de kans om 
aan het werk te blijven trager afneemt met de tijd dan voor oudere groepen. De ge-
leidelijke toename in de scholingsgraad van de jongere generaties kan dit verklaren. 
Onze gegevens bevatten immers geen informatie over de scholingsgraad, zodat ze 

(12) Om ermee rekening te houden dat werkgevers de introductie van de lastenverlaging konden anticiperen, 
wordt het 1ste kwartaal van 2002 niet meegerekend in de controleperiode vóór de interventie.

4k 2000 4k 2001 2k 20032k 2002

Controle:        53,25
                      55,25
Behandeling:  58
                      59,5
Oversijpeling: 55,5
                      57,75

53,25
55,25
58
59,5
55,5
57,75

53,25
55,25
58
59,5
55,5
57,75

53,25
55,25
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55,5
57,75
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deze verschillende evoluties niet in rekening kunnen brengen.13 Om dit probleem 
op te lossen, schatten we op basis van de periode vóór 2002 het verschillende groei-
pad voor de verschillende leeftijdsgroepen. Vervolgens extrapoleren we deze diffe-
rentiële trend in de periode na invoering van de lastenverlaging. Onze placebotesten 
suggereren dat de ViV-schatter valide wordt van zodra deze rekening houdt met deze 
differentiële autonome evoluties. Dit was echter enkel het geval voor mannen. Voor 
vrouwen bleven deze placebotesten de validiteit van de aangepaste ViV-schatter ech-
ter verwerpen. Daarom rapporteren we enkel de resultaten voor mannen.14

4. RESULTATEN     

In eerste instantie gingen we na of de loonlastenverlaging de kans op tewerkstel-
ling voor de volledige groep mannen tussen 58 en 59,5 jaar oud verhoogt. Onze 
resultaten bevestigen dit, maar het effect is klein: de kans verhoogt met 0,4 procent-
punten15 en is niet significant verschillend van nul. Dit ligt in de lijn van de ver-
wachtingen, want we vermeldden reeds dat er voor de meerderheid van deze oudere 
mannen een loon-productiviteitswig bestaat, waardoor de loonsubsidie hoogstens 
het verlies van de werkgever kan milderen dat de tewerkstelling van deze oudere 
werknemers met zich meebrengt. Niettemin argumenteerden we dat de loonlas-
tenverlaging werkgevers ertoe zou kunnen aanzetten om werknemers minder snel 
op brugpensioen te sturen en bijgevolg langer aan het werk te houden. Om deze 
hypothese te toetsen zonderden we een deelpopulatie van werknemers af die zeven 
kwartalen vóór het moment waarop we het effect van de maatregel maten, aan het 
werk waren16 en die een meer dan gemiddelde kans hadden om op brugpensioen 
te gaan.17 Helemaal in lijn van de verwachtingen, vinden we voor deze groep dat 
de lastenverlaging de kans om aan het werk te blijven op significante wijze, met 
2,2 procentpunten verhoogt, en dat het tegelijkertijd de kans dat deze groep met 

(13) In een placebotest bakent men twee deelperiodes af in de periode die de lastenverlaging voorafgaat (d.i. 
in de controleperiode), en past men de methode toe op deze deelperiodes. Aangezien de maatregel nog niet in 
voege is, evalueert men dus geen echte interventie, maar een “placebo”-interventie. Indien men dan toch een 
significant effect van deze placebo-interventie vindt, dan is het twijfelachtig dat de veronderstellingen waarop 
de methode gebaseerd is, valide zijn.
(14) Kwalitatief verschillen de resultaten voor vrouwen niet van deze voor mannen, maar aangezien de place-
botesten verworpen worden, zijn ze mogelijk vertekend en is er dus geen wetenschappelijke basis om ze te 
rapporteren.
(15) Omdat op die leeftijd er minder dan 20% mannen werkt (zie figuur 1), is het relatieve effect bijna zesmaal 
groter, maar nog steeds klein: 2,3%.
(16) De keuze van zeven kwartalen vóór de meting maakt dat deze deelgroepen niet aan het werk kunnen zijn als 
gevolg van de loonlastenverlaging, aangezien we de behandelde groep niet langer dan zes maanden volgen. Deze 
keuze vermijdt bijgevolg dat de samenstelling van de deelpopulaties door de maatregel beïnvloed zou worden en 
vermijdt op die wijze vertekening in het geschatte effect.
(17) We kiezen werknemers die lid zijn van een paritair comité waarvoor in de periode vóór de lastenverlaging 
de kans om rond 58 jaar uit werk te stromen, hoger dan gemiddeld was. Omdat op die leeftijd veel werknemers 
op brugpensioen gaan, bepalen we op die wijze een groep met hoog risico op brugpensioen.
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brugpensioen gaat, significant met 3,7 procentpunten verlaagt. We waarschuwden 
echter ook voor oversijpelingseffecten naar de jongere groep – tussen 55,5 en 57,75 
jaar oud – die juist niet gerechtigd is op de loonlastenverlaging. Onze analyses tonen 
aan dat er inderdaad zulke effecten zijn en dat substitutie belangrijker is dan antici-
patie. Hierdoor wordt het positieve tewerkstellingseffect gedeeltelijk tenietgedaan. 
Voor deze jongere groep vinden we immers dat de kans om aan het werk te blijven, 
met 1,0 procentpunt daalt terwijl de kans op brugpensioen met 1,9 procentpunten 
stijgt. Hoewel enkel het tweede effect statistisch significant van nul verschilt, kun-
nen we statistisch niet uitsluiten dat de twee effecten in absolute waarde aan elkaar 
gelijk zijn. Dit laatste ligt opnieuw in lijn met de theoretische verwachting dat de 
lastenverlaging en de nettokosten voor brugpensioen communicerende vaten zijn. 
We stellen bovendien vast dat voor de groep met lage kans op brugpensioen (de 55,5 
tot 57,5-jarigen) de effecten dicht bij nul zijn en dat er geen enkel hiervan significant 
van nul verschilt. Bovendien bevestigt een aantal gevoeligheidsanalyses deze resul-
taten. We meten bijvoorbeeld zeer gelijkaardige effecten voor een deelpopulatie van 
werknemers die zeven kwartalen vóór de meting in de industrie tewerkgesteld was. 
Dit verrast niet, want het is welbekend dat de industriële sector intensief gebruik 
maakt van brugpensionering.

Omdat de loonlastenverlaging forfaitair is, is het voordeel voor de werkgever ver-
houdingsgewijs hoger voor werknemers met lage lonen en kunnen we een hoger ef-
fect van de lastenverlaging voor deze groep verwachten. We vinden hier echter geen 
evidentie voor. Mogelijk is dit omdat in onze steekproef een belangrijk deel van de 
lage loontrekkers niet in aanmerking komt om met brugpensioen te gaan, terwijl dit 
de enige groep is waarvoor de lastenverlaging werkt.18 We gingen ook na of het effect 
verschilde tussen arbeiders en bedienden en tussen grote en kleine bedrijven, maar 
voor geen enkel van deze deelgroepen was het effect statistisch verschillend van nul.

Om een beter inzicht te verwerven in de werking van onze methode, illustreren we 
aan de hand van twee figuren hoe onze analyse hogergenoemde effecten identifi-
ceert. We beperken deze illustratie tot de deelpopulatie met een hoge kans op brug-
pensioen, omdat we enkel voor deze groep significante effecten vonden. In figuur 4 
geven de bovenste twee, bijna samenvallende stippellijnen de tijdsevolutie weer van 
het aandeel van de jongste controlegroep (tussen 53,25 en 55,25 jaar oud) dat na 7 
kwartalen nog aan het werk is. De figuur toont twee evoluties omdat we deze con-
trolegroep vergelijkbaar maken met de twee behandelde groepen, de groep ouder 
dan 58, die in aanmerking komt voor de loonlastenverlaging (X=58-59,5), en de 
oudere controlegroep (tussen 55,5 en 57,75 jaar oud), voor wie we de oversijpelings- 

(18) We konden echter niet nagaan of binnen de groep werknemers met een bovengemiddeld risico op brug-
pensioen het effect van de loonlastenverlaging groter was voor de groep met een laag loon dan voor die met een 
hoog loon. De steekproef is te klein om deze verdere opdeling te maken.
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effecten meten (X=55,5-57,75). Noteer dat de tijdsevoluties in de figuur reeds 
werden gecorrigeerd voor de differentiële trend die er tussen deze leeftijdsgroepen 
bestaat. De onderste ononderbroken lijn geeft de tijdsevolutie van hogergenoemd 
aandeel weer voor de behandelde groep, tussen 58 en 59,5 jaar oud. Aangezien 
deze oudere werknemers versneld stoppen met werken (zie figuur 1), is het aandeel 
dat aan het werk is, veel lager dan voor de jongste controlegroep. De evolutie van 
dit aandeel is in de controleperiode, vóór 2002, heel gelijkaardig voor deze twee 
leeftijdsgroepen. Nadien loopt de evolutie daarentegen duidelijk uiteen. Om dit 
te illustreren toont de onderste groene stippellijn de evolutie vanaf 2002 van het 
aandeel voor de vergelijkbare jongste controlegroep en de stippeltjeslijnen eromheen 
het 95% betrouwbaarheidsinterval hiervan.19 Het verschil tussen de ononderbroken 
blauwe lijn en de groene stippellijn komt overeen met de puntschatting van het 
effect van de lastenverlaging. Dit verschil, en dus het effect, is dus duidelijk positief. 
Bovendien kan men vaststellen dat de bovenste grens van het betrouwbaarheidsin-
terval ongeveer samenvalt met de ononderbroken lijn. Dit wil zeggen dat het signi-
ficantieniveau van het effect ongeveer 5% bedraagt.

FIGUUR 4: EFFECT VAN DE LOONLASTENVERLAGING OP DE KANS OM AAN HET WERK TE BLIJVEN 
– WERKNEMERS MET EEN HOOG RISICO OP BRUGPENSIOEN

(19) Omdat deze evoluties op basis van steekproefgegevens worden bepaald, is er een zekere foutenmarge. Het 
95% betrouwbaarheidsinterval geeft het interval aan waarbinnen met 95% betrouwbaarheid de werkelijke evo-
lutie voor de populatie zich bevindt. 
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De roze stippellijn in het midden van figuur 3 geeft de evolutie weer van de oudste 
controlegroep en de groene stippellijn, vanaf 2002, die van de jongste controle-
groep. Aangezien de groene stippellijn meestal uitstijgt boven de roze, geeft dit aan 
dat de lastenverlaging niet alleen de oudere groep, die voor de verlaging in aanmer-
king komt, langer aan het werk houdt, maar dat ze tegelijkertijd de retentie van 
de onmiddellijk jongere groep verlaagt: dit suggereert gedeeltelijke substitutie. Het 
betrouwbaarheidsinterval omvat echter de roze stippellijn. Dit impliceert dat het 
negatieve effect niet statistisch significant verschilt van nul.

Figuur 5 toont met een vergelijkbare grafische analyse van de effecten van de lasten-
verlaging op de transitie naar brugpensioen. We kunnen hier duidelijk waarnemen 
dat de lastenverlaging de overgang naar brugpensioen voor de oudste groep verlaagt, 
terwijl het die overgang voor de oudste controlegroep duidelijk verhoogt.

Ten slotte onderzochten ook nog de effecten op de arbeidsduur en op het loon. On-
geacht de kans op overgang naar brugpensioen, vonden we een statistisch significant 
positief effect van de lastenverlaging op de arbeidsduur. Het effect was echter klein. 
De elasticiteit bedroeg slechts 0,13. Dit wil zeggen dat een lastenverlaging ten bedra-
ge van 10% van de loonkost de arbeidsduur slechts met 1,3% doet toenemen. Deze 
toename is bijna volledig het gevolg van een afname van het aandeel dat minder dan 
30% van een voltijds uurrooster werkt. Dit is logisch, want deze groep kwam niet in 
aanmerking voor de lastenverlaging. Dit aandeel zakte ten gevolge van de maatregel 
met 13%, maar omdat er slechts weinig mannen in deze categorie vallen, is het 
globaal effect op de arbeidsduur klein.

Het effect van de lastenverlaging op het uurloon wordt in elke specificatie zeer dicht 
bij nul geschat en is nooit statistisch significant. Dit is compatibel met de hypothese 
van een loon-productiviteitswig voor deze oudere werknemers. Dit maakt het voor 
de werknemers zeer moeilijk om zich een deel van de loonlastenverlaging via een 
hoger onderhandeld loon toe te eigenen.
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FIGUUR 5: EFFECT VAN DE LOONLASTENVERLAGING OP DE KANS OM EEN BRUGPENSIOEN 
OP TE NEMEN – WERKNEMERS MET EEN HOOG RISICO OP BRUGPENSIOEN

5. KOSTEN-BATENANALYSE     

Om een idee te krijgen van de netto maatschappelijke baat of kost van deze loonlas-
tenverlaging voerden we een kosten-batenanalyse uit. Hiervoor berekenden we de 
effecten van de maatregel op drie indicatoren, telkens gemeten per gecreëerde job:
 § de bruto budgettaire kost: dit is de gemiddelde kost voor de overheid van de las-

tenverlaging zonder rekening te houden met de gedragseffecten van de maatregel;
 § de netto budgettaire kost: dit is de gemiddelde nettokost voor de overheid van de 

lastenverlaging, nadat de baten werden afgetrokken, d.i. de belastinginkomsten 
en sociale bijdragen die de gecreëerde jobs genereren en de uitkeringen (groten-
deels in de vorm van werkloosheidsuitkeringen voor vervroegde pensioneringen) 
die de overheid had moeten betalen indien deze extra banen niet waren gecreëerd;

 § de netto maatschappelijk baat (of kost): dit is de extra productiewaarde die deze 
jobcreatie genereert, verminderd met de opportuniteitskost van werk en de effici-
entiekosten die de belastinginning voor de financiering van de netto budgettaire 
kost met zich meebrengt.20

De netto budgettaire kost wordt in kosten-batenanalyses vaak als criterium ge-
bruikt. Nochtans is dit enkel correct vanuit het standpunt van de overheid. Vanuit 
een maatschappelijk standpunt is dit enkel een transfer van de ene burger naar de 

(20)  Hogere belastingen kosten aan de maatschappij omdat mensen hierdoor minder werken en sparen.
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andere. Vanuit een efficiëntiestandpunt is de maatregel enkel zinvol indien ze toelaat 
om met dezelfde middelen netto meer te produceren. Dit verantwoordt de keuze 
van ons derde criterium. Dit criterium heeft echter ook beperkingen, niet het minst 
omdat het geen rekening houdt hoe deze extra productiewaarde over de burgers 
verdeeld wordt. Met de beschikbare gegevens was de berekening van zulke verdeling 
echter niet mogelijk.

We gingen in deze kosten-batenanalyse van twee scenario’s uit. In een eerste scenario 
kenden we de lastenverlaging toe aan, zoals in werkelijkheid, de volledige populatie 
ouder dan 58. In het tweede scenario richtten we de subsidie enkel op de deelpopu-
latie met een hoge kans op brugpensioen. In het eerste scenario is de lastenverlaging 
een dure en ongewenste maatregel die duidelijk negatief scoort op alle drie indicato-
ren. Elke jobcreatie heeft de overheid bruto per maand 6.693 EUR en netto 3.992 
EUR gekost, terwijl de maatschappelijke kostprijs op 2.776 EUR geschat wordt. 
Indien we de lastenverlaging daarentegen hadden kunnen richten op de populatie 
met hoge kans op brugpensioen, dan zouden de maatschappelijke kosten veel la-
ger geweest zijn. De bruto- en nettokosten zouden dan maar, respectievelijk, 3.252 
EUR en 659 EUR bedragen hebben, terwijl de gerichte maatregel netto per extra 
job 353 EUR zou opbrengen. Deze kosten-batenanalyse is echter te rooskleurig. Ze 
houdt er geen rekening mee dat het negatieve tewerkstellingseffect voor de ietsjes 
jongere groep globaal het positieve effect op de tewerkstelling gedeeltelijk ongedaan 
maakt. De kost van dit negatieve effect werd niet berekend, maar men kan er van uit 
gaan dat hierdoor zelfs een gerichte lastenverlaging voor de maatschappij een netto 
negatief resultaat zou opleveren.

Deze kosten-batenanalyse is echter maar een ruwe schatting. Bij een gebrek aan in-
formatie dienden we een aantal vereenvoudigende veronderstellingen te maken. Zo 
weten we bijvoorbeeld niet hoeveel belastingen elk individu op zijn arbeidsinkomen 
betaalt en werden de belastinginkomsten geschat door het bruto arbeidsinkomen 
te vermenigvuldigen met het gemiddelde tarief in 2002 (OESO, 2015). Om de 
productiewaarde van de jobcreatie te berekenen, veronderstellen we dat die gelijk is 
aan de loonkost vermenigvuldigd met één min de gemiddelde geschatte loon-pro-
ductiviteitswig voor werknemers tussen 58 en 59,5 jaar oud. Volgens schattingen 
van Vandenberghe et al. (2013) is deze wig gelijk aan 15,7% van de loonkosten. We 
volgen Greenberg en Robins (2008) door de opportuniteitskost van vrije tijd gelijk 
te stellen aan de helft van het nettoloon vermeerderd met de bijdragen aan de soci-
ale zekerheid. De totale efficiëntiekost van de belastinginning schatten we door de 
netto budgettaire kost van de lastenverlaging te vermenigvuldigen met de marginale 
efficiëntiekost min één. De marginale efficiëntiekost van de belastinginning wordt 
voor België geschat op twee (Kleven en Kreiner, 2006; Barrios Cobos et al., 2013).
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Om de robuustheid van de resultaten voor deze veronderstellingen te kunnen be-
oordelen, voeren we gevoeligheidsanalyses uit met een set van alternatieve hypo-
thesen: (i) omdat oudere werknemers meer dan gemiddeld verdienen, vervangen 
we het gemiddelde belastingtarief voor 2002 door het gemiddelde tarief voor een 
inkomen van 133% van het gemiddelde inkomen; (ii) we beschouwen als extreme 
alternatieve waarden voor vrije tijd nul en het volledige nettoloon vermeerderd met 
de bijdragen aan de sociale zekerheid; (iii) de marginale efficiëntiekost van de belas-
tinginning stellen we gelijk aan de minimum- of maximumwaarde waarop Kleven 
en Kreiner (2006) die schatten, namelijk aan 1,41 en 3,23 in de plaats van twee. 
Hieruit blijkt dat de resultaten in het eerste scenario kwalitatief robuust zijn. In het 
tweede scenario vinden we echter dat de maatschappelijke netto baat in een heel 
aantal alternatieven (zelfs zonder rekening te houden met de hogergenoemde substi-
tutie-effecten) omslaat in een nettokost. Tot slot dienen we wel te benadrukken dat 
deze kosten-batenanalyse rudimentair blijft en geen rekening houdt met de impact 
op de verdeling van het inkomen, noch op de gezondheid.

6. BESLUIT     

In dit onderzoek bestudeerden we de effecten op tewerkstelling en lonen van een 
loonlastenverlaging van 400 EUR per kwartaal die de Belgische overheid in 2002 
voor werknemers ouder dan 58 jaar invoerde. Op dit ogenblik besteedt de overheid 
nog steeds aanzienlijke middelen aan zulke permanente loonlastenverlagingen voor 
oudere werknemers. Hierdoor blijft deze onderzoeksvraag uiterst beleidsrelevant.

Er bestaat slechts heel beperkt internationaal wetenschappelijk onderzoek dat zich 
over deze onderzoeksvraag heeft gebogen, maar datgene dat dit deed, rapporteert 
zeer kleine, statistisch niet-significante effecten van zulke maatregelen. Onze on-
derzoeksresultaten bevestigen deze bevindingen en bieden hiervoor een verklaring. 
In vele landen, inclusief het onze, overstijgen de lonen van oudere werknemers de 
productiviteit. Werkgevers maken dus verlies met het in dienst houden van deze 
groep. Ze danken deze werknemers niet af omdat ontslagvergoedingen te hoog zijn 
en/of om de sociale vrede te behouden. Een loonlastenverlaging is dus niet nodig 
om deze werknemers aan het werk te houden. Dit verandert van het moment dat 
deze werknemers in aanmerking komen voor brugpensioen. Door het brugpensioen 
kunnen werkgevers immers zonder sociaal conflict hun te dure oudere werknemers 
laten afvloeien. Vanaf dat moment kan een loonlastenverlaging deze uitstroom uit 
de arbeidsmarkt vertragen, omdat ze het voor de werkgever voordeliger maakt om 
de werknemers te behouden. We stellen inderdaad vast dat de lastenverlaging van 
2002 de kans dat werknemers met een hoog risico op brugpensioen aan het werk 
blijven, significant met 2,2 procentpunten heeft verhoogd en vinden tegelijkertijd 
dat hierdoor de kans op instroom in brugpensioen met een gelijkaardig percentage is 
gezakt. Maar zelfs al vinden we een beduidend positief effect van de lastenverlaging 
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op de tewerkstelling van deze groep, toch is het netto effect op de totale tewerkstel-
ling klein. We vonden immers evidentie dat het positieve tewerkstellingseffect voor 
de groep die in aanmerking komt voor de lastenverlaging, gedeeltelijk ongedaan 
gemaakt wordt door het verlies van tewerkstelling voor de iets jongere groep.

Op basis van een kosten-batenanalyse concluderen we dat per gecreëerde baan en per 
maand de maatschappelijke kosten de baten van de loonlastenverlaging met ongeveer 
2.800 EUR overtroffen. Indien de overheid de maatregel zou kunnen richten op werkne-
mers met een hoge kans op brugpensioen, dan lijkt de maatregel op het eerste gezicht wél 
een netto voordeel voor de samenleving te kunnen opleveren. Maar dit is schijn, omdat 
dit geen rekening houdt met de hogergenoemde negatieve substitutie-effecten voor de 
groep die juist te jong is om in aanmerking te komen voor een lastenverlaging.

Op basis van onze analyse kunnen we dus duidelijk besluiten dat een lastenverlaging 
gericht op oudere werknemers deze groep nauwelijks langer aan het werk houdt en 
dat dit netto meer kost voor de maatschappij dan dat dit opbrengt. Leeftijd is dus 
geen zinvol criterium om lastenverlagingen op doelgroepen te richten. Dit wil niet 
zeggen dat lastenverlagingen geen efficiënt instrument kunnen zijn om de tewerk-
stelling te bevorderen. In voorgaand onderzoek (bv. Cockx et al., 2005; Dejemeppe 
en Van der Linden, 2015) hebben we herhaaldelijk aangetoond dat substantiële 
en permanente loonlastenverlagingen voor voldoende lage lonen wel belangrijke 
positieve tewerkstellingseffecten kunnen genereren. Het is dus een kwestie van dit 
instrument op de juiste manier te richten.

Deze resultaten doen de vraag rijzen hoe we ouderen dan wél langer aan het werk 
kunnen houden. Eén optie is de verhoging van de brugpensioenleeftijd. Dit lijkt 
een maatregel die veel goedkoper en effectiever is dan een loonlastenverlaging. Niet-
temin veronderstelt dit dat werkgevers werknemers tot aan deze hogere leeftijd in 
dienst houden en niet vroeger ontslaan of laten afvloeien naar ziekte- of invalidi-
teitsuitkeringen. De recente verhogingen van de brugpensioenleeftijd lijken inder-
daad gepaard te zijn gegaan met een aanzienlijke toename van deze uitkeringen 
(Nationale Bank van België, 2016). Dit verband is niet noodzakelijk causaal, maar 
recent internationaal onderzoek heeft zulke oorzakelijke verbanden al vaak beves-
tigd. Niettemin dienen zulke negatieve effecten, als ze zouden bestaan, afgewogen 
worden tegen andere. Om de sociale vrede te behouden zouden werkgevers door de 
verhoging van de brugpensioenleeftijd in de plaats van meer werknemers te laten 
afvloeien er ook toe kunnen worden aangezet om meer te investeren in opleidingen 
van hun werknemers, d.i. in productiviteitsverhogingen. Verder lijkt het ook onver-
mijdelijk dat dit meer druk zal zetten op de anciënniteitsvergoedingen en dat dit zal 
leiden tot een ander loonbeleid. In dit geval zou de loon-productiviteitswig op een 
directe wijze afgebouwd worden in de plaats van indirect via loonsubsidies. Verder 
onderzoek is nodig om hierover duidelijkheid te verschaffen.
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1. PROBLEEMSTELLING

De veroudering van de bevolking zet een enorme druk op de socialezekerheidsvoor-
zieningen van vele ontwikkelde landen. Een van de manieren om deze druk af te 
wenden, is ervoor te zorgen dat mensen langer werken. In de groep van 15 kernlan-
den van de Europese Unie (EU-15) was de activiteitsgraad van de 55- tot 64-jarigen 
29 procentpunten onder die van de 25- tot 54-jarigen (OESO, 2015). Dit verschil 
liep in België zelfs op tot 41(!) procentpunten. Waarnemers stellen dat werknemers 
op het einde van hun carrière vaak vervroegd uittreden omdat ze (i), al dan niet door 
gezondheidsproblemen, het werkritme niet meer aankunnen, (ii) in die fase van het 
leven meer zorgtaken voor partner, kleinkinderen of andere naasten wensen op te 
nemen, of (iii) gewoon meer nood hebben om na een inspannende beroepscarrière 
de balans tussen werk en vrije tijd te herstellen. Een geleidelijke arbeidsduurver-
korting op het einde van de carrière zou deze vervroegde uittrede kunnen voorko-
men, omdat dit zou toelaten om het werkritme aan deze nieuwe omstandigheden 
en noden aan te passen (Schmid, 1998; Ahn, 2016; Gielen, 2009; Van Looy et al., 
2014). Anderen betwisten dit voordeel echter. Werkgevers zouden op het einde van 
de loopbaan een beroep kunnen doen op gesubsidieerd deeltijds werk om zich op een 
goedkope manier geleidelijk te kunnen ontdoen van hun oudere werknemers, die 

(1) Dit is een Nederlandstalige samenvatting van de tekst met titel: “Working Time Reductions at the End 
of the Career. Do They Prolong the Time Spent in Employment?”. Voor alle technische details verwijzen we 
naar de Engelstalige versie, beschikbaar op http://users.ugent.be/~bcockx/Albanese_Cockx_Thuy_16.pdf. Dit 
onderzoek werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het Programma “Samenleving 
en Toekomst” (contract nr. TA/00/044). Andrea Albanese werd ook gedeeltelijk gefinancierd door het Bijzonder 
Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent (code 01SF3612). We verkregen de data van dit onderzoek van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (verslag nr. 12/080 van het Sectoraal comité van de Sociale Zeker-
heid en van de Gezondheid, Afdeling Sociale Zekerheid). We danken Frank Vandenbroucke en de anonieme 
recensenten voor hun kritisch commentaar. Dit verklaart waarom dit artikel niet volledig overeenstemt met het 
overeenstemmende hoofdstuk in het rapport bestemd voor BELSPO. Voor alle resterende fouten zijn de auteurs 
verantwoordelijk.
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meer kosten dan ze opleveren. Het deeltijdse werk zou dan gewoon een brug slaan 
naar een volledige vervroegde pensionering zodra de deeltijdse werknemer hiervoor 
de gerechtigde leeftijd bereikt (Graf et al., 2011). In dit onderzoek trachten we meer 
klaarheid te brengen in deze controverse. Dit gebeurt op basis van een evaluatie van 
het tijdskrediet eindeloopbaan in België, ook wel “landingsbanen” genoemd.

In België hebben oudere werknemers in de private sector2 op het einde van de loop-
baan tot aan hun pensioen recht op een gesubsidieerde arbeidsduurvermindering 
van 20% of 50%. In de analyseperiode voor dit onderzoek (2003-2011) kon dit 
onder bepaalde voorwaarden vanaf de leeftijd van 50 jaar. De huidige regering heeft 
deze leeftijdsvoorwaarde in 2015 opgetrokken. Op dit ogenblik heeft iedereen met 
minstens 25 jaar werkervaring dit recht vanaf 60 jaar, maar mensen die een zwaar 
beroep uitoefenen, in een onderneming in herstructurering werken, of minstens 35 
jaar gewerkt hebben, kunnen al instappen vanaf 55 jaar.3 We bestuderen hier of dit 
systeem werknemers langer aan het werk kan houden en of deelname het uittre-
dekanaal (ziekte en aard van de vervroegde pensionering) beïnvloedt. We volgen 
werknemers tot acht jaar na hun instroom in het systeem op. Deze relatief lange 
termijn impliceert dat we per definitie niet de effecten van het systeem onder de 
huidige modaliteiten kunnen onderzoeken: we beschouwen enkel individuen die 
in de periode 2003-2004 het tijdskrediet eindeloopbaan opnamen. In het besluit 
bespreken we kort onze conclusies in het licht van de recente hervormingen.

Deze bijdrage is verder als volgt gestructureerd. Eerst vatten we de lessen samen die 
we uit de buitenlandse literatuur kunnen trekken. Daarna leveren we een beknopt 
overzicht van de institutionele context. Dan volgt een bespreking van de data, de 
methode, de resultaten en van de kosten-batenanalyse die we uitvoerden. We eindi-
gen met een samenvatting en met beleidsaanbevelingen.

2. WAT WE AL WETEN4    

Verschillende landen in de EU hebben systemen van graduele pensionering in-
gesteld.5 Deze nemen verschillende vormen aan. In Zweden, Finland en Dene-
marken kunnen werknemers op het einde van hun carrière hun arbeidsduur ver-
korten en tegelijkertijd vroegtijdig gedeeltelijk hun pensioenrechten opnemen. In 
Duitsland en Oostenrijk subsidieert de overheid, zoals in ons land, deeltijds werk 
via uitkeringen. In deze landen bestaat er echter ook de mogelijkheid om de arbeids-
duurverkorting in blok gedurende de laatste jaren vóór pensionering op te nemen, 

(2) In de publieke sector bestaat dit recht ook, maar daar wordt het “loopbaanonderbreking” genoemd. Dit 
onderzoek bestudeert enkel het systeem van het tijdskrediet in de private sector.
(3)  Het recht bestaat om 5 jaar eerder, vanaf 55 of 50 jaar, deeltijds te werken, maar dan zonder vergoeding.
(4) Zie Eurofound (2016) voor een recente samenvatting van de internationale literatuur.
(5)  Zie tabel A.1 in de bijlage van het Engelstalige onderzoeksrapport voor een overzicht hiervan.
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waardoor het systeem meer gaat lijken op een vervroegde pensionering.6 Ten slotte 
bestond er ook nog in Nederland tot in 2012 een systeem waarbij werknemers in 
het begin van hun carrière tijd konden opsparen. Deze tijd kon dan op het einde van 
hun carrière in arbeidsduurvermindering omgezet worden.

Ondanks de redelijk wijde verspreiding van het stelsel van graduele pensionering, 
bestaat er weinig wetenschappelijke evidentie of dit al dan niet de uittrede uit de 
arbeidsmarkt beïnvloedt. Hier volgt een beknopte samenvatting van studies die de 
causale effecten van zulke stelsels trachten te schatten. Graf et al. (2011) en Huber et 
al. (2016) bestuderen respectievelijk het Oostenrijkse en het Duitse systeem. Beide 
studies vinden dat graduele pensionering de kans op werkloosheid verlaagt, maar 
dit impliceert niet dat werknemers langer aan het werk blijven. Velen maken im-
mers gebruik van het “blokmodel”, waarin ze officieel als werknemers geregistreerd 
worden, maar in de feiten vroegtijdig uit de arbeidsmarkt zijn getreden. Niettemin 
vinden beide studies dat gedurende de eerste twee jaren het aantal gewerkte uren 
toenam7 en dat er pas vanaf het derde jaar na instroom minder gewerkt werd dan 
zonder de optie van arbeidsduurverkorting. Berg et al. (2015) evalueren eveneens 
het Duitse stelsel. Zij stellen vast dat de beroepsloopbaan voornamelijk verlengd 
werd in perioden dat men het blokmodel minder intensief gebruikte. Ten slotte 
onderzochten Elsayed et al. (2015) op basis van een vignettestudie8 de effecten van 
verschillende hypothetische pensioenhervormingen in Nederland, waaronder de in-
troductie van een graduele pensionering. Volgens deze studie zou zulke hervorming 
werknemers ertoe aanzetten om gemiddeld genomen één jaar later met pensioen te 
gaan, maar de totale gewerkte tijd zou met 3,4 maanden afnemen.

3. GRADUELE PENSIONERING IN BELGIE: HET TIJDSKREDIET EINDELOOPBAAN

We bestuderen de effecten van het tijdskrediet eindeloopbaan voor oudere werkne-
mers die in 2003 en 2004 in dit stelsel instroomden. Daarom beperken we ons tot 
een beschrijving van de regelgeving die op dat moment van toepassing was. In het 
besluit bespreken we kort een aantal implicaties van de recente hervormingen van 
het systeem.

(6) Vóór de hervorming in 2015 was het ook mogelijk om in België voor een beperkte periode voltijds tijdskrediet 
op te nemen. Aangezien dit veel minder voordelig was dan een vervroegd pensioen, had dit echter weinig succes.
(7) In Oost-Duitsland werden zulke positieve effecten niet vastgesteld. De auteurs wijten dit aan de slechtere 
staat van de arbeidsmarkt in Oost-Duitsland.
(8) In een vignettestudie wordt aan deelnemers een aantal hypothetische situaties voorgelegd die ze moeten 
evalueren. De onderzoeker kan zulke evaluaties gebruiken om diverse onderzoeksvragen te beantwoorden.
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Werknemers ouder dan 50 en tewerkgesteld in de private sector hadden het recht 
om onder de volgende voorwaarden hun arbeidsduur met 20% of 50% in te korten 
in het kader van het tijdskrediet eindeloopbaan. Zij moesten:

 § gedurende minstens één jaar vóór ingang van het 20% (50%)-tijdskredietregime 
minstens 75% van een voltijdse job gewerkt hebben;

 § minstens gedurende 5 jaar in dezelfde onderneming tewerkgesteld zijn;
 § minstens 20 jaar werkervaring hebben;
 § toestemming hebben van hun werkgever indien deze niet meer dan 10 werknemers 

in dienst had; indien dit aantal hoger was, dan was deze toestemming enkel vereist 
indien meer dan 5%9 van alle werknemers reeds tijdskrediet opgenomen had;

 § de werkgever minstens drie maanden vóór ingang van het tijdskrediet informeren.

Indien aan deze voorwaarden voldaan was, had de werknemer recht op een maan-
delijkse forfaitaire uitkering van (i) 224 EUR voor alleenstaanden met of zonder 
kinderen ten laste in het 20%-regime en 186 EUR voor andere huishoudtypes, en 
(ii) 400 EUR voor alle huishoudtypes in het 50%-regime. In de hieronder beschre-
ven steekproef, resulteren deze uitkeringen samen met het deeltijdse inkomen uit 
werk in een gemiddelde vervangingsratio van 83% (resp. 57%) van het voltijdse 
brutoloon voor werknemers die hun arbeidsprestaties met 20% (resp. 50%) ver-
minderen.10 Ter vergelijking, dit is lager dan in Duitsland en Oostenrijk, waar in het 
eerste land deze ratio voor een halftijdse werknemer 70% bedroeg en in het tweede 
land 75% voor deeltijds werk ten belope van 40% tot 60% van een voltijdse job.

Het voordeel van het tijdskrediet beperkt zich echter niet tot deze maandelijkse 
uitkering. Deeltijdse werknemers in tijdskrediet worden voor de bepaling van wette-
lijke pensioenrechten en werkloosheidsuitkeringen gelijkgesteld met voltijdse werk-
nemers. Een (vooruitziende) voltijdse werknemer wordt hierdoor extra aangezet om 
deeltijds te gaan werken, want hij/zij verliest hierdoor nauwelijks pensioenrechten.11 
Door deze gelijkstelling wordt de werknemer in tijdskrediet er financieel toe aange-
zet om sneller te stoppen met werken. Zonder deze gelijkstelling zou een deeltijdse 
werknemer immers langer moeten werken om dezelfde rechten op te bouwen.

(9) Hiervan mocht bij Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) worden afgeweken.
(10) Noteer dat deze ratio afhangt van de hoogte van het loon. Bijvoorbeeld, voor de 10% laagste lonen in onze 
steekproef steeg deze ratio tot 96% (75%), hoger dus dan in Duitsland of Oostenrijk.
(11) De werknemer verliest enkel de extra rechten die hij/zij als voltijdse werknemer via anciënniteitsvergoedin-
gen opgebouwd zou hebben: als hij/zij tijdskrediet opneemt, wordt voor de opbouw van de pensioenrechten het 
voltijdse loon dat hij/zij verdiende vóór de overstap naar deeltijds werk in aanmerking genomen. De anciënni-
teitsvergoeding waarop de werknemer recht gehad zou hebben indien hij voltijds was blijven werken, wordt dus 
niet in rekening gebracht. Dit verlies is verwaarloosbaar.
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Deze gelijkstelling geldt echter niet voor het conventionele brugpensioen.12 In dit 
stelsel hadden werknemers vanaf 58 jaar13 het recht om tot aan hun pensioenleeftijd 
van een werkloosheidsuitkering te genieten, aangevuld met een door de werkgever 
gedragen supplement. Dit supplement bedroeg de helft van het verschil tussen de 
uitkering en het loon. Hoewel werknemers in tijdskrediet wel in aanmerking komen 
voor een werkloosheidsuitkering van een voltijdse werknemer, geldt deze gelijk-
stelling echter niet voor het supplement. Dit wil zeggen dat het supplement slechts 
de helft van het verschil bedraagt tussen de voltijdse werkloosheidsuitkering en het 
deeltijdse loon. Indien het deeltijdse loon lager is dan de voltijdse werkloosheidsuit-
kering, verliezen halftijdse werknemers hierdoor zelfs het recht op een supplement. 
Door deze regeling worden werknemers in tijdskrediet veel minder dan voltijdse 
werknemers er financieel toe aangezet om een brugpensioen op te nemen. Onze 
econometrische analyse bevestigt dat werknemers in tijdskrediet veel minder dan 
andere werknemers de arbeidsmarkt vroegtijdig via brugpensioen verlaten. Door 
het systeem van de gelijkstelling stromen zij eerder uit via het vervroegde wettelijke 
rustpensioen, wat mogelijk is vanaf 60 jaar.

4. DATA EN METHODE    

Voor de analyse baseren we ons op een selectie van een endogeen gestratificeerde 
toevalssteekproef uit het Rijksregister van de geboortecohorten 1941 tot 1950 (tus-
sen 53 en 62 jaar oud in 2003). Deze steekproef gebruikten we eveneens in ander 
onderzoek om de effecten op tewerkstelling van socialelastenverlagingen voor oud-
ere werknemers te schatten (Albanese en Cockx, 2017). De oorspronkelijke steek-
proef bestaat uit 243.655 individuen (153.655 mannen en 90.282 vrouwen). Deze 
werd via endogene stratificatie getrokken met het doel om de beroepsactieven in deze 
oudere populatie over te vertegenwoordigen. Hoe dit precies gebeurde en wat dit 
impliceert voor de analysemethoden, kan de lezer in het Engelstalige onderzoeks-
rapport lezen. Aangezien we ons in dit onderzoek specifiek interesseren in welke 
mate de instap in deeltijds tijdskrediet werknemers op het einde van hun loopbaan 
ertoe kan aanzetten om langer aan het werk te blijven, gebruiken we hier slechts 
een substeekproef. We weerhouden een groep die in het tijdskrediet is ingestapt en 
een controlegroep die hier geen gebruik van heeft gemaakt. Een vergelijking van de 
uittrede uit werk tussen deze twee groepen maakt het mogelijk om het effect van het 

(12) De huidige benaming voor het conventionele brugpensioen is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe-
slag (SWT). Omdat er geen publieke informatie over beschikbaar is, is het moeilijk te achterhalen of de regeling 
voor de SWT ook geldt voor de zogenaamde informele “Canada Dry”, waarin werkgevers dezelfde voordelen 
toekennen als in het stelsel van de brugpensioenen, maar dit zonder zich aan de officiële regels – zoals de leef-
tijdsvoorwaarde – te hoeven houden.
(13) Voor zware beroepen of ondernemingen in moeilijkheden kan dit, afhankelijk van de sector, zelfs op jon-
gere leeftijd, maar nooit vóór 50 jaar. Sinds 2015 is deze leeftijd opgetrokken tot 62 jaar, weliswaar met gelijk-
aardige uitzonderingen als voordien.
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deeltijdse tijdskrediet op deze uittrede te meten. Vooraleer we verduidelijken hoe 
deze substeekproef hebben bepaald en welke analysemethoden we hiervoor hebben 
gebruikt, beschrijven we beknopt welke informatie we aan deze getrokken individu-
en konden koppelen.

Voor elk individu in de steekproef beschikken we over de informatie die gerappor-
teerd is in de zogenaamde “Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming” 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De Datawarehouse brengt voor 
alle Belgische residenten administratieve gegevens bijeen waarover de diverse sociale- 
zekerheidsinstellingen in dit land beschikken. Deze data bevatten vanaf 1998 een 
gedetailleerde arbeidshistoriek (beroepservaring al dan niet bij dezelfde werkgever, 
gemiddelde intensiteit van tewerkstelling in verhouding tot voltijdse tewerkstelling), 
de aard van tewerkstelling (arbeider of bediende, sector, bedrijfsgrootte, paritair co-
mité) en looninformatie. Tewerkstelling in de private sector wordt reeds vanaf 1957 
beschreven. In onze analyse maken we uitgebreid gebruik van deze data, niet alleen 
om de uitkomsten waarin we geïnteresseerd zijn, te meten (kans om aan het werk 
te blijven, arbeidsduur, brugpensionering en andere vervroegde-uittredekanalen), 
maar ook om de behandelingsgroep (die in tijdskrediet eindeloopbaan) meer ver-
gelijkbaar te maken met de controlegroep. Om deze vergelijkbaarheid te verhogen 
gebruiken we behalve deze gegevens ook nog individuele en huishoudkenmerken, 
zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit, grootte en type van het huishouden (koppel 
of alleenstaand, aanwezigheid van kinderen) en woonplaats. Een uitgebreide be-
schrijving van deze data kan de lezer terugvinden in de bijlage bij het Engelstalige 
onderzoeksrapport.

We beogen in dit onderzoek het effect te meten van deelname aan het tijdskrediet 
eindeloopbaan op de kans om aan het werk te blijven, d.i. op de “overlevings-
kans”.14 Het tijdskrediet verving in 2002 het stelsel van de loopbaanonderbreking 
in de private sector. Niettemin starten we onze analyse pas vanaf 2003 en dit om 
twee redenen. Ten eerste willen we het stelsel niet op het moment van introductie 
evalueren, wanneer potentiële deelnemers nog niet goed op de hoogte zijn van 
de aanpassingen in de regelgeving en wanneer er nog overgangsregelingen van 
toepassing zijn. Verder is het onze bedoeling om ook het effect van tijdskrediet op 
ziekteverzuim te meten. Deze informatie wordt pas vanaf 2003 in de administra-
tieve data gerapporteerd.15

(14) We gebruiken het concept “overlevingskans” omdat we ons baseren op statistische methoden die demogra-
fen en artsen gebruiken om de kans om in leven te blijven te beschrijven.
(15) Een gevolg is dat we niet kunnen controleren voor verschillen tussen controle- en behandelingsgroep in 
ziekteverzuim (als indicator voor gezondheid) dat vóór 2003 plaatsvond. Dit meten we enkel indirect via de data 
met betrekking tot de arbeidshistoriek: ziekteverzuim brengt werkverlet met zich mee.
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We selecteren voor de analyse twee cohorten, één die in 2003 tijdskrediet eindeloop-
baan opnam en een andere die dit in 2004 deed. De analyse voor deze twee groepen 
gebeurt afzonderlijk, maar om de nauwkeurigheid van de schattingen te verhogen, 
rapporteren we de gemiddelde effecten van deze twee groepen. In principe had-
den we ook de instroom in tijdskrediet in latere jaren kunnen beschouwen, maar 
daardoor zou het niet meer mogelijk zijn om langetermijneffecten (tot acht jaar na 
instroom) te identificeren. 2011 vormt het einde van onze observatieperiode. De 
uiteindelijke deelsteekproef bestaat uit 1.227 mannen en 762 vrouwen.

Om de controlegroep zo vergelijkbaar mogelijk te maken, leggen we aan deze groep 
dezelfde selectiecriteria op als die waaraan de rechthebbenden op het tijdskrediet 
moesten voldoen. Deze selectiecriteria beschreven we aan het begin van Sectie 3. Dit 
resulteert in een vergelijkingsgroep van 29.791 mannen en 9.658 vrouwen. Hoe-
wel deze criteria de vergelijkbaarheid tussen controle- en behandelingsgroepen sterk 
verhogen, blijven er toch verschillen bestaan. In het Engelstalige onderzoeksrap-
port tonen we in tabel 1 aan dat de samenstelling van de twee groepen, zowel voor 
vrouwen als voor mannen, voor veel van de hogergenoemde controlevariabelen nog 
significant verschilt. Daarom maken we gebruik van de methode van omgekeerde 
kansweging (“inverse probability weighting”) om deze vergelijkbaarheid nog verder 
op te drijven. Zoals in een lineaire regressieanalyse, controleert deze methode voor 
waargenomen verschillen in de weerhouden controlevariabelen tussen de begun-
stigden en de niet-begunstigden van het tijdskrediet. Dit is een semiparametrische 
methode, die, in tegenstelling tot de lineaire regressieanalyse, geen parametrische 
(lineaire) relatie veronderstelt tussen de uitkomst en de controlevariabelen. Hier-
door vermijdt men de impliciete vertekening die lineaire regressies induceren door 
onvergelijkbare individuen uit de twee groepen toch, via lineaire extrapolatie, te 
vergelijken.

De methode van de omgekeerde kansweging schat eerst op basis van een parame-
trisch model (bv. een probit) – vandaar dat de methode “semiparametrisch” is – de 
conditionele kans dat individuen met welbepaalde controlevariabelen gebruik maken 
van het tijdskrediet, d.i. “behandeld” worden. Deze kans wordt de “propensity score” 
genoemd en gesymboliseerd door P(x), waarin x de controlevariabelen voorstellen. 
In de veronderstelling dat, na controle voor x, er geen andere niet-waargenomen 
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factoren zijn die systematisch zowel de uitkomst16 als de kans op behandeling (d.i. 
onder “conditionele onafhankelijkheid”) beïnvloeden, kan men aantonen dat het 
gewogen gemiddelde van de waargenomen uitkomst in de behandelings-, en con-
trolegroep – met als gewicht respectievelijk 1/P(x) en 1/[1-P(x)] – gelijk is aan de 
verwachte uitkomst van een gemiddeld individu in de populatie17 in geval van be-
handeling (E(Y1)),

18 respectievelijk niet-behandeling (E(Y0)).
19 De intuïtie is de vol-

gende. Onder conditionele onafhankelijkheid kan de gemiddelde uitkomst van de 
behandelingsgroep enkel verschillen van de verwachte uitkomst van een gemiddeld 
individu in de populatie indien de samenstelling van de behandelingsgroep en van 
de populatie in termen van de controlevariabelen x verschilt. Stel, bijvoorbeeld, dat 
x twee waarden kan aannemen: x1 en x2. Als individuen met kenmerken x=x1 meer 
kans hebben om behandeld te worden dan individuen met kenmerken x=x2 (P(x1) 
> P(x2)), dan zullen er in de behandelingsgroep proportioneel meer individuen met 
kenmerken x1 zijn dan in de populatie (en minder met kenmerken x2). Indien de 
uitkomst in geval van behandeling (Y1) voor individuen met kenmerken x1 ook sys-
tematisch verschilt van de uitkomst voor individuen met kenmerken x2 (E(Y1|x=x1) 
≠ E(Y1|x=x2))

20, dan krijgt deze uitkomst in het gemiddelde over de behandelings-
groep systematisch meer gewicht dan in de populatie en zullen de gemiddelde uit-
komsten in de twee groepen van elkaar verschillen. Door de uitkomst van indivi-
duen met kenmerken x1 en x2 in de behandelingsgroep systematisch te wegen met 
het omgekeerde van hun kans op voorkomen in de behandelingsgroep, namelijk 
met respectievelijk 1/P(x1) en 1/P(x2), zorgen we ervoor dat we bij het berekenen 
van de gemiddelden deze verschillende individuen hetzelfde gewicht toekennen als 
in de populatie. Op die wijze krijgen we bijgevolg een correcte schatting van de 
gemiddelde uitkomst in geval van behandeling voor de populatie. De intuïtie voor 

(16) De uitkomst Y is een indicator gelijk aan één indien men op het beschouwde moment nog aan het werk is 
en gelijk aan nul indien men niet meer werkt. Het gemiddelde van deze indicator meet de fractie die nog op dat 
moment aan het werk is, d.i. de “overlevingskans”. Voor de analyses waarbij we de uitstroom uit werk via een 
bepaald uittredekanaal beschouwen (zie Sectie 5), wordt deze indicator enkel op nul gesteld indien het individu 
via het gekozen kanaal uittreedt en dus niet wanneer dit via een ander kanaal gebeurt. Het gemiddelde van deze 
indicator meet de “overlevingskans” van de latente duur in werk indien de uittrede enkel via het gekozen kanaal 
zou gebeuren. Dit komt overeen met de meting van uitkomsten in een zogenaamd “competing risk”-model in 
duuranalyse. 
(17) De populatie is de unie van controle- en behandelingsgroep.
(18) E(Z) symboliseert de verwachte waarde (d.i. het gemiddelde) van de kansvariabele Z.
(19) Introduceer de volgende notatie: D=1 in geval van behandeling (d.i. deeltijds werken in tijdskrediet einde-
loopbaan), D=0 in geval dat men niet behandeld wordt, Y is de waargenomen uitkomst (gelijk aan één indien 
aan het werk en nul anders), Y1 is de uitkomst in geval van behandeling en Y0 is de uitkomst in geval van niet-be-
handeling. Voor een individu dat behandeld wordt, kunnen we enkel Y1 waarnemen en voor een niet-behandeld 
individu enkel Y0: Y = DY1 + (1-D)Y0. Door gebruik te maken van de wet van de herhaalde verwachtingen, van 
het feit dat DY = DY1 en de conditionele onafhankelijkheid gegeven x (E(Yd|x, D=d)= E(Yd|x) voor d=0 or d=1) 
krijgen we de volgende gelijkheden: E[DY/P(x)] = E[E(DY1|x)/P(x)] = E[{P(x)E(Y1|x, D=1)+[1-P(x)]E(0.Y0|x, 
D=0]}/P(x)] = E[E(Y1|x)] =E(Y1). Op analoge wijze verkrijgen we dat E{(1-D)Y/[1-P(x)]} = E(Y0).
(20) E(Z|x) symboliseert het conditionele gemiddelde van kansvariabele Z, gegeven dat de controlevariabelen 
de waarde x aannemen.
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de controlegroep is gelijklopend met dat verschil dat de kans voor individuen met 
kenmerken x1 en x2 om in de controlegroep weerhouden te worden, gelijk is aan 
respectievelijk 1-P(x1) en 1-P(x2). Noteer dat er in twee situaties geen weging nodig 
is: (1) indien de “propensity scores” voor alle x-waarden gelijk zijn (P(x1) = P(x2) = 
1/2); (2) indien de uitkomsten niet systematisch verschillen tussen de verschillende 
x-waarden (E(Y1|x=x1) = E(Y1|x=x2) en E(Y0|x=x1) = E(Y0|x=x2)).

We kunnen dus door gepaste weging een correcte schatting verkrijgen van de gemid-
delde uitkomst in de populatie, zowel in geval van behandeling (E(Y1)) als zonder 
behandeling (E(Y0)). Het gemiddelde effect van de behandeling in de populatie be-
komt men dan gewoon door het verschil te nemen van deze gemiddelden (E(Y1)-
E(Y0)). In onze analyse interesseren we ons echter voor het gemiddelde effect van 
de behandeling voor diegenen die effectief behandeld worden en niet voor die in 
de populatie, d.w.z. de unie van de behandelings- en controlegroep. In dit geval is 
de gemiddelde uitkomst in geval van behandeling (E(Y1|D=1)) gewoon gelijk aan 
de gemiddelde uitkomst van de behandelingsgroep (E(Y|D=1)). De gemiddelde 
uitkomst in geval van niet-deelname van diegenen die effectief behandeld worden 
(E(Y0|D=1)) kunnen we echter niet waarnemen. Onder de veronderstelling van con-
ditionele onafhankelijkheid, verschilt de gemiddelde uitkomst van de controlegroep 
van deze van de behandelingsgroep in geval van niet-deelname enkel omdat hun 
samenstelling in termen van de controlevariabelen x variëren. Analoog aan de rede-
nering hierboven kunnen we, door adequaat de uitkomsten van de controlegroep 
te wegen, de samenstelling aanpassen aan die van de behandelingsgroep. Op die 
wijze verkrijgen we voor de behandelingsgroep de gemiddelde uitkomst in geval 
van niet-deelname (E(Y0|D=1)). Hier dient men te wegen met P(x)/[1-P(x)]: door 
te wegen met 1/[1-P(x)] geeft men aan elk individu in de controlegroep hetzelfde 
gewicht als in de populatie; vervolgens weegt men met P(x) om aan elk individu 
hetzelfde gewicht te geven als in de behandelingsgroep. Het gemiddelde effect van 
de behandelingsgroep bekomt men dan door het verschil te nemen tussen de gemid-
delde uitkomst van de behandelingsgroep (E(Y|D=1)) en de gewogen gemiddelde 
uitkomst van de controlegroep.21

De methode van de omgekeerde kansweging veronderstelt dat de waargenomen 
controlevariabelen alle relevante verschillen wegnemen tussen begunstigden en niet- 
begunstigden van het tijdskrediet. Deze veronderstelling is minder sterk dan ze op 

(21) Een complicatie bij de toepassing van deze methode is dat werknemers op elk moment in tijdskrediet kun-
nen instappen. Individuen die op één moment tot de controlegroep behoren, kunnen bijgevolg op het volgende 
moment in “behandeling” zijn. Bovendien verandert de samenstelling van controle en behandelingsgroep over 
de tijd omdat individuen stoppen met werken (na tijdskrediet opnieuw voltijds gaan werken gebeurt niet). 
We volgen de oplossingen die hiervoor in de literatuur werden aangereikt (Fredriksson en Johansson, 2008; 
Vikström, 2014). Die komen erop neer dat de methode van de inverse kansweging herhaaldelijk in elke periode 
wordt toegepast.
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het eerste gezicht lijkt. Dit komt omdat de controlevariabelen de bijna volledige 
loopbaangeschiedenis van de werknemers omvatten. Aangezien deze loopbaange-
schiedenis aangeeft in welke mate individuen in het verleden het werk al dan niet 
onderbraken, is ze een goede voorspeller van mogelijk bestendige niet-waargenomen 
determinanten van de “overlevingskans” in werk en van de opname van een deeltijds 
tijdskrediet, zoals de voorkeur voor vrije tijd of de inherente gezondheidstoestand. 
Niettemin heeft de methode ook een belangrijke beperking. Ze kan niet controleren 
voor niet-waargenomen onverwachte gebeurtenissen, zoals een plotse verslechtering 
van de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie of van naasten, of de geboorte 
van een kleinkind waarvoor men wenst te zorgen, die op een bepaald moment zo-
wel de kans op tijdskrediet als op tewerkstelling beïnvloeden. In de mate dat zulke 
gebeurtenissen belangrijk zijn, zijn de gemeten effecten niet causaal.

5. RESULTATEN EN KOSTEN-BATENANALYSE    

5.1. OVERLEVINGSKANS IN WERK
Figuur 1 vat de belangrijkste resultaten van onze analyses samen. Het bovenste luik 
(A) rapporteert die voor mannen en het onderste (B) voor vrouwen. Het noord-
westelijke paneel toont telkens de basisresultaten van het effect van het tijdskrediet 
op de overlevingskans in werk. Gedurende de eerste twee jaren verhoogt deeltijdse 
tewerkstelling ondersteund met tijdskrediet de kans dat werknemers langer aan het 
werk blijven: voor mannen verhoogt deze kans in het eerste jaar met 7 procentpun-
ten (pp) en in het tweede met 3,5 pp; beide effecten zijn significant verschillend van 
nul. Voor vrouwen is er een groter positief effect dat ook langer duurt, tot vier jaar 
na instroom in het tijdskrediet: + 8,8 pp in jaar 1, + 10,9 pp in jaar 2, + 8,6 pp in 
jaar 3 en + 3,2 pp in jaar 4. In de volgende jaren draait het teken van het effect om: 
na ongeveer vijf jaar tijdskrediet is de kans om nog steeds aan het werk te zijn voor 
mannen 20 pp en voor vrouwen 12 pp lager dan zonder tijdskrediet. Naar het einde 
van de periode tendeert het effect weer naar nul. Dat komt omdat alle werknemers 
uiteindelijk met pensioen gaan, ongeacht of ze al dan niet van het tijdskrediet ge-
bruik maken.

Deze effecten zijn vergelijkbaar met diegene die Graf et al. (2011) rapporteren voor 
Oostenrijk en Huber et al. (2016) voor Duitsland. Het positieve effect gedurende 
de eerste jaren suggereert dat het deeltijds werk in de eerste fase werknemers toelaat 
om op het einde van hun carrière een betere balans te vinden tussen werkritme en 
vrije tijd en/of zorgtaken (Gielen, 2009; Van Looy et al., 2014). Gezondheidspro-
blemen spelen hierin slechts een marginale rol (zie hiervoor de bespreking van de 
“impact op het ziekteverzuim”). Na verloop van tijd lijken deze positieve effecten 
echter uitgespeeld. Door deeltijds te gaan werken, verliezen werknemers geleidelijk 
hun hechting met de arbeidsmarkt en/of interpreteert de werkgever hun keuze voor 
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deeltijds werk mogelijk als een signaal dat ze de arbeidsmarkt vervroegd wensen te 
verlaten en laten ze deze deeltijdse werknemers vervroegd uittreden (Machado en 
Portela, 2012). Dit betekent dat wanneer ze op basis van hun leeftijd in aanmer-
king komen voor vervroegd pensioen, ze dit ook sneller doen (omdat ze hiervoor 
kiezen of omdat de werkgever hen hiertoe aanzet) dan wanneer ze geen tijdskrediet 
hadden opgenomen. Graf et al. (2011) argumenteren dat arbeidsduurvermindering 
voor werkgevers een manier kan zijn om, in afwachting van het brugpensioen, zich 
geleidelijk van te dure oudere werknemers te ontdoen. Dit kan echter niet verklaren 
waarom werknemers gedurende de eerste jaren wel langer aan het werk blijven. Dit 
wil zeggen dat de hoger genoemde positieve factoren, in ieder geval gedurende de 
eerste fase jaren, het winnen van deze negatieve factor.

FIGUUR 1: EFFECT VAN HET TIJDSKREDIET OP DE OVERLEVINGSKANS IN WERK*

Luik A: mannen
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Luik B: vrouwen

* De basisresultaten (noordwestelijke paneel) geven het effect van het tijdskrediet op de overlevingskans 
in werk weer voor de 8 jaren volgend op de instroom in dit stelsel. De andere panelen rapporteren een 
opsplitsing van dit effect wanneer de uitstroom uit werk tot een van de drie vermelde bestemmingen 
beperkt wordt. “pp” = procentpunten.

5.2. INVLOED OP DE UITSTROOM NAAR VERSCHILLENDE UITTREDEKANALEN
In de andere panelen van figuur 1 illustreren we hoe het effect van tijdskrediet op 
de overlevingskans in werk verschilt naargelang de aard van de uittredebestemming. 
Het zuidwestelijke paneel geeft het effect op de overlevingskans weer voor het ge-
val dat enkel uitstroom naar het vervroegde wettelijke rustpensioen deze kans kan 
beïnvloeden. De uitstroom naar andere bestemmingen wordt dan niet in rekening 
gebracht. In het noordoostelijke paneel beschouwen we het effect op de overlevings-
kans als dat enkel door uitstroom naar brugpensioen beïnvloed kan worden, en, ten 
slotte, in het zuidoostelijke paneel enkel door de uitstroom naar “andere bestem-
mingen”. In deze figuren valt het op dat het negatieve effect (na 2 jaar voor mannen 
en na 4 jaar voor vrouwen) bijna volledig verklaard wordt door de uitstroom naar 
het vervroegde wettelijke rustpensioen en dat het effect van het tijdskrediet op de 
overlevingskans voor de andere uitstroombestemmingen bijna over de hele perio-
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de positief blijft. Uitzondering voor laatstgenoemde positieve effect is de uitstroom 
naar brugpensioen voor mannen. Deze uitzondering is echter volledig voor rekening 
van mannen die in het 20%-regime zijn ingestapt. Als we ons beperken tot mannen 
die halftijds zijn gaan werken, dan is het effect van het tijdskrediet ook voor deze 
bestemming bijna over de hele lijn positief.22

De institutionele context (zie Sectie 3) verklaart deze patronen in de effecten vol-
gens uitstroombestemming. Werknemers in tijdskrediet zijn voor hun recht op het 
wettelijke rustpensioen gelijkgesteld aan voltijdse werknemers, maar dat is niet zo 
voor het recht op brugpensioen. Indien deeltijds werk werknemers ertoe aanzet om 
volledig te stoppen met werken of werkgevers aanspoort om werknemers vervroegd 
te laten vertrekken, dan zal de werknemer voor dat uittredekanaal kiezen dat hem of 
haar het hoogste pensioen oplevert. Omwille van de gelijkstelling met een voltijdse 
werknemer is dit het vervroegde wettelijke rustpensioen.

5.3. HETEROGENITEIT VAN HET EFFECT
In het Engelstalige onderzoeksrapport rapporteren we voor de geïnteresseerde lezer 
ook nog de effecten van het tijdskrediet volgens het regime (20% of 50%) (in figuur 
C.2) en de leeftijd (in figuur C.3). Voor diegenen die voor het halftijdse tijdskrediet 
kozen, vinden we meer uitgesproken positieve maar ook negatieve effecten en is de 
uitstroom naar vervroegde pensionering belangrijker dan in het 20%-regime, omdat 
de financiële voordelen om via dit kanaal uit te treden groter zijn. We verwachten dat 
het positieve effect op de kans om aan het werk te blijven voor jongere begunstigden 
van het tijdskrediet, groter is dan voor oudere. Dit komt omdat zij op jongere leeftijd 
nog niet in aanmerking komen om op vervroegd pensioen of brugpensioen te gaan. 
We onderzochten ook of er een differentieel effect was volgens de hoogte van het 
arbeidsinkomen. Omdat er een sterke correlatie is tussen de hoogte van het inkomen 
en het regime – twee derden van de begunstigden van tijdskrediet met een inkomen 
boven de mediaan kozen voor het 50%-regime – zijn de resultaten waarbij de opdel-
ing gebeurt volgens inkomen, heel gelijkaardig aan deze volgens regime. Deze resul-
taten worden niet gerapporteerd, maar kunnen bij de auteurs opgevraagd worden.

5.4. IMPACT OP HET ZIEKTEVERZUIM
Een van de argumenten om een systeem van graduele pensionering in te stellen is 
dat het beter is voor de gezondheid en dat hierdoor oudere werknemers minder 
snel zullen stoppen met werken wegens ziekte (Ahn, 2016). Om dit na te gaan 
onderzochten we of begunstigden van het tijdskrediet minder het werk onderbre-
ken wegens ziekte. Omdat ziekte-uitkeringen gedurende de eerste maand ten laste 

(22) Zie hiervoor figuur C.2 in de bijlage van het Engelstalige onderzoeksrapport.
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blijven van de werkgever, identificeren we in de administratieve data ziekteperioden 
enkel indien ze langer dan één maand duren, dit wil zeggen zodra de werknemers 
in aanmerking komen voor een uitkering van de mutualiteit. Deze analyse leert 
ons dat begunstigden van het tijdskrediet inderdaad iets minder kans hebben op 
ziekteverzuim, maar dit effect is klein en statistisch niet significant verschillend van 
nul. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de periode 2003-4 enkel relatief 
gezonde mensen in aanmerking kwamen voor het tijdskrediet. Ze moesten immers 
gedurende de laatste 5 jaar ononderbroken bij dezelfde werkgever tewerkgesteld zijn 
en gedurende het laatste jaar voltijds (of 75% in geval van het 50%-regime (Sectie 
3)). Bovendien waren ze nog relatief jong, aangezien ze reeds vanaf de leeftijd van 50 
jaar in aanmerking kwamen voor het tijdskrediet. Nu de leeftijd voor het tijdskrediet 
verhoogd is tot 60 jaar, zouden de positieve effecten op gezondheid wel eens groter 
kunnen zijn.

5.5. KOSTEN-BATENANALYSE
Om een idee te krijgen van de netto maatschappelijke baat of kost van het deeltijdse 
tijdskrediet eindeloopbaan, voerden we een kosten-batenanalyse uit. Hiervoor be-
rekenden we de effecten van de maatregel op twee indicatoren, telkens gemeten per 
maand en per persoon in het tijdskrediet (in constante 2004 euros):
 § De netto budgettaire kost: dit is de gemiddelde kost voor de overheid (uitkeringen 

voor tijdskrediet tijdens het deeltijdse werk, de gederfde belastingsinkomsten en 
sociale bijdragen, en uitkeringen, zoals het vervroegd pensioen, die de overheid 
moet betalen wegens vervroegde uittrede), verminderd met de baten van de initi-
eel tragere uittrede uit werk voor de overheid (de belastingsinkomsten en sociale 
bijdragen die de deeltijdse tewerkstelling genereren en de uitkeringen die hier-
door niet uitbetaald hoeven te worden).

 § De netto maatschappelijk baat (of kost): dit is de extra (of verminderde) produc-
tiewaarde die de vertraagde (of versnelde) uittrede genereert,23 verminderd met 
de opportuniteitskost van de extra (of minder) gewerkte uren24 en de efficiëntie-
kosten die de belastingsinning voor de financiering van de netto budgettaire kost 
met zich meebrengt.25 

De netto budgettaire kost wordt in kosten-batenanalyses vaak als criterium gebruikt. 
Nochtans is dit enkel correct vanuit het standpunt van de overheid. Voor de maat-
schappij is de budgettaire kost niet relevant, want dit gaat om transfers van de ene 
burger (de belastingbetaler) naar de andere (de netto-ontvangers van de transfers). 

(23) Deze waarde wordt benaderd door de loonkost verminderd met de loon-productiviteitswig (zie bijlage van 
het Engelstalige onderzoeksrapport).
(24) In de basissimulatie wordt die, in overeenstemming met de wetenschappelijke literatuur, gelijkgesteld aan 
de helft van het nettoloon vermeerderd met de bijdragen aan de sociale zekerheid.
(25) Hogere belastingen kosten aan de maatschappij omdat mensen hierdoor minder werken en minder sparen.
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Vanuit een efficiëntiestandpunt is de maatregel zinvol indien hierdoor met dezelfde 
middelen netto meer geproduceerd kan worden. Dit verantwoordt de keuze van 
ons tweede criterium. Dit criterium heeft echter ook beperkingen, niet in het minst 
omdat het geen rekening houdt hoe de waarde van deze extra productie over de 
burgers verdeeld wordt. Met de beschikbare gegevens was de berekening van zulke 
verdeling niet mogelijk. Bovendien moesten we bij gebrek aan gegevens ook nog 
een heel aantal vereenvoudigende veronderstellingen maken, zoals over de waarde 
van vrije tijd en van zorgtaken die dankzij het tijdskrediet weer mogelijk worden,26 
en konden we de baten van de, weliswaar beperkte, verminderde gezondheidskosten 
niet in rekening brengen. Om hieraan tegemoet te komen verrichtten we een aantal 
gevoeligheidsanalyses waarbij we verschillende veronderstellingen maakten over de 
ontbrekende gegevens. In de bijlage van het Engelstalige onderzoeksrapport kan de 
geïnteresseerde lezer er de volledige methodologie op nalezen.

Uit deze analyse blijkt dat het tijdskrediet zowel voor de overheid als voor de 
maatschappij meestal meer kost dan het opbrengt.27 Enkel gedurende de eerste twee 
(vier) jaar voor mannen (vrouwen) kunnen de maatschappelijke baten en kosten in 
evenwicht komen, maar alleen onder de extreme veronderstelling dat werkgevers de 
arbeidsduurvermindering van de begunstigden van het tijdskrediet volledig com-
penseren via de aanwerving van andere werknemers zonder dat deze aanwervingen 
extra maatschappelijke kosten met zich meebrengen. In werkelijkheid gebeurt zulke 
compensatie maar gedeeltelijk. Dit wil zeggen dat de conclusie dat het tijdskrediet 
netto meer aan de maatschappij kost dan wat het oplevert, robuust is.

De voornaamste redenen voor deze negatieve resultaten zijn de volgende. Zelfs al 
vertraagt het tijdskrediet initieel de uittrede uit werk, toch doet dit niet globaal 
het aantal gewerkte uren toenemen. Dit komt omdat de verhoging van het aantal 
gewerkte uren ten gevolge van het langer werken kleiner is dan de afname hiervan 
ten gevolge van het deeltijdse werk. Verder vindt het positieve effect voornamelijk 
op relatief jongere leeftijd plaats, vóór 60 jaar wanneer de werknemer nog geen recht 
heeft op een vervroegd pensioen. Op deze relatief jonge leeftijd is het werken aan 
een vertraagd ritme nog niet zozeer een noodzaak als op oudere leeftijd: zelfs indien 
de werknemer voltijds blijft werken, is de kans op vroegtijdige uitstroom nog niet 
zo hoog. Dit verandert naarmate de werknemer ouder wordt. Dit bevestigt dat de 
huidige regering er goed aan heeft gedaan om de leeftijd van het recht op tijdskrediet 
eindeloopbaan te verhogen. Of de huidige keuze, namelijk 60 jaar (met uitzonde-
ring voor werknemers in zware beroepen), de juiste is, kunnen we uit dit onderzoek 
niet besluiten. Wat we wel kunnen concluderen, is dat die leeftijdsverhoging niet 

(26) Zoals in voetnoot 16 aangegeven, waarderen we de vrije tijd aan de helft van het netto uurloon (vermeer-
derd met sociale bijdragen).
(27) Zie de bijlage van het Engelstalige onderzoeksrapport voor een uitgebreide rapportering.
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volstaat om een positief effect te sorteren. Er zou tegelijk minder financieel voor-
deel moeten zijn om voortijdig volledig te stoppen met werken. De leeftijd van het 
vervroegde wettelijke pensioen wordt weliswaar verhoogd tot 63 jaar in 2019 en de 
leeftijd van het conventionele brugpensioen (“SWT”) is behoudens uitzonderingen 
verhoogd tot 62 jaar, maar dit neemt niet weg dat het financiële voordeel voor een 
deeltijdse werknemer om op dat moment volledig te stoppen, (bijna) even groot is 
als voor iemand die op dat moment nog voltijds aan de slag is. Dat is niet logisch, 
want het is juist de bedoeling van het tijdskrediet om mensen via deeltijds werken 
langer aan de slag te kunnen houden. Iemand die ervoor gekozen heeft deeltijds te 
werken, moet daarom ook financieel aangemoedigd worden om langer te werken 
dan iemand die voltijds is blijven werken. Het stelsel van tijdskrediet met uitkering 
en met gelijkstelling van pensioenrechten aan die van een voltijdse werknemer pen-
sioen, moet daarom volgens ons vervangen door een pensioensysteem waarin men 
er kan voor kiezen om geleidelijk (deeltijds) dit pensioen vroegtijdig op te nemen, 
maar dan volgens actuariële principes. Dit laatste wil zeggen dat, als je vroeger (deel-
tijds) met pensioen gaat, de overheid gemiddeld niet méér voor je mag uitgeven aan 
pensioenen dan als je voltijds blijft werken en later met pensioen gaat. De voorstel-
len van de Academische Raad voor pensioenen gaan in die richting (Schokkaert et 
al., 2017) en verdienen daarom verder onderzoek.

6. BESLUIT EN BELEIDSAANBEVELINGEN    

We onderzochten of het tijdskrediet eindeloopbaan in de private sector een effectief 
instrument is om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Hiervoor volg-
den we gedurende acht jaar 1.227 mannen en 762 vrouwen die in 2003 en 2004 dit 
tijdskrediet opnamen, en vergeleken de kans dat deze groep aan het werk bleef, met 
een controlegroep die geen tijdskrediet opnam. De twee groepen werden met behulp 
van de methode van de “omgekeerde kansweging” (“inverse probability weighting”) 
zo vergelijkbaar mogelijk gemaakt. Hierdoor controleerden we op een zeer flexibele 
semiparametrische wijze voor een uitgebreide set van individuele en werkgeversken-
merken, inclusief de bijna volledige arbeidshistoriek. We argumenteerden dat we op 
die manier ook rekening konden houden met selectie op bestendige niet-waargeno-
men individuele kenmerken. Niettemin heeft deze methode ook belangrijke beper-
kingen. Ze kan immers niet controleren voor niet-waargenomen onverwachte gebeur-
tenissen, zoals een plotse verslechtering van de gezondheidstoestand van de persoon 
in kwestie of van naasten, of de geboorte van een kleinkind waarvoor men wenst te 
zorgen. Aangezien zulke onverwachte gebeurtenissen zowel de kans op tijdskrediet 
als op tewerkstelling beïnvloeden, zijn onze resultaten vertekend. Met de beschikbare 
gegevens konden we echter onmogelijk zulke factoren in rekening brengen. Verder 
onderzoek dient uit te maken hoe belangrijk deze tekortkoming is.
Uit onze analyse concluderen we dat het tijdskrediet in een eerste fase (twee jaar 
voor mannen en vier jaar voor vrouwen) de kans om aan het werk te blijven ver-
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hoogt. Na die eerste fase verlaten begunstigden van het tijdskrediet de arbeidsmarkt 
echter sneller dan als ze voltijds hadden blijven werken. We verklaren deze evolutie 
als volgt. In een eerste fase laat deeltijds werken toe om een betere balans te vinden 
tussen werk, vrije tijd en/of zorgtaken. Dit oefent ook een positieve invloed uit op 
de gezondheid van deze oudere werknemers, maar in onze analyse vonden we dat 
een lager ziekteverzuim slecht een marginale bijdrage levert aan de verlenging van 
de beroepsloopbaan. Na verloop van tijd lijken deeltijdse werknemers echter minder 
aan hun werk gehecht te raken dan wanneer ze voltijds hadden blijven werken en/of 
interpreteert de werkgever hun keuze voor deeltijds werk mogelijk als een signaal dat 
ze de arbeidsmarkt vervroegd wensen te verlaten. Op het moment dat hun leeftijd 
recht geeft op een vervroegd pensioen, verlaten ze de arbeidsmarkt dan ook sneller 
dan wanneer ze voltijds hadden blijven werken.

De bestemming van deze uittrede wordt beïnvloed door het systeem van gelijk-
stelling, waardoor een deeltijdse werknemer in tijdskrediet recht blijft hebben op 
een werkloosheidsuitkering en wettelijk rustpensioen van een voltijdse werknemer. 
Deze gelijkstelling geldt echter niet voor het conventionele brugpensioen, of “stel-
sel van werkloosheid met bedrijfstoeslag” (SWT) in de huidige terminologie. Dit 
maakt het voor de deeltijdse werknemer in tijdskrediet voordeliger om uit te treden 
via het vervroegde rustpensioen dan via andere uittredekanalen, zoals SWT. Uit 
onze analyse blijkt dat deze financiële prikkels de keuze van het uittredekanaal sterk 
beïnvloeden: werknemers in tijdskrediet stromen veel meer dan de voltijdse werkne-
mers in de controlegroep uit naar dit vervroegd rustpensioen. Dit laatste geldt vooral 
voor de groep die halftijds werkt, aangezien voor deze groep het financiële voordeel 
groter is dan de groep die het werkritme slechts met 20% heeft verminderd.

De huidige regering heeft de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan 
ingeperkt. Tussen 2012 en 2019 wordt de leeftijd van het vervroegde wettelijke 
rustpensioen geleidelijk van 60 naar 63 jaar opgetrokken, terwijl nu reeds de leeftijd 
van het conventionele brugpensioen van 58 jaar op 62 jaar werd gebracht, met wel-
iswaar een aantal uitzonderingen. Bovendien dienen oudere werklozen sedert 2015 
ook veel langer beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt, in principe tot 65 jaar, 
hoewel het zoekgedrag niet meer actief opgevolgd wordt vanaf 60 jaar. Hierdoor 
is het voor deeltijdse werknemers in tijdskrediet moeilijker om vervroegd volledig 
te stoppen met werken. Betekent dit dat in de huidige regeling het tijdskrediet de 
uittrede uit werk wel kan vertragen? We denken van wel, maar zulke vertraagde 
uittrede is niet voldoende. In onze kosten-batenanalyse toonden we aan dat zelfs 
in de initiële periode, wanneer het tijdskrediet mensen langer aan het werk houdt, 
de maatschappelijke kosten de baten overtroffen. De komt voornamelijk omdat de 
toename van de gewerkte uren door de vertraagde uittrede het aantal uren dat er 
door deeltijds werk verloren gaat, niet kan compenseren: globaal worden er nog 
steeds minder uren gewerkt. We argumenteerden echter dat het voordeel van aan een 
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lager ritme te werken met de leeftijd aan belang wint. Doordat de huidige regering 
ook de minimumleeftijd voor het tijdskrediet eindeloopbaan heeft verhoogd tot 
60 jaar,28 zou het huidige tijdskredietstelsel eindeloopbaan mogelijk wel een netto 
voordeel opleveren aan de maatschappij. Dit verdient alleszins onderzoek. Ander-
zijds duurt in het huidige systeem dit voordeel niet lang genoeg, omdat er genereuze 
uitstapregelingen blijven bestaan vanaf de leeftijd van 62 jaar. We pleiten ervoor om 
na te denken over de integratie van het stelsel van tijdskrediet en dat van (vervroeg-
de) pensionering in één stelsel waarin men een geleidelijke (deeltijdse) pensionering 
vanuit actuariële principes mogelijk maakt. Dit kan ervoor zorgen dat ouderen die 
voor deeltijds werk kiezen ook financieel aangemoedigd worden om langer te blijven 
werken. De voorstellen van de Academische Raad voor pensioenen gaan in die rich-
ting (Schokkaert et al., 2017) en verdienen daarom meer aandacht.

(28) Tot 55 jaar voor bepaalde uitzonderingen, maar ook voor deze groepen wordt de leeftijd vanaf 2016 gelei-
delijk verhoogd tot 60 jaar in 2019.
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DE ADMINISTRATIEF-TECHNISCHE 
ORIGINE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
IN BELGIE.  
EEN APART OORLOGSVERHAAL1

“Mag ik in herinnering brengen dat, in putje van de winter 1940-41, 
toen het woord ‘weerstand’ nauwelijks gekend was, wij in uw woning aan 
de Nijverheidssquare, bij een gewone kop thee en koekjes die wij gretig 
opaten, de eerste contacten hebben gelegd tussen de werkgevers en de arbei-
ders die het comité van de R.A.W hadden gevormd. Dààr is de beweging 
ontstaan welke het Belgisch sociaal klimaat heeft veranderd (…)”. Paul 
Goldschmidt, in zijn afscheidsrede als algemeen bestuurder van de Rijks-
dienst voor Maatschappelijke Zekerheid, 28 oktober 1957.

DOOR RAPHAEL VAN LERBERGE
PhD-onderzoeker, Vrije Universiteit Brussel

1. TER INLEIDING

In de huidige stand van het historisch onderzoek wordt gesteld dat het naoorlogse 
systeem van de sociale zekerheid in België op inhoudelijk vlak teruggaat naar voor-
oorlogse concepten. Of zoals Guy Vanthemsche het uitdrukt: “De sociale zekerheid 
werd niet plots geboren in 1944 … de wetgever erfde een reeks ingewikkelde dos-
siers, samengevat ‘als het gewicht van het verleden’2, die door het effect van de oorlog-
somstandigheden realiseerbaar werden3. Het belang van het Beveridgeplan, als zou 

(1) Dit is een bewerkte versie van het artikel: Raphaël Van Lerberge, De administratief-technische origine van 
de sociale zekerheid in België. Een apart oorlogsverhaal, Belgische Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 3/4, pp. 
11-51, 2016. Vooral hoofdstuk 4 (de beschrijving en de gevolgen van het Sociaal Pact) werd gewijzigd, ook werd 
het concept van ‘technische administratieve artefacten’ (ATA) uitgewerkt.
(2) Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, VUBPress, p. 40, 1994.
(3) Zie de relativerende inleiding door Dirk Luyten en Guy Vanthemsche, Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, 
betekenis en gevolgen, VUBPress, Brussel, pp. 7-14, 1995.
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dit aan de basis liggen van de naoorlogse sociale zekerheid, is helemaal gerelativeerd4. 
Door het belang van de voorbereidingen voor de oorlog te benadrukken, wordt ook 
het vernieuwende aspect van het Sociaal Pact (1944) deels gerelativeerd. Maar deze 
vaststellingen hebben vooral betrekking op de politieke, ideële antecedenten van de na-
oorlogse sociale zekerheid. De operationele aspecten, de concrete werking werd minder 
onderzocht. Algemeen wordt aangenomen dat er tijdens de oorlog bijzonder weinig 
evolueerde, dat alles stagneerde en dat na WO II een nieuw administratief stelsel werd 
uitgebouwd op basis van de beginselen vermeld in het Sociaal Pact5.

Maar klopt deze weinig gegronde vaststelling? Indien dit het geval is, waarop steun-
de men om een nieuw stelsel uit te bouwen? Beschikte men over een blauwdruk, een 
handleiding, pasklare instructies? Of was er wel een operationele werking die een 
evolutie doormaakte tijdens de moeilijke oorlogsjaren maar die door historici nog 
niet werd opgemerkt? Hoe verliep dit proces?

Ons onderzoek toont aan dat de operationele uitvoering van de sociale zekerheid 
niet stagneerde tijdens de oorlog maar verder evolueerde. Meer nog: een sector van 
de sociale zekerheid, de kinderbijslag, kwam tot expansie en maturiteit. Deze sector 
werd tijdens de oorlog verregaand gemechaniseerd met mecanografische middelen6 
en leverde de technische sokkel voor de vernieuwde, veralgemeende sociale zeker-
heid in 19447. Het was de maatschappelijke adoptie van een technologie die de 
verdere geschiedenis in sterke mate zal kleuren.

(4) Vooral in socialistische kringen werd het Beveridgeplan, opgemaakt in 1942 in Groot-Brittannië door de 
commissie die geleid werd door Lord Beveridge, beschouwd als de basis van het nieuwe stelsel van sociale zeker-
heid in België. Het werd een onderdeel van de mythologie rond het Sociaal Pact, gevoed door onder meer de 
gezaghebbende Léon-Eli Troclet, die in zijn standaardwerk ‘Algemene Vraagstukken inzake sociale zekerheid’, 
Brussel, 1958 (de vertaling en bijgewerkte versie van de uitgave van 1949), verwees naar de parachutering van de 
tekst, die vervolgens bestudeerd werd door het clandestiene comité enz. (p. 30), terwijl dit verhaal niet bevestigd 
is in geschriften van tijdgenoten zoals Henri Fuss of Paul Goldschmidt.
(5) Margo De Koster, Kostbare Kinderen. De kinderbijslag in België, 1921-1945, Lannoo, Tielt, 2001 en Hannes 
Algoed, De sociale wetgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog in België , masterscriptie, RU Gent, 2009. Zie ook 
voetnoot 3.
(6) De term mecanografie (letterlijk: met machines schrijven: μηχανή γράφειν) wordt vooral in de Franstalige 
landen gebruikt als verzamelnaam van de machines die aangewend worden voor de kantoormechanisatie van 
eind 19de eeuw tot midden jaren zeventig in de 20ste eeuw. Het bestaat uit enkelvoudige kantoormachines 
(zoals schrijfmachines), systeemmachines (zoals boekhoudmachines) en machinesystemen (zoals ponskaartin-
stallaties). Hedendaagse (techniek-) historici hanteren eerder de term ‘kantoormechanisering’. De tijdgenoten 
uit onze bestudeerde periode gebruikten de term meestal als synoniem van ponskaartinstallatie, een zeldzame 
keer als verzamelnaam voor (elektrische) kantoormachines. De functie ‘mecanograaf ’ was opgenomen in de per-
soneelskwalificaties van de overheid en daarmee bedoelde men: de persoon die een (elektrische) kantoormachine 
bediende. Het mecanografische stadium gaat aan het stadium van de informatisering vooraf.
(7) Voor het begrip ‘kinderbijslag’ werden in de bronnen verschillende synoniemen gebruikt zoals gezinsbijslag, 
gezinstegemoetkoming, kindergeld. Wij gebruiken ‘kinderbijslag’. De omschrijving ‘niet-loontrekkenden’ heeft 
betrekking op iedereen die niet behoorde tot de groep van loontrekkenden. Dus alle zelfstandige beroepen, ook 
werkgevers, landbouwers en hun helpers, bedieners van erediensten, huispersoneel. Dus niet te herleiden tot 
zelfstandigen.
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In ons onderzoek hebben wij een sociaal-constructivistische benadering gehanteerd: 
het bestuderen van meervoudige sociaal geconstrueerde werkelijkheden (zoals de so-
ciale zekerheid), met een focus op de interactie tussen technologie en maatschappij. 
We beschouwen de sociale zekerheid als een groot sociaal-technisch systeem, dat 
samengesteld is uit technische naast juridische, politieke, socialeprobleemoplossen-
de componenten, die enerzijds sociaal geconstrueerd worden en anderzijds vorm 
geven aan de samenleving8. De interactieve dynamiek tussen deze componenten, het 
proces van de wederzijdse aanpassing en de evolutie daarvan, behoren tot het studie-
domein van de historicus9 die de verwevenheid van al die componenten beschrijft 
als zou het een naadloos web zijn10. Een van deze componenten is het institutioneel 
artefact: het infrasysteem Maatschappij voor Mecanographie11. De studie van de 
evolutie van dit infrasysteem in relatie tot de sociaal-technische context levert een 
ander inzicht in de ontwikkeling van de sociale zekerheid.

Rest ons de vraag ‘So what?’, Wat is de relevantie van de vaststelling? Het antwoord 
schuilt in de actualiteitswaarde. Heden zijn vele maatschappelijke kwesties, die 
rechtstreeks voortvloeien uit de gekozen opties van 1944, brandend actueel, zoals 
de problematiek van de ‘derde betaler’, het al dan niet laten verder bestaan van de 
kassen voor kinderbijslag, de regionalisering van de sociale zekerheid. De tentakels 
van het verleden reiken nog heel sterk tot het heden. Door een begrip van de histo-
rische antecedenten krijgt men inzicht in actuele weerstanden en in elementen van 
padafhankelijkheid. Een andere vraag: bepaalde de technologie de structuur van de 
sociale zekerheid of vice versa in 1944? En, naar analogie, hoe zit het vandaag met 
het technologische raam van de sociale zekerheid dat diep verdoken zit in de virtuele 
geborgenheid van de technocratische coulissen?

(8) Wiebe E. Bijker, De sociale constructie van netwerken en technische systemen; nieuwe perspectieven voor de 
techniekgeschiedenis, in Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek (JbGBT), nr. 4, 1987, p. 10. Wij 
verwijzen verder naar de gebundelde essays in Donald MacKenzie en Judy Wajcman (eds), The Social Shaping of 
Technology, Open University Press, Berkshire, 1999. En: Wiebe E. Bijker en John Law (eds), Shaping Technology/
Building Society. Studies in Sociotechnical Change, MIT Press, Cambridge, 1992. En: Wiebe E. Bijker, Thomas 
Hughes en Trevor Pinch (eds), The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology 
and History of Technology, MIT Press, Cambridge, 1989.
(9) Zie daarover: Do Technologies Have Trajectories?, in Wiebe E. Bijker en John Law (eds), Shaping Technology/ 
Building Society, (…), Cambridge, pp. 17-19, 1992. Een vraagstuk dat in bijgevoegde essays wordt uitgewerkt. 
Voor de beschrijving van de kenmerken van een Groot Technisch Systeem, zie: Alain Gras, Les macro-systèmes 
techniques, Presses Universitaires de France, Parijs, 1997.
(10) Wiebe E. Bijker, The Social Construction of Fluorescent Lighting, Or How an Artifact Was Invented in Its 
Diffusion Stage, in Wiebe E. Bijker en John Law (eds.), Shaping Technology/Building Society…, p. 97.
(11) De Maatschappij voor Mecanographie werd opgericht in 1939 ter uitvoering van de wetten van de kinderbijslag 
door gebruik te maken van mecanografische middelen. We ontlenen de term ‘infrasysteem’ aan Arne Kaijser, The 
dynamics of infrasystems. Lessons from history. Paper read at the 6th International Summer Academy on Technology 
Studies. Urban Infrastructure in transitions: What Can We Learn from History?, Deutschlandsberg, Oostenrijk, 11-
17 juli, 2004, als zijnde het onderdeel van een sociaal-technisch systeem dat vooral bestaat uit infrastructurele ele-
menten. Te vergelijken met bijvoorbeeld een spoorwegstation, als onderdeel van een verkeersnetwerk, of een haven 
(kades, kranen, stapelplaatsen, werkmethodes, havenarbeiders, …) als onderdeel van transportnetwerk.
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2. DE BASIS VAN EEN NIEUW SOCIAAL-TECHNISCH SYSTEEM: DE KINDERBIJSLAG,  
 GEACCAPAREERD DOOR DE WERKGEVERS 

Deze analyse begint bij de introductie van de kinderbijslag in de eerste helft van de 
jaren twintig. In de toenmalige sociaaleconomische context was het discours over de 
rol van het ‘gezin’ (dat werd beschouwd als de hoeksteen van de maatschappij), de 
vrouw (als gevolg van het maatschappelijke debat over vrouwenarbeid) en het kind 
(als gevolg van het debat over kinderarbeid) gewijzigd: maatschappelijke protectie 
werd als logisch en noodzakelijk beschouwd. Er waren uiteenlopende visies over 
de organisatie van deze bescherming, maar de patroons vonden dat ze best hun ei-
gen verantwoordelijkheid konden opnemen. Men beschouwde het behoud van een 
sociale vrede als een voorwaarde voor een goed draaiende economische productie. 
Kinderbijslag zou een band creëren tussen patroon en arbeider en dus de producti-
viteit opvoeren12. De kinderbijslag verschafte de patroons ook een alternatief voor 
looneisen, die het exclusieve (strijd-) terrein waren van de vakbonden. De eisen tot 
hoger loon waren veelal geïnspireerd door de materiële toestand van werknemers 
thuis: hongerige kinderen maakten ouders opstandig en dat vertaalde zich in loon-
eisen, zeker in de tijd vlak na WO I, die een sterk inflatoire periode was met koop-
krachtdaling en stijgende winsten en dus sociale spanningen met zich meebracht. 
Veel werkgevers weigerden de lonen op te trekken, en vonden in kinderbijslag een 
alternatief. Kindergeld was ook een middel om de nataliteit te bevorderen en dus 
het arbeidspotentieel op peil te houden. Nataliteit had voor de patroons vooral een 
economische betekenis: beschikken over voldoende arbeidspotentieel in de onmid-
dellijke omgeving was een garantie voor de groei van het bedrijf en voor economi-
sche welvaart en expansie.

Verschillende redenen dus voor het patronaat om actief te zijn op dit vlak. Vanaf de 
jaren twintig betaalden meerdere bedrijven ‘kindergeld’ uit en werden er kinderbij-
slagkassen opgericht. De werkgevers beschouwden dit stelsel als hun domein, ook 
wanneer vanuit politieke hoek initiatieven werden genomen.

De eerste mijlpaal in de institutionele evolutie was de Wet van 1930 die voorzag 
in een toekenning van kinderbijslag voor alle werknemers. De financiering en de 
uitbetaling bleven voorbehouden aan de patronale kassen voor kinderbijslag (ge-
organiseerd in de ACAF, een onderafdeling van het CCI). Met lede ogen, en niet 
zonder enige weerstand, hebben de patronale kassen vrede genomen met de op-
richting van een weliswaar paritair beheerde nationale compensatiekas die instond 
voor solidariteit tussen de verschillende kassen. Nog erger vonden zij de oprichting 
van een Nationale Hulpkas, waarbij werkgevers zich konden aansluiten die geen 
patronale kas hadden gekozen. Dit werd beschouwd als een vorm van ‘étatisme’ en 
dat was zowat het allerlaatste wat ze wilden: dat de Staat in deze sector, hun sector, 

(12) Margo De Koster, Kostbare Kinderen …, p. 65.
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actief zou worden. De toenmalige directeur van het CCI, en dus van het ACAF, Paul 
Goldschmidt13, had dan wel gepleit om zelf een organisatie op te richten op louter 
privébasis, maar dit werd niet aanvaard door de afgevaardigden van de patronale 
kinderbijslagkassen, ook al bleef de behoefte aan een instelling bestaan die de meca-
nografische verrichtingen voor de kassen zou uitvoeren14.
In praktijk bleef de sector kinderbijslag exclusief patronaal domein, ondanks proble-
men van wanbeheer, politieke bedenkingen en kritieken.

Een tweede mijlpaal was de Wet van 1937, die voorzag in de veralgemening van de 
kinderbijslag voor niet-loontrekkenden15. De wet zelf was het politieke antwoord 
op een manifest ongenoegen van de zelfstandigen die bij de verkiezingen van 1936 
een duidelijk foert-signaal hadden gegeven aan de traditionele politieke partijen ten 
voordele van het rechtse VNV en REX. Pas wanneer het wetsvoorstel op het politieke 
forum kwam en meer concrete vorm begon aan te nemen, reageerden de werkgevers 
en hebben ze geprobeerd de uitvoering van de wet naar hun hand te zetten. Daartoe 
bestond de mogelijkheid omdat de oorspronkelijke wet van 1937 een kaderwet was, 
waarmee Minister Delattre de politieke controverses wist te counteren. De diensten, 
in praktijk was dit Hector Mavaut de directeur-generaal van het Ministerie van Ar-
beid, kregen dus nog de tijd om de praktische organisatie bij te werken16.

(13) Paul Goldschmidt (1890-1969), ingenieur, behorende tot een vooraanstaande Brusselse, Joodse familie is een 
centrale figuur in ons verhaal. Vanuit de patroonsorganisatie CCI en ACAF was hij na de Eerste Wereldoorlog 
de drijvende kracht achter de oprichting van patronale kinderbijslagkassen. Hij zetelde in verschillende officiële 
organen van de kinderbijslag. Hij was het patronale aanspreekpunt voor politieke instanties bij de behandeling van 
onderwerpen i.v.m. sociale zekerheid. Hij was de initiatiefnemer tot oprichting van de MvM. Tijdens de oorlog 
werd hij verwijderd uit al zijn officiële functies, maar maakte hij deel uit van het Clandestiene Comité dat het 
Sociaal Pact heeft voorbereid. Na de oorlog werd hij de eerste algemeen directeur van de RMZ. Hij bleef dit tot 
aan zijn pensioen (1958). Goldschmidt had een passie voor literatuur, muziek, wiskunde en techniek. Hij was een 
innovator bij uitstek, met een brede maatschappelijke visie. Hij publiceerde over techniek, de maatschappelijke rol 
van een ingenieur, demografische analyses, sociale kwesties. Een uitgebreide beschrijving in: Nadia Lubelski-Ber-
nard, ‘Paul Goldschmidt-Clermont’, in Nouvelle Biografie Nationale, tome 10, pp. 203-209; Jean Puissant, ‘Paul 
Goldschmidt (-Clermont)’, in Ginette Kurgan-van Hentenryk, Serge Jaumain en Valérie Montens (eds.), Diction-
naire des patrons en Belgique: les hommes, mes entreprises, les réseaux, Brussel, pp. 325-326.
(14) AV ACAF 1930.03.05, (Soma, ACAF, AA 1716). Ook op de AV 1 oktober 1930 werd nog gepleit voor 
de oprichting van een ‘technische verwerkingsinstelling’, in navolging van Paul Goldschmidt. Maar men ging 
er niet op in.
(15) De omschrijving van de doelgroep was: iedereen die geen deel uitmaakte van de groep van loontrekkenden, 
dus alle zelfstandige beroepen, ook werkgevers, landbouwers en hun helpers, bedieners van erediensten; samen-
gevat: de niet-loontrekkenden. Wij gebruiken de term ‘vrije beroepen’.
(16) Hector Mavaut  (186? -1947) jurist, was leidinggevend ambtenaar bij de diensten van het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg. Hij is ook bekend als auteur van een studie over zondagwerk. Hij was nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van de wetgeving rond kinderbijslag en auteur van de wet op kinderbijslag voor vrije beroepen 
(1937). Hij werd na zijn pensioen (1938) opnieuw actief en in praktijk de drijvende kracht van de diensten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Hij was medeoprichter van de MvM, en nauw verbonden met de patroonsorganisatie 
ACAF. Door vriend en vijand werd hij geroemd om zijn kennis van de problematiek inzake kinderbijslag. In zijn 
geschriften en tussenkomsten toont hij zich als een deskundig, onbesproken ambtenaar, een levende versie van het 
Webers’ modeltype van de bureaucraat-ambtenaar. Er is me geen biografische notitie bekend.
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Op dat moment begon de patroonsorganisatie, op aanstichten van Paul Gold-
schmidt, aan haar beïnvloedingspolitiek. Het doel was niet zozeer om deze sector te 
domineren, maar vooral te voorkomen dat hun sector besmet zou worden door deze 
nieuwe tak, met als mogelijk gevolg dat de Staat zich ermee zou bemoeien. Daarom 
nam de patroonsorganisatie het initiatief tot oprichting van sociale secretariaten, die 
de praktische uitvoering van de wet op zich zouden nemen. Dit was een strategische 
optie om te voorkomen dat de bestaande kinderbijslagkassen overstag zouden gaan 
door de massale aansluiting van de duizenden zelfstandigen. Goldschmidt was op-
nieuw bevreesd dat dit de voedingsbodem zou kunnen worden voor ingrepen van de 
overheid, dus ‘étatisme’ en dus verlies van terrein voor de werkgevers. Nog een groter 
gevaar zag hij in het voorstel om naar analogie met de gekozen structuur van de wet 
van 1930 een nationale kas voor kinderbijslag voor de niet-loontrekkenden op te 
richten, want die zou kunnen uitgroeien tot een omvangrijke staatsinstelling. Het 
grote verschil met de wet op kinderbijslag voor werknemers was dat de doelgroep zo 
heterogeen en massaal was, en overigens helemaal niet georganiseerd. Dus het was 
niet denkbeeldig dat die honderdduizenden zelfstandigen zich zouden aansluiten bij 
de nationale kas.

Een bijkomende dreiging zag de ACAF in het mogelijke misbruik van beide stelsels, 
waardoor hun eigen kinderbijslagstelsel ondermijnd zou worden. Op basis van deze 
zorgen werd er een concrete strategie ontwikkeld. Goldschmidt stelde voor om een 
dwarsverbinding te leggen tussen beide stelsels: de oprichting van een centrale instel-
ling, een coördinatiecomité, dat een controlerende functie zou krijgen door een cen-
tralisatie van gegevens in één centraal bestand. De uitvoerders (de kassen) zouden 
op vastgestelde momenten, en volgens een afgesproken formaat gegevens moeten 
doorgeven aan dit centrale organisme zodat eventuele dubbele betalingen zouden 
kunnen worden geïdentificeerd. Maar dit coördinatiecomité zou de controletaken 
niet zelf moeten uitvoeren. Goldschmidt dacht eerder, net zoals in 1930, aan een 
nieuwe instelling op privébasis en onder de vorm van een coöperatie, gevormd door 
aangesloten kassen, dus onder beheer van de patroonsorganisatie. Hij stelde voor 
om deze organisatie uit te rusten met de modernste middelen om een maximale 
efficiëntie te bereiken en dit waren mecanografische machines. Op dat moment was 
men er helemaal nog niet uit welk systeem men zou installeren: ponskaartmachines, 
boekhoudmachines, adresseermachines. Maar het stond vast: het moesten mecano-
grafische machines zijn. Net zoals de Amerikaanse overheid in 1935 gekozen had 
voor een mecanografische toepassing voor de uitvoering van de Social Security Act. 
Met het oog daarop had IBM (de Hollerith-machines) de ‘collator’ op de markt 
gebracht17. Dit toestel vervolledigde de mecanografische ketting die nodig was om 
ingewikkelde administratieve processen binnen de sociale zekerheid uit te voeren. 

(17) Lars Heide, Punched Card Systems and the Early Information Explosion 1880-1945, Baltimore, pp. 211-221, 
2009.
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Die uitbreiding van functies liet deze technologie toe om op een maatschappelijk 
macroniveau door te stoten.

De keuze voor de mecanografie illustreert de maatschappelijke acceptatie van deze 
technologie op het einde van de jaren dertig zowel bij bedrijfsleiders als academici18. 
Het was een technische component – het machinisme – in de wijd gepropageerde 
techniek van ‘wetenschappelijke organisatie van het werk’ en het kreeg een ideolo-
gische vertaling als zijnde een instrument tegen bureaucratisering en verstaatsing19. 
Die visie werd uitgedragen door meerdere personen, maar vooral door Paul Gold-
schmidt. In de sector kinderbijslag had de nieuwe technologie overigens meerdere 
promotors. Personen zoals Hector Mavaut, Paul Goldschmidt, Georges De Leener20 
en Fernand Delory waren maatschappelijk invloedrijke figuren, die ook in de sector 
van de kinderbijslag een prominente rol speelden21. Zij hadden zich herhaaldelijk 
voorstander betoond van wetenschappelijk bedrijfsbeheer, mecanografie en machi-
nisme. Men kan spreken van een ‘coalitie van actoren’ die op eenzelfde manier den-
ken wanneer er een probleem moet worden opgelost, zodat er eensgezindheid is 

(18) Met de NMBS als koploper, zie: Eric Geerkens, La rationalisation dans l’industrie belge: les réalisations 
de la Société Nationale des Chemins de fer Belge (1926-1940), in Revue belge de philologie et d’histoire, Tome 
76 fasc.2, pp. 443-500, 1998 en Eric Geerkens, La rationalisation dans l’industrie belge de l’Entre-deux-guerres, 
Brussel, 2004. Hij beschrijft op p. 68 het bezoek van Belgische delegatie aan het Amerikaanse bedrijfsleven in 
1918, die toen kennis nam met het welslagen van het Taylorisme. Hector Mavaut was een van de deelnemers.
(19) De term ‘machinisme’ werd gebruikt als synoniem voor de mechanisatie van de administratie. Het werd tot 
een begrip verheven door Antoine MAS, in zijn standaardwerk over mecanografie: Antoine MAS, L’introduction 
du Machinisme dans le Travail Administratif. Ses aspects technique, économique et social, Leuven, Gembloux, s.d.
(20) De Leener Georges (1879-1965), ingenieur en hoogleraar economie aan de ULB. Is auteur van verschil-
lende publicaties over bedrijfsbeheer, economie, demografie en sociale zekerheid (kinderbijslag). Hij was des-
kundige-raadgever bij reorganisatieprojecten van bedrijven en instellingen. Hij werd de eerste voorzitter van het 
Comité nationale belge d’organisation scientifique (CNBOS -1926), dat actief betrokken was bij de modernise-
ring van de NMBS en dat er o.m. de mecanografie introduceerde. Tevens betrokken bij de in 1925 opgerichte 
Ecole d’ergologie waar hij de ‘principes généraux de l’organisation scientifique du travail’ doceerde, met als 
collega-docent: Paul Goldschmidt. Hij was een expliciet voorstander van de wetenschappelijke bedrijfsvoering 
van Frederick Taylor en het economisch liberalisme. Kenneth Betrams omschreef zijn werk als ‘une sociologie 
économique ancrée dans l’histoire et marquée par la description minutieuse du phénomène organisationnel’, in 
Nouvelle Biographie National, t.IX, pp. 123-126.
(21) Fernand Delory (1887-1978) is vooral bekend als directeur-generaal van de NMBS van 1946 tot 1951.
Hij was het type van selfmade man die zonder specifieke opleiding tot de hoogste maatschappelijke regionen 
doorstootte. In zijn carrière bij de NMBS kwam hij uitgebreid in contact met de mecanografie als directeur van 
de inspectiediensten in de jaren dertig. Toen al was hij betrokken bij de instellingen van de kinderbijslag als be-
leidsverantwoordelijke. Bij het uitbreken van de oorlog vertrok hij als financieel directeur met de inhoud van de 
kluis van de NMBS naar Londen, waar hij bij aankomst werd geïnterviewd door een krant die publiceerde met 
als titel ‘The man who tricked the Nazi’s’. In september 1940 was hij terug op post, zowel bij de NMBS als bij de 
MvM. Hij bleef beleidsverantwoordelijke bij de MvM tot aan zijn overlijden in 1978, de dag dat een chauffeur 
van MvM hem kwam ophalen. Delory was een typische invloedrijke achtergrondfiguur, die zeer moeilijk histo-
risch te duiden is. Hij liet zeer weinig geschriften na. In de verslagen profileerde hij zich nauwelijks behoudens 
als een bewaker van bedrijfsnormen. Een beknopte biografie in: Fernand Delory (1887-1978). Een man in de 
schaduw, in Symbiose, 12, pp. 20-21, 2014. En: M. Fernand Delory, Directeur Général quitte la S.N.C.B., in 
Trains, nr. 10, pp. 1-10, 1952. Tevens een notitie op http://nl.wikisage.org/wiki/Fernand_Delory.
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over de voorgestelde oplossing. Het is een mengeling van geloof, verwachtingen en visie 
die zij deelden. Een dergelijke coalitie van actoren creëert de mogelijkheid tot techno-
logieveranderingen22. In de sector van de kinderbijslag was deze coalitie heel actief: een 
handvol mensen had sleutelposities in de verschillende organen van de sector kinderbij-
slag. Er was dus een positieve context voor de keuze van een mecanografisch systeem.

Heel wat verzuchtingen van de patroonsorganisatie vinden we terug in de uitvoerings-
besluiten, die pas eind 1938 werden uitgevaardigd23. Op vele vlakken is de voorgestelde 
organisatie van de kinderbijslag voor niet-loontrekkenden een doorslag van het stelsel 
van de loontrekkenden (1930). Zo werd er een centraal orgaan voorzien, de Nationale 
Onderlinge Kas (NOK), een parastatale paritair beheerde instelling, en de feitelijke 
beheerder van het stelsel voor niet-loontrekkenden. De voornaamste taak was het orga-
niseren van de nationale solidariteit. De bijdrageplichtigen konden zich organiseren in 
(nieuw op te richten) speciale ‘primaire’ onderlinge kassen of secties van (in het kader 
van de wet van 1930 al bestaande) compensatiekassen. Zij die geen keuze hadden ge-
maakt werden via een ‘speciale dienst’ ingeschreven in de Onderlinge Hulpkas. In de 
schoot van deze Onderlinge Hulpkas werd een Beperkt Comité opgericht, belast met 
de eventuele ontheffing of vermindering van de bijdrage. Beide instellingen werden 
paritair beheerd, met een duidelijk overwicht van de patronale vertegenwoordiging. De 
instellingen konden hun administratieve werkzaamheden uitbesteden.

Opmerkelijk was ook de oprichting van het Speciaal Bureau voor Dépistage, be-
heerd door het Speciaal Comité voor Dépistage met als taak het actief opsporen 
van diegenen die zich nog niet hadden aangesloten bij een primaire kas, noch bij de 
Onderlinge Hulpkas. Deze dienst was nodig want de doelgroep van de 1,29 miljoen 
niet-loontrekkenden moest nog volledig worden geïdentificeerd. In overeenstem-
ming met de betrachtingen van de patroonsorganisatie werd er een Coördinatie- 
comité opgericht dat zorgde voor afstemming tussen de twee verrekeningkassen. Dit 
Coördinatiecomité kreeg een operationele werking met de Coördinatiedienst, en 
‘voerde werken van administratieven aard uit, die samen de Nationale Onderlinge 
Kas en de Nationale Compensatiekas aanbelangden’24. Deze administratieve taken 
waren in hoofdzaak van controlerende aard met de bedoeling om misbruiken te 
voorkomen door na te gaan of er geen dubbel gebruik was. Om te kunnen contro-
leren werden de kassen verplicht een dubbel fichestelsel aan te leggen25. Maar de 
operationele uitvoering kon worden uitbesteed.

(22) Het begrip coalitie van actoren wordt gehanteerd in het sociaal constructivisme als een van de kernele-
menten in de doorbraak van een technische innovatie, zie: Peter Hofman, Innovation and Institutional Change. 
The transition to a sustainable electricity system, doctoraatsproefschrift, Universiteit Twente, p. 190 e.v. , 2005.
(23) Organiek Koninklijk Besluit dd. 22 december 1938, voorzien bij de wet van 10 juni 1937, houdende uit-
breiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkenden, gepubliceerd in het B.S. dd.  
4 februari 1939. Heel grondig besproken in: Pierre Gosseries, Les Allocations Familiales aux Non-Salariés en Bel-
gique. Commentaire de la Loi du 10 juin 1937 et de l’Arrêté Royal Organique du 22 décembre 1939, Brussel, 1939.
(24)  Art. 251 van het Organiek Koninklijk Besluit dd. 28 december 1938.
(25) De primaire onderlinge kassen en de onderlinge secties van de compensatiekassen.
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De werkgevers hebben deze operationele uitvoering proberen te accapareren door 
uit te pakken met hun voorstel om een aparte technische instelling op te richten. 
Al op de installatievergadering van de Nationale Onderlinge Kas (13 februari 1939) 
diende Goldschmidt het ACAF-voorstel in om een mecanografische dienst op te 
richten26. Op 7 maart 1939 werd het voorstel goedgekeurd tijdens de installatiever-
gadering van het Coördinatiecomité27. De daaruit voortvloeiende ‘Sous-commis-
sion pour la mécanographie’ nam op 12 april 1939 de vorm aan van een feitelijke 
vereniging ‘Allocations Familiales – Société de Mécanographie’28, die op 10 februari 
1940 het statuut van vereniging zonder winstgevend doel aannam29. Deze organi-
satie kreeg als opdracht het uitvoeren van werken van alle organen van het stelsel 
van de kinderbijslag door gebruik te maken van een mecanografische infrastructuur.

De patroonsorganisatie heeft dus haar stempel kunnen drukken op deze sector van 
de sociale zekerheid, maar zij haalde haar slag niet volledig thuis. De nieuwe orga-
nisatie kreeg het juridische statuut van een vzw en niet van een coöperatieve vereni-
ging, ondanks het feit dat Goldschmidt al een aantal kinderbijslagkassen bereid had 
gevonden om financieel toe te treden. Het bestuur van de vereniging kreeg ook een 
hybride samenstelling.

In de RvB zetelden individuen die, of officieus afgevaardigd werden door de pa-
rastatale instelling, of door een kinderbijslagkas of te persoonlijken titel. De leiding 
werd toevertrouwd aan Fernand Delory als voorzitter van de RvB en aan Etienne 
Schotsmans als directeur30.

(26) Verslag van de installatievergadering van de Nationale Onderlinge Kas voor Kinderbijslag, 1939.02.13 
(Archief Smals, verslagboeken). Een uitgebreidere analyse in: Michel Liesse en Raphaël Van Lerberge, Smals 
Development. 1939-2014, Smals paper nr. 2, Brussel, p. 72 e.v., 2014.
(27) Verslag installatievergadering Coördinatiecomité, 1939.03.04 (Archief Smals, verslagboeken).
(28) Verslag van de Sous-Commission pour la Mécanographie, 1939.04.12, pp. 3-4. (Archief Smals, verslagboeken).
(29) B.S., 10 februari 1940. De statuten dragen als datum van ondertekening 1 februari 1940. Ze werden 
officieel geregistreerd bij het Staatsblad op 6 februari 1940, volume 834, folio 55, case 18. De overgang tussen 
een feitelijke vereniging en een officieel vzw-statuut nam dus heel wat tijd. Er ontstond een (constructief ) debat 
over de plaats die participerende leden (zij die diensten afnamen) moesten innemen t.o.v. stichtende leden (de 
instellingen die startkapitaal aanbrachten) in de beheersstructuren.
(30) Etienne Schotsmans, afkomstig uit Lille die zich in België vestigde na huwelijk met Isabelle Delstanche, de 
schoonzus van Paul Goldschmidt. Hij genoot geen hogere opleiding. Hij werd door Paul Goldschmidt betrok-
ken bij het uitrollen van de mecanografie in de kinderbijslag, eerst als coauteur van een studie over de oprichting 
van een maatschappij voor mecanografie, later – in 1939 – als directeur van de MvM. Hij bleef dit tot 1964. 
Hij manifesteerde zich als een uitstekend mecanograaf-bedrijfsleider die de MvM doorheen de ganse opstartfase 
heeft geloodst tot en met de overgang naar de IT. Hij verstond de kunst om de administratieve behoeften te 
vertalen in mecanografische oplossingen. Hij produceerde talrijke (bedrijfs-) studies over de mecanografische 
organisatie. Hij was verbonden aan de familie Gutt, door een huwelijk van een van zijn kinderen Zie: Pioniers 
van Smals te Ohain, in Symbiose, nr. 54, april 2014, p. 21.



406

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2016

In de RvB zetelden geen politici maar met de aanwezigheid van Hector Mavaut (ka-
tholiek), Paul Goldschmidt (liberaal) en Fernand Delory (socialist) was er een politieke 
verankering. Geen van vermelde personen had op dat moment openlijke politieke con-
necties. Ze maakten deel uit van een groep van technocraten-ambtenaren weliswaar met 
een politieke kleur, maar niet louter in dienst van een politieke strekking. Deze groep had 
als actieveld de vele overheidsdiensten en parastatale instellingen. De MvM had daarmee 
rechtstreekse banden met het politieke niveau van het land. De instellingen, en niet de 
private personen, deden elk een financiële inbreng waarmee het mecanografische systeem, 
type ponskaartmachines van IBM, type Hollerith, werd aangeschaft31. Er werd personeel 
aangeworven, een gebouw gezocht en operationeel gemaakt, een organigram uitgetekend, 
zodat men kon starten in juli 1939. Maar de opdrachten bleven uit want noch het Co-
ordinatiecomité, noch de Nationale Onderlinge Kas, noch de Hulpkas hadden op dat 
moment een werking. Pas op 10 oktober 1939 kon men dan uiteindelijk officieel van 
start gaan met 10 perforatrices, 4 codificateurs, 2 operateurs en 1 klasseerder, die waren 
opgenomen in een organigram van 6 diensten: secretariaat, codificatie, perforatie, ma-
chines, het klassement en het magazijn. Op het eind van de maand had men 100.000 
ponskaarten opgemaakt. Dit was niet voldoende, en de activiteiten bleven op een laag 
pitje staan. De Maatschappij kwam in een fase van onzekerheid over het voortbestaan.

Dit hield verband met het zeer moeizaam uitrollen van de wet van 1937. De oprich-
ting van de verschillende instellingen verliep met heel wat problemen maar het van 
start gaan met een operationele werking bleek nog moeilijker. Men had zich als doel 
gesteld om in 1938 alle niet-loontrekkenden in te schrijven en in 1939 alle andere (de 
zogenaamde niet-loontrekkende arbeiders zoals ‘bedienaars van erediensten, landbou-
wers en hun helpers enz.’). Maar dit bleek té ambitieus. Door de laattijdigheid van de 
organieke besluiten konden de jaren 1938 en 1939 moeilijk geregulariseerd worden. 
Begin 1940 was slechts een fractie van de niet-loontrekkenden ingeschreven. Ook de 
verschillende kassen bleven in gebreke en zonden geen gegevens door32.

3. DE INSTITUTIONELE ONTWIKKELING VAN EEN SECTOR VAN SOCIALE VERZEKERINGEN  
 – KINDERBIJSLAG – TIJDENS DE OORLOG   

Gedurende de vijandelijkheden van mei 1940 werden de activiteiten van zowel de 
ministeriële diensten als de MvM gestaakt. Ook de diensten van de postcheques 
hadden hun werkzaamheden tijdelijk opgeschort en veroorzaakten door het niet 
beschikbaar zijn van de financiële middelen een tijdelijke onderbreking van de be-
talingen van de kinderbijslag. Maar in juli 1940 konden de kinderbijslagkassen hun 
werkzaamheden hervatten, tot tevredenheid van de werkgevers33.

(31) Een startkapitaal van 500.000 BEF werd ingebracht door de Nationale Kassen als lening aan 3% voor 3 jaar.
(32)  RvB Onderlinge Hulpkas, 1940.07.17 (ARAB, Onderlinge Hulpkas voor Kindertoeslagen, 1).
(33) AV ACAF, 1940.07.17 (Soma, ACAF, AA 1716).
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De oorlogsomstandigheden veroorzaakten ook een ontreddering op het vlak van de 
leiding. Door de vlucht van een aantal verantwoordelijken van de nationale instel-
lingen ontstond er een machtsvacuüm bij de ministeriële diensten en bij de parasta-
talen34. Die vlucht was gepland: bij de voorbereiding van de oorlog had men in de 
schoot van de Raden van Bestuur van de nationale kassen een noodscenario opge-
steld voor beide stelsels. Dit voor het geval dat door een eventuele bezetting de beta-
ling van kinderbijslag onmogelijk zou worden. Men zou de financiële reserves laten 
overbrengen naar filialen van de Nationale Bank in zetels, die mogelijks (nog) niet 
bezet waren: Brugge en Kortrijk. Enkele kinderbijslagkassen werden gemandateerd 
om de kinderbijslag verder te betalen. Bij de komst van de Duitsers in mei 1940 
werd dit plan gedeeltelijk uitgevoerd: Maurice De Voghel, de nationale directeur 
van de kinderbijslagdiensten, vertrok, daartoe gemandateerd, naar Frankrijk en ging 
het geld afhalen, maar raakte niet over de Franse grens en moest terugkeren. Andere 
leidinggevenden waren wekenlang afwezig … Na het beëindigen van de gevechten 
maakte de nieuwe overheid een zaak van deze afwezigheden om het machtsvacuüm 
op te vullen met eigen mensen. De nieuwe autoriteiten, zowel de Belgische als de 
Duitse bezetter, de vlucht aangrepen om een eerste zuivering door te voeren en de 
terugkomst van vroegere verantwoordelijken te verhinderen. Betrokkenen moesten 
zich verantwoorden voor een beoordelingscommissie, die verdacht snel van start 
ging35. Ondertussen werden bepaalde cruciale vacante functies ingenomen. In de 
loop van de daaropvolgende dagen werden enkele van de vroegere verantwoordelij-
ken uit hun functie verwijderd.

3.1. DE EXPLOSIEVE GROEI VAN HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR NIET- 
 LOONTREKKENDEN (VRIJE BEROEPEN) TIJDENS DE OORLOG

Met de komst van de nieuwe bestuurders verkreeg het stelsel een andere leiding en 
afstemming met de gewijzigde autoriteit en veranderden de beleidslijnen. Zo vaar-
digden op 9 oktober 1940 de secretarissen-generaal het besluit uit om het stelsel van 
kinderbijslag voor vrije beroepen (niet-loontrekkenden) tijdelijk op te schorten en 
vanaf 1 januari 1941 opnieuw van start te gaan36. Deze beslissing was ingegeven uit 

(34) Fernand Delory was naar Engeland gevlucht met de inhoud van de kas van de NMBS. Pierre De Smet, 
voorzitter van de beide Kassen, was net zoals P. Goldschmidt naar Frankrijk gevlucht. George Dubar, direc-
teur-generaal bij de Nationale Onderlinge Kas bleef afwezig gedurende weken, Maurice De Voghel vluchtte 
– met toestemming – richting Frankrijk.
(35) Bekijk de opvolging van de gebeurtenissen: op 12 juni 1940 was er een vergadering in het bureau van C. 
Verwilghen om de zaak van de afwezige verantwoordelijken te bespreken en maatregelen te nemen. Zie: RvB Nat.
Comp.Kas, 1940.06.27 (FAMIFED, verslagboeken). De Verordenung om die personen voor onderzoekscommis-
sies te brengen, dateert van 18 juli 1940, en verscheen in het Verordenungsblatt, dd. 25 juli 1940, en werd geoffi-
cialiseerd in het Belgische Staatsblad van 29 juli 1940; dus kort na het einde van de gevechten en meerdere weken 
voor het officialiseren van de maatregelen, nam de secretaris-generaal al initiatief tegen afwezigen.
(36) Besluit dd. 9 oktober 1940 houdende gedeeltelijke schorsing wat betreft de jaren 1939 en 1940 van de 
toepassing van de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de 
niet-loontrekkende arbeiders, verschenen in B.S., 25 oktober 1940.
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schrik voor sociale gevolgen wanneer men massaal de bijdragen zou opeisen37. Dit 
kon een einde zijn van dit stelsel, dat tot dan niet naar behoren werkte en waartegen 
weerstand was.

Maar het tijdelijke machtsvacuüm had ook ruimte gecreëerd voor initiatieven van 
Hector Mavaut. Deze ambtenaar op rust, maar vooral deskundige op vlak van kin-
derbijslag, en auteur van de wet, was begin 1940 aangetrokken om de administratie-
ve diensten te organiseren. Na de onderbreking veroorzaakt door de krijgsperikelen 
werd hij in september opnieuw actief en nam hij het roer in handen. Hij zou de 
feitelijke leiding opnemen van deze sector van de kinderbijslag gedurende de oor-
logsjaren. Al in september 1940 installeerde hij het ‘Bureau de dépistage’ zodat werk 
kon gemaakt worden van het opzoeken en inschrijven van zelfstandigen. Tijdens het 
najaar 1940 herschreef hij de Koninklijke Besluiten. Met het Besluit dd. 1 februari 
1941 werden de verschillende KB’s gecoördineerd, zodat een herschikt consistent 
Besluit (voor kinderbijslag) kon worden toegepast38.

In dit Besluit stond de complexe administratieve organisatie beschreven. Niet expli-
ciet vermeld, maar impliciet aanwezig zijn de administratieve stappen (in kaart bren-
gen van de doelgroep, deze aanschrijven, bijdragen innen, controleren en opvolgen, 
betwistingen). Dit was een gigantische operatie: men schatte het aantal bijdragebe-
talers op 1,2 miljoen en het aantal kinderen op 500.000.

De eerste stap, het in kaart brengen van de doelgroep, was relatief eenvoudig voor 
de werkgevers, omdat deze bekend waren in het stelsel van de kinderbijslag voor 
werknemers. Maar de andere doelgroepen moesten worden geïdentificeerd. Daar-
toe werden verschillende informatiebronnen aangeboord, zoals de aangeslotenen bij 
de Kamers van Koophandel, kiezerslijsten en gegevens van gemeentebesturen. Dit 
verliep niet vlot in de aanvangsfase en in 1941 was het niet zeker of er voldoende 
bijdragen konden geïnd worden om de kinderbijslag te kunnen uitbetalen.

Op voorstel van Hector Mavaut besloot men het administratieve proces te activeren 
met begeleidende maatregelen, zoals de inschakeling van lokale correspondenten, 
die actief potentiële zelfstandigen zouden opzoeken en inschrijven39. In 1944 waren 

(37) RvB Onderl. Hulpk., 1940.07.17 (ARAB, Onderlinge Hulpkas voor Kindertoeslagen, document MCA, 
1940.07.17, p. 1).
(38) Besluit dd. 1 februari 1941 tot samenvatting van de KB’s dd. 22 december 1938 en  
2 september 1939, gegeven ter uitvoering van de wet van 10 juli 1937, houdende uitbreiding van de kindertoe-
slagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkende arbeiders, verschenen in B.S., 1 juni 1941.
(39) Het systeem van ‘correspondenten’ was voorzien in art. 288 van de wet later het besluit dd. 1 februari 1941. 
Zij werkten in opdracht van het Speciaal Comité, dat belast was met het opzoeken van onderworpen personen, 
maar die nog op geen enkele ledenlijst voorkwamen. Vooral de werkgevers binnen het ACAF hadden aange-
drongen op het activeren van dit systeem.
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er 485 lokale correspondenten actief. De tweede maatregel was de modus vivendi 
met de bestaande kinderbijslagkassen. In het Besluit dd. 1 februari 1941 was gesteld 
dat niet-loontrekkenden die niet waren ingegaan op het verzoek om een keuze te 
maken voor een kinderbijslagkas, en zich dus nog niet hadden aangesloten, in ieder 
geval zouden worden aangesloten bij de Nationale Hulpkas. In een volgend stadium 
zouden hun gegevens overgemaakt worden aan de kassen zodat zij konden aangeslo-
ten worden. De modus vivendi hield in dat de lijsten van potentiële ingeschrevenen 
eerst aan de kassen zouden worden overgemaakt. Deze kregen een vergoeding voor 
elke aansluiting, en hadden er dus alle belang bij om zo veel mogelijk zelfstandigen 
zo vlug mogelijk te kunnen inschrijven. Enkel diegenen die bleven weigeren werden 
aangesloten bij de Hulpkas. De maatregel had een dubbel doel: zo vlug mogelijk de 
zelfstandigen te ‘onderwerpen’ en de kleine kassen levensvatbaarder te maken.

Deze maatregelen, die sterk ondersteund werden door de werkgevers, hadden een 
bijzonder activerend effect. In het tweede semester van 1941 waren de inschrijvin-
gen massaal en steeds groeiend tot in 1945. In 1945 waren er 1.094.004 zelfstandi-
gen (inclusief helpers) ingeschreven.

Maar dit opvallende succesverhaal verliep niet zonder problemen. Eerst en voor-
al was er heel wat weerstand van de betrokkenen zelf, die weigerden te betalen40. 
Aanvankelijk was men tolerant, maar naarmate de achterstallen opliepen en dus 
ook het stelsel financieel gehypothekeerd werd, maakte men er rechtszaken van. Er 
werd zelfs een dienst opgericht om die rechtszaken te begeleiden. Parallel werd een 
administratief proces op punt gezet om de ‘achterstalligen’ en ‘weigeraars’ te identifi-
ceren, systematisch aan te schrijven en op te volgen. Ook instellingen die informatie 
moesten aanleveren, wilden niet altijd meewerken. Er was interventie nodig van 
hogerhand om de gemeentebesturen te verplichten om inlichtingen te verstrekken. 
In 1943 werd tevens een regeling gevonden om de landbouwers op te nemen in het 
stelsel van de kinderbijslag, maar opnieuw stonden praktische problemen in de weg 
(zoals het laten registreren van de oppervlakte van het bedrijf door erkende landme-
ters die een vergoeding vroegen).

Ook andere problemen, zoals de gebrekkige werking van de pas opgerichte kassen 
doken op. Uit de vele rapporten opgemaakt in de eerste jaren door de controledien-
sten, bleek dat de werking op het terrein vaak zeer moeizaam verliep en vele kassen 
administratief in gebreke bleven: bepaalde kassen hadden nauwelijks een register 
van ingeschrevenen, de boekhoudkundige verwerking was zeer problematisch en 
de interpretatie van de wetgeving was zeer dubieus. Vanaf 1943 werd de controle-

(40) In de streek van La Louvière was er in oktober 1941 zelfs sprake van georganiseerd verzet tegen de wet 
’37. De Raad van Bestuur diende daarop klacht in bij het parket en stelde zich burgerlijke partij, RvB NOK, 
1941.10.10 (FAMIFED, verslagboeken).
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politiek gewijzigd. Aanvankelijk hadden de controleurs een ondersteunende rol en 
vaak werden ze ingeschakeld in de werking van de kassen voor het opmaken van 
registers en de boekhouding. In 1943 werd een uniform boekhoudstelsel uitgewerkt 
en opgelegd aan de kassen. Vanaf dat moment deden de controleurs systematische 
controles op de werking en werden er sancties voorzien.

Deze ontluikende sector kende ook financieel een structureel probleem. Het stelsel 
moest in zijn eigen middelen voorzien. Het innen van de bijdragen verliep echter 
niet vlot, ondanks de opvolgingsprocessen, waardoor de inkomsten niet toereikend 
waren om de uitgaven te dekken. Dit gaf aanleiding tot een reeks van pittige discus-
sies. Hector Mavaut moest zich herhaaldelijk verdedigen voor de alsmaar stijgende 
uitgaven van de administratieve diensten maar steeds haalde het argument de bo-
venhand dat het in kaart brengen en aanspreken van de massa voor bijkomende 
inkomsten zorgden. Dit was ook zo, maar een financieel evenwicht kwam er niet. 
Het stelsel van de kinderbijslag voor niet-loontrekkenden bleef met problemen 
kampen. In mei 1943 waren er 961.221 ‘onderworpenen’ ingeschreven en dienden 
er over de jaren 1938-1942 296.872.631 BEF bijdragen betaald te worden, waarvan 
178.776.101 BEF was geïnd; 40% bleef dus achterstallig. De kinderbijslagkassen 
hadden 307.907.210 BEF vergoedingen te betalen, maar om een of andere reden 
was slechts 46% betaald41. Voorstellen om de uitgaven te beperken en het bedrag 
van de vergoedingen afhankelijk te maken van de inkomsten, en dus te laten da-
len, werden verworpen. Er bleef dan maar één oplossing over: extra tussenkomsten 
vragen aan de overheid. Daarvoor werd Fernand Delory, financieel directeur bij de 
NMBS en actief beheerder in de sector van kinderbijslag, ingeschakeld. Hij wist die 
te verkrijgen voor de werkingsjaren 1942 en 1943, wat voor zure reacties zorgde bij 
enkele werkgevers, die het helemaal niet begrepen hadden op een interventie van 
de Staat42. Het is merkwaardig dat de overheid deze tussenkomst deed en meteen 
verzaakte aan het uitgangspunt dat dit stelsel in eigen middelen moest voorzien. Het 
financiële evenwicht bleef problematisch tot na de bevrijding.

Ondanks al deze problemen was dit kinderbijslagsysteem op het einde van de Twee-
de Wereldoorlog algemeen van toepassing op de doelgroep van de vrije beroepen. 
Blijkbaar was er voldoende veerkracht om op deze problemen te reageren door sys-
tematisch corrigerende maatregelen te nemen en uit te voeren. Deze ontluikende 
instelling vertoonde een opvallende dynamiek en ontwikkelde begeleidende contro-
le- en opvolgingstechnieken.

(41) RvB NOK, 1943.05.06 (FAMIFED, verslagboeken, doc. nr. 164.).
(42) Zie brief van Gustave L. Gérard, dd. 21 april 1943, toegevoegd aan het verslag van de AV van het ACAF. 
(Soma, ACAF, AA1716).
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Dit staat in contrast met de stabiliteit in de sector kinderbijslag voor loontrekken-
den, die al een zekere maturiteit had en tijdens de oorlog zonder grote problemen 
verder functioneerde. In 1941 voerde het college van de secretarissen-generaal een 
algemene verhoging van de kinderbijslag door, en dit, onder druk van de zeer pre-
caire situatie van het merendeel van de bevolking. Het was een soort pasmunt voor 
de blokkering van de lonen en wedden en de dramatische stijging van de prijzen. In 
februari 1942 werd met terugwerkende kracht tot 1 april 1941 de geboortetoeslag 
veralgemeend voor elk kind43. Het bijhouden van een bestand van geboortes werd 
toevertrouwd aan de MvM. Op administratief-organisatorisch vlak waren er weinig 
wijzigingen. De instellingen (de compensatiekas en de hulpkas) hadden een zekere 
traditie op vlak van mecanografische verwerking en zetten deze verder in oktober 
1940 door het bestand van werkgevers op ponskaart te zetten, waardoor bijkomende 
controle- en opvolgingsactiviteiten konden worden uitgevoerd. Door de systemati-
sche registratie, en vooral door kruisbestuiving met de bestanden voor het stelsel van 
de niet-loontrekkenden, kon de groep van werkgevers worden uitgebreid, met een 
gunstig effect op de inkomsten als gevolg. Het aantal bijdragebetalende werkgevers 
steeg van 124.454 in 1940 tot 207.081 in 194544!

3.2. DE SUCCESVOLLE CO-EVOLUTIE VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR MECANOGRAPHIE
Gezien de afhankelijkheid van de werking van de instellingen van de kinderbij-
slag verliep de start van de MvM bijzonder moeizaam. De opdrachten bleven uit 
en tijdens de eerste oorlogsmaanden werd de werking volledig stopgezet. Deze fase 
van onzekerheid, vooral in de hand gewerkt door onstabiele omgevingsvariabelen, 
kwam ten einde in het najaar van 1940 met de opdracht van de Nationale Com-
pensatiekas om een bestand op ponskaarten te maken van zowel alle werkgevers 
die onderworpen waren aan het stelsel van de kinderbijslag (wet 1930), als van de 
rechthebbenden45. Dit was een belangrijke stap in het innovatieproces van de so-
ciale zekerheid want dit bestand werd in 1944 gebruikt voor de uitvoering van de 
Besluitwet van december 1944 op de invoering van de sociale zekerheid. Met deze 
opdracht werd de basis gelegd van een kennissysteem dat informatie op een mecha-
nische wijze kon verwerken. Dit werd een kerncompetentie van het bedrijf Maat-
schappij voor Mecanographie, die ook benut werd voor de exploitatie van het stelsel 
kinderbijslag-vrije beroepen.

(43) Zie: Pierre Gosseries, De veralgemeening van den geboortetoeslag ten behoeve der loontrekkenden in 
België, in Arbeidsblad, nr. 5, pp. 273-297, 1942.
(44) Georges De Leener, Vingt-cinq années de régime des Allocations familiales en Belgique, Office de Publicité, 
Brussel, pp. 150-151, 1947. Hij schreef de drastische stijging toe onder meer aan de toepassing van meer con-
troles door gebruik te maken van de dienst voor mecanografie (hij bedoelde de MvM).
(45) Note sur la réorganisation du fichier des assujettis à la loi du 4 aout 1930; en: Projet de circulaire à adresser 
aux caisses de compensation, beide toegevoegd aan verslag RvB NOK, 1940.10.30 (FAMIFED, verslagboeken).
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Parallel met de doorstart van de sector kinderbijslag voor vrije beroepen kwamen 
vanaf september 1940 de opdrachten massaal binnen. Mavaut steunde voor de uit-
voering van zijn activeringsmaatregelen hoofdzakelijk op de mecanografische ver-
werking door de MvM, zoals verzendingen, uitbetalingen, verwerking van aangiftes, 
overzichten maken en bestanden bijwerken. De aanpak van bovengeschetste proble-
men vertaalde zich in bijkomende opdrachten voor de MvM, zoals ondersteuning 
van de activiteiten van de lokale correspondenten, systematische opvolging van de 
‘debiteurs’, de ‘achterstalligen’, ondersteunen van de acties van de controles.

Deze toevloed aan opdrachten stelde de Maatschappij aanvankelijk voor grote pro-
blemen omdat men over onvoldoende capaciteit beschikte om deze werken uit te 
voeren, vooral dan omdat Hollerith-machines niet geleverd konden worden. Dit 
zorgde in 1942 voor paniekreacties. Voor voorzitter Delory was deze toestand zo 
ernstig dat hij de vraag stelde aan de andere partners of ze wel bereid waren verder 
te doen46. Een formeel antwoord werd niet gegeven en waarschijnlijk toetste hij af 
of de bereidheid er was om de kosten van de expansie te dragen. Uit de feiten bleek 
echter dat men verder wilde investeren. In 1943 waren de operationele problemen 
van de baan. Men had voldoende personeel in dienst en ook het uitgebreide ma-
chinepark kon het werkvolume aan. In die mate zelfs dat directeur Schotsmans in 
augustus 1943 kon stellen dat men vele achterstanden had kunnen wegwerken en 
dat men bijna op punt stond om de aangiften in het daaropvolgende semester te 
kunnen verwerken47. Ook de bestanden van de werkgevers en rechthebbenden op 
kindergeld waren praktisch afgewerkt. Hij bevestigde dit begin 1944: men werkte à 
jour en men kon uitkijken naar nieuwe opdrachten48.

We stellen dus vast dat, ondanks de oorlogsomstandigheden, de MvM een permanen-
te groei kende door te functioneren als een probleemoplossende component voor de 
werking van de kinderbijslag, vooral van de sector vrije beroepen. Er kwam een opval-
lende co-evolutie tot stand, waardoor de MvM tot maturiteit kwam: in 1944 had men 
een stabiele operationele structuur, zowel logistiek als infrastructureel en financieel.

Maar hoe kon de MvM groeien in de toch moeilijke oorlogsomstandigheden? Bekijken 
we vooreerst de uitbreiding van het personeelsbestand: 19 personeelsleden in 1939, 97 
in 1944, met een drastische stijging in 1941 en 1942. In 1943 was de stijging beperkt 
want door de uitbreiding van de 39- naar de 48-urenwerkweek kwam er arbeidscapaci-

(46) RvB MvM, 1942.08.13 (Archief Smals, verslagboeken).
(47) RvB MvM, 1943.08.05 (Archief Smals, verslagboeken). Waarschijnlijk verklaarde hij dit met opzet om aan 
te tonen dat men nog mogelijkheden had tot expansie.
(48) RvB MvM, 1944.01.07 (Archief Smals, verslagboeken).
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teit bij49. In 1944 was er opnieuw een stijging. De MvM kon die personeelsaanwerving 
verwezenlijken door de toepassing van bijzondere arbeidsvoorwaarden. Vanaf 1941 
beschouwde de MvM zichzelf als een onderdeel van de officiële instellingen zodat ze 
identieke werkvoorwaarden en vergoedingen als deze van overheidsinstellingen kon 
aanbieden. Deze waren bepaald ‘comfortabel’ gezien de oorlogsomstandigheden: er 
was werkzekerheid en er waren talrijke voorzieningen die het leven ietwat draaglijker 
maakten50. Maar vooral konden de (mannelijke) personeelsleden ook gebruik maken 
van de vrijstelling van de verplichte tewerkstelling in Duitsland, net zoals de Rijksamb-
tenaren51. Wanneer de opeisingsverordening in 1944 strenger werd en de Rijksamb-
tenaren niet langer vrijgesteld waren, ontstonden blijkbaar wel (beperkte) problemen 
zoals personeelsleden die uit angst niet meer kwamen opdagen. Al bij al kan men 
stellen dat werken bij de Maatschappij bijna even ‘comfortabel’ was als werken bij de 
overheid. Behoudens de wedden, waren de arbeidsvoorwaarden vrijwel identiek.

Ook financieel had de MvM geen problemen tijdens de oorlog: er waren voldoende 
geldmiddelen om de uitbreiding van het machinepark en van het personeelskader te 
financieren. Dit was mogelijk, eerst en vooral omdat de IBM-machines, de kern van 
het mecanografische platform, gehuurd werden, dus was er geen investeringskapitaal 
vereist. Er werden dan ook geen overwegingen gemaakt betreffende terugverdientijd. 
Meer machines in gebruik nemen had wel een hogere exploitatiekost tot gevolg. Dit 
kon een beperking inhouden indien de betalende instellingen betalingsproblemen 
zouden gehad hebben. Maar dit was niet het geval. De opdrachtgevers, de nationale 
instellingen, betaalden stipt en consequent hun bijdrage in de kosten. Het systeem 
van de aanrekening van de effectieve kosten (le prix de revient) bleek te werken. Een 
probleemsituatie zou ontstaan zijn in 1944, toen de leningen, verstrekt als oprich-
tingskapitaal in 1939, terugbetaald moesten worden. Geen enkele instelling wou 
de lening terug, op één uitzondering na. Beperkte financiële problemen doken op 
in de periode eind 1944, begin 1945 door de grote stijging van de dollarkoers. De 
exploitatiekosten stegen aangezien de huurprijzen van de mecanomachines in dollar 
werden betaald, maar dit werd zonder problemen gedragen door de instellingen.

(49) De Maatschappij was onderworpen aan de algemene verordening van arbeidsduurvermeerdering tot 48 uur 
per week, zie: Eerste Uitvoeringsverordening van 6 oktober 1942 betreffende de regeling van den arbeidstijd en de 
rationaliseering van de bedrijven en besturen, Verordnungsblatt nr. 87, dd. 7 oktober 1942.
(50) RvB MvM, 1941.03.30 (Archief Smals, verslagboeken), p. 4: men verwees naar een Besluit van 4 december 
1940 zodat: (sic) ‘les agents de la société seront mis dans la même situation que ceux des Caisses Nationales’. Men 
was hierin creatief zoals toekennen van een niet terug te betalen lening, tussenkomst voor het kopen van aard-
appelen, maaltijdvergoeding, steun bij ziekte, goedkope maaltijden in de bedrijfskantine, kledijvergoeding, een 
bijkomende gezinspremie.
(51) Deze vrijstelling was voorzien in de verordeningen van 1942 en 1943. Zie: Mark Van Den Wijngaert, Het 
beleid van het comité van de secretarissen-generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1944, Brussel, pp. 229-
234, 1975. We beschikken over een document ‘Bescheinigung Gruppe B Nr.5 über Freistelling vom Arbeitseinsatz 
im Reich’, afgeleverd aan een personeelslid van de MvM. Ook de officiële instellingen kenden een aangroei van 
het personeelsbestand. De stelling als zou de aanwerving een middel geweest zijn om mannen te onttrekken aan 
de opeising, kon niet onderzocht worden, maar is zeker niet denkbeeldig.
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Zelfs de uitbreiding van het machinepark om het groeiende orderpakket te onder-
vangen, was geen probleem. Bij de stichting had de MvM zich uitsluitend uitgerust 
met IBM-Hollerith-machines, maar door het embargo van de Amerikaanse overheid 
kon IBM in 1943 niet leveren52. Tot overmaat van ramp eisten de Duitsers in 1943 
enkele machines op53. Men loste dit op door over te schakelen naar boekhoudma-
chines type Elliott-Fisher, die tweedehands werden aangeschaft bij de ASLK. Door 
deze gedwongen diversificatie en door de aanpassing van het organigram konden 
ook deze logistieke problemen worden ondervangen.

Om dus te besluiten dat ook de MvM, net zoals de instellingen van de sector van de 
kinderbijslag, tijdens de oorlog over voldoende groeimogelijkheden beschikte om 
problemen te overwinnen en daaruit een dynamiek te ontwikkelen.

3.3. EEN POGING TOT VERKLARING VAN DEZE PARALLELLE EVOLUTIE
Het blijft toch een merkwaardige vaststelling dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een gigantisch sociaal systeem, de sector van de kinderbijslag, tot maturiteit was ge-
komen en waaraan de totale bevolking de facto was onderworpen. Het bestond uit 
miljoenen betrokkenen, die aan het begin en uiteinde van 2 stromen zaten: op basis 
van informatie over hen (met formulieren als drager) ontvingen zij financiële midde-
len. Honderdduizenden werkgevers en niet-loontrekkenden die financiële afdrachten 
deden, een honderdtal compensatiekassen, administratieve verwerkers en financiële 
doorgeefluiken, enkele beheerinstellingen met een normerende, controlerende en 
herverdelende opdracht, een handvol belangenorganisaties die sturend optraden,  
enkele overheidsdiensten, die normeerden, superviseerden en controleerden, één cen-
traal verwerkingssysteem: een technisch component, bestaande uit tientallen machi-
nes, dat én informatieve én financiële stromen verwerkte. Dit sociale systeem werd 

(52) Evenmin als andere Amerikaanse leveranciers overigens. Dit onderdeel van de oorlog staat bekend onder 
de noemer ‘War of Machines’, waarbij beide kampen ook op het vlak van gebruik en ontwikkeling van meca-
nografische machines een oorlog uitvoerden. De productie en de verspreiding van mecanografisch materiaal was 
in Amerika aan zeer strenge controle onderworpen, en de uitvoer naar een bezet land al helemaal verboden. Zie: 
James Cortada, Before the Computer. IBM, NCR, Burroughs and Remington Rand and the Industry they created, 
1865-1956, Princeton New Jersey, p. 191 e.v., 1993.
(53) Het is bekend dat de Duitsers in gans Europa mecanografische machines hebben opgeëist naargelang van 
de plannen van Speer om ook andere overheidsinstellingen efficiënter te maken en uit te rusten met mecano-
grafische middelen. Zie: Christopher Kobrak en Per Hansen, European Business, Dictatorship, and Political Risk, 
1920-1945, Berghahn Books, pp. 167-168, 2004. Waartoe de opgeëiste machine van de MvM werd gebruikt, 
konden wij niet achterhalen. De MvM werd indirect betrokken bij het mecanografische gebruik van gegevens 
door de Duitsers: in 1942 werden de nationale instellingen verplicht door de Duitse bezetter om lijsten te geven 
van werkgevers. Deze lijsten zouden door de Duitsers worden gebruikt om die bedrijven op te zoeken die hun 
tewerkgestelden niet hadden overgemaakt (een verplichting in het kader van de opeisingen voor Duitsland). 
Aanvankelijk hebben de besturen negatief geantwoord door te stellen dat zij de gegevens niet hadden, wat in 
tegenspraak was met de beschrijving van de repertoria die de MvM had opgemaakt in 1940 en 1941. Vervolgens 
verschuilden zij zich achter de notie ‘beroepsgeheim’, maar dit werd door de Duitse afgezant dr. Fründt catego-
riek van tafel geveegd, RvB Nat.Comp.Kas, 1942.07.22 en 1942.08.07 (FAMIFED, Verslagboeken).
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geschraagd door honderden administratieve personeelsleden, tientallen beheerders 
en bestuurders van compensatiekassen, een 30-tal bestuurders van nationale instel-
lingen en een handvol bestuurders die meerdere functies waarnamen. Miljoenen 
formulieren werden uitgewisseld en werden elke semester verwerkt met mecano-
grafische middelen. Er ontstonden grote geldstromen, die administratief moesten 
ondersteund worden. Er werden tientallen m³ kantoorruimte benut.

Hoe kunnen we dit historische verschijnsel, het mobiliseren en activeren van een 
dergelijke massa aan werkingsmiddelen tijdens de oorlogsjaren verklaren? Waren er 
sociale, politieke, economische belangen?

Bekijken we vooreerst de impact van verschillende belangengroepen.
De Bond der Kroostrijke Gezinnen van België (BKGB), toch een belangrijke vooroor-
logse medespeler, had tijdens de oorlog een beperkte werking54. Een zeldzame keer, 
in 1942, manifesteerde de BKGB zich om de toestand aan te klagen van het laattijdig 
of niet-betalen van de kinderbijslag aan zelfstandigen, waarmee het administratieve 
disfunctioneren op pijnlijke wijze werd aangetoond55. De gemeenschappelijke actie 
met de christelijke werknemersorganisaties om ruimere middelen te voorzien voor de 
Vlaamse compensatiekassen werd door de bezetter botweg geweigerd in 1942, maar 
de druk om de geboortepremies te veralgemenen had wel resultaat56. Daaruit kunnen 
we echter niet besluiten dat de BKGB een belangengroep was die zou geijverd hebben 
voor het uitvoeren van de wet op kinderbijslag voor de vrije beroepen.

Uiteraard was er wel een belang tussen de werkgevers en het stelsel van de kinderbijslag 
voor werknemers, maar de houding tegenover het stelsel voor vrije beroepen was bij-
zonder afstandelijk en vooral ingegeven vanuit een defensieve opstelling: vooral voorko-
men dat hun stelsel zou geïnfecteerd worden door het stelsel voor vrije beroepen. Deze 
verklaring is plausibel, maar verklaart niet waarom de overheid bereid was het stelsel in 
1941 te reactiveren en van een financieel infuus te voorzien (zeker in 1942 en 1943) 
en ze tevens de uitrol van een dergelijke omvangrijke administratieve operatie toeliet.

Ook politieke belangen kunnen niet onmiddellijk aangevoerd worden als verkla-
ringsreden. Noch VNV noch Rex hadden een uitgesproken voorkeur voor een kin-
derbijslag voor vrije beroepen en onze bronnen vermelden geen directe inbreng van-
uit die politieke achtergrond57. De middenstandsgroeperingen hadden geen directe 

(54) Zie Paul Roosens, Geschiedenis van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België. Periode vanaf de stichting in 
1920-21 tot oktober 1956, Brussel, pp. 85-146, s.d. (1956?).
(55) RvB NOK, 1942.03.26 (FAMIFED, verslagboeken).
(56) Margo De Koster, Kostbare Kinderen ..., pp. 158-159, 2001.
(57) Het VNV had wel een aantal sleutelposities ingenomen in vooral economisch georiënteerde diensten, en 
hechtte belang aan het benoemen van gelijkgezinde ambtenaren, maar een stempel op het sociale beleid hebben 
zij niet gedrukt, dus zeker niet in de sector van de kinderbijslag. Zie: Bruno De Wever, Greep naar de Macht. 
Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, Tielt, pp. 425-446, 1994.
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impact op de sociale politiek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Overigens waren de 
middenstanders niet de meest geliefde bevolkingsgroep58.

De secretarissen-generaal dan? Noch in de verslagen, noch in de literatuur vinden we 
voldoende verklaringsredenen. Charles Verwilghen, die de geschorste Henry Fuss als 
secretaris-generaal van het Ministerie van Arbeid, Tewerkstelling en Sociale Voor-
zorg was opgevolgd op 16 mei 1940, toonde een betrokkenheid bij de problematiek 
van de kinderbijslag van de werknemers maar heeft zich niet ingezet voor de kinder-
bijslag voor vrije beroepen59. Overigens verdween hij gedeeltelijk van de scène vanaf 
194260. Zijn opvolger Jean De Voghel had een te korte ambtsperiode. De periode 
daarna kenmerkte zich door grote instabiliteit en afwezigheid van enige daadkracht 
op het Ministerie van Arbeid, Tewerkstelling en Sociale Voorzorg.

De Duitsers misschien? Zeker en vast niet: ze hadden het zo al moeilijk met die 
kinderbijslag voor werknemers, die verdoken loonsverhoging, die de tewerkstelling 
in Duitsland alleen maar moeilijker maakte. Een mogelijke verklaringsreden kan 
gevonden worden in de economische structuur die de bezetter oplegde. De orga-
nisatie van ambachten en industrie op basis van ‘warencentrales’ vanaf 1940 en de 
uitbouw van de ‘groepen’, patronale sectorale eenheidsorganisaties met verplicht 
lidmaatschap, hadden tot gevolg dat de volledige structuur van het economische le-
ven geregistreerd en transparant werd61. De middenstandsactiviteiten waren volledig 
gekend, zo ook de coördinaten van de middenstanders. Werden deze coördinaten 
overgemaakt aan de Opsporingsdienst van de kinderbijslagkassen? Onze bronnen 
geven daarover geen uitsluitsel. In elk geval zou het een verklaring kunnen zijn voor 
het feit dat eind 1944 praktisch de volledige bevolkingsgroep onderworpen was aan 
het stelsel van de kinderbijslag62.

Andere verklaringsgronden voor de spectaculaire ontwikkeling van een socialeze-
kerheidssysteem annex technologische innovatie vinden wij in de technologische 
evolutie en de dynamiek van het ambtenarenapparaat.

(58) Zij werden door een groot deel van de bevolking vereenzelvigd met de zwarte markt en woekerprijzen. Zie 
Mark Van den Wijngaert, België tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen, p. 111 e.v., 2004.
(59) Zoals blijkt uit de schriften met notities en commentaren van Robert Houben van het Comité van de Se-
cretarissen-Generaal (Archief Robert Houben, Kadoc KU Leuven, 2.2, schriften). Specifiek: notitie 1941.07.29, 
maar nergens een engagement voor de sector van de vrije beroepen.
(60) Hoewel: hij bleef zetelen in de Raad van Bestuur van de Nationale Compensatiekas als vertegenwoordiger 
van de secretarissen-generaal (tot september 1944) en bleef tot december 1944 (dus 3 maanden na de officiële 
machtsoverdracht).
(61) In Dirk Luyten, Ideologie en praktijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, Brussel, p. 111 e.v., 1997.
(62) Dit blijft een hypothese, geformuleerd na een gesprek met dr. Dirk Luyten. Verder onderzoek naar het 
functioneren van de ‘warencentrales’ kan een antwoord bieden.
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Zoals beschreven, was de evolutie van de mecanografie in een stadium van maat-
schappelijke aanvaarding gekomen en werd de aanwending daarvan als oplossend 
ervaren. De technologie reikte oplossingen aan en creëerde opportuniteiten. Deze 
moesten dan wel aangegrepen worden door sociale actoren die geloofden in de mo-
gelijkheden. Laat ons de verschillende groepen van actoren analyseren.

In de vooroorlogse periode had zich een groep ontwikkeld van ‘verantwoordelijken’ 
die functies opnamen in de verschillende instellingen van de sector kinderbijslag. 
De meesten konden gelinkt worden aan de ACAF. Zij vormden een cluster van ‘be-
stuurders’ die bestuursfuncties opnamen (voorzitter, ondervoorzitter, gedelegeerd be-
stuurder). Deze cluster had een sleutelfunctie in de machtsconstellatie, een beperkte 
groep bestaande uit een tiental personen. Deze groep viel ook onder de bepalingen 
van de mobilisatiewetgeving en werd herschikt in de eerste epuratiegolf van 1940 
met als belangrijkste wijziging het terugtreden van Paul Goldschmidt, die gedu-
rende de volledige oorlogsperiode geen publieke functie kon bekleden in de sector 
kinderbijslag. Hij bleef des te actiever in de ACAF63. Er ontwikkelde zich een tan-
dem tussen hem en Hector Mavaut. Overigens namen enkele maanden na de eerste 
epuratiegolf getrouwe ACAF-vertrouwelingen (Pierre De Smet64 als voorzitter en 
Camille Legrand65 als gedelegeerd bestuurder en loyale vervanger van Goldschmidt) 
opnieuw beleidsfuncties in.

Een andere cluster bestond uit vertegenwoordigers van verschillende belangenorga-
nisaties, die zetelden in Raden van Bestuur en algemene vergaderingen. Deze cluster 
van externe beheerders was belangrijk als element van sociale inbedding. Deze cluster 
wijzigde eigenlijk bijzonder weinig tijdens de oorlogsjaren, maar hun maatschappe-
lijke relevantie werd beperkter: er waren geen officiële aanduidingen of vervangin-
gen, en verschillende belangenorganisaties draaiden op een laag pitje (zoals BKGB 
en middenstandsorganisaties).

De cluster van interne ambtenaren bleef wel intact, ook na de verschuivingen van de 
eerste epuratiegolf. Verwilghen verving Henri Fuss aan de top van het Ministerie, en 
was als secretaris-generaal wel betrokken bij de werking van het stelsel van de kin-
derbijslag. De gebroeders De Voghel (Jean als algemeen directeur en Maurice als ad-

(63) Met een aanwezigheidsgraad van 94% op de meetings van ACAF: op een totaal van 46 vergaderingen 
tussen 1 januari 1940 en 31 december 1944 was hij 3 keer afwezig!
(64) De Smet Pierre (1892-1975), bouwkundig ingenieur en hoogleraar aan de KUL, Senator (CVP) en Mi-
nister van Economische Zaken en Middenstand (februari 1938-mei 1938). Hij was betrokken bij de sector 
kinderbijslag als voorzitter van de Nationale Compensatiekas, maar tevens lid van de patroonsorganisatie ACAF. 
Zie ook: Paul Van Molle, Het Belgisch Parlement 1894-1969, Gent, p. 114, 1969.
(65) Legrand Camille (°1884), burgerlijk mijningenieur en directeur van 1929 tot 1951 van de Federatie van het 
Mijnpatronaat (Fédéchar). Was actief in de ACAF, en zetelde in verschillende instellingen van de kinderbijslag 
als afgevaardigde van de patroons.
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junct-directeur bij het Ministerie) waren constante waarden en manifesteerden zich 
als getrouwe uitvoerders. Frans Bogaerts, die in 1941 werd aangesteld als directeur 
van de afdeling kinderbijslag bij het Ministerie, en van VNV-signatuur, trad weinig 
op de voorgrond en zorgde voor ergernis66. Maar ook deze cluster verloor aan belang 
na 1942 toen Verwilghen en De Voghel niet langer de vertegenwoordigers waren 
van de centrale autoriteit van de secretarissen-generaal. In deze context van wisse-
lende en tanende macht manifesteerde zich alsmaar meer de ambtenaar-op-rust, 
Hector Mavaut, wiens aanpak en visie vrij spel kregen. Hij slaagde er vrij gemakke-
lijk in om zijn administratieve voorstellen te laten aanvaarden en op basis daarvan 
het stelsel uit te bouwen. Uit de analyse van de verslagen van de ACAF blijkt dat 
er een goede afstemming was met de werkgeversorganisatie: bepaalde voorstellen 
werden vooraf besproken in de ACAF, onder meer door Paul Goldschmidt. Vanaf 
november 1943 was Hector Mavaut actief aanwezig op de vergaderingen van de 
ACAF67. Er waren dus waarschijnlijk meerdere informatiekanalen tussen Hector 
Mavaut en de werkgeversorganisatie. Hector Mavaut bracht een dynamiek tot stand 
die weinig werd gehinderd door omgevingsfactoren, zeker nadat Verwilghen naar de 
achtergrond werd verwezen. Hij was tijdens de oorlog dé echte sterkhouder van het 
stelsel van de kinderbijslag. Na de oorlog werd deze rol algemeen erkend en werd hij 
bejubeld in de bestuursorganen van de kinderbijslag. Bij wijze van erkenning kreeg 
hij 2 schilderijen van de Brusselse kunstenaar A. Bastien. Hij werd tevens gepromo-
veerd tot vicevoorzitter van de ACAF68.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was er dus één sector in de sociale ze-
kerheid waaraan de totale bevolking was onderworpen. De veralgemening was er 
gekomen bijna tegen de zin in van de middenstand, de sociale groep die op het einde 
van het Interbellum nog niet had geproefd van een collectief verzekeringssysteem. 
De groep werd als het ware door een andere bevolkingsgroep meegetrokken in het 
systeem van de sociale verzekeringen.

Het fenomeen van de drang tot veralgemening van een socialezekerheidsstelsel en de 
weerstand daartegen vanuit de maatschappelijke groep van zelfstandigen, werd ook 
bestudeerd door socioloog Abram De Swaan. Hij heeft vastgesteld dat de midden-
stand zich heeft verzet tegen een incorporatie in een stelsel van verplichte sociale ze-
kerheid omdat zij dit beschouwden (…) ‘als de geleidelijke uitholling van voorzorg en 
verantwoordelijkheid door een massaal dwangstelsel om eigen bestwil, ongeacht oorzaak 
of bedoeling, onverschillig voor prestatie of verdienste, dat allen blindelings de gelijkheid 

(66) Onder meer door de maatregel de CCCC op te splitsen in verschillende commissies in 1942 die in feite een 
machtsbeperking van voorzitter Mavaut inhield.
(67) AV ACAF, 1943.11.30 (Soma, ACAF, AA1716).
(68) AV ACAF, 1945.03.07 (Soma, ACAF, AA1716) en postuum gehuldigd in 1947 door Carton de Wiart in 
de Kamer op 21 mei 1947 bij de bespreking van het budget van Ministerie van Werk en Sociale Voorzorg (sessies 
van 21 en 22 mei 1947).
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van potentiële slachtoffers opdrong’69. Hij spreekt over de politiek van de jaloezie: een 
politiek die anderen ter handhaving van het sociale onderscheid onthield wat zij 
zelf al bezaten. Het waren andere actoren, werkgevers en werknemers, die de mid-
denstand hebben verplicht zich te onderwerpen. In de vooroorlogse situatie van het 
parlementaire regime was dit nog onmogelijk gebleken. Door een wissel van het re-
gime kon die verplichting wel worden doorgevoerd, vooral door actief en autonoom 
handelen van ambtenaren die niet werden gehinderd door politieke beperkingen, en 
daarin in zekere mate gesteund werden door de werkgevers. De transparantie van 
de bevolkingsgroep in het ‘warencentrale’-systeem kan bevorderend hebben gewerkt 
voor het voltrekken van het administratieve proces. De financiële tekorten in de kin-
derbijslag, vooral veroorzaakt door de weigering om de bijdrage te betalen, wijzen 
dan wel op de weerstand tegen de feitelijke verplichting.

Deze eerste veralgemening van een socialezekerheidssector, gestoeld op een systeem 
van algemene verplichting was een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een 
algemeen stelsel van sociale zekerheid. Het was een kaap die moest genomen worden, 
tegen wil en dank van bepaalde groepen en dat ondanks oorlogsomstandigheden.

4. HET MOMENTUM: HET SOCIAAL PACT, DE BASIS VAN DE NAOORLOGSE SOCIALE  
 ZEKERHEID

Bij de bevrijding ontstond er een nieuw momentum wanneer verschillende evolu-
ties elkaar raakten, elkaar versterkten, snelheid gaven zodat er een enorme nieuwe 
dynamiek tot stand kwam die vorm gaf aan een nieuw stelsel van sociale zekerheid70.

Net zoals in Frankrijk, Engeland of Nederland werd de Belgische naoorlogse situ-
atie al tijdens de oorlog voorbereid, deels in ballingschap in Londen, deels in bezet 
gebied. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de Londense voorbereiding een 
heel beperkte invloed heeft gehad op de initiatieven na de bevrijding71.Voor de ont-
wikkeling van het Nederlandse stelsel was de commissie-van Rhijn slechts een vinger- 

(69) Abram de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten 
in de nieuwe tijd, Studenteneditie, Amsterdam, p. 175 e.v., 2007. Hij baseert zich op onderzoek dat werd uitge-
voerd in Frankrijk en andere vergelijkende studies (zie p. 185, voetnoot 26).
(70) We hebben geen plaats om in te gaan op de discussie of de sociale zekerheid van na de Tweede Wereldoorlog 
al dan niet een nieuw systeem is. Laat ons stellen dat er vÓÓr de Tweede Wereldoorlog sociale verzekeringen 
waren gebaseerd op het principe van de gesubsidieerde vrijheid, en er na de oorlog een systeem van sociale 
zekerheid was dat bestond uit een algemene verplichte verzekering tegen bepaalde sociale risico’s. Verschillende 
historici behandelen dit vraagstuk zoals Guy Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-
1963, Brussel, VUBPress, pp. 73-75, 1994.
(71) Dirk Luyten, Social security and the end of the second world war in France, the Netherlands and Belgium, 
in Stephan-Ludwig Hoffmann, Sandrine Kott, Peter Romijn en Olivier Wieviorka (eds.), Seeking peace in the 
wake of the war. Europe, 1943-1947, Amsterdam, pp. 247-276, 2015.
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oefening72. Het was vooral de Stichting van de Arbeid die nà de bevrijding vorm gaf 
aan de structuur van de Nederlandse sociale zekerheid, weliswaar geïnspireerd door 
het Beveridgeplan, maar met uitsluiting van de staat als actieve participant73. De 
Franse voorbereiding tijdens de oorlog was te beperkt om na de bevrijding onmid-
dellijk uit te pakken met een nieuw systeem74. Daar had men een systeembouwer als 
Laroque nodig om vorm te geven aan het Franse stelsel. De Londense activiteiten 
van de Commission pour l’Etude des Problèmes d’Après-Guerre (CEPAG), die werkte 
in opdracht van de Belgische regering, waren weliswaar zeer uitgebreid en grondig, 
maar bleven zonder gevolg. Vooral het voorbereidende werk van het Clandestie-
ne Comité, reeds actief vanaf december 1940 en bestaande uit invloedrijke figuren 
heeft de richting bepaald.75 Zij waren niet op de hoogte van het Beveridgeplan, maar 
werkten verder op de ideeën die geformuleerd waren net vÓÓr de oorlog door Centre 
d’Etudes pour la Réforme de l’Etat76. Het resultaat was een overeenkomst afgesloten in 
1944 tussen maatschappelijke tenoren: het ‘Sociaal Pact’, dat de krachtlijnen bevatte 
van het nieuwe sociale systeem77. Het Pact is vooral een translatie van het vooroor-
logse debat maar nu ontdaan van de polemische, controversiële standpunten zoals 
de rol van de staat, de betrokkenheid van de bestaande instellingen, de verantwoor-
delijkheid van het individu, de al dan niet verplichte onderwerping, de verplichte 
bijdrage van werknemer en werkgever; standpunten die niet te herleiden waren tot 
één politieke of ideologische overtuiging, maar die de basis vormden van een vast-
geroest institutioneel pluralisme, dat in een fase van inertie was gekomen. Tijdens 
de oorlog kon men zich ontdoen van de historische premisses en de vastgelopen 
toestand deblokkeren.

De groep actoren, een handvol sociaal-technocraten die elkaar al voor de oorlog 
hadden ontmoet en hadden gedebatteerd over de sociale zekerheid, bevond zich 
op een breukvlak in de sociale geschiedenis. Gebruikmakend van het informele 
verband van een comité, dus minder gebonden door de vooringenomenheid van 

(72) Ton Kappelhof, Omdat het historisch gegroeid is. De Londense commissie-Van Rhijn en de ontwikkeling 
van de sociale verzekeringen in Nederland (1937-1952), Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1 (2), 
pp. 71-91, 2004.
(73) Dirk Luyten, Social security …, pp. 250-269.
(74) Bruno Valat, Histoire de la sécurité sociale (1945-1967). L’Etat, l’institution et la santé, Parijs, pp. 57-66 en 
over de pensioensector: pp. 93-109, 2001.
(75) Een eerste informele bijeenkomst vond plaats in december 1940, dus pas enkele maanden na het begin van 
de bezetting. Zoals vermeld in de afscheidsrede van P. Goldschmidt als administrateur-generaal van de RMZ, 
zie: Archief RMZ, verg. CG, 1957.10.28, p. 9.
(76) Een uitvoerige en gedetailleerde analyse van de overdracht van de ideeën vindt men terug in Pierre Van-
dervorst, Achille Van Acker, peetvader van de sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 4,  
pp. 391-420, 2014 en wordt uitgebreid besproken in de door hem geciteerde studie van C. Jacques, C. Marissal, 
J. Puissant en E. Gubin, Les débuts de l’Office national de sécurité sociale, ULB, recherche inédite, 1995.
(77) Dirk Luyten en Guy Vanthemsche (eds.), Het Sociaal Pact van 1944: oorsprong, betekenis en gevolgen, Acta 
van het historische luik van het colloquium 50 jaar Sociaal Pact, Vrije Universiteit Brussel, 8-9 december 1994, 
Brussel, 1995.
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opdrachtgevende organisaties, konden zij die inertie doorbreken. Door uit te gaan 
van de bestaande toestand, het institutionele pluralisme, en daar nieuwe elementen 
aan toe te voegen kwam men tot een alternatief socialezekerheidssysteem, met als 
belangrijkste vernieuwende elementen: de algemene verplichting, de bijdrage van 
werkgever en werknemer met participatie van de overheid, de centrale inning, het 
beheercorporatisme gebaseerd op paritair beheer, de autonomie onder toezicht van 
de staat. Deze actoren maakten deel uit van een raamwerk van medestanders die 
gewonnen waren voor toepassing van nieuwe technologie in de verwerking van ad-
ministratieve processen. Deze voorkeur voor mecanografie kwam voort uit de goede 
ervaring die padoriënterende actoren hadden opgedaan met de toepassing van deze 
technologie in een sector van de sociale zekerheid, namelijk de kinderbijslag. Deze 
sector was juist tijdens de oorlog tot maturiteit gekomen. Het was de eerste socia-
le voorziening die van toepassing was op de totale bevolking, en als dusdanig een 
opstap naar de veralgemeende sociale zekerheid. Dit was onder meer mogelijk ge-
maakt door het goed functioneren – ondanks de oorlogsomstandigheden – van een 
Maatschappij voor Mecanographie (MvM), een infrasysteem opgericht in 1939 onder 
impuls van de werkgeversorganisatie, dat zich tijdens de oorlog had gespecialiseerd 
in de toepassing van de sociale wetgeving door gebruik te maken van uitsluitend 
mecanografische middelen, vooral het ponskaartsysteem. Het bood in 1944 een 
pragmatische oplossing voor tal van operationele vraagstukken waarmee de invoe-
ring van de nieuwe sociale zekerheid gepaard ging. Niet de praktische uitvoering, 
zoals het verstrekken van de voorzieningen, vormde het probleem, wel de basisop-
drachten van de op te richten Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (RMZ) 
namelijk de centrale inning, de verdeling van de geldmiddelen en de controle op de 
administratieve stromen. Het was een weloverwogen rationele keuze van de groep 
van het Clandestien Comité om de mecanografische middelen van de sector kinder-
bijslag, geleverd door de MvM, te gebruiken voor de uitvoering van dit vernieuwen-
de luik van de sociale zekerheid. Deze beslissing had als gevolg dat het mechanisch 
verwerken van administratieve processen werd geïntroduceerd op maatschappelijk 
macroniveau. Het was de eerste toekomstbepalende beslissing in het technologische 
pad van de RMZ78.

Dit was een vorm van historische bricolage: men gebruikte oude structuren in een 
nieuw verband en voegde er nieuwe technologieën en structuren aan toe. Dit was 
een heel bewuste keuze79. Enerzijds vervolgde men een betreden pad, bestaande uit al 
functionerende instellingen, meestal gestructureerd in een los netwerkverband met 
procedures, gebruiken, culturen, werkmiddelen zoals manuele verwerking, primaire 

(78) R. Van Lerberge, De administratief-technische origine van de sociale zekerheid in België. Een apart oorlogs-
verhaal, Belgische Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 3/4, pp. 11-51, 2016.
(79) Vermeld in een van de eerste terugblikken op het ontstaan: De maatschappelijke zekerheid in 1948, 
Arbeidsblad, 10, p. 1073, 1949.
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technische mechanisatie met systeemmachines80. Anderzijds betrad men een nieuw 
pad met op te richten instellingen, die zich moesten wringen in de bestaande netwerk-
structuur met nieuwe culturen, werkmethodes, procedures, technologieën. Op die 
manier installeerde men een duaal procesmodel dat de verdere evolutie van de sociale 
zekerheid zeer sterk bepaalde: twee paden, elk met hun dynamiek. Langs de ene kant 
het pad van de centralisatie, met gegevensstromen die centraal zouden verwerkt, ge-
controleerd en gedistribueerd, aan de andere kant de autonoom werkende instellingen 
met hun eigen netwerk en eigen beheerde gegevensstromen. Dit lag aan de basis van 
dialectische spanningen die het Belgische systeem tot vandaag kenmerken.

Eigen aan een momentumfase werd in ijltempo in 1944 het politieke en legale kader 
gecreëerd om deze hervorming door te voeren. Historicus Martin Conway stelt dat 
de sfeer van hoogdringendheid werd gevoed onder meer door de verwachtingen 
die werden geschapen door ‘nieuwe’ leiders in de zin van: de oorlog is voorbij, er is 
een nieuwe toekomst en bij wat hoort wat…. De invoering van sociale maatregelen 
werd een soort pasmunt voor de algemene ontreddering en desillusie, de kater die de 
fysieke bevrijding had veroorzaakt. De werkelijkheid was dat men een winter inging 
die nauwelijks te onderscheiden was van de vorige: er was nog steeds voedselgebrek, 
gebrek aan verwarming, het oorlogsgeweld bleef verder duren, het openbare leven 
werd nog steeds zwaar verstoord81.

Vanaf april 1944 begon men aan de praktische uitwerking van dit Sociaal Pact. In 
mei 1944 ging een technische commissie van start ging om de technische vraagstuk-
ken van het Sociaal Pact te bestuderen. Paul Goldschmidt, die tijdens de oorlog een 
belangrijke rol had gespeeld in de werkzaamheden van het Clandestien Comité en 
als bestuurder in instellingen van de kinderbijslag zoals MvM en ACAF, kreeg de 
leiding van die technische commissie, daarbij actief gesteund door Etienne Schots-
mans, zijn schoonbroer en sinds 1939 directeur van de MvM. De commissie begon 
met het onderzoeken van een aantal scenario’s m.b.t. de concrete werking van de 
centrale inning82. Men greep terug naar voorstellen die al vÓÓr de oorlog geformu-
leerd waren. De voorstellen van het Centre d’Eudes pour la Réforme de l’Etat (CERE) 
werden afgewezen wegens té omvangrijk juridisch werk. De ontwerpen van Omer 
Molle werden bestudeerd maar niet volledig weerhouden wegens té veel juridische 
aanpassingen en het niet voorhanden zijn van middelen om een centraal steekkaar-

(80) Volgens historicus dr. Luyten wilde men politieke conflicten vermijden door het inschakelen van die sociale 
organisaties, zie Luyten, Social security…., p. 275. Wij voeren sociaal-technische redenen aan.
(81) Martin Conway, The sorrow of Belgium. Liberation and Political Reconstruction, 1944-1947, Oxford, pp. 
119-120, 2012.
(82) Vermeld in: Technische uiteenzetting betreffende de organisatie van den Rijksdienst voor maatschappelijke zeker-
heid, Archief RSZ, documenten CG,1, 1944.12.10.
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tenstelsel op te richten en de strak gecentraliseerde boekhouding uit te voeren83. Ook 
twee concepten op basis van deconcentratie werden onderzocht. Een scenario om de 
sociaal secretariaten de inning te laten uitvoeren, werd afgewezen wegens ‘nog niet 
klaar’. Net zoals een voorstel om geen centrale inning te organiseren en de werkgevers 
rechtstreeks te laten betalen aan overkoepelende instellingen om te besluiten dat zij 
zo weinig mogelijk wilden veranderen aan de bestaande manier van werken. De enige 
bijkomende taak zou zijn dat de werkgevers driemaandelijks een aangifte moesten 
doen, een driemaandelijkse storting van de sociale bijdrage op één centraal rekening-
nummer, en dat de nieuw opgerichte instelling zou instaan voor de registratie, de 
verwerking, de controle en de verdeling. Voor de uitvoering van deze taken zou men 
maximaal gebruik maken van mecanografische middelen. Voor de rest bleven het 
kindergeld, het verlofgeld, de pensioenen, de werkloosheidsvergoedingen uitbetaald 
net zoals vroeger en behielden de ziekenfondsen hun activiteiten in de ziekteverze-
kering. Alleen de financieringswijze zou dus veranderen. De structuur van de sociale 
zekerheid was dus allesbehalve nieuw en kan worden beschreven als voorbeeld van 
historische padafhankelijkheid, meer bepaald als institutionele bricolage84.

De uiteindelijke voorstellen werden geofficialiseerd in het document de Technische 
Uiteenzetting betreffende de organisatie van den Rijksdienst voor Maatschappelijke Ze-
kerheid85. Deze voorstellen werden eind 1944 december voorgelegd aan verschillende 
doelgroepen en lichtjes geamendeerd. Op deze wijze ontstond de maatschappelijke 
adoptie van de nieuwe administratieve werkwijze. De tekst werd ook zonder proble-
men besproken op de Nationale Arbeidsconferentie en de Nationale Paritaire Raad. 
De basisprincipes werden opgenomen in de Besluitwet van 28 december 1944.

Deze tekst is om verschillende redenen belangrijk. Eerst en vooral omdat hij de 
basiselementen bevat van de toekomstige werking van de RMZ, ook al zijn ze nog 
vaag omschreven in de tekst. Minstens even belangrijk was de vermelding van de 
bedrijfswaarden die de werking van de instelling RMZ gedurende jaren kenmerken. 
Waarden die vaak omschreven werden met ethische en morele kwalificaties, die de 

(83) Het boek van Omer Molle, La réforme administrative est-elle un mythe?, Brussel, 1944, werd uitdrukkelijk 
vermeld. Molle zelf verwees naar de werkzaamheden van het Centre d’Etudes pour la Réforme de l’Etat, dat voor-
stellen had geformuleerd betreffende de organisatie van de sociale zekerheid. De link tussen deze voorstellen 
en het beleid van Achille Van Acker wordt besproken in Jacques Catherine en Claudine Marissal, Les débuts 
de l’Office national de sécurité sociale, Brussel, pp. 1-33, niet-uitgegeven studie, 1995, verwerkt en aangevuld in 
Pierre Vandervorst, Achille Van Acker, peetvader van de sociale zekerheid, in BTSZ, 1/2009.
(84) Het concept van ‘institutional bricolage’ is beschreven door Giovan Lanzara, Self-destructive processes in 
institution building and some modest countervailing mechanism, in European Journal of Political Research, 33, 
pp. 1-39, 1998. Lanzara breidde de toepassing van het Levi-Strauss’ begrip ‘bricolage’ uit als beschrijving van 
het hergebruik van bestaande instellingen in een nieuwe institutionele omgeving. Het werd de basis van het in-
stitutionele pluralisme van de vernieuwde sociale zekerheid en had een grote invloed op verdere besluitvorming.
(85) Technische uiteenzetting betreffende de organisatie van den Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, Archief 
RSZ, documenten CG,1, 1944.12.10.
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grondslagen werden van de bedrijfscultuur; zoals de morele beoordeling van de op-
dracht, die men beschouwde als het geven van een maatschappelijke meerwaarde en 
daarvan afgeleid dat men bedrog moest voorkomen, streng moest optreden, stipt en 
correct hoefde te zijn, goed beheren, een maximale inning diende te waarborgen en 
laattijdigheid moest bestraffen. Afhankelijk van deze waarden was het noodzakelijk 
dat er diensten werden ingericht zoals een inningsdienst, een controledienst en een 
opvolgingsdienst. Deze ethische omschrijvingen werden vaak geclusterd aan het ge-
bruik van mecanografische middelen, dat werd voorgesteld als een noodzakelijke 
voorwaarde om de opdracht goed uit te voeren. Mecanografisch werken kreeg daar-
mee een morele grondslag, want dat stond overigens ook garant voor efficiëntie en 
dus de laagste (maatschappelijke) kost. In de financiële raming was de overweging 
opgenomen om in de toekomst nog meer te investeren in mecanografische midde-
len en zo de kostprijs te beheersen.

Als we de geformuleerde voorstellen bekijken vanuit de MvM-context, dan stel-
len wij vast dat zij een blauwdruk zijn van de werken die de MvM uitvoerde voor 
de kinderbijslagdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met andere woorden de 
mecanografische toepassing werd overgeheveld naar de werking van de RMZ, ook 
in de praktijk. Al in december 1944 begon de MvM met het klaarmaken van een 
kopie van het adressenbestand van de werkgevers dat eigendom was van de Natio-
nale Compensatiekas. Dit was dus tijdens de periode dat bovenstaande voorstellen 
nog werden besproken op verschillende niveaus, het was dagen vooraleer de Besluit-
wet op de sociale zekerheid werd uitgevaardigd, het was weken vooraleer de RMZ 
een officiële structuur kreeg en begon te werken. De MvM was al begonnen met 
het verzenden van de aangiftes toen de RMZ nog personeel moest aanvaarden. In 
praktijk was de werking van de RMZ in deze fase toevertrouwd aan de MvM. In de 
daaropvolgende weken werd vanuit de MvM de belangrijkste input gegeven voor de 
organisatie van de diensten van de RMZ aan de hand van nota’s en studies86. Deze 
waren geschreven vanuit een mecanografische benadering van de administratieve 
processen. De belangrijkste was de boekhoudkundige verwerking met de opsplitsing 
van het aangifteproces en het financiële proces87. De nieuwe instelling zou niet al-
leen werken met een mecanografisch systeem maar ook volgens een mecanografische  
methode. Dit werd een hoeksteen van de verdere evolutie omdat deze werkmethode 
de belangrijkste activator werd van verdere mechanisering, later informatisering.

Deze wel heel intensieve samenwerking tussen de pas opgerichte RMZ en de stabiele 
MvM werd bezegeld in een samenwerkingsakkoord, afgesloten op 1 april 1945 en 

(86) Schema der organisatie van de centrale kontrool, Archief RMZ, documenten CG, zonder nr., 1945.03.08 en 
Note sur l’activité du service des études économiques et statistiques, Archief RSZ, documenten CG, 9, 1945.03.01.
(87) Zonder titel maar samengevat als: (…) ‘de mecanisatie – met behulp van toestellen van geperforeerde kaarten – 
van de inschrijving, de controle en de comptabilisatie der Aangiften en Inningen. Zij voorziet eveneens de mecanisatie 
der aanmaningen, die bij middel van machines worden opgemaakt’, Archief RSZ, documenten CG, 7, s.d.
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ondertekend door Paul Goldschmidt, Henri Fuss, en Fernand Delory88. Het was 
vanuit financieel oogpunt een bijzonder gunstig akkoord voor de MvM omdat de 
MvM kon factureren op basis van gemaakte kosten, onderbouwd met een officiële 
betalingsverbintenis, maar ook vanuit technologisch oogpunt omdat de MvM de 
formele opdracht kreeg in de toekomst haar infrastructuur aan te passen aan de (uit-
breidende) opdrachten van de RMZ. Hiermee werd de technische symbiose tussen 
de instellingen vastgelegd. Het was het begin van een padinterdependentie, vooral 
op het vlak van technische voorzieningen die gekoppeld werd aan de MvM’s padaf-
hankelijkheid van het mecanografische ponskaartsysteem, geleverd door IBM sinds 
193989. Ook dit werd een toekomstbepalende component in een bedrijfscultuur, 
die perfect aansloot bij de bedrijfswaarden, die opgenomen waren in vermelde tekst. 
In die mate zelfs dat de mecanografische verwerking door de MvM een geïntegreerd 
onderdeel werd van het bestuur van de RMZ. Het beroep doen op de mecanografie, 
specifiek het ponskaartsysteem, werd een assumptie, gedragen door een geloof van 
de leiding in het probleemoplossende vermogen van dit systeem90. Een zeldzame 
keer zal in de toekomst deze assumptie in twijfel worden getrokken maar dan eerder 
door de kostprijs van de werking dan door het (dis-)functioneren. De toepassing 
van deze assumptie was nog bewust en rationeel in 1944, maar na enkele jaren werd 
ze onbewust gehanteerd91. Het werd een evidentie dat de praktische problemen aan 
MvM en aan het mecanografische systeem konden toevertrouwd worden. Daar-
door werden er maatregelen genomen waarvan men de technische haalbaarheid niet 
meer in vraag stelde, in de overtuiging dat het toch kon opgelost worden door het 
mecanografische systeem. Dit kwam vaak voor in het nog erg onstabiele stelsel van 
de sociale zekerheid onmiddellijk na de oorlog, toen het nog onderdeel was van de 
grillige loon- en prijspolitiek van de regering. Met als meest frappante voorbeeld de 
zeer arbitraire set van maatregelen die genomen werden op de arbeidsconferenties 

(88) Convention conclue entre O.N.S.S et la ‘Société de Mécanographie’, Archief Smals, losse documenten, dd. 
1 april 1945. Fernand Delory was op dat moment voorzitter van de RvB van MvM, Paul Goldschmidt was 
beheerder bij MvM en pas aangeduid als algemeen bestuurder van RMZ, Henri Fuss was vanaf september 1944 
terug op post als directeur-generaal (later secretaris-generaal) van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg 
en voorzitter van het Beheerscomité van de RMZ.
(89) Die padafhankelijkheid is tweeledig: de keuze voor een ponskaartsysteem en de keuze voor IBM, dat op 
dat moment een quasi-monopolie had. In deze fase was dit een stabiliserend element. In tegenstelling tot de 
bevindingen van Berlijnse Pfadkolleg, zie: Jörg Sydow, Gorg Schreyögg en Jochen Koch, Organizational path-
dependence: opening the black box, in Academy of Management Review, vol. 34, nr. 4, pp. 689-709, 2009, die 
stellen dat men in de initiatiefase nog veel keuzemogelijkheden heeft, was dit hier niet het geval. Er was al een 
grote afhankelijkheid.
(90) We volgen hier het verklaringsmodel van Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, The 
Jossey-Bass business & management series, 3rd ed., San Francisco, pp. 25-36, 2004.
(91) In 1951 wist een deel van het beheerscomité van de RMZ nauwelijks nog wat de MvM deed en moest 
er speciale voorlichting worden gegeven, zie: Nota over de mechanografische werken verricht voor rekening van de 
RMZ, Archief RSZ, documenten CG, 1408-G/A, 1951.06.20.
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van 16 en 17 juni 1947 en de invoering van een provisionele vierde in 194892. 
Stuk voor stuk technisch moeilijk te realiseren maatregelen (vooral de terugwerken-
de kracht), die door de directie van RMZ toegeschoven werden aan de MvM. Het 
was een nieuw fenomeen: men kon snel bijsturende maatregelen nemen die konden 
worden geïmplementeerd zonder de werking van een gans systeem te hypothekeren 
of te wijzigen.

De eerste fase van de maatschappelijke verruiming van het mecanografische sys-
teem verliep moeizaam, wat kenmerkend is voor elk begin van technologische ver-
nieuwing. Het was de fase van onzekerheid en instabiliteit, veroorzaakt door allerlei 
factoren. Eerst en vooral had de MvM de grootste problemen met de werking van 
de machines die heel regelmatig in panne vielen, en waarvoor noch nieuwe noch 
vervangstukken voorhanden waren93. De MvM paste zich aan door massaal over-
uren te presteren. Ook de werkomstandigheden waren zeer hachelijk: het gebrek aan 
kolen in de winter 1944-’45 maakte werken soms onmogelijk, en was ook oorzaak 
van elektriciteitsonderbrekingen. De oorlogsomstandigheden zorgden voor logistie-
ke problemen zoals gebrek aan papier (drukken van formulieren), personeel dat niet 
ter plaatse geraakte (bombardementen), en om nog ongekende redenen gaven heel 
veel personeelsleden hun ontslag.

De RMZ onderging gelijkaardige problemen met als grote verschil dat deze admi-
nistratie begon vanaf nul. Goldschmidt startte in 1945 als algemeen bestuurder met 
een bureau en een secretaresse die de Nationale Compensatiekas ter beschikking 
had gesteld. De kantoren bestonden uit ongeschikte, slecht verwarmde huizen; de 
werving van personeel liep moeizaam … Deze omstandigheden werden nadien on-
derdeel van de bedrijfsheraldiek: de helden, werkend en ploeterend in erbarmelijke 
omstandigheden. Het werden bedrijfsherinneringen die werden onderhouden, afge-
stoft bij lustrumvieringen, afscheidsvieringen bij pensioen, overlijdens. Ook al wer-
den de barre omstandigheden achteraf geïdealiseerd, ze waren wel heel reëel in 1945.

De MvM kon zich vlugger aanpassen: na enkele maanden – eind 1945 – verkreeg 
het technologische raam van de mecanografie stabiliteit, nodig om de RMZ te lood-
sen door de nog jaren aanhoudende institutionele organisatorische groeiproblemen.

(92) De ‘blandishments’ volgens Martin Conway, The sorrow of Belgium. Liberation and Political Reconstruction, 
1944-1947, Oxford, p. 332, 2012.
(93) Mooie illustratie van hoe een systeemdetail een systeemresultaat kan beïnvloeden: voldoende verwarming 
was essentieel om de smeerolie van de machines vloeibaar te houden, zie Jean Favier en Robert Thomelin, La 
Mécanographie. Machines à calculer. Machines comptables. Machines à cartes perforées, éd. de Montligeon, La 
Chapelle-Montligeon, p. 175, 1951.
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4.1. STRATEGIEEN IN SOCIAAL-TECHNISCHE TRAJECTEN
In dit verruimde mecanografische raam ontwikkelden zich vanaf dan expansio-
nistische, centralistische, regulerende strategieën, die aan de RMZ een usurperend 
imago gaven: namelijk bevoegdheden, actiedomeinen naar zich toe trekken, die 
hem oorspronkelijk (in de Besluitwet van december 1944) niet toebedeeld waren. 
Deze strategieën waren eigen aan het systeem en verkregen hun dynamiek vanuit 
de sociale context. De expansionistische strategie vond zijn oorsprong in de grote 
exploitatiekosten. Het systeem bestond uit een ketting van dure machines, die nood 
hadden aan specifieke voorzieningen (ruimte, elektriciteit, onderhoud, inrichting, 
verlichting), aan gespecialiseerd personeel en aan een aangepaste manier van werken. 
Een niet-kapitaalkrachtig bedrijf kon een dergelijk systeem niet laten renderen. De 
retorische vertaling van dit kenmerk was kostendeling door schaalvergroting94. De 
gehanteerde gerelateerde maatstaven waren de eenheidsprijs en de benuttingsgraad. 
Deze stonden omgekeerd evenredig tegenover elkaar: hoe groter de benuttingsgraad, 
hoe lager de eenheidsprijs. In de praktijk hield dit in dat de protagonisten op zoek 
gingen naar partners die werken wilden laten uitvoeren met dit systeem, om zo de 
kostprijs te laten dalen95. Dit ontwikkelde zich tot een expansionistische strategie 
om schaalvoordeel te realiseren.

De centralisatiestrategie vond zijn oorsprong in de mogelijkheid van het systeem om 
grote hoeveelheden informatie (op ponskaarten) snel te verwerken in één productie-
lijn. Deze bestond uit machines, die serieel stonden opgesteld, die elk een deelpro-
ces uitvoerden (inbrengen op ponskaarten, lezen, selecteren, triëren, samentellen, 
bewerkingen uitvoeren, eventueel vergelijken, controleren, drukken van resultaten, 
indien nodig een nieuwe selectie maken, enz.). Het eindproduct werd afgeleverd 
na het doorlopen van verschillende processtadia. De gehanteerde meetstaat was de 
doorlooptijd. Een proces was efficiënt als zo veel mogelijk informatie in zo weinig 
mogelijk tijd werd afgewerkt. Daarom streefde men naar maximale invoer, en was 
het proces dus gericht op grote hoeveelheden. Het was dus niet toepasselijk op indi-
viduele verrichtingen, wat wel mogelijk was met boekhoudmachines. Daarom cen-
traliseerde men ook de verrichtingen om grote werkpakketten te verkrijgen en deze 
in zo kort mogelijke tijd te verwerken96. De aangepaste strategie was zo veel mogelijk 
werken te centraliseren, waardoor de benuttingsgraad optimaal werd.

(94) Overigens het belangrijkste argument om tot een MvM te komen: Note technique concernant la mise en œuvre 
de la loi du 10 juin 1937, Soma, ACAF, AA1716, bijgevoegd bij AV ACAF 1938.10.19. Concrete voorbeelden 
van de retorische vertaling in voetnoot 82.
(95) Dit argument werd gebruikt bij de oprichting van de MvM in 1939, het werd ook gebruikt door Minister 
Troclet tijdens het parlementaire debat over het budget van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg in 
1947. Hij toonde zich uitdrukkelijk voorstander van de gecentraliseerde mecanografische verwerking, Parle-
mentaire Handelingen, zitting 21 en 22 mei 1947.
(96) Wat concreet het geval was: de trimestriële aangiften kwamen in grote massa aan in een zeer korte periode 
van enkele weken en moesten binnen hetzelfde trimester verwerkt worden.
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Een mecanografisch systeem had ook het regulerende vermogen om verscheidene in-
formaties uit verschillende gegevensstromen te verwerken, te vergelijken en ze om te 
smeden tot overzichten, tot statistieken. Daarom noemde men het in eerste instan-
tie ‘statistiekmachines’. De statistieken brachten nieuwe inzichten en een nieuwe 
vorm van kennis omdat het toeliet complexe gegevensstromen te superviseren en 
de informatie te hanteren als regulator en als feedbacktechniek. In de bedrijfswereld 
was dit al ingeburgerd, maar met de mecanografische verwerking van de centrale 
RMZ-stromen kon deze techniek nu ook toegepast worden op een sector van het 
openbare leven, de sociale zekerheid97. Men verkreeg inzichten in de evolutie van 
tewerkstelling, gepresteerde dagen, per werknemerscategorie en per bedrijfssector. 
Informatie die werd gebruikt door politieke overheden bij het voeren van hun so-
ciaal-economische politiek. De eigenschap om snel grote hoeveelheden informatie 
te verwerken bood ook de mogelijkheid om gegevens te correleren en dus controle-
technieken toe te passen zoals de aritmetische, de vormcontroles, kruiscontroles en 
controles van totalen op totalen. Die bleken toepasbaar in de sector van de sociale 
zekerheid, maar konden pas optimaal worden aangewend vanuit een centrale posi-
tie, die de RMZ de facto had verkregen: men verkreeg overzicht op administratieve 
en financiële stromen en men werd dus superviserend. Daaruit ontstond een streven 
om deze controlerende functie toe te passen, niet alleen op de eigen werking maar 
ook op de aanverwante sectoren, en om deze te reguleren.

Deze drie strategieën manifesteerden zich vaak autonoom, maar meestal in com-
binatie met elkaar. Ze kregen extra kracht wanneer ze gecombineerd werden met 
aparte strategieën die gevoerd werden vanuit een politieke, persoonlijke en econo-
mische doelstelling. Voor Goldschmidt was de uitbreiding van de mecanografie een 
preventieve actie tegen de uitbreiding van de staatsinterventie. Voor Minister Léon-
Eli Troclet was de mecanografie een ondersteuning van de versterking van zijn nati-
onale instellingen. Voor Schotsmans was het de toepassing van de principes van het 
wetenschappelijke bedrijfsbeheer.

De strategieën ontwikkelden zich van zodra het sociaal-technische systeem enigszins 
in een stabiele fase kwam. Zo nam Goldschmidt actief deel aan hervormingscom-
missie ‘Jauniaux’, die begin 1945 van start ging, in de hoop dat daaruit een ratio-

(97) We verwijzen naar het standaardwerk ter zake van James R. Beniger, The Control Revolution. Technological 
and Economic Origins of the Information Society, Londen, Harvard University Press, 1986. Hij toonde aan dat 
de behoefte aan controle aan de basis lag van de ontwikkeling van de mechanisering van de administratieve 
functies.
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nalisatie (lees: centralisatie) van de aangifteformulieren zou volgen98. Wanneer deze 
commissie strandde door gebrek aan consensus over het toe te passen pensioensys-
teem, nam de RMZ zelf het initiatief en formuleerde hij het voorstel tot oprichting 
van een centrale nationale dienst voor mecanografie, die actief zou zijn voor gans de 
sector van de sociale zekerheid99. Het voorstel was uitgeschreven in samenwerking 
met IBM door MvM-directeur Schotmans, die het omschreef als een uitbreiding 
van het werkingsveld van de MvM. Het werd voorgelegd aan de Nationale Paritaire 
Raad (maart 1948) maar koel onthaald en doorverwezen naar de werking van de 
Koninklijke commissarissen (Henri Fuss en Walter Leën). Het voorstel werd overge-
nomen door minister Troclet, die het voorlegde aan de Ministerraad, die het echter 
niet aannam, waarop Troclet reageerde door van tactiek te veranderen. Per brief deed 
hij een oproep aan de instellingen van sociale zekerheid om gebruik te maken van de 
diensten van de MvM. Parallel liet hij de statuten van de vzw wijzigen zodat de in-
stellingen konden toetreden zonder juridische obstakels. Dit was een alternatief voor 
de oprichting van een nationale mecanografiedienst. Met als gevolg dat een aantal 
instellingen zoals RZIV en RJV meerdere taken uitbesteedden aan de MvM in 1949 
en dat zo het werkingsveld van het technologische raam aanzienlijk uitbreidde100.

Vanaf 1946 startten ook de strategieën om de gegevensstromen te centraliseren. Dit 
uitgangspunt was al uitgeschreven in de beginteksten waar men de afschaffing van 
de formulieren voor vakantiekassen, kinderbijslag, pensioenen en ziekenfondsen al 
in het vooruitzicht had gesteld. De concrete plannen om met één unieke multifunc-
tionele aangifte te werken, stonden uitgeschreven in de voorstellen van 1948. De 
realisatie daarvan botste op weerstand vanuit verschillende hoeken, zodat de tactiek 
werd gewijzigd: de centralisatie zou per sector doorgevoerd worden101.

Door de ontvangst van de aangiftedocumenten bij de RMZ te centraliseren konden 
kruis-, vorm- en aritmetische controles toegepast worden. Dit waren essentiële con-

(98) De ‘Commissie voor de studie van het vraagstuk van het ouderdomspensioen en weduwschap van arbeiders en 
bedienden’, specifiek de ‘Ondercommissie Organisatie’, archief RSZ, documenten CG, 480, 1947.02.03, met 
als bijlage: CPV/CO 46/5. Goldschmidt bepleitte er vooral de afschaffing van de pensioendocumenten en de 
integratie van de bijdrageafdracht voor deze sector in de algemene RMZ-afdracht. Zie ook: verslagen van de 
Commission pour l’Etude de la question des Pensions de Vieillesse et de Veuve en faveur des Ouvriers et des 
Employés, Archief ASLK, Archieven van de operationele diensten, 2057-2059.
(99) Centralisation des carrières des travailleurs (+ annexes), Archief RSZ, documenten CG, 679, 1948.02.09 en 
Rapport nr. 2. Organisation du service central mécanographique. Tenue à jour d’une fiche individuelle par travailleur 
assujetti à la sécurité sociale, Archief RSZ, documenten CG, 679, 1948.02.09, 2ème annexe, p. 28 + 3 annexes).
(100) Maar beperkt. Het RZIV had van bij de aanvang geopteerd voor een niet-mecanografische exploitatie 
zodat voorkomen werd dat de ziekenfondsen aan autonomie zouden moeten inboeten. Het RJV had het meca-
nografische systeem van de ASLK overgenomen en dit werkte met boekhoudmachines.
(101) Begonnen met de documenten voor de vakantiekassen, Besluit van de Regent, 19 juli 1949, betreffende 
het jaarlijks verlof der loontrekkende arbeiders, B.S., 22-23 juli 1949, gevolgd door de aanvragen voor bij-
dragebons (1950), in 1953 met de formulieren voor de pensioenen (ASLK), en de directe aanleiding voor de 
invoering van de vereenvoudigde aangifte (1957).
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troletechnieken die niet geïmplementeerd waren bij de creatie van het systeem van 
de sociale zekerheid, waardoor misbruiken niet konden gedetecteerd worden. En 
deze tierden welig op alle niveaus102. Deze regulerende, controlerende functie was ge-
koppeld aan het exploiteren van centrale bestanden van werkgevers en werknemers. 
Aan de hand daarvan konden bepaalde gegevens getoetst worden, bijvoorbeeld met 
kruiscontroles. Bij de opstart van de naoorlogse sociale zekerheid werd als uitgangs-
punt de opsplitsing van de bestanden tussen een bestand van werkgevers en een van 
werknemers genomen, waarvan het eerste beheerd werd door de RMZ, in casu de 
MvM, terwijl het beheer van het tweede niet bepaald was, behalve dat de RMZ dit 
niet zou doen. Het werd gedeeltelijk onderhouden door de ASLK met het oog op 
de uitkering van de pensioenen. Na enkele maanden bleek dat er voor de controle 
van de rechten en de vergoedingen van de werknemers ook een bestand nodig was. 
Een strategie ontwikkelde zich. Een voorstel om een centraal werknemersregister te 
laten exploiteren, door de voorgestelde Nationale Mecanografische Dienst werd in 
1948 afgewezen. Er zouden vanuit de RMZ nog pogingen ondernomen worden om 
een dergelijk register aan te leggen, maar deze botsten steeds op het bestaan van een 
gelijkaardig bestand bij de ASLK. Deze tweedeling was een typisch kenmerk van de 
Belgische sociale zekerheid en zou de toekomst van de informatieverwerking in deze 
sector sterk kleuren.

4.2. DIALECTISCHE SPANNINGEN IN SOCIAAL-TECHNISCHE TRAJECTEN
Uiteraard ontstonden er weerstanden bij het ontwikkelen van deze strategieën. Uit 
de geschiedenis van de technologie weten we dat technologische evoluties en in-
novaties niet verlopen volgens een vastomlijnd, rechtlijnig, logisch opeenvolgend 
traject. Integendeel: het pad is dialectisch, heterogeen, contra-intuïtief103. Zo ook bij 
de maatschappelijke ontplooiing van het mecanografische ponskaartsysteem in de 
sociale zekerheid. Bij de start in 1944 werd immers doelbewust vertrokken vanuit 
een bestaande manier van werken, enkel de financieringswijze zou veranderen. Dit 
betekende in de praktijk dat in 1945 het zegelsysteem op de vakantiekaart en op 
de pensioenkaart behouden bleef, dat werkgevers lijsten bleven overmaken aan de 
kinderbijslagkassen, die betaalden via een postassignatie, en dat zieken vergoed wer-
den door ziekenkassen. De hierboven beschreven strategieën bedreigden de mees-
te van deze werkwijzen, dus tastten zij ook de maatschappelijke positie aan van 
bepaalde uitvoerende instellingen, die op zich emanaties waren van sociopolitieke 
belangen. Vooral de ziekenfondsen waren zich vlug bewust van deze bedreiging. 
Logisch dat er zich antistrategieën ontwikkelden. De belangrijkste ontplooiden zich 

(102) Deze problematiek kwam regelmatig in de pers: de sociale zekerheid leek een zeef. Het werd een politiek 
vraagstuk waaraan Léon-Eli Troclet een volledig hoofdstuk heeft besteed in zijn boek Problèmes belges de la sécu-
rité sociale. Tôme 1, Brussel, Imp. D. Van Keerberghen & Fils, pp. 213-230, 1949.
(103) Wiebe E. Bijker en John Law (ed), Shaping Technology/Building Society. Studies in sociotechnical change, 
Cambridge, MIT Press,  p. 201, 1992.
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vanuit een ander mecanografisch raamwerk, specifiek dit van het boekhoudsysteem, 
dat in meerdere opzichten de antipode was van het ponskaartsysteem. Het grote 
verschil tussen dit systeem en het ponskaartsysteem was dat dit wel toepasbaar was 
voor individuele dossierbehandeling, relatief goedkoop was, geen aparte plaats of 
behandeling nodig had. Dit systeem had ook een variant van een technologisch 
raamwerk met artefacten, werkmethodes, successen, actoren, protagonisten en was 
een dominant systeem in de sector van de vakantiegelden (RJV) en de pensioenen 
(ASLK). Het werd bewust geïnstalleerd in de sector van de kinderbijslag in 1947 
(RG) omwille van de klantvriendelijke, gedecentraliseerde werking, wat conform 
was aan de beleidsvisie bij een fractie van de socialistische beweging104. Het zou 
tot een aantal confrontaties komen tussen beide technologische raamwerken zoals 
de bepaald cassante bedrijfsanalyse van de RMZ in 1949, die stelde dat een voor-
naam deel van de problemen veroorzaakt was door een tè rigoureuze toepassing 
van de mecanografische ponskaartmethode, met als voorstel om over te schakelen 
naar het boekhoudsysteem en de structuur van de RMZ te decentraliseren105. Deze 
problematiek zou blijven sluimeren en zou pas in 1960 beslecht worden t.v.v. het 
ponskaartsysteem, dat inmiddels gemuteerd was naar een primair IT-systeem. De 
sterkte van het boekhoudsysteem zou overigens de zwakte blijken te zijn. Het waren 
alleenstaande machines die niet verbonden werden. Ponskaartmachines hadden een 
gemeenschappelijk communicatie-instrument, de ponskaart, als drager van infor-
matie. Dit was een onderdeel van het netwerk dat in 1944 tot stand kwam. Het 
werd vooral belangrijk wanneer de gegevensstromen van gestructureerde bestanden 
via ponskaarten op gang kwamen, waardoor de densiteit toenam, parallel aan de 
snelheid van de gegevensverwerking. Dit was de opstap naar de informatisering. 
Met de uitbreiding van de rekencapaciteit en de standaardisering van de ponskaart 
werden de boekhoudmachines stilaan verdrongen en geleidelijk gekannibaliseerd 
door het ponskaartsysteem, later de IT-systemen.

(104) Zie de merkwaardige artikelenreeks in Le Monde du Travail van begin 1945 waarin de toenmalige des-
kundigen inzake sociale zekerheid uit de socialistische beweging een reactie geven op de goedgekeurde besluit-
wet. Met name: Edmond Leburton, Léon-Eli Troclet en Jean Marcy. Vooral Edmond Leburton, La sécurité 
sociale. L’unification des cotisations sociales de l’administration des assurances sociales, in Le Monde du travail, 
1945.01.21, pp. 1-2, pleitte voor een verdere centralisatie van de inning, maar terzelfdertijd voor een decen-
tralisatie van de dienstverlening. Een pleidooi dat werd omgezet in de realisatie van de ‘Huizen van de Arbeid’. 
Deze visie werd concreet gerealiseerd in de infrastructurele uitbouw van de Rijksdienst voor Samenordening der 
Gezinsvergoedingen (R.G.) opgericht op 10 januari 1947, B.S., 26 januari 1947, op basis van lokale afdelingen 
en uitgerust met boekhoudmachines.
(105) Onderzoek der inrichting van de boekhoudingsdienst van de R.M.Z, Archief RSZ, documenten CG, 1186, 
1950.04.17, bijlage 2. Er was enige druk nodig om dit document wereldkundig te maken: pas maanden na 
publicatie werd het besproken nadat Goldschmidt al een reeks van aanpassingen had doorgevoerd.
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4.3. DE ONTWIKKELING VAN ADMINISTRATIEF-TECHNISCHE ARTEFACTEN (ATA)
Om dit nieuwe stelsel van sociale zekerheid uit te voeren, werd een reeks van admi-
nistratief-technische artefacten gecreëerd, waarvan vele tot begin van de 21ste eeuw 
kernelementen bleven van het stelsel van de sociale zekerheid. Deze hebben een 
concrete fysieke vorm, zoals een papieren formulier, later een kartonnen ponskaart, 
daarna een magneetband of een elektronisch bestand, die door hun functie en inhoud 
actieve componenten werden in een sociaal-technisch systeem. Zij brengen een net-
werk in beweging en daarom zijn ze te onderzoeken als actanten106. Ze hebben ge-
meenschappelijke eigenschappen zoals de vorm die evolueert, de functie die aange-
past wordt. Ze bevatten informatie als een gestolde werkelijkheid, die tijdsgebonden 
en dus te vernieuwen en te onderhouden is, op gevaar af obsoleet te worden107. Zij 
hebben een juridische basis en zijn het product van regels en toepassingsmodali-
teiten die vaak een politieke geladenheid hebben. Zij hebben een sociale dimensie 
omdat ze afdwingbaar zijn en een middel zijn voor sanctionering en uitsluiting. Ze 
zijn bewijsstukken en controle-instrumenten. Ze bevatten dus macht, en worden als 
dusdanig gebruikt binnen machtsconstellaties en door actoren zoals ziekenfondsen, 
instellingen, politici, werkgevers, vakbonden. Zij weerspiegelen de technische con-
dities van de gebruiksmogelijkheden. Zij zijn fysieke onderdelen van een netwerk: 
ze worden uitgewisseld, hun transport heeft een bedding en een bestemming, het 
gegevensverkeer heeft een snelheid en moet binnen omschreven tijdsbestek worden 
afgewerkt, ze worden verzameld in verwerkingscentra (knooppunten), die ze distri-
bueren, al dan niet bewerkt met mechanische middelen. Daardoor komen nieuwe 
vormen van informatie en kennis tot stand zowel over het individu als over het 
particuliere feit, maar in hun verwerkte vorm ook over globale situaties waarop ze 
betrekking hebben, waardoor zij een beleid kunnen sturen en sociale processen rich-
ting kunnen geven108. Ze vormen de administratief-technische basis van het systeem 
waardoor zij voorwerp zijn van sociopolitieke discussies.

Een voorbeeld: de bijdragebon, het document dat de werkgever aan de werknemer 
afleverde op het einde van het kwartaal (aanvankelijk maandelijks) en waarop hij het 
loon vermeldde dat de basis van de (betaalde) sociale bijdrage was. De werknemer 
moest dit document overhandigen aan zijn ziekenfonds, dat op basis daarvan rech-
ten toekende. Dit document was een middel om de ziekenfondsen als autonome 
uitvoerders in het vernieuwde systeem te betrekken. Het was ook een bewijsstuk om 

(106) Bruno Latour, Reassembling the social. An Introduction to actor-network-theory, Oxford University Press, 
pp. 222-224, 2005, focust op de vorm en de functie van formulieren als concrete actanten. Maar men kan het 
daartoe niet beperken: ook andere ATA zijn actanten.
(107) Zoals zo treffend beschreven in Isabelle Boydens, Informatique, normes et temps. Evaluer et améliorer la 
qualité de l’information: les enseignements d’une approche herméneutique appliqué à la base de données ‘LATG’ de 
l’O.N.S.S, Brussel, ed. Bruylant, 1999.
(108) Zoals aangetoond in het onderzoek van Geoffrey Bowker en Susan Star, Sorting things out. Classification 
and its consequences, Cambridge, MIT-press, 1999, met betrekking tot classificatiesystemen en de organisatie 
van de gezondheidszorg.
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inkomsten en uitgaven te wettigen, en bepaalde de inkomsten van de ziekenfondsen. 
Aan de hand daarvan werden overigens de verdeelsleutels tussen de ziekenfondsen 
bepaald (1950), wat een geladen politieke inhoud had. Ze brachten een groot gege-
vensverkeer tot stand tussen RZIV (aanvraag), werkgevers (invullen), werknemers 
(afleveren), lokale ziekenfondsen (noteren en valideren), de overkoepelende nationa-
le ziekenfondsen (verwerken en globaliseren), de MvM (statistische verwerking) en 
het RZIV (controleren en verdeelsleutel toepassen). Vanaf 1948 werden er voorstel-
len geformuleerd om dit proces te centraliseren en volledig te mechaniseren, maar 
deze bleven steken in de politieke macht van de ziekenfondsen die verder opteerden 
voor machinale behandeling met boekhoudsystemen. Al in de jaren vijftig verloor 
dit document heel wat van zijn functionaliteiten, maar het bleef behouden omdat 
het ook een concreet bindmiddel was tussen het ziekenfonds en de verzekerde. Pas 
in de jaren negentig werd het vervangen door een elektronische vorm en werd het 
onderdeel van de elektronische gegevensuitwisseling via de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid.

In de eerste maanden van het systeem werd ook een sociale zekerheidskaart opge-
maakt voor elke sociaal verzekerde waarop de basisgegevens vermeld stonden die 
zijn rechten in kader van de sociale zekerheid bepaalden. Dit document bleek na 
enkele maanden niet functioneel te zijn omdat het obsoleet was op het moment van 
het afleveren, niet controleerbaar (er was geen interactie met een centraal bestand), 
en niet gebruikt werd door andere actoren, die de voorkeur gaven aan hun eigen 
registratie-instrumenten, zoals het lidboekje van de ziekenfondsen, of de individuele 
pensioengegevens bij de ASLK, of de individuele fiche bij de kassen voor kinder-
bijslag. Pogingen om de gegevens te centraliseren hadden geen succes, niet alleen 
omwille van sociopolitieke controverses, maar ook omdat de standaardisatie van de 
vormvereisten nog geen voldoende maturiteit noch stabiliteit had. Deze werd wel 
verkregen in de jaren negentig met de invoering van de SIS-kaart, die later op haar 
beurt vervangen werd door de elektronische identiteitskaart.

Een heikel punt in de ontwikkeling van de sociale zekerheid was de unieke identi-
ficatie van de sociaal verzekerde, aangevuld met de loon- en prestatiesgegevens. Op 
basis daarvan konden de rechten in de sociale zekerheid van een individu vastge-
legd worden en kon voorkomen worden dat deze, gebruikmakend van verschillende 
identiteiten, meerdere keren zou kunnen genieten van dezelfde voordelen van de 
sociale zekerheid (bv. kindergeld). In 1947 werd een mogelijkheid gezien om de ge-
gevens te centraliseren in een centraal gegevensbestand, waarbij gebruik zou gemaakt 
worden van de gegevens die aan de ASLK werden overgemaakt voor de bepaling van 
de pensioenrechten. Overigens stonden al in de wet van 1937 (kinderbijslag voor 
vrije beroepen) de vormvereisten van identificatiegegevens en hun transportmodali-
teiten omschreven. De RMZ, die als centraliserende instelling in het centrum stond 
van de specifieke gegevensstromen, achtte het als haar taak om deze gegevens te 
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ontvangen, te verwerken. Er ontstond een machtsspel met de ASLK met als inzet: 
het centrale beheer van het repertorium van de werknemers. De ASLK heeft deze 
machtsstrijd aanvankelijk gewonnen en bleef, naast de RMZ, een centraliserende in-
stelling tot in de jaren tachtig. Een uniek bestand van loon- en arbeidstijdsgegevens 
kwam pas tot stand in 1990.

Andere voorbeelden van ATA zijn: het Rijksregisternummer, het INSZ-nummer, af-
filiatiedocumenten (lidboekje bij ziekenfondsen), repertoria (bv. van werkgevers, van 
werknemers, van langdurige zieken), bestanden (van vakantiedagen, kindergeld), de 
nomenclatuur (van geneeskundige prestaties en de terugbetalingsfaciliteiten), de ‘ge-
tuigschriften voor verstrekte hulp’, het derde-betalerssysteem. Deze ATA zijn sterk 
onderhevig aan de technologische evolutie: de faciliteiten van nieuwe technologieën 
kunnen de sociale functie van de bestaande volledig uithollen (zoals de gegevens-
overdracht via bijdragebons) of kunnen nieuwe ATA creëren die bestaande nutteloos 
maken (met als klassiek voorbeeld: de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die 
het uitvoeringspluralisme een totaal andere inhoud heeft gegeven).

4.4. TOT SLOT: DE LAKMOESPROEF DOOR HET AFTOETSEN AAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN
Tijdens de beginfase, de fase van onzekerheid, hebben de actoren hun initiatieven 
getoetst aan realisaties in het buitenland. Onder impuls van minister Troclet wer-
den bezoeken afgelegd in Frankrijk, Engeland en Nederland. De reis naar Londen 
(september 1945) was te vroeg aangezien men daar nog volop bezig was met de 
ontwikkeling van een stelsel van sociale zekerheid op basis van de plannen van Sir 
William Beveridge. Ze hadden er overigens uitgebreide verduidelijkingen te geven 
bij het feit dat België al een systeem had, dat gebaseerd was op een bijdrage van 
werknemers én werkgevers…(…) “zij schijnen het volle gewicht en belang niet heele-
maal begrepen te hebben” (…)109. In Parijs (van 11 tot 15 februari 1946) werden ze 
geconfronteerd met een stelsel dat eveneens nog in volle opstart was. De structuur 
op basis van geografische regionale indeling, een unieke bijdrage, een secundaire 
rol voor de ziekenfondsen, een aparte organisatie van de kinderbijslag, enz.. Tot 
een conclusie kwam men niet, evenmin tot een inspiratie voor hun beleid110. Nog 
minder inspirerend was de deelname aan een congres in Amsterdam (16 en 17 juni 
1946), dat handelde over de eventuele uitbreiding en de reorganisatie van de struc-
tuur van de Nederlandse sociale zekerheid. Men noteerde dat er een sterke strekking 

(109)  Informatiezending naar Londen, Archief RSZ, documenten CG, 175, 1945.10.06, p. 3.
(110) Enquête sur le régime français de la sécurité sociale, Archief RSZ, documenten CG, 296, 1946.03.13.
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was om de sociale verzekeringen op bedrijfsbasis te organiseren111. Een van de laatste 
studiereizen was deze naar Portugal (26 april tot 4 mei 1951). Na lang aandringen 
werd Etienne Schotmans uitgezonden omdat Goldschmidt had vernomen dat er 
daar een systeem in voege was op bedrijfsbasis en dat maximaal gebruik maakte van 
een mecanografisch systeem, uitgevoerd door een centrale mecanografische dienst. 
Raakpunten dus met de voorstellen om ook in België een nationale dienst in te rich-
ten, en met de experimenten die de RMZ aan het uitvoeren was i.v.m. de deconcen-
tratie van hun diensten. Toen Schotsmans er aankwam was echter gans de werking 
opgedoekt. De mecanografische centralisatie had compleet gefaald…het experiment 
was volledig mislukt en afgevoerd. Men was zo aangedaan dat men niet durfde een 
negatief verslag op te maken voor de RMZ112.

Deze reisverslagen en hun besprekingen tonen aan hoe uitzonderlijk de realisatie 
in België was. Enerzijds omdat het al vanaf begin 1945 van start was gegaan, en 
anderzijds omdat een (functionerend) stelsel in voege was gebracht met een hybride 
(netwerk-) structuur van een gecentraliseerde inningsorganisatie en het institutione-
le pluralisme van de uitvoerders. Dit kan enkel verklaard worden door de voorberei-
ding tijdens de Tweede Wereldoorlog van de inhoudelijke concepten (Sociaal Pact) 
en van de sociaal-technische organisatie (Kinderbijslag en MvM). Ook andere lan-
den hadden tijdens de oorlog voorbereidingen getroffen (Engeland: Beveridge-plan- 
november 1942, Nederland: commissie-Van Rhijn-1943113, Frankrijk-1942114), 
maar de institutionele ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de schaduw 
van de geschiedenis, maakte de Belgische realisatie uniek.

5. BESLUIT 

De adoptie van de techniek van gemechaniseerde kantoorverwerking door het 
mesoniveau van de sector kinderbijslag en de institutionalisering daarvan in de vzw 
Maatschappij voor Mecanographie in 1939, beantwoordde aan de functionele lo-
gica aan het einde van het Interbellum. Er was een maatschappelijke behoefte en 
de mecanografische techniek was in een voldoende ver stadium gevorderd om een 

(111) Congres voor sociale verzekering, bijeengeroepen te Amsterdam op 26 en 27 juni 1946 door de Vereeniging 
van Raden van Arbeid, Archief RSZ, documenten CG, zonder nr., zonder datum. Dit congres wordt besproken 
in Ton Kappelhof, Omdat het historisch gegroeid is. De Londense Commissie-Van Rhijn en de ontwikkeling 
van de sociale verzekeringen in Nederland (1937-1952), in Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1 
(2), p. 88, 2004.
(112) Rapport sur le voyage du directeur au Portugal, Archief Smals, documenten RvB, CA 18, 1951.06.05.
(113) Die tot weinig concrete besluiten kwam. Zie: Ton Kappelhof, Omdat het historisch gegroeid is …, p. 88 e.v.
(114) Charles De Gaulle legde al publiekelijk een verband tussen nationale veiligheid en sociale zekerheid in 
april 1942. Een delegatie van het Comité français de libération nationale nam deel aan de Conferentie van 
Philadelphia (1944). Tijdens de oorlog waren er op verschillende niveaus besprekingen maar tot een uitgewerkt 
plan kwam men niet. Zie: Bruno Valat, Histoire de la sécurité sociale, (1945-1967). L’Etat, l’institution et la santé, 
Parijs, Economica, pp. 30-32.
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oplossing te bieden, in overeenstemming met normen en waarden van een maat-
schappelijke groep, die op dit terrein de bovenhand had, namelijk de werkgevers.

Daaruit ontstond er vanaf 1939 een co-evolutie tussen enerzijds de instellingen voor 
kinderbijslag en anderzijds de Maatschappij voor Mecanographie. De oorlogsom-
standigheden van mei 1940 veroorzaakten een tijdelijke ontreddering, maar vrij snel 
hervatten de co-evolutie en de padafhankelijkheid zich: de evolutieprocessen bepaal-
den elkaar. De maatschappelijke inbedding bleef gewaarborgd o.m. door de betrok-
kenheid van de werkgevers, verpersoonlijkt in de figuur van Paul Goldschmidt en 
van een dynamische (ex-)ambtenaar, Hector Mavaut, beiden systeembouwers van 
deze tak van de sociale zekerheid. Binnen het nieuwe regime van strakke bezettings-
autoriteit en ‘politiek van het minste kwaad’ konden zowel het ontstane infrasysteem 
als het kinderbijslagsysteem de fase van onzekerheid en primaire groei doorkomen. 
De Tweede Wereldoorlog was dus zeker geen periode van inertie.

In 1944 kwamen zij in de fase van maturiteit en in een impulsmoment. Met het So-
ciaal Pact kreeg de vooroorlogse versnipperde en gefragmenteerde sociale zekerheid 
een netwerkstructuur met gegevensstromen, dwarsverbindingen, knooppunten, 
gecentraliseerde controle-instellingen en een centraal verdeelpunt: de RMZ. Het 
infrasysteem had voldoende stabiliteit, kennis en ervaring verkregen om te fungeren 
als technisch raamwerk van dit socialezekerheidssysteem waardoor het getild werd 
tot op de hoogte van het macroniveau, en dus maatschappij omvattend werd. Op-
nieuw was er concordantie tussen de intrinsieke systeemkenmerken van efficiëntie, 
rationalisering en het politieke opportunisme om met deze techniek een aanzwel-
lend Staatsapparaat te voorkomen. Door deze verbrede maatschappelijke integratie 
werd echter het politieke bestralingsrisico groter, vooral dan omdat de rol van de 
Staat, die in de ‘Sociaal Pact’-constellatie nog secundair was, de inzet werd van vele 
politieke debatten.

Vanuit deze impulsmomenten ontstonden er nieuwe evoluties. De Keynesiaanse wel-
vaartsstaat kreeg geleidelijk vorm, en de mecanografische gegevensverwerking evolu-
eerde naar elektronische informatieverwerking op basis van informaticatechnologie. 
Het socialezekerheidssysteem werd omvattender, consistenter met een grotere densi-
teit: een naadloos web dat over de maatschappij en haar burgers werd gespreid.
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6. ARCHIEVEN

ACAF: archieven van de Association des Caisses d’Allocations Familiales, proces-
sen-verbaal van de algemene vergadering, 1924-1945, AA1716, bewaard bij Soma.
ASLK: archieven van de operationele diensten: 2057-2059. Commission pour  
l’Etude de la question des Pensions de Vieillesse et de Veuve en faveur des Ouvriers 
et des Employés (verslagen, nota’s, studiedocumenten).
Maatschappij voor Mecanographie: bewaard in het archief vzw Smals, de recht-
streekse opvolger van de MvM. Het zijn de verslagen van de Raad van Bestuur, het 
Beheerscomité, de Algemene Vergadering en bijbehorende documenten.
Nationale Compensatie Kas voor Kinderbijslag: bewaard bij de Federale Overheids-
dienst FAMIFED, de opvolger van de Rijksdienst voor Kinderwelzijn (RKW), en 
opvolger van de Nationale Compensatiekas. Werden geraadpleegd: de verslagboe-
ken van de Raad van Bestuur, van het Beheerscomité en van het CCCC en bijbe-
horende documenten.
Onderlinge Hulpkas voor Kindertoeslagen: documenten (verslagen, studies, con-
troleverslagen) zijn gearchiveerd bij het Algemeen Rijksarchief, ARAB, Onderlinge 
Hulpkas voor Kindertoeslagen 1938-1960, INASTI-RSVZ -4C 43.377/1.
Nationale Onderlinge Kas voor Kinderbijslag: bewaard bij de federale Overheids-
dienst FAMIFED. Werden geraadpleegd: de verslagboeken van de Raad van Be-
stuur en het Beheerscomité.
RMZ/RSZ: gearchiveerd bij de RSZ, de rechtstreekse opvolger van de RMZ. Wer-
den geraadpleegd: verslagen van het Beheerscomité (Comité de Gestion), de jaarver-
slagen en bijbehorende documenten.
De archieven van de instellingen (met uitzondering van deze van het ACAF en 
ASLK) zijn niet geïnventariseerd, maar chronologisch geordend. Als referentie ge-
bruiken wij de datum van de vergadering (JJJJ.MM.DD). De bijbehorende docu-
menten hebben een volgnummer dat wij gebruiken als referentienummer.

7. GEBRUIKTE AFKORTINGEN

ACAF: Association de Caisses d’Allocations Familiales
ARAB: Rijksarchief in België
ASLK: Algemene Spaar- en Lijfrentekas
ATA: administratief technische artefacten
AV: algemene vergadering
BKGB: Bond der Kroostrijke Gezinnen van België
CCCC: Commission Consultative du Contrôle et du Contentieux (sector Kinder-
bijslag)
CCI: Comité Central Industriel
CdC: Comité de Coordination (sector kinderbijslag)
CEPAG: Commission pour l’Etude des Problèmes d’Après-Guerre
CERE: Centre d’études pour la Réforme de l’Etat
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CG: Comité de Gestion, het beheerscomité (van de RMZ)
FAMIFED: Federaal agentschap voor de kinderbijslag
IBM: International Business Machines Corporation
INSZ: Identificatienummer van de sociale zekerheid in België
MvM: Maatschappij voor Mecanographie
Nat.Comp.Kas: Nationale Compensatiekas voor Kinderbijslag (werknemers)
NOK: Nationale Onderlinge Kas voor Kinderbijslag (zelfstandigen)
RMZ: Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, later RSZ
RJV: Rijkskas voor Jaarlijkse Vakantie
RG: Rijksdienst voor Samenordening der Gezinsvergoedingen
RSZ: Rijksdienst voor Sociale zekerheid
RvB: Raad van Bestuur, of Raad van Beheer.
RZIV: Rijksfonds voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
VNV: Vlaamsch Nationaal Verbond
Vzw: vereniging zonder winstgevend doel
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VOORSTEL TOT HERZIENING 
VAN DE EU-WETGEVING 
OMTRENT DE COORDINATIE VAN 
SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS:
EEN KRITISCHE BESPREKING MET EEN 
SPECIFIEKE FOCUS OP BELGIE

DOOR FREDERIC DE WISPELAERE1 EN JOZEF PACOLET2, 3

HIVA, onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

1. INTRODUCTIE

De EU stelt gemeenschappelijke regels voor coördinatie op om de rechten op het 
gebied van sociale zekerheid te beschermen wanneer men zich binnen Europa4 ver-
plaatst, dit op basis van vier basisbeginselen: het beginsel van gelijke behandeling, 
het toepasselijk zijn van één wetgeving, het recht uitkeringen te exporteren en het 
beginsel van samentelling van tijdvakken (zie Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 
987/2009, respectievelijk de Basis- en Toepassingsverordening)5,6. Zo zijn er voor-
eerst verschillende vormen van intra-EU-arbeidsmobiliteit denkbaar. Er is grensar-
beid en seizoensarbeid, waarbij men in de ene lidstaat woont en in de andere werkt. 
Men kan op arbeidsactieve leeftijd migreren van de ene lidstaat naar de andere. Of 
men kan sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat dan waar men werkt. Dit kan 
o.a. onder de vorm van detachering waarbij men tijdelijk door de werkgever naar 

(1) HIVA, onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven. Senior onderzoeker in de onderzoeks-
groep Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie. Licentiaat in de handelswetenschappen en 
master na master in het bedrijfsrecht.
(2) HIVA, onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven. Hoofd onderzoeksgroep Sociaal en 
Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie. Doctor in de economische wetenschappen.
(3) Onze oprechte dank aan de reviewers van deze bijdrage voor hun pertinente opmerkingen.
(4) Personen uit de EU-28 alsook IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland (de zogenaamde EFTA) 
die in een van deze landen verzekerd zijn en hun gezinsleden alsook personen van niet-EU-landen die legaal op 
Europees grondgebied verblijven, en hun gezinsleden.
(5) Basisverordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels en Toepassingsverordening 987/2009 van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. De statistieken 
worden verzameld op basis van Artikel 91 van de Toepassingsverordening.
(6) Voor een recente juridische duiding van de Verordening zie Fuchs en Cornelissen (eds.), 2015 en Pennings (2015a).
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een andere lidstaat wordt gestuurd om daar diensten te verrichten, of men kan ook 
actief zijn in twee of meer lidstaten. Intra-mobiliteit kan zich ook voordoen op latere 
leeftijd. Zo wonen er een groot aantal gepensioneerden in een andere lidstaat dan 
waar ze sociaal verzekerd zijn. Ten slotte zijn er natuurlijk nog andere vormen van 
intra-EU-mobiliteit denkbaar. De belangrijkste stroom is deze waarbij personen voor 
een korte periode in een andere lidstaat zullen verblijven om toeristische redenen. De 
regels hebben dus een ruim personeel toepassingsgebied.7 Het materiële toepassings-
gebied van de Verordening, met name de limitatieve lijst van sociale risico’s bepaald 
onder Artikel 3 van de Basisverordening8, is gebaseerd op Conventie nr. 102 betref-
fende de minimumnormen der sociale zekerheid van de International Arbeidsorga-
nisatie. Het maakt o.a. dat de Verordening niet van toepassing is op sociale bijstand. 
Deze Verordening is eveneens van toepassing op bijzondere, niet op betaling van 
premie of bijdrage berustende prestaties.

Op 13 december 2016 werd door de Europese Commissie een voorstel tot wijzi-
ging van de EU-Verordening omtrent de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 
voorgesteld (COM (2016) 815 final) (EC, 2016a). Het voorstel maakt deel uit van 
het aangekondigde ‘Arbeidsmobiliteitspakket’.9 De lancering van dit pakket liet o.a. 
door de discussie omtrent de Brexit wat langer op zich wachten. Uiteindelijk werd 
eerst in maart 2016 een voorstel tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn (Richt-
lijn 96/71/EG)10 gelanceerd (COM (2016) 128 final) (EC, 2016c) en vervolgens in 
december 2016 een voorstel tot wijziging van Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 
en 987/2009. Het voorstel tot wijziging van de Verordeningen omvat verschillende 
punten. Zij werden vooraf uitgebreid bestudeerd op basis van een aantal voorberei-

(7) Zie ook Artikel 2 van de Basisverordening.
(8) Het gaat hierbij om volgende sociale risico’s: prestaties bij ziekte; moederschaps- en daarmee gelijkgestelde 
vaderschapsuitkeringen; uitkeringen bij invaliditeit; uitkeringen bij ouderdom; uitkeringen aan nabestaanden; 
prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten; uitkeringen bij overlijden; uitkeringen bij werkloosheid; uit-
keringen bij vervroegde uittreding; gezinsbijslagen.
(9) Dit maakte deel uit van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 en 2016. Het voor-
bereidende werk begon echter reeds vroeger. Zo werd bijvoorbeeld reeds in 2011, één jaar nadat de nieuwe 
regelgeving in voege was, een informele evaluatie uitgevoerd en werden zowel door de Raad als door de Europese 
Commissie stappen gezet naar een vraag tot evaluatie van de huidige coördinatiebepalingen op het gebied van de 
werkloosheidsuitkeringen. Vervolgens werd door trESS (netwerk van juridisch deskundigen – nu FreSsco) een 
juridische analyse gemaakt omtrent de coördinatie van langdurige zorg (Jorens et al., 2011) en van werkloos-
heidsuitkeringen (Garcia de Cortázar et al., 2012).  In 2013 werd een voorbereidende studie en een publieke 
consultatie uitgevoerd over de mogelijke impact van een wijziging van de regelgeving omtrent langdurige zorg, 
de export van werkloosheidsuitkeringen en de werkloosheid van grensarbeiders (zie Doherty et al., 2013; Pacolet 
en De Wispelaere, 2013a; 2013b). De Commissie had immers oorspronkelijk de ambitie om reeds in 2014 een 
voorstel van wijziging van de Verordening te lanceren. Dit was nog onder de commissie-Barrosso II. Wegens 
Europese verkiezingen en dus de mogelijke hertekening van het politieke landschap werd het voorstel ‘on hold’ 
gezet. Onder de commissie-Juncker werd dit opnieuw opgenomen met toevoeging van een aantal mogelijke bij-
komende wijzigingen die onderzocht moesten worden op hun economische (o.a. door het HIVA – KU Leuven) 
en juridische (in hoofdzaak door FreSsco) impact.
(10) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbe-
schikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.
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dende studies en publieke consultaties.11 Dit alles leidde tot een zogenaamd ‘Impact 
Assessment’, dat samen met het voorstel werd gepubliceerd (EC, 2016b).

Het kwantificeren van het aantal personen die rechten putten uit de toepassing van de 
Verordening, de daaraan verbonden uitgaven, de budgettaire impact op lidstaten wan-
neer de regelgeving wordt gewijzigd alsook de voor- en nadelen die aan het voorstel 
verbonden zijn, het zijn elementen die per punt aan bod zullen komen in deze bijdrage, 
indien hierover informatie beschikbaar is. Meestal zal deze informatie ook effectief be-
schikbaar zijn. Zo worden administratieve data verzameld binnen de Administratieve 
Commissie12 en vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd door het Network Statistics 
on Free Movement of Workers, Social Security Coordination and Fraud and Error (Net-
work Statistics FMSSFE)13 over de huidige toepassing van de Verordening. Deze data 
zijn ook gebruikt in de voorbereidende studies die de financiële impact van een wijziging 
van de Verordening dienden te ramen (zie o.a. Pacolet en De Wispelaere, 2015e; 2015f; 
EC, 2016b). Verschillende opties per punt lagen immers op tafel. Maar het meten en 
weten van de financiële impact van een optie is natuurlijk maar één parameter waar men 
rekening mee moet houden. Het feit dat de voorgestelde wijziging voor meer transparan-
tie, juridische zekerheid en een lagere administratieve last moet zorgen, maar zeker ook 
moet bijdragen tot een billijkere verdeling van de financiële lasten14 tussen lidstaten en 
tot een betere werking van de interne markt zijn andere parameters. Merk hierbij op dat 
deze bijdrage in het bijzonder de mogelijke impact op België van naderbij zal bekijken.

De regelgeving die de rechten op het gebied van sociale zekerheid waarborgt indien 
men zich in een grensoverschrijdende situatie bevindt, kent een geschiedenis van 
bijna 60 jaar.15 Reeds in 1958 werden Verordeningen 3 en 4 over de sociale zeker-
heid van de migrerende werknemers uitgevaardigd.16, 17 De regelgeving werd later 
hervormd door Verordening (EEG) nr. 1408/71. In 2004 werd vervolgens Basis-

(11) Voor een overzicht van de voorbereidende studies zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016SC0460&amp;qid=1482219159554&amp;from=EN.
(12) De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is samengesteld uit een 
regeringsvertegenwoordiger van elk van de lidstaten, die eventueel door technische adviseurs wordt bijgestaan 
(Artikel 71 (1) van de Basisverordening). De taken van de Administratieve Commissie worden bepaald in Arti-
kel 73 van de Basisverordening.
(13) Het Network Statistics FMSSFE, opgezet door de Europese Commissie, DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion, is een netwerk van experten met als doelstelling statistieken over intra-Europees vrij verkeer van 
personen, Europese coördinatie van de sociale zekerheid en het beteugelen van fraude en fouten in deze materie 
te verzamelen, te analyseren en te rapporteren.
(14) Het belang van een link tussen het betalen van sociale bijdragen en het recht hebben op een uitkering werd 
o.a. reeds besproken in Verschueren, 2001; Pieters, 1997.
(15) Voor een bespreking van 50 jaar geschiedenis van de Verordening zie Jorens, 2009.
(16) Verordening nr. 3, uitgevaardigd op 25 september 1958 door de Raad van de E.E.G en in werking getreden 
op 1 januari 1959. Verordening nr. 4 strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalingen van Verorde-
ning nr. 3, uitgevaardigd op 3 december 1958 door de Raad van de E.E.G. en in werking getreden op 1 januari 
1959. In het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid verschenen speciale nummers in september, oktober en 
november 1963 over Verordeningen nrs. 3 en 4.
(17) Het toont aan dat het persoonlijke toepassingsgebied sterk is uitgebreid tussen 1958 en nu.
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verordening (EG) nr. 883/2004 bepaald, maar het was wachten tot 1 mei 2010 tot 
deze Basisverordening samen met de Toepassingsverordening (EG) nr. 987/2009 in 
werking trad. Aan de herziening van Verordening (EEG) nr. 1408/71 is heel wat 
voorbereidend werk voorafgegaan. Men zou zelfs kunnen stellen dat tussen de in-
tentie tot wijziging van deze Verordening en de uiteindelijke inwerkingtreding ervan 
bijna 20 jaar voorbij is gegaan.18 De voorbereidende studies die toen gepubliceerd 
zijn19 maar evenzeer de evaluaties nadien20, zijn evenzeer nuttig voor deze bijdrage. 
Het lijkt soms dat alles terugkomt.

2. EXPORT VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

2.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Onder bepaalde voorwaarden kan men naar een andere lidstaat gaan om er werk te 
zoeken, en toch de werkloosheidsuitkering blijven ontvangen. 21 Onder de huidige 
bepalingen is deze export van de werkloosheidsuitkering beperkt tot 3 maanden. 
De bevoegde organen kunnen wel beslissen (reeds bij aanvang van de exportperiode 
of na 3 maanden op basis van een (gemotiveerd) verzoek van de werkloze) om deze 
periode te verlengen tot 6 maanden. De beperking van de exporteerbaarheid van de 
werkloosheidsuitkering is een uitzondering op Artikel 7 van de Basisverordening, 
met name dat uitkeringen exporteerbaar zijn zonder enige beperking.22 Het voorstel 
tot revisie van de Verordening stelt een exportperiode van de werkloosheidsuitkering 
van 6 maanden voor waarbij lidstaten ook kunnen kiezen om de export toe te ken-
nen voor de volledige uitbetalingsduur van de werkloosheidsuitkering (EC, 2016a).

(18) “De staatshoofden van de Europese Unie riepen reeds in 1992, tijdens de Top van Edinburgh, op tot een 
radicale vereenvoudiging van de coördinatieregelgeving” (zie Pieters, 2004, p. 657).
(19) Zie bijvoorbeeld Goyens et al., 2003 voor een overzicht van problemen die zich voordeden onder Verorde-
ning (EEG) nr. 1408/71 en mogelijke voorstellen tot aanpassing.
(20) In het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid van 2004, nr. 4 en in het European Journal of Social Security 
van 2009, nrs. 1-2, zijn verschillende bijdragen over de herziening van de Europese Verordeningen inzake sociale 
zekerheid verschenen. 
(21) Zie Artikel 64 van de Basisverordening en Artikel 55 van de Toepassingsverordening. 
(22) Goyens et al. (2003, p. 60) stellen hierover het volgende: “Een logische rechtvaardiging voor deze beperking 
kan echter niet worden gevonden, tenzij dan het argument dat de werkzoekende op een efficiënte manier moet 
kunnen worden gecontroleerd. Een aantal lidstaten vreest immers dat, wanneer het de werkloze onbeperkt 
wordt toegestaan om in het buitenland werk te gaan zoeken, het onmogelijk wordt om na te gaan of de persoon 
in kwestie wel degelijk naar werk zoekt en beschikbaar is op de arbeidsmarkt.” Dit blijkt ook duidelijk uit het 
arrest-De Cuyper (H.v.J. 18 juli 2006, De Cuyper, C-406/04).
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2.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
In 2014 werden ongeveer 24.000 U2-formulieren uitgegeven door 28 lidstaten 
(excl. Frankrijk, Cyprus, Griekenland en Oostenrijk) (Pacolet en De Wispelaere, 
2015b). Het U2-formulier is een aanvraag om het recht op een werkloosheidsuit-
kering te behouden tijdens een verblijf in een andere lidstaat om er werk te zoeken. 
Dit komt neer op ongeveer 1 op 1.000 werklozen met een U2-formulier. Ongeveer 
de helft van de lidstaten kent onder de huidige regelgeving een mogelijke verlenging 
van de exportperiode tot 6 maanden toe. Ook door België wordt dit principe toege-
past. Tsjechië en Malta kennen reeds bij aanvang van de exportperiode een termijn 
van 6 maanden toe. Ongeveer 1 op 10 U2-formulieren werd na 3 maanden ver-
lengd. Specifiek voor België, werden 1.517 U2-formulieren uitgegeven (of 0,36% 
van de werklozen in België) en 908 U2-formulieren ontvangen. Tegelijk werden 50 
U2-formulieren verlengd of 3% van de uitgegeven formulieren.

2.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Laten we enkele mogelijke voor- en nadelen van de uitbreiding van de exportperiode 
van dichterbij bekijken. We starten met de voordelen. De voorgestelde wijziging 
wordt nu reeds door de helft van de lidstaten toegepast indien een verlenging van 
de exportperiode door de werkloze wordt aangevraagd. Hiermee wordt ook de ver-
schillende behandeling van mobiele werklozen opgeheven.23 Door de uitbreiding 
van de exportperiode stijgt tegelijk ook de kans dat men werk vindt. Het percentage 
werklozen met een U2-formulier die werk gevonden hebben, steeg op basis van 
cijfers voor 2014 immers van 10% na 3 maanden naar 13% na verlenging van 
de exportperiode (Pacolet en De Wispelaere, 2015b). Dit is evenwel een beperkte 
toename. Het voorstel benadert ook het algemene principe dat uitkeringen expor-
teerbaar zijn zonder enige beperking (Artikel 7 van de Basisverordening). De moge-
lijkheid tot export van de werkloosheidsuitkering zou ook een middel moeten zijn 
om de arbeidsmobiliteit binnen de EU te promoten. In dat opzicht kan het ook als 
een stabiliserend mechanisme beschouwd worden in lidstaten geconfronteerd met 
een hoge werkloosheid. Evenwel is deze mogelijkheid weinig gekend en dus ook 
weinig gepromoot door de bevoegde organen. Het is in elk geval een eerste stap om 
te migreren aangezien een significante groep werklozen met een U2-formulier niet 
terugkeert naar de bevoegde lidstaat.24

(23) Carlens (2004, p. 71) kaartte dit probleem reeds in 2004 aan door het volgende te stellen: “De mogelijk-
heid om de duur van export van de werkloosheidsuitkeringen uit te breiden van 3 tot maximum 6 maanden, 
betekent een vooruitgang die de mobiliteit van de werklozen bevordert. Hierdoor ontstaat evenwel een vorm 
van discriminatie tussen de werklozen, aangezien de periode waarin zij in een andere lidstaat werk kunnen 
zoeken, in de toekomst van de ene tot de andere lidstaat kan verschillen, afhankelijk van de beslissing van het 
bevoegde orgaan.”
(24) Goyens et al. (2003, p. 104) stellen zelfs dat “de exportregeling inderdaad nogal eens zou kunnen worden 
gebruikt, niet om in een andere lidstaat werk te gaan zoeken, maar eerder als financiële overgangsregeling bij 
permanente vestiging in een andere lidstaat.” Zie ook Pacolet en De Wispelaere, 2015b voor recentere data.
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Wat zijn dan de nadelen van dit voorstel? De kans op het vinden van werk in het 
buitenland kan soms lager liggen dan deze in de bevoegde lidstaat. Deze afweging 
zou eigenlijk reeds bij de aanvraag tot export gemaakt moeten worden. Het is onder 
de huidige bepalingen soms ook een reden voor een aantal lidstaten om na 3 maan-
den geen verlenging van de exportperiode toe te kennen. Door de uitbreiding van de 
exportperiode naar 6 maanden zal deze afweging pas veel later gebeuren. Bij uitbrei-
ding tot de volledige duur van de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering zal deze 
zelfs nooit gebeuren. Daarom zullen wellicht weinig lidstaten opteren om de export 
toe te kennen voor de volledige uitbetalingsduur van de werkloosheidsuitkering. 
Dit zal wellicht ook zo zijn voor België, gezien de onbeperkte duur van uitbetaling 
van de werkloosheidsuitkering. Ten slotte stelt zich de vraag of het fysiek op zoek 
gaan naar werk in het buitenland nog verder gepromoot moet worden als dit ook via 
digitale kanalen perfect mogelijk is, zoals bijvoorbeeld via EURES.25

Gezien het huidige lage niveau van de export van werkloosheidsuitkeringen is de 
uitbreiding van de exportperiode misschien een minder gevoelig discussiepunt voor 
lidstaten. Maar dit is niet zeker aangezien bij de vorige revisie van de Verordening 
reeds een soortgelijk voorstel werd gelanceerd maar niet werd weerhouden (EC, 
1998).26 De controle of men zoekt naar werk, men wil immers ‘socialezekerheidstoe-
risme’ vermijden, ligt immers bij de lidstaat waar de werkloze met een U2-formulier 
op zoek gaat naar werk. Vraag is dus of de bevoegde lidstaat dit voor een langere 
periode dan nu wil toevertrouwen aan deze ontvangende lidstaat. Het is dus een 
kwestie van onderling vertrouwen tussen lidstaten. In het verleden was dit blijkbaar 
niet aanwezig.27 Misschien nu wel? Het feit dat in het voorstel tot wijziging van de 
Verordening wordt voorgesteld om het orgaan van de lidstaat waarheen de werkloze 
zich begeeft, elke maand informatie over de situatie van de werkloze te laten bezor-
gen aan de bevoegde lidstaat, en dit niet langer op vraag van de bevoegde lidstaat zo-
als is bepaald in de huidige regelgeving, kan het onderlinge vertrouwen verbeteren. 
Maar hierdoor zal de administratieve last ook toenemen.

(25) Het Europees Portaal Voor Beroepsmobiliteit, zie: https://ec.europa.eu/eures/public/nl/homepage.
(26) Het feit dat men over geen cijfers beschikte over de omvang en de impact bij wijziging van de regelgeving 
speelde blijkbaar een cruciale rol om het voorstel niet te weerhouden. Cornelissen (2007, p. 204) stelt hierover 
het volgende: “During negotiations in Council, several Member States wanted an evidence-based overview of 
the current use of Article 69 of Regulation 1408/71.”
(27) “Most Member States feared that the employment services of the state of residence would not at all be 
motivated to find a job for workers for whom they were not financially responsible”, Cornelissen, 2007, p. 218.
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3. GRENSARBEIDERS DIE WERKLOOS WORDEN

3.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Een grensarbeider wordt onder de Verordening gedefinieerd als “eenieder die werk-
zaamheden al dan niet in loondienst verricht in een lidstaat, maar die woont in een 
andere lidstaat waarnaar hij/zij in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week 
terugkeert” (Artikel 1 (f ) van de Basisverordening). Er zijn echter ook personen die 
werken in een andere lidstaat dan waar ze wonen maar niet voldoen aan deze defini-
tie. Dit onderscheid is onder de huidige bepalingen van belang.

Grensarbeiders die werkloos worden, zullen onder de huidige coördinatiebepalingen 
een werkloosheidsuitkering ontvangen van de lidstaat waar zij wonen en dus niet 
van de lidstaat waar zij gewerkt hebben.28 Maar de woonlidstaat ontvangt hiervoor 
wel een financiële compensatie van de voormalige werklidstaat (zie beslissing U4 van 
de Administratieve Commissie). Het gaat hierbij om het bedrag van de werkloos-
heidsuitkering van 3 maanden of  5 maanden (5 maanden indien men gedurende 
de laatste 24 maanden ten minste 12 maanden in deze lidstaat heeft gewerkt) op het 
niveau van de voormalige werklidstaat. Dit betekent dat het soms om geen volledige 
compensatie van 3 of 5 maanden gaat omdat het niveau van de werkloosheidsuitke-
ring in de voormalige werklidstaat lager ligt dan in de woonlidstaat. Tegelijk hebben 
personen die wonen in een andere lidstaat dan waar zij werken maar niet onder de 
definitie van ‘grensarbeider’ ressorteren, een keuzerecht waar zij zich registreren als 
werkloze, in de werklidstaat of in de woonlidstaat.

Wat houdt het nieuwe voorstel in? Personen die in een andere lidstaat werken dan 
waar zij wonen (geen onderscheid meer tussen ‘grensarbeiders’ en ‘andere personen 
die werken in een andere lidstaat dan waar ze wonen’) en werkloos worden, zullen 
van de laatste werklidstaat een werkloosheidsuitkering ontvangen als zij daar 12 
maanden of langer gewerkt hebben (EC, 2016a). Maar ook als zij er minder dan 12 
maanden gewerkt hebben, zal deze lidstaat mogelijks de werkloosheidsuitkering be-
talen als zij recht hebben op een werkloosheidsuitkering krachtens de wetgeving van 
de bevoegde lidstaat, zonder een beroep te doen op het beginsel van samentelling 
van Artikel 6 van de Basisverordening. Er is dan dus een keuzerecht. Merk ten slotte 
op dat dit nieuwe voorstel door de Europese Commissie reeds als een compromis 
wordt voorgesteld (EC, 2016b, p. 89).29

(28) Artikel 65 van de Basisverordening en Artikel 56 van de Toepassingsverordening.
(29) Tijdens de bespreking in de Administratieve Commissie wensten een aantal lidstaten de huidige regelgeving 
te behouden terwijl andere lidstaten opteerden om de laatste werklidstaat volledig bevoegd te maken voor de 
betaling van de werkloosheidsuitkering (EC, 2016b).
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3.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
Er zijn binnen de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie30 ongeveer 1,6 miljoen per-
sonen die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen, waarvan ongeveer 1,2 
miljoen binnen de EU (cijfers voor 2014) (Fries-Tersch en Mabilia, 2015; Pacolet en 
De Wispelaere, 2013a; 2013b; 2015g). Dit slaat op ongeveer 0,6% van de EU-tewerk-
stelling. Zwitserland, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk ontvangen de meeste per-
sonen die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen, terwijl de meeste personen 
in deze situatie afkomstig zijn van Frankrijk, Duitsland, Slovakije, Roemenië en Po-
len. Als percentage van de werkende bevolking ontvangen Zwitserland, Luxemburg en 
Oostenrijk de meeste personen die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen, 
en zenden Slovakije, Estland en Hongarije de meeste personen. België kent ongeveer 
98.000 uitgaande en 72.000 inkomende personen die in een andere lidstaat werken dan 
waar zij wonen.31 Naar schatting 76% van de personen die in een andere lidstaat werken 
dan waar zij wonen, is reeds 12 maanden of langer in hun werklidstaat tewerkgesteld.

3.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Er zijn een aantal belangrijke voordelen aan het nieuwe voorstel verbonden. Voor-
eerst zal de verdeling van de financiële lasten tussen de lidstaten veel billijker worden 
aangezien de laatste werklidstaat die over een termijn van ten minste 12 maanden 
bijdragen/belastingen ontvangen heeft voor de financiering van de sociale zekerheid 
(via sociale bijdragen maar ook via de personenbelastingen aangezien grensarbeiders 
er meestal ook belastingen betalen), ook de werkloosheiduitkering betaalt.32 Onder 
de huidige regelgeving, na financiële compensatie, wordt naar schatting 55% van de 
kosten gedragen door de woonlidstaat (Pacolet en De Wispelaere, 2015g). Vóór de 
financiële tussenkomst is dit naar schatting zelfs 67% van de kosten. Onder de nieu-
we coördinatiebepalingen zou naar schatting nog maar 12% van de kosten gedragen 
worden door de woonlidstaat aangezien de meeste personen die werken in een ande-
re lidstaat dan waar ze wonen, meer dan 12 maanden of langer in hun werklidstaat 
tewerkgesteld zijn. Er doet zich dus een grote verschuiving van de financiële lasten 
voor. Hierdoor wordt ook de link tussen het betalen van sociale bijdragen en het 

(30) De EFTA: Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
(31) De cijfers zijn afkomstig van de Enquête naar de arbeidskrachten (AEK). Het voordeel hiervan is dat cijfers 
voor alle lidstaten beschikbaar zijn. Maar zij kunnen soms (sterk) afwijken van nationale administratieve data. 
Zo werden op basis van cijfers van het RIZIV 48.352 inkomende en 85.515 uitgaande grensarbeiders geteld in 
2015. De reden voor de verschillen in aantallen ligt bij de verschillen in definitie. De definitie gehanteerd door 
het RIZIV is immers enger dan deze gehanteerd op basis van de EAK. Op basis van de EAK wordt het aantal 
personen geteld die in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen. Mogelijks bevat deze groep ook gedeta-
cheerde personen (zie ook Pacolet en De Wispelaere, 2015e, voetnoot 2, p. 10).
(32) Pennings (2009, p. 187) stelt het volgende over de huidige bepalingen: “The frontier workers’ rule puts the 
cost of benefits on the shoulders of a State that has not received contributions. As the movement of workers is 
often from poorer countries to richer countries, it follows that, in case of frontier workers, it is often the poorer 
countries that have to pay unemployment benefits, while the richer countries receive the contributions for the 
benefits. This does not seem to be very fair outcome.”
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recht hebben op een uitkering hersteld. Tegelijk kan men op zoek gaan naar werk 
op de arbeidsarbeidsmarkt die men goed / het best kent. Onder de huidige regelge-
ving diende men al de werkloosheidsuitkering te exporteren, wilde men (fysiek) op 
zoek gaan naar werk in de voormalige werklidstaat. Het voorstel betekent ook een 
administratieve vereenvoudiging gezien de opheffing van het terugbetalingssysteem 
van 3 of 5 maanden. Dit betekent wel dat de woonlidstaat geen compensatie zal 
ontvangen van de laatste werklidstaat voor personen die minder dan 12 maanden 
in de laatste werklidstaat gewerkt hebben. Maar deze groep zou dus relatief beperkt 
zijn. 33 Een ander nadeel van dit voorstel is wel dat het niveau van de uitkering zal 
verschillen met deze van de woonlidstaat, waardoor de werkloosheidsuitkering niet 
noodzakelijk in verhouding staat tot de levensstandaard in de woonlidstaat. Maar 
aangezien de meeste personen worden tewerkgesteld in Zwitserland, Luxemburg 
en Oostenrijk, is dit niet echt een issue. Wie ‘wint en verliest’ nu bij dit voorstel? 
Aangezien België meer uitgaande dan inkomende ‘grensarbeiders’ heeft, zal de wijzi-
ging een daling van de budgettaire kost met zich meebrengen (naar schatting -18% 
t.o.v. de uitgaven onder de huidige coördinatiebepalingen). Belangrijke zendende 
lidstaten zoals Frankrijk en Slovakije zullen ook hun budgettaire kost zien dalen. 
Ontvangende lidstaten zoals Zwitserland, Luxemburg34 en Oostenrijk zullen dan 
weer met een hogere budgettaire kost geconfronteerd worden.

4. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN BIJ WERKLOOSHEID

4.1.  HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Intra-EU-migranten hebben vanaf de eerste dag van tewerkstelling recht op een 
werkloosheidsuitkering in hun nieuwe lidstaat als zij voldoende verzekerde periodes 
hebben opgebouwd in andere lidstaten.35 Het voorstel van revisie van de Veror-
dening wijzigt dit door te bepalen dat recente intra-EU-migranten ten minste 3 
maanden gewerkt moeten hebben in hun nieuwe lidstaat vooraleer zij een werkloos-
heidsuitkering kunnen aanvragen op basis van verzekerde periodes opgebouwd in 
andere lidstaten (EC, 2016a). De vorige bevoegde lidstaat zal, indien men minder 
dan 3 maanden heeft gewerkt in de nieuwe lidstaat, de werkloosheidsuitkering moe-
ten betalen. Hierbij zal dan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot export 
van de werkloosheidsuitkering naar de nieuwe lidstaat. Een van de basisbeginsels, 
met name het beginsel van samentelling van tijdvakken, wordt door dit voorstel wel 
uitgehold (zie voor een gedetailleerde juridische bespreking Fuchs et al., 2015).36

(33) Maar deze berekening is wel gemaakt op basis van de AEK en niet op basis van administratieve gegevens.
(34) Zie http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2017/03/conseil-epsco/index.html.
(35) Artikel 61 van de Basisverordening en Artikel 54 van de Toepassingsverordening. 
(36) De auteurs (Fuchs et al., 2015, p. 195) stellen dat “this option is not compatible with Articles 45 and  
48 TFEU. By deviating from the aggregation principle it does the opposite of what is prescribed in Article 48 TFEU.” 
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4.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
In 2013 ontvingen 23 lidstaten (waarbij enkele grote lidstaten ontbreken) ongeveer 
24.800 U1-formulieren (Pacolet en De Wispelaere, 2015d). Gemiddeld slaat dit 
op 0,1% van de werklozen in deze lidstaten en 2,1% van de jaarlijkse stroom aan 
nieuwe intra-EU-migranten. Het U1-formulier geeft een overzicht van de verzeker-
de periodes die meetellen voor de berekening van de werkloosheidsuitkering. Dit 
formulier wordt uitgegeven door de lidstaat waar men vroeger verzekerd was. Het 
formulier zal ingediend worden in de lidstaat waar men de werkloosheidsuitkering 
aanvraagt. Het feit of de werkloze al dan niet een U1-formulier nodig heeft, hangt 
niet alleen af van de periode die men in de nieuwe lidstaat gewerkt heeft, maar 
evenzeer van het aantal dagen die men moet bewijzen (wachttijd) gedurende een 
bepaalde periode (referteperiode) die de aanvraag voorafgaat. Deze wachttijden en 
referteperiodes verschillen sterk tussen lidstaten. In België gaat het bijvoorbeeld om 
312 dagen gedurende de 21 maanden voorafgaand aan de aanvraag wanneer men 
jonger is dan 36 jaar.

België ontving 2.196 U1-formulieren in 2013. Dit slaat op 0,5% van de werklozen 
in België en 3,4% van de jaarlijkse stroom aan nieuwe intra-EU-migranten naar 
België. Als gekeken wordt naar de duur van tewerkstelling als een U1-formulier is 
ontvangen, dan blijkt dat gemiddeld 42% van de werklozen met een U1-formu-
lier minder dan 3 maanden in de nieuwe lidstaat gewerkt heeft vooraleer men een 
werkloosheidsuitkering aanvroeg. Voor België had 53% van de werklozen met een 
U1-formulier minder dan 3 maanden gewerkt vooraleer men een werkloosheidsuit-
kering aanvroeg. België heeft de meeste U1-formulieren ontvangen van Nederland, 
Frankrijk en Spanje. Ook op Europees niveau worden U1-formulieren vooral ont-
vangen door EU-13-lidstaten37 op basis van verzekerde periodes van EU-15-lidsta-
ten38. Het wijst dus eerder op terugkeermigratie (i.e. het terugkeren van migranten 
naar hun herkomstland). Dit is tegenstrijdig met de heersende perceptie van ‘so-
cialezekerheidstoerisme’39. Met name, personen afkomstig uit een EU-13-lidstaat 
komen naar een EU-15-lidstaat om er na een korte periode van tewerkstelling in de 
werkloosheid terecht te komen en er een hoge werkloosheidsuitkering te ontvangen.

(37) Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Polen, Estland, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Tsjechië, Litouwen, Letland, 
Cyprus en Malta.
(38) België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk, Ier-
land, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland en Griekenland.
(39) Maar dit is wel de reden om de huidige regelgeving te wijzigen. In het Impact Assessment stelt de Europese 
Commissie het volgende: “Not undertaking action in the field of aggregation could lead to increased public disen-
chantment and exacerbate criticism of, and anxiety about the consequences of free movement. It could lead to the 
situation that (more) Member States apply their own interpretation of the current rules in a restrictive way thus 
reducing legal certainty and risking that mobile EU workers will lose out on rights. If Member States were free 
to apply the EU legal provisions on the coordination of unemployment benefits at their discretion, the intended 
uniform application of these provisions could no longer be guaranteed” (EC, 2016b, p. 47).
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4.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Het mag duidelijk zijn dat door toepassing van het nieuwe voorstel de verdeling 
van de financiële lasten tussen de lidstaten billijker gemaakt zal worden. Men dient 
in de nieuwe lidstaat immers een minimumtermijn aan sociale bijdragen betaald te 
hebben vooraleer men in deze lidstaat in aanmerking komt voor een werkloosheids-
uitkering. De nieuw voorgestelde bepaling zal ook voor een uniforme toepassing 
van de regelgeving zorgen. Sommige lidstaten passen het principe dat men na 1 dag 
van tewerkstelling reeds in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering in de 
nieuwe lidstaat, immers niet of niet meer toe. Zo dient men in België sinds 1 ok-
tober 2016 reeds 3 maanden gewerkt te hebben vooraleer arbeidsdagen gepresteerd 
in het buitenland in aanmerking worden genomen (KB van 25 november 1991, 
art. 37, §2 en art. 38, §2, gewijzigd door KB van 11 september 2016 en dus niet 
in overeenstemming met de huidige Verordening).40 Belangrijk is dat ondanks de 
toepassing van dit principe, de werkloze recht blijft hebben op een werkloosheids-
uitkering. Men valt niet door ‘de mazen van het net’ aangezien een werkloosheids-
uitkering aangevraagd dient te worden bij de voormalig bevoegde lidstaat. Men zal 
deze uitkering dan kunnen exporteren naar de nieuwe lidstaat. Onder de huidige 
coördinatiebepalingen bestaat het risico dat nieuwe intra-EU-migranten geen werk-
loosheidsuitkering van hun nieuwe lidstaat ontvangen doordat zij niet voldoen aan 
de gevraagde wachttijd binnen de referteperiode (EC, 2016b). Dat risico doet zich 
onder de voorgestelde nieuwe bepalingen dus niet meer voor. Maar hierdoor neemt 
ook de administratieve last toe en staat deze werkloosheidsuitkering niet noodzake-
lijk in verhouding tot de levensstandaard in de nieuwe lidstaat. Men zou kunnen 
opperen dat het nieuwe voorstel ook het ‘socialezekerheidstoerisme’ bestrijdt. Maar 
op basis van bovenstaande cijfers blijkt dat dit eigenlijk geen risico is, alhoewel het 
zo wordt gepercipieerd. Daaruit volgt ook dat door toepassing van deze maatregel 
slechts een beperkte groep van intra-EU-mobiele personen maar wel een significante 
groep van werkloze intra-EU-mobiele personen die een U1-formulier nodig heb-
ben, getroffen zal worden. Het zou naar schatting gaan om 1,8% van de jaarlijkse 
stroom aan nieuwe intra-EU-migranten naar België.41

De meeste lidstaten, waaronder ook België, winnen financieel bij dit voorstel (Pa-
colet en De Wispelaere, 2015e). Hun budgettaire kost zal immers dalen. België zal 
naar schatting ongeveer de helft minder uitgeven t.o.v. de uitgaven onder de huidige 
regelgeving ondanks dat het een werkloosheidsuitkering dient te betalen voor per-
sonen die minder dan 3 maanden in hun nieuwe lidstaat gewerkt hebben en daar-
voor verzekerd waren in België. Mogelijke ‘verliezers’ zijn het Verenigd Koninkrijk, 
Nederland, Luxemburg, Roemenië, Malta en Cyprus. Tegelijk is het feit dat door 

(40) Zie http://www.rva.be/nl/nieuws/toelaatbaarheid-arbeidsdagen-het-buitenland-die-aanmerking-worden-genomen.
(41) Dit cijfer kan jaarlijks wel wat variëren. Het gaat om 1.156 personen t.o.v. een totaal aantal van 65.403 
personen voor 2013.
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het nieuwe voorstel een billijkere verdeling ontstaat van de financiële lasten tussen 
lidstaten, een gegrondere reden om de huidige regelgeving aan te passen dan het feit 
dat het risico van ‘socialezekerheidstoerisme’ groot is onder de huidige regelgeving. 
Maar natuurlijk wenst men met dit voorstel ook op de negatieve perceptie daarom-
trent in te spelen.

5. LANGDURIGE ZORG (LTC)

5.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Langdurige zorg (LTC – ‘Long-Term Care’) wordt door de OESO omschreven als 
“een geheel van diensten voor personen die wegens fysieke of mentale beperkin-
gen gedurende een langere periode hulp nodig hebben bij basisactiviteiten van het 
dagelijks leven.”42 Het zullen dan ook in hoofdzaak gepensioneerden zijn die wo-
nen in een andere dan de bevoegde lidstaat, die zulke rechten zullen putten uit de 
Verordening. Momenteel is geen apart hoofdstuk omtrent de coördinatie van LTC 
voorzien in de Verordening. Door rechtspraak valt de coördinatie ervan wel onder 
het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’. De lidstaat waar men verzekerd is, is hierbij ver-
antwoordelijk voor het betalen van de LTC-prestaties in geld of in natura. Hierdoor 
kan de LTC-prestatie in geld geëxporteerd worden van de bevoegde lidstaat naar de 
woonlidstaat. LTC-prestaties in natura worden verstrekt door de lidstaat waar men 
woont, alsook volgens dezelfde kosten van toepassing in deze lidstaat. Deze kosten 
zullen vervolgens worden terugbetaald door de lidstaat waar men verzekerd is. Het 
voorstel voorziet nu een apart hoofdstuk dat de coördinatie van LTC regelt (EC, 
2016a). Dezelfde regels als van toepassing in het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’ wor-
den overgenomen. Een lijst van verstrekkingen die als LTC gekwalificeerd kunnen 
worden, zal per lidstaat ‘onderhandeld’ worden in de Administratieve Commissie. 
LTC-prestaties in geld kunnen ook onder andere hoofdstukken van de Verordening 
vallen. Het resultaat voor de verzekerde moet dan wel hetzelfde of gunstiger zijn 
dan het resultaat bepaald door toepassing van de regelgeving in het LTC-hoofdstuk.

5.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
Bij aanvang van het onderzoek waren geen cijfers beschikbaar over het aantal per-
sonen die in een andere lidstaat dan waar zij wonen, verzekerd zijn voor dit risico, 
evenmin over de groep van personen die van LTC-prestaties genoten hebben. Op 

(42) Volgende definitie van een ‘LTC-prestatie’ wordt in het voorstel door de Europese Commissie voorgesteld 
(EC, 2016a, p. 26): “Any benefit in kind, cash or a combination of both for persons who, over an extended 
period of time, on account of old-age, disability, illness or impairment, require considerable assistance from 
another person or persons to carry out essential daily activities, including to support their personal autonomy; 
this includes benefits granted to or for the person providing such assistance.” Deze definitie is gebaseerd op de 
juridische analyse van trESS (Jorens et al., 2011) en de huidige rechtspraak van het Hof van Justitie.
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basis van verschillende Europese databronnen werd de totale referentiegroep (i.e. 
personen verzekerd voor dit risico) voor de EU geraamd op 1,8 miljoen personen. 
Hiervan hebben naar schatting 45.000 personen LTC-prestaties in natura en 35.000 
personen LTC-prestaties gekregen (Pacolet en De Wispelaere, 2015g). Dit zou ver-
volgens neerkomen op een geraamde budgettaire kost van ongeveer 800 miljoen 
EUR of 0,4% van de totale LTC-uitgaven. Sinds 2016 wordt er door het Network 
Statistics FMSSFE data verzameld over het aantal S1-formulieren in omloop. Dit 
formulier bewijst dat men recht heeft op gezondheidszorg als men niet woont in 
de lidstaat waar men verzekerd is. Het zijn dus vooral grensarbeiders alsook gepen-
sioneerden die in een andere lidstaat wonen, die zo een S1-formulier hebben. Op 
basis van deze nieuwe dataverzameling blijkt dat de geschatte referentiegroep kleiner 
is en wellicht dus ook het aantal gebruikers waardoor de oorspronkelijk geraamde 
uitgaven een overschatting zullen zijn.

5.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Het voordeel van het nieuwe voorstel is dat het begrip duidelijk omschreven zal 
worden en dat een lijst van prestaties in geld en in natura die onder de noemer van 
LTC vallen, opgesteld zal worden. Sommige lidstaten stellen momenteel dat zij geen 
LTC-prestaties hebben die onder de toepassing van de Verordening vallen terwijl an-
dere informatie dit tegenspreekt (EC, 2016b). Het voorstel zou daarom voor meer 
transparantie en rechtszekerheid moeten zorgen en dus ook voor een hogere take-up, 
alhoewel deze prestaties in veel lidstaten al een lange traditie hebben. Daarbij is het 
goed dat in het voorstel niet afgeweken wordt van de coördinatieregels gedefinieerd 
in het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’. Het zou immers voor een grote verwarring 
gezorgd hebben. Maar tegelijk is dit misschien ook de grootste kritiek. Dient voor 
LTC echt een nieuw hoofdstuk toegevoegd te worden aan de Verordening? Het zit 
immers al goed onder het hoofdstuk ‘prestaties bij ziekte’. In veel lidstaten zit het 
in de gezondheidszorg, sluit het er nauw bij aan of bepleit men juist de integratie 
ervan in de gezondheidszorg. De zorgnood is immers gerelateerd aan gezondheids-
problemen en de toenemende afhankelijkheid door veroudering. Men kan en mag 
gezondheidszorg onderscheiden van langdurige zorg, wat onder meer in het ‘System 
of Health Accounts’ (OESO en Eurostat) en MISSOC43 (Eurostat) gebeurt, maar 
daarom moet het niet gescheiden worden. Want dan ontstaan er discussies over 
grensgebieden, of eventuele verschillen. Wat hier gelukkig niet zal gebeuren, omdat 
men dezelfde regeling voorstelt. Tegelijk zal de lijst wellicht eerder een minimale dan 
maximale opsomming worden.

De grootste kritiek op dit voorstel is echter wat men niet wijzigt (en dit geldt zowel 
voor LTC als voor gezondheidszorg). Met name, de regelgeving inzake de bepaling 

(43) Mutual Information System on Social Protection.
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van de bevoegde lidstaat inzake de betaling van de gezondheidszorg indien een ge-
pensioneerde recht heeft op twee of meer pensioenen waarvan een van zijn of haar 
woonlidstaat (Artikels 23 en 29 van de Basisverordening). Deze coördinatiebepa-
lingen zijn budgettair gezien niet onschuldig aangezien de gezondheidskost voor 
gepensioneerden een stuk hoger ligt dan deze voor personen op arbeidsactieve leef-
tijd. De huidige regelgeving zorgt ervoor dat een beperkte periode gewerkt (en dus 
een klein pensioenbedrag) in de woonlidstaat reeds voldoende is om deze lidstaat 
bevoegd te maken voor de betaling van medische verstrekkingen en dus ook voor 
LTC-prestaties aan de gepensioneerde. Dit probleem werd vroeger al eens aan de 
orde gesteld en geanalyseerd (zie Roberts et al., 2009).44 Ondanks het feit dat de 
Commissie in de voorgestelde wijziging van de Verordening zoveel belang hecht aan 
een billijke verdeling van de financiële lasten tussen lidstaten, doet men geen voor-
stel om de huidige regelgeving te wijzigen.45 Deze regelgeving betekent een hogere 
budgettaire kost voor lidstaten zoals België, met meer uitgaande dan inkomende 
grensarbeiders. Vaak hebben grensarbeiders ook een periode gewerkt in hun woon-
lidstaat waardoor deze lidstaat de betaling van gezondheidszorg en LTC op zich 
zal moeten nemen wanneer deze grensarbeiders gepensioneerd zijn. Het maakt dat 
lidstaten zoals Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk gedurende een lange periode 
sociale bijdragen en wellicht ook personenbelastingen zullen innen van inkomen-
de grensarbeiders maar veelal nooit hun kosten voor medische verstrekkingen en 
voor LTC-prestaties zullen moeten dragen wanneer deze grensarbeiders met pensi-
oen zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat ondanks het hoge aantal grensarbeiders in 
Luxemburg (ongeveer de helft van de tewerkgestelde bevolking) er vandaag slechts 
11% van de verzekerden op pensioenleeftijd in het buitenland woont en dat slechts 
2% van de LTC-uitgaven door Luxemburg naar het buitenland vloeit (IGSS, 2015).

(44) Reeds in 2007 werden kritische opmerkingen gemaakt over de budgettaire impact van deze regelgeving. 
In een nota voor de Administratieve Commissie van 8 juni 2007 stelt Frankrijk dat de regelgeving “does not 
guarantee a sufficiently fair distribution of the burden of benefits between the States liable to pay pensions, as 
it is sufficient for the State of residence to be liable to pay a small pension for the entire burden to fall upon it, 
even though the person concerned may have been active almost entirely in another State and be entitled to a 
commensurate pension from that State” (geciteerd in Roberts et al., 2009, p. 4).
(45) Dit terwijl bij de vorige revisie van de Verordening de Europese Commissie nog een pro rata terugbetaling 
had voorgesteld voor rechthebbende op één of meer pensioenen (EC, 1998). Zo stelde Artikel 20 (2) van het 
voorstel (EC, 1988) het volgende: “The cost of the benefits shall be divided among the Member States paying 
a pension proportional to the periods completed in each Member State, to the extent that the person involved 
would have had the right to such benefits had he resided in the territory of each of those Member States.” Maar 
dit voorstel is uiteindelijk niet weerhouden. Om verschillende redenen is een pro rata terugbetaling misschien 
niet de beste optie (bv. een bijkomende administratieve last). Een alternatieve optie is dat de “kosten voor 
rekening zijn van de lidstaat onder de wetgeving waarvan de betrokkene het langst heeft geressorteerd”. Dit is 
momenteel reeds het geval bij de pensioengerechtigde die een pensioen ontvangt op basis van de wetgeving van 
twee of meer lidstaten en geen recht heeft op verstrekkingen op basis van de wetgeving van de lidstaat waar hij/
zij woont (zie Artikel 24, 2 (b) van de Basisverordening).
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6. SOCIALE ZEKERHEID VOOR GEDETACHEERDEN

6.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Het begrip ‘gedetacheerde werknemer’ is geen uniform gehanteerd begrip. Het wordt 
immers anders gedefinieerd in Verordening (EG) nr 883/2004 dan in de Detache-
ringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG).46 De Verordening gaat bij de bepaling van de 
bevoegde lidstaat uit van het ‘werklandbeginsel’, waarbij in regel de socialezeker-
heidswetgeving van de lidstaat waar de werknemer effectief zijn werkzaamheden ver-
richt, van toepassing is. Detachering vormt echter een uitzondering op dit principe, 
aangezien de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar de persoon gewoonlijk 
werkt, van toepassing blijft voor een periode van maximum 24 maanden. Een per-
soon gedetacheerd naar België is dus niet aan de Belgische sociale zekerheid onder-
worpen, maar wel aan deze van zijn of haar zendende lidstaat. Dit betekent ook dat 
hij of zij sociale bijdragen betaalt op het niveau van de zendende lidstaat en deze bij-
dragen dus verschillen met die in België. Waarom wordt bij detachering niet het ba-
sisprincipe toegepast? Dit ligt hoofdzakelijk bij het feit dat men intra-EU-mobiliteit 
en economische integratie wil bevorderen en bijkomende administratieve lasten wil 
vermijden.47 Door het ‘werklandbeginsel’ niet toe te passen bij detachering ontstaat 
immers een competitief voor- of nadeel voor buitenlandse ondernemingen met gede-
tacheerde werknemers t.o.v. binnenlandse ondernemingen. Dit wordt ook erkend in 
een recent rapport van de Europese Commissie (EC, 2014, p. 148): “Posting workers 
allows companies to exploit their competitive advantage across borders”.

(46) Artikel 12 (1) van de Basisverordening stelt dat “Degene die in een lidstaat werkzaamheden in loondienst 
verricht voor rekening van een werkgever die daar zijn werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze 
werkgever wordt gedetacheerd om voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, on-
derworpen blijft aan de wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaam-
heden niet meer dan vierentwintig maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om een ander 
te vervangen.” In Richtlijn 96/71/EG (de Detacheringsrichtlijn) wordt niet het begrip ‘detachering’ gehanteerd 
maar wel het begrip ‘terbeschikkingstelling’. Onder ‘ter beschikking gestelde werknemer’ wordt verstaan, “iedere 
werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de Staat is 
waar die werknemer gewoonlijk werkt” (Artikel 2). Deze richtlijn is van toepassing voor zover ondernemingen 
een van de volgende transnationale maatregelen nemen: a) een werknemer voor hun rekening en onder hun 
leiding op het grondgebied van een lidstaat ter beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen 
de onderneming van herkomst en de ontvanger van de dienst die in deze lidstaat werkzaam is, voor zover er 
gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de 
werknemer bestaat, of b) een werknemer op het grondgebied van een lidstaat ter beschikking stellen van een 
vestiging of een tot hetzelfde concern behorende onderneming, voor zover er gedurende de periode van terbe-
schikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat, of c) als 
uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer ter beschikking stellen van een ontvangende 
onderneming die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is of er werkzaamheden uitvoert, voor zover er 
gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderne-
ming van herkomst en de werknemer bestaat (Artikel 1 (3)).
(47) “In order to give as much encouragement as possible to the freedom of movement of workers and services, 
to avoid unnecessary and costly administrative and other complications which would not be in the interests 
of workers, companies and administrations, the Community provisions in force allow for certain exceptions”, 
Europese Commissie, 2012, p. 6.
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De voorgestelde revisie stemt de definitie van gedetacheerde werknemer af met deze 
gehanteerd in de Detacheringsrichtlijn (EC, 2016a). Aan de uitzondering op het 
‘werklandbeginsel’ alsook aan de termijn van detachering wordt niet geraakt. Verder 
worden heel wat nieuwe administratieve maatregelen genomen in de strijd tegen 
het oneigenlijke gebruik van het A1-formulier. Het A1-formulier bewijst dat men 
in een andere lidstaat sociaal verzekerd is en er sociale bijdragen betaalt. Zo zal een 
uniforme uitgifteprocedure van het A1-formulier bepaald worden. Ook zal bepaald 
worden welke elementen gecontroleerd moeten worden vooraleer het A1-formulier 
wordt uitgereikt. Ten slotte zal een uniforme procedure om het A1-formulier in 
te trekken bepaald worden. Indien personen actief zijn in twee of meer lidstaten 
(Artikel 13 van de Basisverordening) zal ten slotte geverifieerd worden of de onder-
neming wel substantiële werkzaamheden uitoefent in de lidstaat waar de zetel van de 
onderneming zich bevindt, dit in de strijd tegen ‘postbusvennootschappen’.

6.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
Zowel op Europees als op Belgisch niveau worden gegevens verzameld die een beeld ge-
ven over de omvang van intra-EU-detachering. Zo verzamelt de Europese Commissie 
jaarlijks informatie over het aantal uitgegeven A1-formulieren. Maar ook op Belgisch 
niveau worden interessante data over het aantal detacheringen naar België verzameld via 
GOTOT-IN (GrensOverschrijdende Tewerkstelling – Occupation Transfrontalière) en 
LIMOSA (Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnder-
zoek bij de Sociale Administratie). In GOTOT-IN worden de ontvangen A1-formulieren 
door België geregistreerd. De LIMOSA-meldingsplicht voorziet dan weer sinds 1 april 
2007 in een voorafgaande melding van gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.

In 2015 werden binnen de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie 2,05 miljoen A1-for-
mulieren uitgegeven, waarvan 1,49 miljoen formulieren specifiek van toepassing waren 
voor het detacheren van werknemers of zelfstandigen op basis van Artikel 12 van de Ba-
sisverordening (Pacolet en De Wispelaere, 2016). Daarnaast werden 512.000 formulieren 
uitgegeven voor werkzaamheden in twee of meer lidstaten (Artikel 13 van de Basisveror-
dening). De toename van het aantal uitgegeven A1-formulieren over de voorbije jaren is 
opvallend. Zo steeg het totale aantal uitgegeven A1-formulieren met 61% tussen 2010 
en 2015 en het aantal uitgegeven A1-formulieren specifiek voor personen actief in twee 
of meer lidstaten zelfs met 204%. Ondanks deze hoge absolute aantallen en groeicijfers is 
detachering op basis van Artikel 12 van de Basisverordening beperkt tot ongeveer 0,4% 
van de totale EU-tewerkstelling. In voltijdse equivalenten is dit zelfs maar 0,2% aangezien 
de detacheringsperiode per uniek gedetacheerd persoon ongeveer 6 maanden bedraagt.48 

(48) Periode voor detachering op basis van Artikel 12 van de Basisverordening. De gemiddelde duur per deta-
chering was in 2015 gelijk aan 98 dagen. Aangezien een persoon gemiddeld 1,9 keer per jaar wordt gedetacheerd 
is de detacheringsperiode per unieke gedetacheerde persoon voor 2015 gelijk aan 182 dagen (Pacolet en De 
Wispelaere, 2016).
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Toch blijken sommige ontvangende lidstaten en sectoren een (veel) grotere impact te 
ervaren. Dit is onder meer het geval voor België.

Kijken we dan ook naar de situatie voor België. In LIMOSA werden 210.815 unieke 
intra-EU-gedetacheerde personen geregistreerd in 2015 (De Wispelaere en Pacolet, 
2017). Het aantal geregistreerde unieke gedetacheerde personen in LIMOSA ligt wel 
opvallend hoger dan in vergelijking met deze geregistreerd in GOTOT-IN. Zo wer-
den in 2015 143.045 uniek intra-EU-gedetacheerde personen geregistreerd in GO-
TOT-IN. Dit betekent ook dat het aantal intra-EU-gedetacheerde personen geregis-
treerd in LIMOSA ongeveer 1,5 keer hoger ligt dan deze geregistreerd in GOTOT-IN. 
Het wijst op een nood aan een betere uitgifteprocedure van het A1-formulier. 

In 2015 maakte intra-EU-detachering 4,4% uit van de totale tewerkstelling in Bel-
gië (De Wispelaere en Pacolet, 2017). Het maakt dat België een van de belangrijkste 
ontvangende lidstaten van gedetacheerde personen binnen de EU is (Pacolet en De 
Wispelaere, 2016; 2015a). Tegelijk zien we een sterke concentratie van intra-EU- 
detachering in de bouwsector. Meer dan 6 op 10 unieke gedetacheerde personen naar 
België is immers actief in de bouwsector (De Wispelaere en Pacolet, 2017). Zo maakte 
intra-EU-detachering in 2015 maar liefst één derde van de tewerkstelling in de Belgische 
bouwsector uit. Tegelijk daalde het aantal tewerkgestelde binnenlandse werknemers in 
de Belgische bouwsector tussen 2011 en 2015 met 7% terwijl er juist meer gebouwd 
werd. Dit alles wijst op een verdringing van de binnenlandse tewerkstelling. Maar deze 
verdringing doet zich mogelijks ook voor bij kleine kmo’s. We stellen immers een duale 
werkgeversmarkt vast, waarbij van de 100 bouwondernemingen met de grootste omzet, 
er 8 op 10 een beroep hebben gedaan op detachering. Met het dalen van de omzet, maar 
evenzeer van de toegevoegde waarde en de ondernemingsgrootte van de bouwonderne-
mingen daalt tegelijk ook het gebruik van detachering. Kleine ondernemingen gebrui-
ken detachering dus minder of niet en worden er misschien door weggeconcurreerd. 
Zeker ook omdat een veel hoger percentage ondernemingen die een beroep hebben 
gedaan op detachering (versta de ‘grote’ bouwondernemingen), een gelijke of positieve 
evolutie van de omzet en de toegevoegde waarde kent in vergelijking met de onderne-
mingen (versta de ‘kleine’ bouwondernemingen) die hierop geen beroep hebben gedaan.

6.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Het voorstel tot wijziging van de Verordening dient samen bekeken te worden met 
de voorgestelde revisie van de Detacheringsrichtlijn (EC, 2016c) en de implementa-
tie van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2014/67/EU)49. Het is daarom opmerke-

(49) Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking 
via het Informatiesysteem interne markt.
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lijk dat geen grondige voorbereidende studie is uitgevoerd omtrent de impact van de 
huidige coördinatiebepalingen bepaald in de Verordening. In de Impact Assessment 
van de Europese Commissie wordt de keuze om de huidige regelgeving te behou-
den, dan ook niet besproken. Dit is een gemiste kans, zeker gezien de politieke en 
publieke gevoeligheid van dit onderwerp. Pertinente vragen omtrent de verdringing 
van binnenlandse tewerkstelling door intra-EU-detachering alsook de meerwaarde 
van detachering zowel vanuit een zendend perspectief (bijvoorbeeld het ‘stabilise-
rende effect’ van detachering (De Wispelaere en Pacolet, 2015a50) als vanuit een 
ontvangend perspectief (als antwoord op arbeidstekorten en een nood aan meer 
arbeidsflexibiliteit) blijven hierdoor hangende.51 En mogelijke aanpassingen van de 
huidige coördinatiebepalingen of van de maximale detacheringsperiode werden dus 
nooit op hun impact getoetst.

Het competitieve voordeel van buitenlandse ondernemingen met gedetacheerde 
werknemers t.o.v. binnenlandse ondernemingen zal bepaald worden door verschil-
lende elementen. De bepaling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (op basis van 
de Detacheringsrichtlijn) en de hoogte van de sociale bijdragen (op basis van de 
Verordening) zijn er daar twee van. Andere factoren zijn de hoogte van de vennoot-
schapsbelasting maar natuurlijk ook de kennis die ondernemingen en hun werkne-
mers hebben.52 Het voorstel tot revisie van de Detacheringsrichtlijn, waarbij men 
het begrip ‘minimumloon’ (minimum rates of pay) wil vervangen door ‘vergoeding’ 
(remuneration), zal bij implementatie normaliter leiden tot hogere brutolonen voor 
gedetacheerde werknemers. De evolutie van een minimumloon naar een meer ge-
middeld loon zal er tegelijk voor zorgen dat deze brutolonen minder zullen verschil-
len met deze uitbetaald aan binnenlandse werknemers. Men zou dus kunnen stellen 
dat dit de competitiviteitspositie van buitenlandse ondernemingen met gedetacheer-
de werknemers negatief zal beïnvloeden. Gedetacheerde zelfstandigen, welke niet 
onder de Detacheringsrichtlijn vallen, worden hier niet door beïnvloed.53 Maar door 
de regels bepaald onder de Verordening niet te wijzigen en dus bijvoorbeeld niet ‘het 
werklandbeginsel’ toe te passen op gedetacheerde personen, behouden buitenlandse 
ondernemingen wel een ander element dat hun competitiviteitspositie zal bepalen, 

(50) In de Impact Assessment van de Europese Commissie lezen we het volgende (EC, 2016b, p. 7): “mobility 
may serve to mitigate cyclical adjustment measures in response to asymmetric shocks. Intra-EU labour mobility 
may have prevented even stronger spikes in unemployment during the crisis.”
(51) Deze vragen worden maar gedeeltelijk beantwoord in de Impact Assessment uitgevoerd in het kader van 
het voorstel tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn (EC, 2016c) en o.a. in een voorbereidende studie (De 
Wispelaere en Pacolet, 2016a).
(52) Daarnaast zijn er natuurlijk ook de bijkomende transportkosten, verblijfkosten en administratieve kosten 
voor ondernemingen die personen detacheren.
(53) In dat opzicht bestaat het risico dat een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn zal leiden tot een toename van 
het aantal gedetacheerde (schijn)zelfstandigen. Momenteel heeft ongeveer 8% van de gedetacheerden binnen de EU 
het zelfstandigenstatuut (Pacolet en De Wispelaere, 2015a). Dit percentage ligt wel hoger voor de gedetacheerden 
naar België (15%) en naar de Belgische bouwsector (19%) (De Wispelaere en Pacolet, 2017).
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met name de parafiscale bijdragen. Het lijkt dan ook op het eerste gezicht een even-
wichtig voorstel dat zowel de grieven van de ontvangende lidstaten (door het voorstel 
tot wijziging van de Detacheringsrichtlijn) en de zendende lidstaten (door niets te 
wijzigen aan de principes in de Verordening) gedeeltelijk in rekenschap neemt. Maar 
het voorstel van de Commissie om de regelgeving in de Verordening niet te wijzigen 
zal zeker kritisch onthaald worden door de ontvangende lidstaten zoals België. Er 
is immers al vaak gepleit voor een toepassing van het ‘werklandbeginsel’54 of voor 
een variant ervan55 alsook voor een inperking van de detacheringsperiode56. Ook 
blijft de vraag of de huidige voorstellen voldoende zullen zijn om de verdringing van 
binnenlandse jobs tegen te gaan. Er blijft immers een risico op ‘sociale dumping/af-
bouw’ bestaan.57 Zo kunnen er sterke verschillen bestaan tussen de sociale bijdragen 
van toepassing in de zendende lidstaat t.o.v. deze van toepassing in de ontvangende 
lidstaat. De gemiddelde sociale bijdragen tussen EU-13- en EU-15-lidstaten liggen 
echter bijna even hoog. Neemt niet weg dat België een loonwig (het verschil tussen 
de loonkost voor de werkgever en het nettoloon van de werknemer) heeft die hoger 
ligt dan deze van de 10 belangrijkste zendende lidstaten van gedetacheerde personen 
naar België.58 

Het feit dat de toepassing van personen actief in twee of meer lidstaten (Artikel 13 
van de Basisverordening) wordt verstrengd, is ingegeven door de sterke stijging van 
het aantal A1-formulieren uitgegeven voor deze groep. Gezien de beperktere toena-
me van het aantal A1-formulieren uitgegeven voor detachering op basis van Artikel 
12 van de Basisverordening, wijst dit mogelijks op een verschuiving. Daarom zou 

(54) Zie recentelijk nog in Vandenbroucke (2016).
(55) Zie De Wispelaere en Pacolet, 2015b; Pennings, 2015b. Voorstel om (vanaf 3 maanden van detachering) 
sociale bijdragen op het niveau van de ontvangende lidstaat te heffen maar de gedetacheerde blijft wel sociaal 
verzekerd in de zendende lidstaat.
(56) Goyens et al. (2003, p. 60) stelden bij het voorstel tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 dat 
“men er ook voor had kunnen opteren om de duurtijd van de detachering te beperken tot 183 dagen, de termijn 
die vaak wordt gebruikt inzake de fiscale regeling van detachering”. Zie ook Pieters, 1997. In het ‘Plan voor 
eerlijke concurrentie – 40 concrete maatregelen voor de bouwsector’ gelanceerd door de betrokken stakeholders 
worden 27 nationale en 13 Europese maatregelen voorgesteld in de strijd tegen sociale dumping (ACV et al., 
2015; De Wispelaere en Pacolet, 2016b). Hier wordt een detacheringsduur van maximum 6 maanden bepleit. 
Onder de vorige regelgeving (Verordening (EEG) nr. 1408/71) was de maximale detacheringsduur gelijk aan 12 
maanden maar kon dit wegens onvoorziene omstandigheden met nog eens 12 maanden worden verlengd met 
toestemming van het ontvangende land. Zoals reeds gesteld, is de gemiddelde detacheringsduur onder Artikel 
12 van de Basisverordening per detachering ongeveer gelijk aan 100 dagen en per unieke gedetacheerde persoon 
ongeveer gelijk aan 6 maanden (met sterke verschillen tussen lidstaten).
(57) Wij definiëren ‘sociale dumping’ als “het verlagen van de arbeidskost en de arbeidsvoorwaarden door het 
ene land wegens de druk die hierop is ontstaan door het concurrentiële voordeel dat andere landen hebben door 
de verschillen in nationale wetgeving welke niet geremedieerd zijn door de Europese wetgeving” (De Wispelaere 
en Pacolet, 2017). Deze definitie benoemt de reden waarom de arbeidskost en de arbeidsvoorwaarden onder 
druk zijn komen te staan door detachering, met name door de toepasbare Europese wetgeving. Een sterkere 
EU-coördinatie via de Detacheringsrichtlijn en de Verordening betreffende de coördinatie van socialezeker-
heidsstelsels zou het risico op sociale dumping dus kunnen remediëren.
(58) Daarom ook het belang van een (verdere) taxshift via een verschuiving van de lasten op arbeid.
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men hier ook een maximale duur kunnen bepalen voor gedetacheerde personen (ar-
beidsrechtelijke definitie) onder Artikel 13 van de Basisverordening.59 De bepaling 
van uniforme maatregelen omtrent de uitgifte en intrekking van het A1-formulier 
moet tenslotte vermijden dat lidstaten zelf het initiatief nemen (zie ook Jorens en 
Lhernould, 2014). Zo werd bijvoorbeeld in België een antimisbruikbepaling inge-
voerd waarbij bij een vermoeden van fraude60 de sociaal inspecteur of de rechter het 
A1-formulier eenzijdig naast zich neer kunnen leggen (De Wispelaere en Pacolet, 
2016b). Maar de Commissie is hieromtrent een inbreukprocedure gestart en de 
zaak is aanhangig gemaakt bij het Europees Hof van Justitie. Maar tegelijk draagt 
een uniforme uitgifte van het A1-formulier hopelijk ook bij tot een betere, versta 
exactere, telling van het aantal gedetacheerden.

7. FRAUDE EN FOUTEN

Daarnaast wordt in het voorstel tot wijziging van de Verordening een grotere focus 
op de fraudebestrijding voorgesteld door een betere samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten, instellingen en inspecties (EC, 2016a).61 Als de ontvangende lidstaat 
twijfels heeft over de geldigheid van het document of de juistheid van de feiten 
waarop de uitreiking ervan is gebaseerd, dan kan deze lidstaat verdere uitleg vragen 
aan de lidstaat die het document heeft uitgegeven. Indien nodig kan men zelfs de in-
trekking van het document vragen. Binnen de 25 werkdagen zal de lidstaat die deze 
vraag ontvangen heeft, de elementen waarop men zich heeft gebaseerd bij uitreiking 
van het document herbekijken en indien nodig het document intrekken of her-
zien.62 In geval van onmiskenbare fraude zal het document onmiddellijk ingetrok-
ken of herzien worden en dit met retroactieve werking. Als de lidstaat geen fraude 
of fouten ontdekt, zal het de ontvangende lidstaat hierover binnen de 25 werkda-
gen op de hoogte brengen. In dringende gevallen, de redenen hiervan moeten wel 
aangegeven worden in de aanvraag, zal een antwoord gegeven worden binnen de 2 
werkdagen ondanks dat het onderzoek omtrent deze vraag nog lopende kan zijn. 
Als er toch nog twijfels bestaan bij de lidstaat die de vraag heeft gesteld over de gel-
digheid van het document of de juistheid van de feiten waarop de uitreiking ervan 

(59) Deze groep van personen actief in twee of meer lidstaten is evenwel zeer divers (bijvoorbeeld ook grensarbei-
ders). Hoe groot de subgroep ‘gedetacheerden’ is, is niet gekend. De gemiddelde duur dat personen actief zijn in 
twee of meer lidstaten bedraagt per uitgegeven A1-formulier 285 dagen (Pacolet en De Wispelaere, 2016).
(60) Sociale fraude mag wel niet verward worden met sociale dumping. Onze definitie van ‘sociale dumping’ 
zorgt ervoor dat sociale fraude via detachering onderscheiden wordt van sociale afbouw via detachering. Zo kan 
de Handhavingsrichtlijn een nuttige tool zijn in de strijd tegen sociale fraude via detachering. De enorme aan-
dacht in de bouwsector voor ‘sociale dumping’ (maar versta eigenlijk sociale fraude) via detachering lijkt soms 
de aandacht af te leiden van het feit dat de sector, nog vóór detachering populair werd maar ook nu nog, sterk 
fraude-/zwartwerkgevoelig was en is.
(61) Zie ook Jorens et al., 2015 voor een bespreking van de fraudegevoeligheid van de Verordening.
(62) Eenzelfde termijn werd reeds in de Handhavingsrichtlijn bepaald bij een verzoek om informatie om zo 
controles, inspecties of onderzoeken uit te kunnen voeren.
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is gebaseerd, mag deze lidstaat bijkomend bewijs leveren en opnieuw verdere uitleg 
aan de uitgevende lidstaat vragen of zelfs de intrekking van het document vragen.

De uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen bevoegde organen om fraude 
en fouten te ontdekken bij personen die rechten en plichten hebben op basis van 
de toepassing van de Verordening, wordt in het voorstel strikter gereguleerd (EC, 
2016a).63 Zo moet de vraag tot gegevens noodzakelijk en proportioneel zijn. De 
uitwisseling van gegevens kan ook niet automatisch leiden tot de intrekking van het 
recht op prestaties in geld of in natura. Het zal hierbij de Administratieve Commis-
sie zijn die een lijst van soorten data-aanvragen en -antwoorden zal opstellen. Enkel 
de opgelijste data-aanvragen en -antwoorden worden dan toegelaten.

Ten slotte wordt een gewijzigde procedure van de terugvordering van onterecht 
verstrekte prestaties voorgesteld. De procedures zullen gelijkaardig zijn aan deze 
gedefinieerd in Richtlijn 2010/24/EU betreffende de wederzijdse bijstand inzake 
de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en 
andere maatregelen. De meeste lidstaten waren in de Administratieve Commissie 
vragende partij om deze procedures te herzien (Pacolet en De Wispelaere, 2015h). 

8. TOEGANG VAN ECONOMISCH INACTIEVE BURGERS TOT SOCIALE VOORDELEN

In lijn met recente rechtspraak van het Hof van Justitie64 verduidelijkt het voorstel 
dat de lidstaten kunnen beslissen om geen sociale uitkeringen toe te kennen aan een 
bepaalde groep van mobiele economisch inactieve burgers.65 Intra-EU-migranten 
hebben recht op een verblijf van langer dan drie maanden wanneer zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, die verschillen naargelang van hun status. EU-burgers die 
niet werken of niet actief op zoek zijn naar werk, hebben alleen recht op verblijf 
indien zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij 
ten laste komen van de bijstandsregeling van de nieuwe lidstaat, en indien zij een 
ziektekostenverzekering hebben. De toegang tot sociale uitkeringen van economisch 
inactieve burgers is daarom afhankelijk van het feit of men een geldig verblijfsrecht 
heeft op basis van Richtlijn 2004/38/EG.66 Hoeveel personen door dit voorstel mo-
gelijks ‘getroffen’ worden, is evenwel moeilijk in te schatten op basis van de beschik-
bare data (zie voor tentatieve ramingen EC, 2016b).67

(63) Het belang hiervan komt sterk aan bod in Jorens et al., 2015.
(64) Bijvoorbeeld C-308/14 Europese Commissie vs Verenigd Koninkrijk.
(65) Voor een gedetailleerde juridische bespreking verwijzen we naar Lhernould et al., 2015.
(66) Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.
(67) Naar schatting zou 80% van deze EU-burgers een verblijfsrecht kunnen ontlenen aan economisch actieve 
migrerende familieleden en daarmee mogelijk een afgeleid recht op sociale zekerheid (EC, 2016a).
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9. EXPORTEERBAARHEID VAN DE KINDERBIJSLAG

9.1. HUIDIG REGELGEVEND KADER EN DE INHOUD VAN HET NIEUWE VOORSTEL
Personen werken en/of wonen soms in een andere lidstaat dan waar hun kinderen 
wonen. Het maakt dat coördinatieregels zullen bepalen welke lidstaat bevoegd is 
voor de betaling van de kinderbijslag.68 De ‘prioriteitsregels bij samenloop’ bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de kinderbijslag indien men in een ande-
re lidstaat werkt en/of woont dan het kind / de kinderen. Zo hebben de rechten 
op grond van werkzaamheden, al dan niet in loondienst, prioriteit.69 Indien beide 
ouders werkzaam zijn in een verschillende lidstaat, dan zal de woonlidstaat van de 
kinderen de kinderbijslag betalen als een van de ouders daar werkt.70 De uitkering 
die men van de bevoegde lidstaat ontvangt (= de primaire bevoegde lidstaat) zal 
mogelijks lager zijn dan de uitkering die men zou hebben ontvangen van de andere 
lidstaat waar men rechten heeft. In dat geval zal de tweede lidstaat een aanvullende 
uitkering betalen (als secundaire bevoegde lidstaat), gelijk aan het verschil tussen de 
twee uitkeringen71. Het maakt dus dat de lidstaat waar men woont/werkt mogelijks 
de volledige kinderbijslag (als primaire lidstaat) of een gedeelte van de kinderbijslag 
(als secundaire bevoegde lidstaat) zal exporteren naar de lidstaat waar de kinderen 
wonen. Het voorstel tot wijziging van de Verordening wijzigt deze regels niet.72 Dit 
betekent onder meer dat er geen aanpassing (versta indexering) van de kinderbijslag 
komt op basis van de levensstandaard73 in de lidstaat waar de kinderen wonen. Dit 
voorstel van indexering was een element in het akkoord dat Europa met het Ver-
enigd Koninkrijk had gesloten indien er geen Brexit geweest zou zijn (European 
Council, 2016). De Brexit heeft de Commissie het geweer van schouder doen ver-
anderen. Op basis van de cijfers zal blijken dat dit niet meer dan terecht is.

9.2. IMPACT VAN DE HUIDIGE REGELGEVING
De export van kinderbijslag slaat gemiddeld op 1,6% van de totale EU-uitgaven 
voor kinderbijslag (cijfer voor 2014) (Pacolet en De Wispelaere, 2015c). Evenwel 

(68) Artikels 67-69 van de Basisverordening en Artikels 58-61 van de Toepassingsverordening.
(69) Het toont het belang van de sociaal-economische positie van de ouders in deze discussie aan.
(70) Anders is het land waar de hoogste bijslagen betaald worden, verantwoordelijk.
(71) Berekening van de aanvulling: zie arrest van het Hof van Justitie (Vijfde kamer) van 8 mei 2014, C-347/12, 
Wiering.
(72) Het voorstel bevat wel nieuwe coördinatiebepalingen voor gezinsbijslagen, die bedoeld zijn om het inko-
men te vervangen gedurende de opvoeding van het kind. Deze moeten volgens het voorstel als een individueel 
en persoonlijk recht behandeld worden. Lidstaten die secundair bevoegd zijn kunnen ervoor kiezen om een 
volledige uitkering toe te kennen.
(73) Men spreekt van ‘standard of living’ (European Council, 2016). Maar het is niet steeds duidelijk of men 
levensstandaard, levensduurte of het niveau van de uitkering bedoelt (voor een bespreking zie ook Pacolet en 
De Wispelaere, 2015f).
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geven de meeste lidstaten veel minder dan 1% hieraan uit. Enkel Luxemburg is een 
uitzondering in dit verhaal doordat 50% van de uitgaven aan kinderbijslag gaat 
naar kinderen die in het buitenland wonen. Tegelijk blijft het opmerkelijk dat de 
aanpassing van de coördinatiebepalingen voor kinderbijslag een component was in 
het akkoord tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk, temeer als men weet dat 
slechts 0,3% van de gerechtigde personen op een kinderbijslag uitbetaald door het 
Verenigd Koninkrijk in een andere lidstaat woont. De omvang van de uitgaven inza-
ke de export van kinderbijslag zullen in hoofdzaak bepaald worden door de omvang 
van het aantal inkomende grensarbeiders. Het is dan ook weinig opmerkelijk dat 
lidstaten met een hoog percentage aan inkomende grensarbeiders t.o.v. de totale 
binnenlandse tewerkstelling, zoals Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk, ook een 
hoog percentage aan kinderbijslagen naar het buitenland zal exporteren (Pacolet en 
De Wispelaere, 2015f). De tweede groep, het aantal intra-EU-mobiele personen 
die in een andere lidstaat dan hun kind(eren) wonen, zal minder spelen gezien de 
beperktere omvang ervan.

Waarom de vraag naar indexering? De tussenkomst van de overheid inzake gezins-
beleid via kinderbijslag heeft tot doel de kosten die gepaard gaan met de opvoeding 
van kinderen gedeeltelijk of grotendeels te dekken. De hoogte van deze kosten zal 
evenwel verschillen tussen lidstaten gezien de onderlinge verschillen in levensstan-
daard. Het houdt in dat het bedrag aan kinderbijslag dat men ontvangt van een 
andere lidstaat lager of hoger ligt dan de levensstandaard in de woonlidstaat. Een la-
ger bedrag wordt wel nog gecompenseerd door de woonlidstaat via het supplement 
als secundaire bevoegde lidstaat. Een hoger bedrag zal niet aangepast worden. Het 
maakt in het extreme voorbeeld dat de kinderbijslag uitbetaald door Luxemburg 
hoger zal liggen dan het huishoudinkomen van bepaalde gezinnen woonachtig in 
Roemenië en Bulgarije.

Kijken we specifiek naar de cijfers voor België, dan blijkt dat voor 2015 er 30.640 
gerechtigden en 56.313 kinderen woonachtig waren in een andere lidstaat (FAMI-
FED, 2016). Dit komt neer op een exportbedrag van 97 miljoen EUR of 1,5% van 
de totale uitgaven aan kinderbijslag. Van het totale exportbedrag vloeit 56 miljoen 
EUR richting Frankrijk, 14 miljoen EUR richting Nederland, 12 miljoen EUR 
richting Polen en 4,6 miljoen EUR richting Roemenië. Veruit het grootste deel 
van de exportuitgaven vloeit dus naar onze buurlanden. Tegelijk ligt het bedrag dat 
België betaalt aan kinderbijslag voor kinderen die in een andere lidstaat wonen, 84 
miljoen EUR in 2013, een stuk lager dan wat gezinnen met kinderen die in Bel-
gië wonen, ontvangen aan kinderbijslag betaald door andere lidstaten, 130 miljoen 
EUR in 2013 (Pacolet en De Wispelaere, 2015c). België is netto dus eerder een ont-
vangende dan een betalende lidstaat. Dit resultaat is grotendeels het gevolg van het 
grotere aantal uitgaande grensarbeiders dan het aantal inkomende grensarbeiders.
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9.3. VOOR- EN NADELEN VAN HET VOORSTEL
Op basis van de voorbereidende studie omtrent de budgettaire impact bij een wij-
ziging van de regelgeving blijkt dat de aanpassing aan de levensstandaard voor de 
meeste lidstaten een budgettaire besparing zal opleveren (Pacolet en De Wispelaere, 
2015f).74 In totaal zou de geraamde budgettaire kost met ongeveer 16% dalen t.o.v. 
de uitgaven onder de huidige coördinatiebepalingen. Voor België zou het gaan om 
een daling van ongeveer 7% van de budgettaire kost.

Het voorstel om de huidige coördinatiebepalingen niet aan te passen is, zelfs on-
danks het feit dat de meeste lidstaten financieel baat hebben bij een aanpassing aan 
de levensstandaard, om verschillende redenen verdedigbaar. Vooreerst zijn grens-
arbeiders de grootste groep van personen die een financiële weerslag zullen onder-
vinden bij een aanpassing van de regelgeving. Een aanpassing van de kinderbijslag 
op basis van de levensstandaard in de lidstaat waar de kinderen van grensarbeiders 
wonen, is op zich ook in tegenspraak met een van de basisprincipes van de Veror-
dening, met name de gelijke behandeling van personen (Artikel 4 van de Basis-
verordening en het beginsel van de non-discriminatie van het Europees Verdrag).75 
Grensarbeiders betalen immers sociale bijdragen en personenbelastingen in hun 
werklidstaat en dit op hetzelfde niveau als de inwoners van deze werklidstaat. Het is 
dan ook niet meer dan billijk76, maar het zou dus evenzeer in tegenspraak zijn met 
het principe van gelijke behandeling, dat deze werklidstaat hetzelfde bedrag uitkeert 
aan grensarbeiders dan aan hun eigen inwoners. De werklidstaat van de grensarbei-
der of van de intra-EU-mobiele persoon die in een andere lidstaat dan zijn of haar 
kind(eren) woont, is door de prioriteitsregels zelfs niet steeds genoodzaakt om de 
(volledige) kinderbijslag te betalen. Daarnaast is het risico op ‘socialezekerheidstoe-
risme’ op basis van de geciteerde cijfers heel klein en kan dit dus geen reden zijn 
om de regelgeving aan te passen. Tegelijk zal een indexering van de kinderbijslag de 
administratieve last doen toenemen (zie ook Spiegel et al., 2015), zal het mogelijks 
een negatieve impact hebben op intra-EU-mobiliteit (voornamelijk op grensarbeid) 
gezien de ongelijke behandeling en ontstaat er een risico dat het aantal gezinsher-
enigingen stijgt en dus ook de bijkomende kost aan diensten waarop de kinderen 
vervolgens recht zullen hebben (bv. kinderopvang, onderwijs, …). Deze kosten 
overstijgen ruimschoots deze van de export van kinderbijslag. Blijft wel een feit dat 

(74) In de literatuur wordt soms ook bepleit om de woonlidstaat bevoegd te maken (Pieters, 1997). Voor een 
bespreking van de impact, zie Spiegel et al. (2015) en Pacolet en De Wispelaere, 2015f.
(75) In Annex 2 gaan Spiegel et al. (2015) in op deze discussie.
(76) Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marian-
ne Thyssen, stelde hierover het volgende tijdens haar toelichting van het voorstel in de Commissie Werkgelegen-
heid en Sociale Zaken binnen het Europees Parlement (2017): “It is my strongly held belief that the EU cannot 
argue on the one hand that persons have the right to same pay for same job at same place, and in the same breath 
accept that workers who contribute at the same rate to the same social security system receive different levels of 
benefit depending on where they or their children reside. This is an issue of balance and fairness that goes to the 
core of the European project.”
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er sterke verschillen in gezinsbeleid tussen lidstaten bestaan. Zo hechten bepaalde 
lidstaten meer belang aan het aanbieden van diensten (bv. via kinderopvang) (voor-
al in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland) dan aan het toekennen van 
een voldoende hoog niveau van kinderbijslag (vooral in Luxemburg, het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en België). Andere lidstaten hanteren 
dan weer een selectieve toekenning van de kinderbijslag (bijvoorbeeld in Spanje). 
Dit beleid zal ook een impact hebben op het supplement dat andere lidstaten als 
secundaire bevoegde lidstaat moeten betalen. Zonder meer zal het niveau van de 
kinderbijslag van de primaire bevoegde lidstaat, dat meestal een weerspiegeling is 
van de levensstandaard, een impact hebben op het bedrag dat men als secundaire 
bevoegde lidstaat moet betalen. Dit betekent dat bijvoorbeeld Oostenrijk veel ho-
gere supplementen zal moeten betalen voor kinderen die wonen in Hongarije, dan 
Luxemburg voor kinderen die wonen in België.

10. BESLUIT 

Het voorstel van de Commissie wijzigt de Verordening op een aantal punten. Hier-
bij heeft men vooral getracht om de verdeling van de financiële lasten tussen lid-
staten billijk te maken of te houden (EC, 2016a; b). Men is hier zeker in geslaagd 
wat betreft het voorstel inzake grensarbeiders die werkloos worden, samentelling 
van tijdvakken bij werkloosheid en de export van kinderbijslag. Ook België zal baat 
hebben bij dit voorstel. Tegelijk wordt ‘eerlijke’ intra-EU-arbeidsmobiliteit bewaakt 
en zelfs gestimuleerd via het voorstel tot uitbreiding van de export van de werkloos-
heidsuitkering en de verhoogde controle op fraude en fouten. Maar het lijkt op het 
eerste gezicht ook een politiek evenwichtig voorstel te zijn. De kans dat zich ‘socia-
lezekerheidstoerisme’ voordoet, wordt immers verder ingedijkt. Een niet-onbelang-
rijk element voor veel EU-15-lidstaten en voor de huidige perceptie hieromtrent. 
Het voorstel komt ook tegemoet aan bepaalde grieven van zowel ontvangende als 
zendende lidstaten van gedetacheerde personen. Hierbij is wel belangrijk dat het 
voorstel tot wijziging van de Verordening samen bekeken wordt met de voorgestelde 
revisie van de Detacheringsrichtlijn en de implementatie van de Handhavingsricht-
lijn (Richtlijn 2014/67/EU).
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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR CECILE BARBIER
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE), Brussel

De Brexit en de verkiezing van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde 
Staten van Amerika voeden de polemiek over de verderzetting van de mondialise-
ring. Deze gebeurtenissen trekken het wereldwijde handelsbeleid in twijfel. In de 
Europese Unie is de kwestie van de handelsverdragen altijd controvers, zoals ook 
bleek uit de Belgische debatten voorafgaand aan de ondertekening van het globaal 
economisch en handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Door de op-
richting van nieuwe instellingen te ondersteunen, bereidt het Europees Parlement 
zijn bijdrage aan de 60ste verjaardag van het verdrag van Rome voor. Neemt het 
Europees Parlement, door voor te stellen om de instrumenten – waarover werd on-
derhandeld als reactie op de budgettaire en financiële crisis – te integreren in het 
Europese kader, niet het risico om zich ertoe te verbinden om de versterking van het 
kader van het economische bestuur te ondersteunen van een budgettaire federatie 
die steeds indringender wordt, wat we niet mogen verwarren met het voorstel van 
een Federale Unie dat moeilijk te realiseren is vanuit de huidige verdragen? Dat lijkt 
op federalisme maar heeft er toch slechts enkele gelijkenissen mee. Bij de internati-
onale organisaties blijft de groei het voorwerp van grote zorg.

1. HET INSTITUTIONELE DEBAT: BREXIT NAAR DE ACTIVERING VAN ARTIKEL 50 VAN HET VEU

In het Verenigd Koninkrijk bestaat er een intens debat over de activering van artikel 
50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) tussen de voor- en tegen-
standers van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). 
Op 8 september 2016 ging de House of Lords van start met een onderzoek naar de 
impact van de Brexit op de betrekkingen met Ierland. Op diezelfde dag benoem-
de de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement Guy Verhofstadt,  
Europees afgevaardigde en voormalig Belgisch eerste minister tot afgevaardigde van 
het Europees parlement voor de onderhandelingen in het dossier van de Brexit.   
Op 2 oktober kondigde Theresa May, Britse eerste minister, tijdens het congres van 
de Conservatieve partij aan dat zij tegen het einde van de maand maart 2017 de pro-
cedures en onderhandelingen zou opstarten voor het vertrek uit de Europese Unie 
zoals voorzien door artikel 50 VEU. De vraag of het Parlement in Westminster een 
rol zal krijgen in de Brexit, wordt nu met hoogdringendheid gesteld na de beslissing 
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van het Hooggerechtshof van Londen, dat meent dat de overheid de soevereiniteit 
van het Parlement van Westminster moet respecteren. Een voorafgaande stemming 
in het Parlement is dus nodig na het indienen van twee klachten, een door twee Brit-
ten en een door een groep burgers die wonen in Gibraltar, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Als reactie op de beslissing van het Hof besliste de regering om naar het 
Opperste gerechtshof te trekken.

Op parlementair niveau publiceerde de House of Lords op 13 en 15 december 2016 
twee rapporten over de Brexit. Het eerste betreft de toekomstige commerciële be-
trekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en beschrijft de 
mogelijke juridische grondslagen, het tweede buigt zich over de toekomst van de 
Britse financiële diensten na de Brexit. Dit laatste benadrukt het belang van een 
overgangsakkoord voor de financiële diensten om deze sector te beschermen. Dat is 
immers van vitaal belang voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.  Michel 
Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie voor Brexit,  kondigde 
aan dat er tegen oktober 2018 een akkoord zou moeten worden gesloten met de 
Britse regering over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Referenties:
House of Lords, European Union Committee 5th Report of Session 2016, 17 HL 
Paper 72, Brexit: the options for trade:
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/72/72.pdf.
House of Lords, European Union Committee 9th Report of Session 2016, 17 HL 
Paper 81, Brexit: financial services:
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/81/81.pdf.

2. ECONOMISCH EN SOCIAAL BESTUUR

2.1. EUROPEES SEMESTER 2017
Het herfstpakket werd op 16 november 2016 gepubliceerd door de Europese Com-
missie. Daarin wordt de cyclus van het economische bestuur gestart, het Europees 
semester 2017, en het bevat de volgende documenten: het jaarlijkse onderzoek van 
de groei 2017, de aanbeveling van de Raad over het economische beleid van de euro-
zone, een mededeling “Voor een positieve oriëntering van het begrotingsbeleid van 
de eurozone”, een rapport over het waarschuwingsmechanisme 2017, het ontwerp 
van een gezamenlijk rapport over de tewerkstelling in 2017 en de evaluatie van de 
ontwerpen van de begrotingen van de lidstaten van de eurozone voor 2017.

De mededeling “Naar een positieve begrotingskoers voor de eurozone” betreurt de 
afwezigheid van regels en autoriteit, “om de geaggregeerde begrotingskoers van de euro-
zone direct te managen, wat een zeer belangrijk verschil is vergeleken met gemeenschap-
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pelijke muntzones over de wereld. De aanbeveling over het economische beleid van de 
eurozone wordt een referentiebron om als leidraad te dienen voor de inspanningen, maar 
de effectiviteit ervan hangt uiteindelijk af van de individuele en collectieve voltooiingsbe-
reidheid van de lidstaten”. Verder verklaart de Commissie: “Het realiseren van de juiste 
beleidsmix voor de eurozone is minder eenvoudig zonder een gecentraliseerde begroting 
die een actievere rol zou kunnen spelen”.

De Commissie erkent voor het eerst wat veel waarnemers al hadden aangege-
ven: “Veelal is de grote stijging van de schuld in het recente verleden het resultaat van de 
herkapitalisatie van banken en de lage groei van het nominale bbp, niet van een roeke-
loos begrotingsbeleid”. Op basis van het langzame herstel en de schommelingen in de 
economische omgeving stelt de Commissie een matig expansionistische oriëntering 
voor met het oog op de eurozone. Zij is van mening dat “in de huidige omstandig-
heden een budgettaire expansie van maximaal 0,5% van het bbp op het niveau van de 
eurozone als geheel als wenselijk wordt beschouwd voor 2017”. Ze komt echter niet te-
rug op de toepassing van de regels die werden goedgekeurd in het kader van de her-
zieningen van het Groei- en stabiliteitspact. Volgens dit uittreksel uit de conclusies 
van de Commissie “zouden Lidstaten die onder de buitensporigtekortprocedure vallen 
en andere die nog meer vooruitgang richting hun budgettaire middellangetermijndoel-
stelling moeten boeken, moeten blijven doen wat hun wordt aanbevolen. Lidstaten met 
budgettaire ruimte zouden moeten worden aangemoedigd om een expansiever budgettair 
beleid te voeren, inclusief door ten volle gebruik te maken van de instrumenten van het 
investeringsplan voor Europa, zoals garanties voor het Europees Fonds voor strategische 
investeringen, om de impact op de reële economie te maximaliseren”.
Ze stelt voor om “Het stabiliteits- en groeipact in de economische interpretatie die de 
voorschriften bepalen, te blijven toepassen, inclusief om rekening te houden met de uit-
dagingen en prioriteiten voor de eurozone als geheel. Deze benadering komt ook tot 
uitdrukking in de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen 2017 van de lidstaten 
van de eurozone (...).”

De adviezen die in het kader hiervan verspreid worden omtrent de begrotingsont-
werpen, worden enkel in het Engels gepubliceerd op de website van de Algemene 
Directie Economic and Financial Affairs (Ecfin). België behoort tot de zes landen 
(België, Cyprus, Finland, Italië, Litouwen en Slovenië) die volgens de Commissie 
een risico op non-conformiteit inhouden wat betreft de vereisten van het stabiliteits- 
en groeipact voor 2017. Ze is van mening dat de begrotingsplannen van deze landen 
zouden kunnen “leiden tot een significant verschil ten opzichte van het aanpassingstra-
ject onderweg naar hun doelstellingen op middellange termijn”. We herinneren er hier 
aan dat in antwoord op het inzenden op 17 oktober 2016 van het begrotingsont-
werp van België de Commissie meer informatie had gevraagd over “de structurele in-
spanning die voor 2017 werd voorzien”. Het antwoord van de minister van financiën 
van 27 oktober 2016 benadrukte dat de hervormingen werden gerealiseerd “in lijn 
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met de aanbevelingen van de Europese Commissie”, “in particularly through a mobility 
policy reform by measures regarding company cars and major labour market reform (in-
cluding the revision of the Feasible and Flexible Work Act, the reform of the 1996 Act on 
promoting employment and protecting competitiveness, and the employment incentives 
for young people)”.

Ten slotte heeft de Raad in het kader van de uitvoering van het rapport van de vijf 
voorzitters van juni 2015 over de uitdieping van de Economische en Monetaire unie 
(EMU) een aanbeveling gepubliceerd waarin de lidstaten van de eurozone werden uit-
genodigd om nationale raden in te voeren voor de productiviteit, aanvankelijk “voor 
de mededinging” genoemd. Volgens het bericht van de Raad “zullen analyses van die 
comités betrekking hebben op ontwikkelingen en beleidsmaatregelen die van invloed kun-
nen zijn op de productiviteit en het concurrentievermogen. De comités zullen onafhanke-
lijke analyses leveren en de beleidsdialoog op nationaal niveau versterken”. Ten slotte heeft 
het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), om de lidstaten te helpen 
bij het uitvoeren van de structurele hervormingen, op 28 april 2016, in naam van de 
Raad, zijn onderhandelingspositie vastgelegd over een voorstel van verordening die 
een programma voor steun aan de structurele hervorming tot stand moet brengen om 
de lidstaten te helpen hervormingen door te voeren, die eind november 2015 door de 
Europese Commissie waren voorgesteld. Het voorstel van de Commissie verwijst naar 
artikel 9 van het verdrag over de werking van de Europese Unie volgens hetwelk in de 
definitie en de uitvoering van de beleidslijnen en handelingen de Unie rekening houdt 
met de vereisten in verband met het bevorderen van een hoge tewerkstellingsgraad, 
het garanderen van adequate sociale bescherming, de strijd tegen de sociale uitsluiting 
evenals een hoog niveau van opleiding, scholing en bescherming van de volksgezond-
heid. De financiële envelop die voorzien wordt voor de uitvoering van het programma, 
bedraagt maximum 142,8 miljard EUR tot in 2020. Op 29 november 2016 keurde de 
Commissie Regionale Ontwikkeling het rapport goed dat werd opgesteld door Lambert 
van Nistelrooij (PPE, NL) en Constanze Krehl (S&D, DE) met 29 stemmen voor en 
11 tegen. Op 28 april 2016 legde het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
(Coreper) zijn standpunt vast. 

Referenties:
Europees semester, herfstpakket: werken aan een sterker en beter geïntegreerd econo-
misch herstel, IP-16-3664, 16 november 2016.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de 
Regio’s, Naar een positieve begrotingskoers voor de eurozone, COM(2016)7272, 16 
november 2016:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/NL/COM-2016-727-F1-NL-
MAIN.PDF.
Office of the Minister of Finance in charge of Combating Tax Fraud, Letter to the 
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European Commission of 27th October 2016:
https://ec.europa.eu/info/file/60098/download_en?token=GlSg0-zC.
Voor de nationale begrotingsontwerpen en de bijbehorende correspondentie:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-poli-
cy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/sta-
bility-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/
draft-budgetary-plans-2017_en.
Nationale comités voor de productiviteit door de Raad gesteund, Persbericht 521/16, 
20 september 2016:
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647449_nl.pdf.
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 
en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013, 
COM(2015) 701, 26 november 2015:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015P-
C0701&from=EN.
Structurele hervormingen in de lidstaten, de Raad legt een standpunt vast wat betreft 
het steunprogramma, 28 april 2016, persbericht 214/116:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/04/28-structural-re-
forms/.

3. DE HERZIENING VAN DE VERDRAGEN/TOEKOMST VAN DE EUROPESE UNIE

3.1. ONDERTEKENING EN RATIFICERING VAN HET CETA-VERDRAG
Het handelsbeleid van de Europese Unie krijgt veel kritiek. De meeste akkoorden 
waarover onderhandeld wordt, passen in het kader van de Europa 2020-strategie. In 
2010, bij de goedkeuring van de Strategie, bevestigde de Europese Commissie dat 
“als wij alle lopende onderhandelingen (Doharonde en bilaterale overeenkomsten) afron-
den en onze betrekkingen met strategische partners een stuk verder aanhalen, zou het bbp 
van de EU in 2020 meer dan 1% hoger liggen dan wanneer dat niet zou gebeuren”. 
De mededeling van de Commissie erkende dat het niet ging om het verminderen 
van de douanerechten. Ze kondigde aan dat “Zij zal proberen in de lopende handels- 
onderhandelingen de bescherming en de liberalisering van investeringen op de agenda 
te zetten. Daartoe zal zij spoedig voorstellen om de desbetreffende onderhandelingsricht-
snoeren te actualiseren, in de eerste plaats voor Canada, Singapore en India”. Het doel 
was de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon, dat sinds 2009 van kracht 
is en de commerciële bevoegdheden van de EU uitbreidt tot investeringen. Door 
het Verdrag van Lissabon heeft de Europese Unie rechtspersoonlijkheid gekregen, 
waardoor de EU is omgevormd tot voorwerp van internationaal recht, dat in staat 
is namens de EU te onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten. 
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De EU heeft dus de bevoegdheid (macht) om verdragen te sluiten op de gebieden 
die haar door de Verdragen worden toegekend. In geval van exclusieve bevoegdheid 
wordt het Verdrag door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
aangenomen en door het Europees Parlement goedgekeurd. In het geval van ge-
mengde bevoegdheid besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, en behalve 
die van het EP is ratificatie van de nationale parlementen vereist. Reeds in 2011 
hebben Duitse, Ierse en Britse parlementariërs in het kader van de met Colombia en 
Peru gesloten overeenkomsten de kwestie van de mix van vrijhandelsovereenkom-
sten al aan de orde gesteld.

Zoals aangekondigd in de Europa 2020-strategie wordt met de grootste discretie 
onderhandeld over akkoorden van de nieuwe generatie zoals TRIP, het Akkoord 
over handel in diensten (CAS of TiSA Trade in Services Agreement) en het globaal 
economisch en globaal akkoord (tussen de EU en Canada: CETA (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement)) en zijn ze betwist. De vraag of de EU exclusief 
bevoegd is, werd in oktober 2014 door de Commissie aan de orde gesteld om de 
rechtsonzekerheid rond goedkeuring en ratificatie in het kader van de vrijhandels-
overeenkomst tussen de EU en Spanje op te helderen.

Door het bijzondere karakter van het Belgische federale stelsel vereist de ratificatie 
van de CETA, die een gemengd verdrag is, de instemming van het federale parle-
ment en de parlementen van de betrokken gefedereerde entiteiten met de ratifica-
tie. De ondertekening van de overeenkomst, die oorspronkelijk gepland was voor 
27 oktober 2016 op de top EU-Canada, werd enkele dagen uitgesteld vanwege de 
onmogelijkheid voor de Waalse en Brusselse parlementen om hun instemming te 
geven. Na heel wat geharrewar tussen de Commissie en de Belgische onderhandelin-
gen bekwamen de gefedereerde entiteiten en de federale regering een verklaring over 
het standpunt van België en de CETA. Het hoofdpunt van deze tekst is het verwij-
zingsverzoek van het Gerechtshof van de Europese Unie teneinde de compatibiliteit 
te evalueren “van het ICS-mechanisme (Investment Court System) met de Europese 
verdragen, onder meer met het oog op advies 2/2015”. De oorspronkelijke tekst in 
de pers bevatte een verwijzing naar advies 1/94 over de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO). Advies 2/2015 is het advies van het Hof van Justitie van de EU over het 
gemengde karakter van de overeenkomst tussen de EU en Singapore. De oplossing 
van het Belgische probleem heeft de weg vrijgemaakt voor de ondertekening van de 
CETA op 30 oktober 2016.

Op 23 november heeft het Europees Parlement met 419 stemmen vóór en 258 
stemmen tegen, bij 22 onthoudingen, een ontwerpresolutie verworpen waarin 
wordt verzocht om terugverwijzing van de CETA naar het Hof van Justitie van 
de EU. 89 parlementsleden hebben een resolutie ondertekend waarin het Hof van 
Justitie werd verzocht zich uit te spreken over de verenigbaarheid van de Verdragen 
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met de voorgestelde overeenkomst tussen Canada en de EU, die bekendstaat als de 
alomvattende economische en handelsovereenkomst. Deze leden twijfelden er dui-
delijk aan of de bepalingen inzake de bescherming van beleggers wel in overeenstem-
ming waren met het recht van de regeringen om legitieme doelstellingen van het 
overheidsbeleid, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu 
te reguleren, en wilden dat de verenigbaarheid ervan zou worden gecontroleerd over-
eenkomstig het Reglement van het Parlement (artikel 108). De Juridische dienst van 
het Europees Parlement heeft in een op 1 juni 2016 gepubliceerde bekendmaking 
geen tegenstrijdigheid vastgesteld tussen het hoofdstuk over investeringen van de 
Europese Rekenkamer en de EU-verdragen.

De instellingen van de Europese Unie ontwikkelen zich in een context van ster-
ke juridische wil en nauwgezette naleving van de teksten. Het Europees Parlement 
vormt hierop geen uitzondering. De Juridische dienst van het Europees Parlement 
heeft in een advies van 1 juni 2016 geen tegenstrijdigheid vastgesteld tussen het 
hoofdstuk over investeringen van de Europese Rekenkamer en de EU-verdragen. De 
Euro-afgevaardigden, afkomstig uit de groepen GUE-NGL, Verts-ALE en S&D, 
twijfelden er duidelijk aan of de bepalingen inzake de bescherming van beleggers wel 
in overeenstemming waren met het recht van de lidstaten om legitieme doelstellin-
gen van het overheidsbeleid, zoals de bescherming van de gezondheid, de veiligheid 
of het milieu, te reguleren, en wilden dat de verenigbaarheid ervan zou worden 
gecontroleerd overeenkomstig het Reglement van het Parlement (artikel 108). De 
verwerping van de ontwerpresolutie heeft de weg vrijgemaakt voor de stemming van 
het Parlement over het TSOBG. De overeenkomst, die op 30 oktober 2016 tussen 
de EU en Canada is ondertekend, is op 5 december 2016 door de Commissie inter-
nationale handel goedgekeurd.

Op het niveau van het EU-Hof van Justitie is de advocaat-generaal van het Hof van 
Justitie, Eleanor Sharpston, van het Verenigd Koninkrijk, wier conclusie op 21 de-
cember 2016 is gepubliceerd, van mening dat delen van de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en Singapore (ALEUES) niet onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Unie vallen en door alle nationale parlementen moeten worden geratificeerd. Het 
Hof van Justitie wijkt zelden af van de adviezen van de advocaten-generaal. Eleanor 
Sharpston geeft een gedetailleerde beschrijving van de externe bevoegdheden die 
tussen de EU en de lidstaten zijn gedeeld, met inbegrip van “bepalingen waarin fun-
damentele arbeids- en milieunormen worden gedefinieerd en die dus onder het toepas-
singsgebied van het beleid inzake sociale en milieubescherming vallen (hoofdstuk 13)”. 
Als laatste, opmerkelijke element stelt de advocaat-generaal: “De Europese Unie heeft 
geen externe bevoegdheid om ermee in te stemmen dat artikel 9.10.1 van de ALEUES 
(hoofdstuk 9, afdeling A) bindend is voor de Europese Unie, waarbij de bilaterale over-
eenkomsten tussen bepaalde lidstaten en Singapore worden beëindigd. Deze bevoegdheid 
valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze lidstaten.” (The European Uni-
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on has no external competence to agree to be bound by Article 9.10.1 of the EUS-
FTA (Chapter 9, Section A), terminating bilateral agreements concluded between 
certain Member States and Singapore. That competence belongs exclusively to those 
Member States.) Als het Hof dit advies in 2017 bevestigt, zullen de parlementen van 
de Belgische gefedereerde entiteiten net als de andere nationale parlementen hun 
stemrecht over de CETA versterken. De stemming tot goedkeuring in het EP staat 
op de agenda van de plenaire zitting van het EP van 13 tot 16 februari 2017.

Referenties:
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Handel, groei en wereldvraag-
stukken. Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie, COM (2010) 612, 
9 november 2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0612:FIN:NL:PDF.
Conclusie van advocaat-generaal E. Sharpston van 21 december 2016, Adviesprocedure 
2/15 ingeleid op verzoek van de Europese Commissie:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186494&pageIn-
dex=0&doclang=NL.

3.2. DE VISIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OP ‘DE TOEKOMST VAN EUROPA’
De discussies over de toekomst van de eurozone vorderen pijnlijk moeilijk in de 
context van de verkiezingen in 2017 in verschillende landen van de Europese Unie, 
waaronder Nederland (wetgevend), Frankrijk (presidentieel) en Duitsland (wetge-
vend). De Europese Commissie zal in het voorjaar een witboek presenteren over de 
verdieping van de economische en monetaire unie.

In twee verslagen van de Commissie constitutionele zaken van het Europees Par-
lement willen leden van het Europees Parlement deze gelegenheid aangrijpen om 
de bevoegdheden van het EP in het “politieke proces” uit te breiden. Deze com-
missie keurde twee verslagen goed die aansluiten bij en voortbouwen op het debat 
waartoe het verslag van de vijf voorzitters, gepubliceerd in juni 2015, aanleiding 
heeft gegeven: het verslag over “mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de Europese Unie” opgesteld door Guy Verhofstadt 
(ALDE, BE) en het verslag “inzake de verbetering van de werking van de Europese 
Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon”, opgesteld door 
Mercedes Bresso (S&D, IT) en Elmar Brok (PPE, DE). Het verslag-Verhofstadt, 
dat op 8 december 2016 werd aangenomen met 16 stemmen (5 tegen en één ont-
houding), stelt voor om in de Europese verdragen de instrumenten en procedures 
op te nemen die worden opgemaakt door de Europese instellingen als reactie op de 
verschillende crisissen (financieel, budgettair en bancair) die de Europese Unie en 
de eurozone sinds 2010 teisteren. Het rapport raadt aan om het begrotingspact op 
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te nemen in het juridische kader van de Unie en om het Europese stabiliteitsme-
chanisme (ESM) en het resolutiefonds op te nemen in het recht van de Unie, om 
sterkere bestuursfuncties te voorzien dan deze die momenteel bekleed worden door 
de Commissie en/of de Eurogroep en om tot een evenwicht te komen door het 
Europees Parlement te associëren met alle aspecten van de EMU. Men vraagt om 
de uitvoerende bevoegdheid in de Commissie te concentreren in de functie van een 
minister van financiën van de Europese Unie. Deze zou verantwoordelijk moeten 
zijn voor de werking van het ESM en andere gemutualiseerde instrumenten, onder 
meer de budgettaire capaciteit, en moet de enige externe vertegenwoordiger van de 
eurozone zijn bij de internationale organisaties. De 60ste verjaardag van het verdrag 
van Rome lijkt een geschikt moment te zijn om na te denken over de toekomst van 
de Europese Unie en te komen tot een Conventie om de Europese Unie voor te 
bereiden op de komende decennia.

Het verslag-Bresso/Brok, dat op 8 december 2016 eveneens werd aangenomen met 
16 stemmen voor, 6 tegen en 1 onthouding, stelt vast dat de Europese Unie en 
haar lidstaten geconfronteerd worden met grote uitdagingen die een lidstaat niet 
alleen op zich kan nemen. Overwegende dat “de Europese Unie en haar lidstaten voor 
ongekende uitdagingen staan, die adequater moeten worden aangepakt, zoals de vluch-
telingencrisis, de moeilijkheden van het buitenlands beleid in de directe omgeving van de 
Unie en de strijd tegen het terrorisme, evenals mondialisering, klimaatverandering, de-
mografische ontwikkelingen, werkloosheid, de oorzaken en de gevolgen van de financiële 
en schuldencrisis, het gebrek aan concurrentievermogen en de sociale gevolgen daarvan 
in meerdere lidstaten, en de noodzaak de interne markt van de EU te versterken” bevat 
het rapport aanbevelingen die deels stroken met deze uit het rapport-Verhofstadt op 
het gebied van het economische bestuur door het invoeren van “institutionele hervor-
mingen om de EMU van een effectief en democratisch economisch bestuur te voorzien, 
met verbeterde kwaliteiten en geïntegreerd binnen het institutionele kader van de Unie”. 
Deze twee rapporten staan op de agenda van de plenaire zitting van het EP van 13 
tot 16 februari 2017.

Referenties:
Verslag over mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van het huidige institutio-
nele bestel van de Europese Unie, Rapporteur: Guy Verhofstadt (ALDE, BE):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGM-
L+REPORT+A8-2016-0390+0+DOC+PDF+V0//NL.
Verslag inzake de verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbou-
wend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon, rapporteurs: Mercedes Bresso 
(S&D, SP) en Elmar Brok (PPE, DE):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGM-
L+REPORT+A8-2016-0386+0+DOC+PDF+V0//NL.
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4. SOCIALE EU-WETGEVING/PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

4.1. PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN
Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft zijn standpunt goedgekeurd over de Eu-
ropese pijler van sociale rechten op 12 oktober 2016. Daarin staat men gunstig 
ten opzichte van de raadpleging van de Europese Commissie. Het CvdR “verwacht 
dat de Commissie het subsidiariteitsbeginsel respecteert in haar voorstel voor de 
Europese pijler van sociale rechten en de ruime bevoegdheden van de nationale en 
subnationale overheden in het sociale beleid in acht neemt. Er dient tevens op te 
worden toegezien dat de inhoud van de pijler in overeenstemming is met de algeme-
ne beginselen van de agenda voor betere regelgeving”.

Op 8 december keurde de Commissie Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van 
het Europees parlement het rapport goed dat werd opgesteld door Maria João Rod-
rigues (S&D, PORT) over de pijler sociale rechten, met 34 stemmen voor, 14 teken 
en 4 onthoudingen. Op diezelfde dag hield de EPSCO-raad een “politiek debat” 
over de grondslag van een oriëntatienota van het Slovaakse voorzitterschap die werd 
opgemaakt in november 2016. Volgens deze nota werden de lidstaten uitgenodigd 
om hun denkproces uit te breiden op basis van de belangrijkste vijf boodschappen 
die in dit stadium van de raadpleging werden geïdentificeerd: 1 de concurrentie en 
de productiviteit verhogen; 2 de sociale rechten waarborgen in een arbeidswereld in 
volle verandering; 3 bevoegdheden voor de arbeidsmarkt; 4 meer sociale gerechtig- 
heid en minder ongelijkheiden; 5 tewerkstelling en sociale rechten in de 21ste eeuw. 
Volgens de EPSCO-raad van 8 december 2016, zou “de pijler rekening moeten hou-
den met het feit dat de sociale systemen van de lidstaten geconfronteerd worden met de 
werkelijkheid en verschillende kenmerken vertonen, en men moet de subsidiariteits- en 
proportionaliteitsbeginsels respecteren”.

Referenties:
Comité van de Regio’s, Advies. De Europese pijler van sociale rechten, 119de ple-
naire zitting van 10, 11 en 12 oktober 2016, Rapporteur: Heinz-Joachim Höfer (/
PSE, DE), burgemeester van de stad Altenkirchen:
http://cor.europa.eu/nl/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?Opinion-
Number=CDR%202868/2016.
Europese pijler van sociale rechten, doc. 14475/16 van het voorzitterschap, 24 no-
vember 2016:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14475-2016-INIT/nl/pdf.
Raad Tewerkstelling, sociaal beleid, beleid inzake gezondheid en consumenten 
(EPSCO), 8 december 2016:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2016/12/st15389_en16_pdf/.
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, 08/12/2016, 8 
December 2016:
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2016/12/st15389_en16_pdf/.
Verslag over de Europese pijler van sociale rechten (2016/2095(INI)), Rapporteur: 
Maria João Rodrigues (S&D, PORT), 8 december 2016:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&referen-
ce=A8-2016-0391&language=NL.

4.2. HERZIENING VAN DE REGELS OVER DE COORDINATIE VAN SYSTEMEN VOOR DE  
 SOCIALE ZEKERHEID

Op 13 december 2016 keurde de Europese Commissie een voorstel goed voor de 
herziening van de regels over de coördinatie van de systemen voor sociale zeker-
heid. Het voorstel van de Commissie past binnen het initiatief voor een Pakket 
rond professionele mobiliteit. De herziening zal betrekking hebben op werkloos-
heidsuitkeringen met een verlenging van de exportperiode voor deze uitkeringen 
tot zes maanden in geval van mobiliteit in een andere lidstaat en uitkeringen voor 
langdurige zorg, die beter zullen worden gedefinieerd om de rechthebbenden meer 
rechtszekerheid te bieden.

Referentie:
Voorstel van de Commissie om de EU-regelgeving voor de coördinatie van de soci-
ale zekerheid te actualiseren: billijkheid centraal, 13 december 2016, IP-16-4301 et 
COM(2016) 815:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4301_nl.htm.

5. DE STEM VAN DE INTERNATIONALE ORGANISATIES 

5.1. HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS (IMF) VOORZIET EEN GEMATIGDE WERELD- 
 WIJDE GROEI

In zijn rapport van oktober 2016 over de Perspectieven van de wereldeconomie 
meent het IMF dat de wereldwijde economische groei dit jaar gematigd zal blijven 
ten gevolge van een vertraging in de Verenigde Staten en de stemming voor het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De instelling voorziet 
een lichte rebound in 2017 en verder, onder meer dankzij de opkomende landen. 
Volgens de voorzieningen van het IMF zal in de eurozone de groei 1,7% bedragen 
in 2016 en 1,5% in 2017 in vergelijking met 2,0% in 2015. “De Europese Centrale 
Bank zou zijn huidige beleid moeten aanhouden, dat terecht soepel is. Een bijkomende 
versoepeling in de vorm van een verhoging van de aankoop van activa zou noodzakelijk 
kunnen zijn indien de inflatie niet opnieuw steeg”.

Referentie:
IMF Sees Subdued Global Growth, Warns Economic Stagnation Could Fuel Pro-
tectionist Calls, 4 oktober 2016:
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO.
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5.2. ECONOMISCHE STUDIES VAN DE OESO: EUROZONE 2016 EN TERUGTREKKING DOOR  
 KAPITALISATIE

In het verslag van 2016, getiteld “Groeidoelstelling”, voorgesteld tijdens de G-20 in 
Sjanghai in februari 2016, merkte de OESO op dat de “wereldwijde groeiperspectie-
ven er op korte termijn somber uitzagen, op basis van wereldwijde contacten met het oog 
op de vertraging en aanhoudende atonie van investeringen die een rem vormen op het 
herstel van de gevorderde economieën”. Structurele hervormingen, samen met maat-
regelen ter ondersteuning van de vraag, blijven dus duidelijk wenselijk volgens de 
OESO, om op een duurzame manier de productiviteit en de creatie van tewerkstel-
ling te versterken waardoor er vooruitgang zou kunnen worden geboekt op het ge-
bied van de gelijkheid. In een context van de beschadigde wereldwijde economische 
vooruitzichten “is het wenselijk om prioritair de hervormingen aan te gaan die behalve 
hun stimulerend effect op de tewerkstelling en de productiviteit, het best zijn aangepast 
om de activiteit op korte termijn te ondersteunen”.

Eind november 2016 stelde de OESO zich vragen bij de middelen om “uit de val-
strik van de zachte groei te ontsnappen” ter gelegenheid van de lancering van de We-
reldwijde economische perspectieven. De OESO roept onder meer op om gebruik 
te maken van een aangepast monetair beleid om budgettaire initiatieven te nemen 
en de economische groei een stimulans te geven. Het gaat niet om een “carte blanche 
voor de regeringen” verduidelijkte de Algemene Secretaris van OESO, Angel. “De 
OESO raadt aan om een gepaster gebruik te maken van het budgettair beleid door zich 
te richten op de uitgaven op gebieden die de groei kunnen stimuleren zoals investeringen 
in infrastructuren van goede kwaliteit, innovatie, onderwijs en competenties, die ook 
bijdragen tot een inclusievere groei”. In het bericht roept de OESO de regeringen op 
om een protectionistisch beleid achterwege te laten, dat “de reeds bescheiden groei 
in de wereldwijde uitwisselingen zou kunnen aantasten, en moedigt hen eerder aan om 
structurele maatregelen in te voeren die meer mogelijkheden scheppen voor tewerkstelling, 
om het dynamisme van de bedrijven te doen groeien en de herbestemming van midde-
len te bevorderen zodat de voordelen van de contacten ruimer en door iedereen gedeeld 
kunnen worden”.

Op 5 december 2016 bevestigde de OESO dat de architectuur van de regimes zon-
der gefinancierd pensioen verbeterd moet worden in een publicatie met meer uitleg 
over de Pensioenperspectieven 2016. Gezien de veroudering van de bevolking zet zij 
de landen aan om de gelijkheid te herstellen tussen de ambtenaren en de werk-
nemers uit de privésector en om de diversifiëring van de bronnen van inkomsten 
voor de gepensioneerden te bevorderen. Volgens de OESO zijn de vooruitzichten 
wat betreft het toekomstige pensioen van de ambtenaren, gemeten in termen van 
vervangcijfers, in de vier landen die gedekt worden door de organisatie waar een 
afzonderlijk pensioenregime bestaat voor het openbaar ambt, 20 percentagepunten 
hoger dan die van de privésector voor een volledige loopbaan. De OESO raadt aan 
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om een pensioenkader in te voeren waarin identieke regels worden toegepast voor 
de openbare en de privésector, hetgeen volgens haar zeker de professionele mobiliteit 
ten goede zal komen en de efficiëntie zal vergroten.

Referenties:
OECD Press release, Make better use of fiscal initiatives to escape low-growth trap, 
OECD says in latest Global Economic Outlook, Paris, 28 november 2017:
https://www.oecd.org/newsroom/make-better-use-of-fiscal-initiatives-to-escape-
low-growth-trap-oecd-says-in-latest-global-economic-outlook.htm.
OECD Press release, Design of funded private pensions needs to be improved, 5 
december 2016:
https://www.oecd.org/pensions/design-of-funded-private-pensions-needs-to-be-
improved.htm.

(Vertaling)
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