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DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE 
RECHTEN: NAAR EEN STERKERE 
BESCHERMING VAN DE SOCIALE 
RECHTEN OP HET UNIENIVEAU?1

DOOR ELENI DE BECKER* EN PAUL SCHOUKENS**
*  Doctoraatsonderzoeker, Instituut voor Sociaal Recht en deeltijds wetenschappelijk medewerker 

Instituut voor Europees Recht, KU Leuven
** Gewoon hoogleraar, KU Leuven en University of Tilburg

1. OPZET VAN HET ARTIKEL

Sinds de economische en financiële crisis van 2008, heeft de EU haar 
bevoegdheden om de begrotingen van de EU-lidstaten te coördineren en 
te controleren, extensiever uitgeoefend.2 Ter versterking van de budgettaire 
controle in de EU werden immers enkele bijkomende maatregelen 
genomen, ter aanvulling van de reeds bestaande monitoringsmechanismes. 
Deze instrumenten laten toe om op nauwgezette tijden de begrotingen en 
economische plannen van de EU-lidstaten te onderwerpen aan controle. 
Voor eurozonelanden kan dit bovendien ook leiden tot sancties wanneer 
deze lidstaten hun begrotingstekorten niet tijdig terugdringen. Doordat 
socialezekerheidsstelsels een belangrijke kost zijn voor de nationale begrotingen, 
hebben de verschillende maatregelen geregeld ook een belangrijke impact op 
deze stelsels.  De impact van de economische monitoringsmaatregelen van de EU 
op de nationale socialezekerheidsstelsels kregen meermaals kritiek niet alleen in 

(1)  Een verkorte versie van dit artikel werd gepubliceerd in het Nederlandse Tijdschrift voor 
Arbeidsrecht. De auteurs willen graag de beoordelaars van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid bedanken voor het nalezen van de tekst en voor hun opmerkingen. De tekst werd in 
oktober 2017 gefinaliseerd en werd beperkt aangepast eind december 2017, rekening houdend met 
hun bemerkingen.
(2)  De economische maatregelen en de wijzigingen hieraan sinds de financiële en economische 
crisis werden meermaals door verschillende auteurs op exhaustieve wijze beschreven. We verwijzen 
hier voor een overzicht, onder meer naar: A. Hinarejos, The Euro Area Crisis in Constitutional 
Perspective, Oxford, Oxford University Press, 219 p., 2015; K. Tuori en K. Tuori, The Eurozone 
Crisis: A Constitutional Analysis, Cambridge, Cambridge University press, 300 p., 2014.
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academische kringen maar ook van het Europees Parlement3 en internationale 
organisaties.4 Die kritiek moeten we plaatsen in het ruimere debat over het 
sociale deficit in de EU waar het gebrek aan harde sociale bevoegdheden van de 
Unie wordt aangeklaagd5, zoals de zogenaamde suprematie van economische 
rechten over de nationale socialebeschermingsstaat.6 Om tegemoet te komen 
aan deze kritiek hebben zowel de vorige Commissievoorzitter, Barroso, als de 
huidige Commissievoorzitter Juncker meermaals voorstellen gelanceerd om de 
sociale dimensie binnen de Economische Monetaire Unie (EMU) verder uit te 
bouwen. De Europese Pijler van Sociale Rechten is hiervan een voorbeeld en 
vloeit voort uit het vijf-presidentenrapport van Commissievoorzitter Juncker.7

In maart 2016 werkte de Commissie een eerste voorstel voor de Europese 
Pijler van Sociale Rechten uit. Dit document werd vervolgens voorgelegd aan 
de relevante stakeholders en in april 2017 stelde de Commissie een aangepaste 
versie van de Pijler voor, samen met een sociaal scorebord en een pakket van 

(3)  Resolutie Europees Parlement, A7-0135/2014, 20 februari 2014, para. 40; zie eerder reeds 
Rapport nr. 2012/2151/INI, Europees Parlement met aanbevelingen voor de Commissie over 
het rapport van de Presidenten van de Europese Raad, Europese Commissie, ECB en Eurogroup, 
Towards a Genuine Economic and Monetary Union, 24 oktober 2012.
(4)  Persbericht Secretaris-Generaal Raad van Europa, Secretary General calls for Better Protection 
of Social Rights in Times of Austerity, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR011%282014
%29&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet
=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE (laatst geraadpleegd op 6 april 2017); zie Resolutie nr. 
S-10/1, Mensenrechtenraad Verenigde Naties, The Impact of the Global Economic and Financial 
Crisis on the Universal Realization and Effective Enforcement of Human Rights, www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session10/Pages/10thSpecialSession.aspx (laatst geraadpleegd op 
4 juli 2017), punt 5.22; Conclusies Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten van 
2012, E/C.12/ESP/CO/5, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E/C.12/ESP/CO/5&Lang=En (laatst geraadpleegd op 4 juli 2017), punt C.8; zie 
ook de bespreking in D. Ghailani, Violations of Fundamental Rights: Collateral Damage of the 
Eurozone Crisis, OSE research papers, pp. 16-17, 2016.
(5)  C. O’Cinneide, Austerity and the Faded Dream of a Social Europe, in A. Nolan (ed.), Economic 
and Social Rights after the Global Financial Crisis, Cambridge, Cambridge University Press, 169, 
2014; D. Schiek, The EU Constitution of Social Governance in an Economic Crisis in Defence 
of a Transnational Dimension to Social Europe, M.J., p. 191, 2013; P. Tsoukala, Narratives of the 
European Crisis and the Future of (Social) Europe, Texas Int’l L.J., p. 265, 2013.
(6)  K. Armstrong, Governing Social Inclusion, Oxford, Oxford University Press, p. 233 e.v., 2010; 
G. Vettori, Fundamental Social Rights, EJSL, p. 236, 2011.
(7)  Verslag van Jean-Claude Juncker in nauwe samenwerking met Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi en Martin Schulz, beschikbaar online: http://www.consilium.europa.
eu/nl/policies/emu-report-2015/ (laatst geraadpleegd op 4 mei 2017).
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maatregelen voor verdere regelgeving in het sociaal beleid. De Commissie 
omschrijft de Europese Pijler als een nieuw referentiekader dat expliciet 
onderschrijft welke sociale beginselen en rechten zowel de EU-instellingen als 
de EU-lidstaten in acht dienen te nemen. Bovendien wil de Commissie de 
Europese Pijler gebruiken als een springplank voor verdere samenwerking in 
het sociaal beleid. Essentieel is het nu immers, volgens Commissievoorzitter 
Juncker, om de sociale rechten in de Pijler verder uit te werken in regelgeving. 
Zo pleitte hij er in zijn “Staat van de Unie” in september 2017 ervoor om in 
het zog van de Europese Pijler een aantal sociale standaarden te ontwikkelen, 
dit om de sociale cohesie en sociale bescherming tussen de EU-lidstaten te 
versterken.8

Het verdere verloop van deze bijdrage bespreekt de Europese Pijler en het 
sociaal scorebord hieraan toegevoegd nader in detail. Daarbij vragen we ons af 
of en in welke mate de Pijler tegemoetkomt aan de kritiek dat er binnen het 
Europees Semester te weinig aandacht zou zijn voor sociale overwegingen en 
sociale rechten. Dit doen we door eerst de opzet, de opbouw en de juridische 
waarde van de Europese Pijler te bespreken.

Vervolgens bespreken we in deze bijdrage enkele van de beginselen en rechten 
opgesomd in de derde as van de Europese Pijler “Sociale Bescherming en 
Inclusie”. Onze keuze werd daarbij beïnvloed door de sociale risico’s die 
meermaals terugkwamen in de landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester, namelijk kinderopvang, werkloosheid, ouderdom, ziekte en 
langdurige zorg. Ook namen we het recht op een minimuminkomen en het 
recht op sociale bescherming mee; verwijzingen hiernaar vonden we eveneens 
terug in de landspecifieke aanbevelingen.9 Met deze bespreking moeten 
we kunnen nagaan of en in welke mate de Europese Pijler verschilt van de 
landspecifieke aanbevelingen in het Europees Semester. In de eerdere versie 
van de Pijler lieten de auteurs van dit document zich namelijk inhoudelijk 
sterk inspireren door deze aanbevelingen. Het is dan ook maar de vraag of de 
huidige versie van de Europese Pijler hier verder op bouwt of hier enigszins 
van afwijkt.

(8)  Staat van de Unie 2017, Commissievoorzitter Juncker, http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_nl.htm (laatst geraadpleegd op 28 september 2017).
(9)  We baseren ons hiervoor op de analyse gevoerd in volgend artikel: P. Schoukens, EU Social 
Security law: The Hidden Social Model, Inaugurale rede Universiteit Tilburg, 2016.
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We sluiten het artikel af met een bespreking van de indicatoren in het sociaal 
scorebord en de relatie tussen het scorebord en eerdere sociale indicatoren in 
de monitoringsstructuur van het Europees Semester.

2. OPZET EN OPBOUW EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

2.1. OPZET EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

Na een consultatieproces met de verschillende stakeholders, werd de Europese 
Pijler van Sociale Rechten voorgesteld op 26 april 2017. De Europese Pijler 
wordt door de Commissie omschreven als een nieuw referentiekader, dat een 
houvast biedt voor de lidstaten om hun werkgelegenheidsbeleid en sociaal 
beleid aan te toetsen. Het persbericht bij dit instrument benadrukt dat de Pijler 
in de eerste plaats ontworpen is voor de eurozonelanden, maar toepasbaar is 
op alle EU-lidstaten die hieraan willen meedoen.10 Ook in de vorige versie van 
de Pijler vonden we terug dat de Pijler eerst en vooral zal worden ontwikkeld 
binnen de eurozonelanden, maar ook openstaat voor andere EU-lidstaten.11 
De reden voor deze opdeling wordt niet duidelijk toegelicht in de documenten 
bij de Europese Pijler en kreeg ook kritiek.12

De Europese Pijler komt voort uit de initiatieven van de Commissie om binnen 
het Europees Semester en de financiële steunmaatregelen meer aandacht te 
besteden aan sociale doelstellingen en sociale rechten. Zo kreeg de Commissie 
doorheen de jaren meermaals kritiek voor de beperkte aandacht voor sociale 
overwegingen in het Europees Semester en de landspecifieke aanbevelingen.13 

(10)  Zie verder ook: Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar online: http://europa.
eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 2017), hierna Factsheet 
Europese Pijler.
(11)  Zie ook Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de lancering van een raadpleging 
over een Europese Pijler van Sociale Rechten, COM (2016) 127 def., 8 maart 2016.
(12)  Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2017 over de Europese Pijler van 
Sociale Rechten; zie ook K. Lörcher en I. Schömann, The EU Pillar of Social Rights – Critical 
Legal Analysis and Proposals, ETUI report nr. 139, 5, beschikbaar online: https://www.etui.org/
Publications2/Reports/The-European-pillar-of-social-rights-critical-legal-analysis-and-proposals, 
bv. op p. 11.
(13)  Zie A. Hinarejos, The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective, Oxford, Oxford University 
press, 82, 2015; zie verder ook: Resolutie Europees Parlement, A7-0135/2014, para. 40, 20 februari 
2014.
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Dit was dan ook een van de werkpunten voor de Commissie in 2015, zo wierp 
Commissievoorzitter Juncker toen op. Ook het rapport van de vijf presidenten, 
opgesteld door Commissievoorzitter Juncker in samenwerking met Tusk, 
Dijsselbloem, Draghi en Schulz over de voltooiing van Europa’s EMU in 
2015, benadrukte dat een sterkere nadruk moest worden gelegd binnen het 
Europees Semester op werkgelegenheid en sociale prestaties.14 Dit diende te 
gebeuren via een verdere stroomlijning van de sociale dimensie binnen het 
Europees Semester en de huidige economische monitoringstructuur. De 
deadline hiervoor was 30 juni 2017.

De stelling om sociale overwegingen duidelijker te stroomlijnen in het EMU, 
leidde tot de aanname van verschillende initiatieven, zoals het invoeren van 
bijkomende sociale indicatoren bij het opsporen van budgettaire problemen 
in de EU-lidstaten in de macro-economische onevenwichtenprocedure 
(MIP). Verder werden ook de sociale indicatoren voor de monitoring van het 
werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten uitgebreid, bijvoorbeeld in het 
Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid als onderdeel van de 
Jaarlijkse Groeianalyse.15 De documenten van de Commissie benadrukken 
eveneens dat men de Pijler wil aanwenden om de EMU een nieuwe impuls 
te geven, en de opgesomde principes in de Pijler kunnen daarbij dienen als 
richtsnoer voor verdere samenwerking in de eurozone. Bekeken in het ruimere 
Unierecht, zou de Pijler de belofte in de Verdragen inlossen om op Unieniveau 
te streven naar een socialemarkteconomie (art. 3, para. 3 VEU16).

Behalve de Europese Pijler van Sociale Rechten, lanceerde de Commissie nog 
enkele andere voorstellen op 26 april 2017. Zo gaat de Europese Pijler gepaard 
met een sociaal scorebord, als onderdeel van de monitoring van het sociaal 

(14)  Verslag van Jean-Claude Juncker in nauwe samenwerking met Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi en Martin Schulz, beschikbaar online: http://www.consilium.europa.
eu/nl/policies/emu-report-2015/ (geraadpleegd op 4 mei 2017).
(15)  Voor een bespreking verwijzen we ook naar: A. Hinarejos, The Euro Area Crisis in 
Constitutional Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2015, 219 p., K. Tuori en K. Tuori, 
The Eurozone Crisis: A Constitutional Analysis, Cambridge, Cambridge University press, 300 p.; zie 
verder ook: P. Schoukens, E. De Becker en J. Beke Smets, De socio-economische monitoring van 
de EU juridisch afgetoetst aan het grondrecht op sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid, pp. 215-266, nr. 2, 2014.
(16)  Verdrag betreffende de EU.
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beleid van de lidstaten in het Europees Semester.17 Voorts, werden ook enkele 
wetgevende initiatieven aangekondigd in het sociaal beleid, zoals een voorstel 
voor een nieuwe richtlijn inzake de work-life balance van ouders en personen 
met zorgverantwoordelijkheden, die voorziet in de herroeping van richtlijn 
nr. 2010/18/EU.18 Ook kunnen we verwijzen naar de consultatierondes 
met de sociale partners over (1) een wetsvoorstel over de toegang tot sociale 
bescherming19 en (2) de herziening van de richtlijn inzake schriftelijke 
verklaringen20 (richtlijn nr. 91/553/EEG). Aan het pakket van de Pijler 
werden bovendien nog twee rapporten toegevoegd van de Commissie over de 
uitvoering van twee Commissieaanbevelingen, met name over actieve inclusie 
(2008)21 en investeren in kinderen (2013)22. Bovendien kadert het initiatief 
van de Europese Pijler van Sociale Rechten in de ruimere oproep om het 
Europese integratieproject grondig te herzien en de lijnen voor de toekomstige 
samenwerking verder uit te zetten. Als onderdeel van dit ruimere debat werd 
in maart 2017 een witboek voorgesteld waarin een vijftal scenario’s werd 
geïdentificeerd voor de verdere samenwerking op Unieniveau.23 Bij dit witboek 

(17)  Werkdocument van de diensten van de Commissie, het sociaal scorebord bij Mededeling van 
de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese Pijler van Sociale Rechten, SWD 
(2017) 200 def., 26 april 2017.
(18)  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/
EU van de Raad, COM (2017) 253 def., 2017/0085 (COD), 26 april 2017.
(19)  Eerste fase van de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU 
over een mogelijke actie die de uitdagingen op het gebied van toegang tot sociale bescherming 
aanpakt voor mensen in alle mogelijke dienstverbanden in het kader van de Europese Pijler van 
Sociale Rechten, C(2017) 2610, 26 april 2017.
(20)  Eerste fase van de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU 
over een mogelijke herziening van de richtlijn schriftelijke verklaringen (Richtlijn 91/533/EEG) in 
het kader van de Europese Pijler van Sociale Rechten, C(2017) 2611, 26 april 2017; verder kan er 
nog worden verwezen naar: de verklarende nota bij de arbeidstijdenrichtlijn (richtlijn nr. 2003/88/
EC), met name in de interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, 
C (2017) 165/01, 24 mei 2017.
(21)  Werkdocument van de Commissie over de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie 
(2008) over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, SWD (2017) 
257 def., 26 april 2017.
(22)  Werkdocument van de Commissie over de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie 
(2013) over de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken, SWD (2017) 258 def., 26 april 2017.
(23)  Witboek over de toekomst van Europa, beschikbaar online: https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/witboek_over_de_toekomst_van_europa_nl.pdf (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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horen een aantal reflectiepapers, waarin voor verschillende beleidsdomeinen 
nader wordt besproken wat deze vijf scenario’s in concreto zouden betekenen. 
Samen met de Europese Pijler werd zo in april 2017 de reflectiepaper over de 
sociale dimensie van Europa voorgesteld.24

2.2. OPBOUW EUROPESE PIJLER

De Europese Pijler in zijn huidige vorm bouwt verder op een eerder voorstel 
(maart 2016) en de resultaten van de raadpleging met de relevante stakeholders 
(afgesloten in januari 2017)25. Waar het document inzake de Europese Pijler 
enkel 20 sleutelbeginselen en rechten opsomt, bevat het werkdocument bij 
de Pijler meer informatie over de inhoud hiervan.26 Dit werkdocument volgt 
zo de structuur van de Europese Pijler, waarbij de verschillende beginselen 
en rechten worden verdeeld over drie hoofdstukken. Per beginsel of recht 
komen volgende drie elementen aan bod: (1) het bestaande sociale acquis 
op Unieniveau, (2) de inhoud en het toepassingsgebied van het recht of het 
beginsel, en (3) suggesties voor de implementatie van het beginsel of het recht 
van de Europese Pijler, zowel op het niveau van de EU-lidstaten als op dat 
van de Unie. Bij de aanvang van de Europese Pijler valt onmiddellijk op dat 
de Pijler en het werkdocument spreken van zowel beginselen als rechten, 
zonder duidelijk aan te geven wanneer het net gaat om een beginsel of een 
recht. Bijgevolg kunnen we hieruit niet afleiden of er verschillen bestaan in de 
inhoud of werking tussen de twee. Dit onderscheid is verwarrend, aangezien in 
andere Unie-instrumenten aan het onderscheid tussen rechten en beginselen 
wel een verschil in werking wordt gekoppeld, bijvoorbeeld het Handvest van 
de Grondrechten van de EU (HGEU) in art. 52, para. 5 HGEU.

Als inspiratiebron voor de Europese Pijler wordt verwezen naar het rechtskader 
inzake sociale rechten dat reeds op EU- en op internationaal niveau bestaat. 
Zo verwijst het werkdocument naar de relevante Unieregelgeving in het 

(24)  Discussienota over de sociale dimensie van Europa, beschikbaar online: https://ec.europa.
eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_nl.pdf 
(geraadpleegd op 31 mei 2017).
(25)  Meer informatie over de online raadpleging kan op volgende webpagina worden gevonden: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1235 (geraadpleegd op 31 maart 2017).
(26)  Werkdocument van de diensten van de Commissie bij de Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio’s inzake de oprichting van een Europese Pijler van Sociale Rechten, SWD (2017) 201 
def., 26 april 2017.
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sociaal beleid, de relevante sociale rechten en de bevoegdheidsgronden zoals 
neergelegd in het Verdrag betreffende de EU (VEU), het Verdrag betreffende 
de werking van de EU (VWEU) en het HGEU, alsook naar de rechtspraak 
van het Hof van Justitie. De opsomming van het relevante kader bevat verder 
een verwijzing naar het Gemeenschapshandvest van de Fundamentele Sociale 
Rechten voor Werknemers (1989), het (Herziene) Europees Sociaal Handvest 
(ESH) (1961 en 1996) en de Europese Code Sociale Zekerheid van de Raad 
van Europa. Gelijkaardig somt het werkdocument bij de Europese Pijler ook 
de relevante Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), 
aanbevelingen en verwante protocollen op, alsook het VN-Verdrag voor de 
Rechten van personen met een handicap.

Ondanks dat bovenstaande instrumenten worden aangemerkt als 
inspiratiebronnen voor de beginselen en rechten in de Pijler, wordt niet 
verduidelijkt hoe de Pijler zich net verhoudt met het relevante Unierechtelijke 
en internationaalrechtelijke kader. De informatie die we hierover terugvinden, 
geeft enkel aan dat de beginselen en rechten in de Pijler niet als zodanig mogen 
worden geïnterpreteerd als dat ze afbreuk zouden doen aan de sociale rechten, 
zoals erkend in Unie-instrumenten of bij de internationale verdragen waartoe 
alle staten zich verbonden hebben. In het bijzonder wordt er hier verwezen 
naar het ESH en de relevante IAO-Conventies.

Verder, blijven zowel de Pijler als het werkdocument stil over de relatie met het 
HGEU. De vraag is dan ook of we de Pijler moeten opvatten als een bevestiging 
van de sociale rechten in het HGEU, die zo nader kunnen worden ingevuld. 
De Pijler kan zo worden opgevat als een interpretatiemiddel voor de invulling 
van de sociale rechten in het HGEU: over de concrete inhoud van deze rechten 
heerst immers tot op heden nog de nodige onduidelijkheid.27 Wel hebben we 
de nodige twijfels bij het nut om de sociale rechten op het niveau van de Unie 
te herbevestigen wanneer deze oefening recent al heeft plaatsgevonden met de 
invoering van HGEU (2000). De uiteindelijke toegevoegde waarde van de 
Pijler ten opzichte van het HGEU blijft dan ook nog onduidelijk.

(27)  O. De Schutter en P. Dermine, The Two Constitutions of Europe: Integrating Social Rights 
in the new Economic Architecture of the Union, CRIDHO Working paper 2016/2, 39, beschikbaar 
online: http://cridho.uclouvain.be/documents/Working.Papers/CRIDHO-WP-2016-2-ODS-PD-
22.12.2016-C.pdf (geraadpleegd op 31 mei 2017).
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3. JURIDISCHE WAARDE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

De Europese Pijler is voorlopig (nog) geen bindend instrument, maar is 
goedgekeurd in twee juridische vormen met identieke inhoud, namelijk 
als aanbeveling van de Commissie28 en als voorstel voor een gezamenlijke 
afkondiging29 door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. In 
beide gevallen zal de Europese Pijler geen juridisch bindend instrument zijn, 
maar via dergelijke gezamenlijke afkondiging wil de Commissie wel een 
brede politieke steun garanderen en dus een bekrachtiging op hoog niveau 
voor de Europese Pijler. Op de Sociale Top voor Eerlijke Jobs en Groei in 
november 2017 (Göteborg) werd over deze gezamenlijke verklaring beslist, en 
werd de Pijler officieel ondertekend door de verschillende EU-instellingen.30 
De idee van een gezamenlijke afkondiging is niet nieuw, maar werd ook in 
2000 gebruikt voor het HGEU.31 Tijdens de informele top, zo benadrukte 
de Commissie, kon de inhoud van deze Europese Pijler als gezamenlijke 
afkondiging nog wijzigen, op vraag van de verschillende partijen.32 De Pijler 
werd echter, zoals voorgesteld door de Commissie, ondertekend door de EU-
instellingen.

Gelet op het niet-bindende karakter van de Europese Pijler, zijn de rechten 
vervat in dit instrument niet direct afdwingbaar: de rechten in de Europese 
Pijler vereisen dan ook een vertaling naar wetgevende of niet-wetgevende 
initiatieven op het niveau van de EU en de lidstaten. De Commissie benadrukt 
zelf het belang van verdere opvolging: het is immers maar via de implementatie 
in Unieregelgeving of nationale regelgeving dat de naleving van de Europese 

(28)  Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese 
Pijler van Sociale Rechten, COM (2017), 250 def., 26 april 2017.
(29)  Voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese Pijler van Sociale Rechten, 
COM (2017) 251 def., 26 april 2017.
(30)  Zie over de Sociale Top van de EU: Persbericht Europese Commissie, Commissie bereidt 
volgende stappen Europese Pijler van Sociale Rechten voor, 23 januari 2017, beschikbaar online: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-114_nl.htm (geraadpleegd op 31 mei 2017).
(31)  Factsheet Europese Commissie, Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar 
online: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 
2017).
(32)  Factsheet Europese Commissie, Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar 
online: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 
2017): “In a first instance, the text which is proposed is identical to the Recommendation mentioned 
above, but it could be amended in light of the discussion with the two other Institutions, and the 
Commission Recommendation could also be amended eventually as a result”.
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Pijler wordt verzekerd.33 In de overwegingen bij de Europese Pijler maar ook in 
het werkdocument hierbij, wordt er meermaals benadrukt dat de initiatieven 
op Unieniveau de beperkte sociale bevoegdheden van de Unie moeten 
respecteren alsook het subsidiariteitsbeginsel in art. 5 VEU. De Pijler legt dus 
in de eerste plaats de taak voor de verdere uitvoering van de rechten in dit 
instrument bij de EU-lidstaten: zij blijven immers de hoofdverantwoordelijke 
voor de verdere invulling van hun eigen sociaal beleid. De Europese Pijler wil 
evenwel een zekere richting geven waarin het beleid van de EU-lidstaten dient 
te evolueren. Bovendien stelt de Commissie waar mogelijk op basis van de 
Verdragen ook enkele Unie-initiatieven voor om de 20 beginselen en rechten 
vervat in de Europese Pijler nader vorm te geven.

4. SOCIALE BESCHERMING EN INCLUSIE

4.1. ALGEMEEN

De Europese Pijler van Sociale Rechten bevat 20 beginselen en rechten, 
verdeeld over drie assen: (1) gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
(2) eerlijke arbeidsvoorwaarden en (3) sociale bescherming en inclusie. Net 
zoals in de vorige versie van de Europese Pijler bouwen deze beginselen en 
rechten voort op de fundamentele sociale rechten in het HGEU. De Europese 
Pijler in zijn huidige versie vertoont evenwel ook enkele verschillen met de 
oorspronkelijke tekst en dit op volgende punten.

Ten eerste benadrukte de titel van as drie in de vorige versie van de Europese 
Pijler duidelijk de noodzaak voor de (financiële) houdbaarheid van de 
nationale socialezekerheidsstelsels. Socialezekerheidsstelsels werden zo nauw 
gekoppeld aan de impact die ze hebben op de nationale overheidsfinanciën. 
Deze koppeling werd met de huidige versie van de Pijler aangepast door de 
titel te herformuleren naar “Sociale Bescherming en Inclusie”. Zoals verder 
aan bod komt, zijn consistent hiermee de houdbaarheidsoverwegingen bij 
de verschillende beginselen en rechten in de derde as weggevallen. Ondanks 
dat deze verwijzingen werden aangepast, blijft dit houdbaarheidsidee de 
sociale rechten in de Europese Pijler wel vormgeven. Zowel de Pijler als 
het werkdocument bevatten in de aanhef maar ook in de toelichting van 
de verschillende beginselen en rechten immers nog steeds verwijzingen 

(33)  Factsheet Europese Commissie, Q&A Europese Pijler van Sociale Rechten, beschikbaar online: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm (geraadpleegd op 4 mei 2017).
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hiernaar. Bij de uitvoering van de beginselen en rechten in de Pijler moeten 
de beschikbare middelen en de grenzen van een gezond begrotingsbeheer dan 
ook worden meegenomen. Bovendien blijven de EU-lidstaten gebonden tot 
de verplichtingen die we terugvinden in het Stabiliteits- en Groeipact en de 
andere economische monitoringsmaatregelen binnen het Europees Semester.

Ten tweede werd, in vergelijking met de vorige versie van de Europese Pijler, 
de volgorde van de verschillende rechten gewijzigd alsook hun formulering 
en toepassingsgebied. Het beginsel in de Pijler inzake pensioenen werd zo 
uitgebreid naar het beginsel van inkomensbescherming voor ouderen en 
pensioenen. Op die manier gaat het hier om een ruimer begrip van bescherming 
voor ouderen, dan louter de bescherming via pensioenen. Als voorbeeld geldt 
ook het recht op kinderopvang, dat werd uitgebreid naar kinderopvang en hulp 
aan kinderen. Het beginsel van geïntegreerde sociale uitkeringen en diensten 
verdween dan weer uit de derde as, en werd vervangen door het recht op sociale 
bescherming in de huidige versie. Waar het beginsel van geïntegreerde sociale 
uitkeringen en diensten sterk geënt was op de landspecifieke aanbevelingen 
in het Europees Semester, is dit in mindere mate het geval voor het recht 
op sociale bescherming. De huidige versie van de Europese Pijler trekt ook 
het toepassingsgebied van enkele andere rechten open, met name de inclusie 
van personen met een handicap werd uitgebreid naar de bescherming voor 
personen met een handicap en aan het recht op huisvestiging werd het recht 
op de nodige ondersteuning voor daklozen toegevoegd.

Het verdere vervolg van dit hoofdstuk gaat nader in op de beginselen en rechten 
opgesomd in de derde as van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Hierbij 
komen eerst de inhoud en het toepassingsgebied van deze rechten aan bod, en 
wordt er teruggekoppeld naar de relevante Uniemaatregelen, in het bijzonder 
deze afkomstig uit het Europees Semester en de financiële steunmaatregelen. 
Zoals toegelicht in de inleiding van deze bijdrage, vertoonde de vorige versie 
van het Europees Semester met de landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester. Op die manier kwam de vorige versie van de Pijler niet (effectief ) 
tegemoet aan de kritiek dat sociale overwegingen een sterkere rol dienden te 
krijgen in het Europees Semester en de Europa 2020-strategie. Door ook hier 
te verwijzen naar de landspecifieke aanbevelingen, maken we deze oefening 
opnieuw en gaan we in de bijdrage na of we hier een breuk terugvinden met 
de vorige versie.
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4.2. KINDEROPVANG EN HULP AAN KINDEREN

Als eerste recht in de derde as “Sociale Bescherming en Inclusie”, benadrukt de 
Europese Pijler dat alle kinderen recht hebben op hoogwaardige en betaalbare 
kinderopvang. Zo wordt kinderopvang beschouwd als een essentieel instrument 
voor de arbeidsmarktparticipatie van ouders, in het bijzonder voor vrouwen. 
Dit beginsel vonden we eerder reeds terug in de Jaarlijkse Groeianalyse en de 
landspecifieke aanbevelingen bij het Europees Semester.

In tegenstelling tot de landspecifieke aanbevelingen, maakt de Europese Pijler 
geen duidelijke link tussen kinderopvang en de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen. Hiermee verschilt de huidige versie van de Europese Pijler met 
die van de voorlopige versie, zoals gepubliceerd in maart 2016 en met de 
landspecifieke aanbevelingen.34 Hier werd wel systematisch een link gelegd 
tussen de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en de nood voor kwaliteitsvolle 
kinderopvang: bijkomende investeringen in kinderopvang werden als 
noodzakelijk beschouwd om het aantal werkende vrouwen te verhogen.35 In 
sommige aanbevelingen moest inkomensvervangend ouderschapsverlof zelfs 
wijken voor investeringen in kinderopvang36; waarbij we ons de vraag stelden 
of deze visie niet haaks staat op de EU-richtlijn inzake ouderschapsuitkeringen 
(nr. 2010/18/EU). Interessant is de reden die in de aanbevelingen wordt 
aangehaald om dergelijke ouderschapsstelsels aan te passen: d.i. namelijk 
niet alleen vanuit de idee om discriminatie tussen mannen en vrouwen weg 
te werken, maar deze regelingen worden ook geacht kostelijk en (financieel) 
inefficiënt te zijn.37 De Europese Pijler gaat voorlopig niet nader in op de relatie 
tussen het recht op kinderopvang en ouderschapsuitkeringen en waar eventueel 
de klemtoon moet liggen: dit zal later nog moeten worden opgenomen door 
de Commissie bij de uittekening van haar visie over de work-life balance van 
ouders en personen met zorgverantwoordelijkheden. Hierbij zal ze in haar 

(34)  Bijlage Eerste voorlopige schets van een Europese Pijler van Sociale rechten bij Mededeling 
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s over de lancering van een raadpleging over een Europese pijler 
van sociale rechten, COM (2016) 127 def., Annex I, 18 en 19, 8 maart 2016.
(35)  Landspecifieke aanbeveling 2015 voor Estland, Ierland, Oostenrijk, Tsjechië en het Verenigd 
Koninkrijk; dit vinden we ook terug in de Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Kroatië, 
Ierland, Polen en Spanje.
(36)  Landspecifieke aanbeveling 2015 voor Slovakije; Landspecifieke aanbeveling 2014 voor 
Estland en Italië.
(37)  P. Schoukens, EU Social Security law: The Hidden Social Model, Inaugurale rede Universiteit 
Tilburg, p. 34, 2016.
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wetsvoorstel een evenwicht moeten vinden tussen ouderschapsuitkeringen, de 
financiële houdbaarheid van dergelijke stelsels en de doelstelling om zoveel 
mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Bovendien houdt het recht op kinderopvang in de Pijler ook in dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen opdat kinderen beschermd worden 
tegen kinderarmoede. Voor de verdere invulling van dit recht verwijst de Pijler 
terug naar een aanbeveling van de Commissie (2013)38 en de landspecifieke 
aanbevelingen39 in het Europees Semester. Kortom, de Pijler koppelt 
meermaals terug naar reeds bestaande EU-initiatieven, maar verduidelijkt 
hierbij niet hoe dit recht net vorm krijgt en zich verhoudt met de budgettaire 
vereisten die voortvloeien uit de economische monitoringsmaatregelen. Waar 
de reflectiepaper over de sociale dimensie als mogelijke invulling van dit recht 
op kinderopvang melding maakt van een kindergarantie met financiële steun 
van de EU, is het nog onduidelijk hoe die garantie er net moet uitzien. In het 
werkdocument van de Europese Pijler vinden we terug dat de Commissie een 
actieplan zal lanceren hieromtrent, met als doel het concept van dergelijke 
garantie verder uit te werken, alsook de haalbaarheid ervan en de mate 
waarin het ook effectief zal bijdragen tot de doelstelling om kinderarmoede 
te verminderen.40  Een verwijzing naar het ESH, waar het Europees Comité 
van Sociale Rechten (ECSR) in art. 16 ESH ook kijkt naar kinderopvang 
en de nodige financiële steun voor ouders, blijft zowel in de Pijler als in het 
werkdocument achterwege. Dit is opvallend, aangezien de Commissie in de 
inleiding van het werkdocument duidelijk aangaf dat staten de sociale rechten 
in het ESH dienen te respecteren. De vraag is maar of de oproep van de EU 
om de instrumenten van de Raad van Europa en IAO-Conventies na te leven, 
oprecht is.

(38)  Aanbeveling van de Commissie van 20 februari 2013, Investeren in kinderen: de vicieuze 
cirkel van achterstand doorbreken, nr. 2013/112/EU, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A32013H0112 (geraadpleegd op 4 mei 2017).
(39)  Landspecifieke aanbeveling 2015 en 2014 voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
(40)  Zie beslissing van de Commissie, Jaarlijks werkprogramma voor implementatie van een 
voorbereide actie – Kindergarantieschema/Vaststellen van een Europese kindergarantie en financiële 
steun voor 2017, C (2017) 5615, 16 augustus 2017.
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4.3. SOCIALE BESCHERMING

Behalve van het recht op kinderopvang en hulp aan kinderen, maakt de 
Europese Pijler ook melding van het recht op toegang tot sociale bescherming 
voor werknemers, ongeacht de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst, 
en, onder gelijkaardige omstandigheden, voor zelfstandigen. Werknemers 
en zelfstandigen hebben zo recht op een vervangingsinkomen om hun 
voormalige levensstandaard te behouden. Dit geldt eveneens voor atypische 
arbeidsvormen, zoals we steeds vaker terugvinden in de deeleconomie.41 Een 
concrete verwijzing naar een welbepaalde vervangingsratio vinden we echter 
niet terug in de Europese Pijler, noch in het werkdocument. Hierbij is het 
maar de vraag of de EU zich zal laten inspireren door de standaarden die 
de IAO-Conventies en de instrumenten van de Raad van Europa hebben 
uitgewerkt inzake de minimale inkomensvervanging waarin staten dienen te 
voorzien. Zo niet, zal het aan de EU-lidstaten toekomen om de internationale 
verplichtingen aangegaan op het niveau van de Raad van Europa en de IAO in 
overeenstemming te brengen met de budgettaire verplichtingen opgelegd door 
het Europees Semester en de andere economische monitoringsmaatregelen in 
de EU.

Zonder in te gaan op de concrete invulling van dit recht, vermeldt het 
werkdocument terloops dat de oproep voor een vervangingsinkomen 
gelanceerd in 1992 (aanbeveling nr. 92/442/EEG) getransformeerd wordt naar 
een daadwerkelijk recht op sociale bescherming.42 We moeten ons evenwel 
afvragen of dit niet al eerder gebeurde door de opname van het recht op sociale 
zekerheid in art. 34, par. 1 van het HGEU in 2000. Hoe de Europese Pijler 
dit recht in art. 34 HGEU dan ook aanvult, is ons niet geheel duidelijk. Door 
echter de definitie van sociale bescherming te omschrijven aan de hand van 
de sociale risico’s opgesomd in de Coördinatieverordening nr. 883/04, maakt 
men wel duidelijk dat het luik over sociale bescherming geen toepassing vindt 
op de algemene sociale bijstand. Bijstandsregelingen vallen in beginsel dan ook 
onder het luik van de minimumvoorzieningen (zie verder bij de bespreking 
van het recht op een minimuminkomen).

(41)  Ook in de landspecifieke aanbevelingen wordt dit benadrukt: zie Landspecifieke aanbeveling 
2017 voor Nederland.
(42)  Punt A, 1) d Aanbeveling van de Raad van 27 juli 1992 nr. 92/442/EEG betreffende de 
convergentie van de doelstellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming, PB L, 
afl. 245, 49, 26 augustus 1992.
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4.4. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Op basis van de Europese Pijler hebben werklozen recht op een adequate 
werkloosheidsuitkering, en dit gedurende een redelijke termijn, in 
overeenstemming met de betaalde bijdragen en de voorwaarden in 
nationaal recht. Verder legt de Pijler ook de nadruk op de nood voor 
activeringsmaatregelen. Verder geeft het werkdocument aan dat de duur van 
de uitkering lang genoeg moet zijn opdat een nieuwe betrekking kan worden 
gevonden, zonder dat dit een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt minder 
aantrekkelijk zou maken. Ten slotte geldt dit recht voor alle werklozen: ook 
degene die maar gedurende een korte periode gewerkt hebben, of zij die 
voormalig als zelfstandige werkzaam waren, worden beschermd door de 
Pijler. Wat betreft het materiële toepassingsgebied van dit recht, verwijst het 
werkdocument naar op bijdrage berustende en niet op bijdrage berustende 
uitkeringen, alsook naar sociale bijstand.

De toelichting bij de Europese Pijler stemt overeen met wat we eerder reeds 
terugvonden in de landspecifieke aanbevelingen. Zo legt de Commissie het 
recht op bescherming bij werkloosheid voornamelijk uit vanuit de nood voor 
activeringsmaatregelen. Het zoeken naar werk enerzijds en het recht op een 
uitkering anderzijds moeten dan ook nauwer aan elkaar worden gekoppeld.43 Zo 
werden sommige lidstaten in hun landspecifieke aanbevelingen aangemoedigd 
om de duurtijd van hun werkloosheidsuitkeringen in te korten of het niveau 
van de uitkeringen gradueel te verminderen.44 Waar activeringsmaatregelen een 
vroegtijdige terugkeer naar de arbeidsmarkt kunnen bespoedigen, kan volgens 
ons dit recht niet enkel gepaard gaan met plichten voor de werkloze. Zo moet 
immers eveneens een aantal beschermingsmechanismes worden ingebouwd, 
onder meer naar de duur en de hoogte van de werkloosheidsuitkering. Het 
werkdocument spreekt hier enkel van een “redelijke termijn”, zonder evenwel 
een aantal richtlijnen mee te geven aan de EU-lidstaten.45 Ook hier vragen we 
ons dus af in welke mate de Europese Pijler niet eerder de nadruk legt op de 

(43)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, 
Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Ierland en Letland; zie ook: Landspecifieke aanbevelingen 
2017 voor Hongarije en Frankrijk.
(44)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbeveling 2015 en 2014 voor Frankrijk.
(45)  Zie ook de Landspecifieke aanbeveling 2014 voor Hongarije. Dit werd ook recent nog eens 
herhaald in de Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Hongarije. Concrete richtlijnen vinden we 
echter niet terug.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   159 5/06/18   09:50



160

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2017

financiële houdbaarheid van de nationale werkloosheidsstelsels, in plaats van 
te verwijzen naar het recht op sociale bescherming bij werkloosheid.

4.5. MINIMUMINKOMEN

De Europese Pijler van Sociale Rechten bevat het recht voor eenieder op een 
minimuminkomen wanneer men niet over de nodige middelen beschikt om 
een leven in menselijke waardigheid te leiden. De Pijler koppelt dergelijke 
uitkeringen in principe aan een voorwaarde van werkbereidheid: nationale 
wetgeving moet dan ook voorzien in de nodige activeringsmaatregelen om de 
(re-)integratie in de arbeidsmarkt te bevorderen, tenzij dit om gezondheids- 
of billijkheidsredenen niet mogelijk zou zijn. Net zoals het recht op sociale 
bescherming, onderstreept het werkdocument hier het verschil met 
aanbeveling nr. 92/441/EEG, dat niet expliciet sprak van een recht op een 
minimuminkomen.

Het recht op een minimuminkomen in de Pijler voorziet in een recht op 
bescherming voor eenieder die in armoede leeft of het risico daarop loopt 
en geen andere bestaansmiddelen heeft. Hierbij gaat het om universele, 
niet op bijdrage berustende uitkeringen, die worden onderworpen aan een 
middelentoets. Verder benadrukt de Pijler het belang van een goede coördinatie 
tussen de verschillende uitkeringen in het nationale socialezekerheids- en 
socialebijstandsstelsel: op die manier kunnen uitkeringsvallen of negatieve 
prikkels om te werken, worden vermeden. Voorts kunnen negatieve prikkels 
worden vermeden door uitkeringen geleidelijk aan te verminderen, in plaats 
van deze volledig te laten wegvallen wanneer men opnieuw toetreedt tot de 
arbeidsmarkt. Hier koppelt het werkdocument bij de Europese Pijler het recht 
op een minimuminkomen eveneens aan activering en het verhogen van de 
arbeidsmarktparticipatie: net zoals de landspecifieke aanbevelingen in het 
Europees Semester, wordt voornamelijk de nadruk gelegd op de plichten die 
gepaard gaan met het verkrijgen van overheidssteun. Concrete informatie over 
hoe het recht op een minimuminkomen vorm dient te krijgen, met bijvoorbeeld 
verwijzingen naar de relevante IAO-Conventies of de instrumenten van de 
Raad van Europa, blijven achterwege. Op die manier wordt dit recht, net zoals 
in het Europees Semester46, voornamelijk eenzijdig bekeken: namelijk vanuit 
de impact op de arbeidsmarkt of de financiële houdbaarheid en niet vanuit de 

(46)  Landspecifieke aanbevelingen 2014 voor Bulgarije, Hongarije, Italië, Slovakije.
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sociale bescherming waarin de wetgever dient te voorzien. Een verschil zien 
we wel in de landspecifieke aanbeveling (2017) gericht aan Bulgarije, waar het 
recht op een minimuminkomen diende te worden versterkt, zonder hierbij 
te verwijzen naar bijkomende activatiemaatregelen.47 Hetzelfde zien we voor 
Letland in de landspecifieke aanbeveling van 2017.48

4.6. INKOMEN VAN OUDEREN EN PENSIOENEN

Op basis van de Europese Pijler van Sociale Rechten hebben werknemers 
en zelfstandigen een recht op een pensioen dat eenieder een waardige 
levensstandaard moet garanderen, rekening houdend met de betaalde 
socialezekerheidsbijdragen. Op dit punt verschilt de huidige versie van de 
Pijler met de eerste versie in 2016, dat pensioenen voornamelijk bekeek 
vanuit de insteek van armoedepreventie. Zo neemt de huidige versie wel het 
socialeverzekeringsprincipe mee, dit door te verwijzen naar de noodzaak om 
de levensstandaard van gepensioneerden te behouden. Ongeacht het nationale 
pensioenstelsel, vereist de Pijler dus dat pensioenuitkeringen adequaat zijn 
en dat ze ouderen minstens in staat moeten stellen te leven in menselijke 
waardigheid. Voor dit laatste verwijst het recht van de Pijler naar aanbeveling 
nr. 92/442/EEG, die staten opriep om hun beleid inzake armoedebescherming 
voor ouderen verder vorm te geven.

Bovendien gaat de Pijler verder dan aanbeveling nr. 92/442/EEG door te 
spreken van een recht op een adequate pensioenuitkering, dat individuen 
moet toelaten de voormalige levensstandaard verder te zetten. Hoe een 
adequate pensioenuitkering vorm zou moeten krijgen en wat onder adequaat 
moet worden verstaan, laat men na verder te verduidelijken in de Pijler. Een 
pensioenuitkering moet volgens ons niet alleen adequaat zijn op het ogenblik 
van pensionering, maar deze uitkeringen moeten eveneens op regelmatige 
basis worden geïndexeerd. Het werkdocument bij de Europese Pijler zelf 
verwijst enkel naar het belang van de tweede en derde pensioenpijler om in een 
adequate inkomensvervanging te voorzien en het houdt hierbij de lijn aan die 
we eerder reeds terugzagen in de verschillende landspecifieke aanbevelingen van 

(47)  Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Bulgarije.
(48)  Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Hongarije, Letland en Litouwen.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   161 5/06/18   09:50



162

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2017

het Europees Semester.49 Of de Commissie bij het opstellen van de Pijler deze 
lijn wil aanhouden, is niet duidelijk. Wel valt op dat er evenmin een concrete 
verwijzing is naar de inkomensvervangende minima die de IAO-Conventies 
en de instrumenten van de Raad van Europa hanteren. Ook op dit punt blijft 
het moeilijk te duiden hoe ver men wenst te gaan met het respecteren van de 
socialezekerheidsnormen van deze instellingen.

Verder benadrukt de Europese Pijler het belang van gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen om dezelfde pensioenrechten op te bouwen. Hiermee wil de Pijler 
tegemoetkomen aan de genderkloof in de pensioenenstelsels van de lidstaten 
van de Unie, door de lagere inkomsten die vrouwen halen uit arbeid, de grotere 
opname van parttimewerk en de frequentere loopbaanonderbrekingen van 
vrouwen. Volgens het werkdocument kunnen volgende maatregelen bijdragen 
tot dit beginsel van gelijke behandeling: een gelijke pensioenleeftijd voor 
mannen en vrouwen50 en het meenemen van zorgperiodes bij de berekening 
van pensioenrechten. Op die manier onderstreept de Europese Pijler duidelijk 
het belang van het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en 
vrouwen. Dit staat echter haaks op wat art. 7 richtlijn nr. 79/7 voorschrijft. Zo 
laat deze bepaling, zonder een beperking in de tijd, toe dat staten verschillen 
in pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen aanhouden.51  Ondanks dat 

(49)  Zie Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor Duitsland en Nederland; Landspecifieke 
aanbeveling 2014 voor Duitsland; Landspecifieke aanbeveling 2012 voor Letland; Landspecifieke 
aanbeveling 2011 voor Tsjechië; dit vinden we ook terug in de Landspecifieke aanbevelingen 2017 
voor Duitsland, Malta en Oostenrijk.
(50)  Zie ook volgende Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor Kroatië, Oostenrijk en Roemenië.
(51)  Art. 7, para. 1 a, Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
op het gebied van de sociale zekerheid, Pb. L. 6, pp. 24-25, 10 januari 1979; zie verder ook b tot 
e: “b. de voordelen die op het gebied van de ouderdomsverzekering zijn toegekend aan hen die kinderen 
hebben opgevoed; het verkrijgen van rechten die prestaties na tijdvakken van onderbreking van het 
werk wegens de opvoeding van kinderen; c. het verlenen van rechten op prestaties inzake ouderdom of 
invaliditeit uit hoofde van de afgeleide rechten van de echtgenote; d. de toekenning van verhogingen van 
prestaties op lange termijn inzake invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen of beroepsziekten voor de ten 
laste komende echtgenote; e. de gevolgen van het, voor de aanneming van deze richtlijn uitoefenen van 
een keuzerecht waardoor geen rechten werden verkregen of geen verplichtingen werden aangegaan in het 
kader van een wettelijke regeling”.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   162 5/06/18   09:50



163

DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN

deze bepaling strikt moet worden geïnterpreteerd52, liet het Hof van Justitie 
voorlopig na zich expliciet uit te spreken over de verenigbaarheid van art. 7 
richtlijn nr. 79/7 met het verbod op discriminatie.53 De Europese Pijler 
gaat voorlopig niet nader in op de verhouding van het beginsel van gelijke 
behandeling en art. 7 richtlijn nr. 79/7, maar dit zal later nog moeten worden 
opgenomen door de Commissie en/of het Hof van Justitie. Bovendien geldt 
op basis van de Pijler dat hervormingen in het pensioenstelsel gepaard moeten 
gaan met hervormingen in de arbeidsmarkt en met de nodige maatregelen voor 
een betere work-life balance. Door te pleiten voor dergelijke globale aanpak, 
onderscheidt de Pijler zich van eerdere Unie-initiatieven, in het bijzonder 
aanbeveling nr. 92/442/EEG.

In vergelijking met de huidige versie van de Pijler, werd in de vorige versie 
(maart 2016) duidelijker een link gemaakt tussen het recht op een pensioen en 
de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel. Verschillende initiatieven 
werden zo voorgesteld die de financiële houdbaarheid en de toekomstige 
toereikendheid van het pensioenstelsel dienen te waarborgen. Voorbeelden 
hiervan zijn maatregelen om vroegtijdige pensionering tegen te gaan54, of 
om een rechtvaardige lastenverdeling tussen de generaties in te bouwen55 en 
het koppelen van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting56. 
Deze voorbeelden vertoonden duidelijke gelijkenissen met de maatregelen 
voorgesteld in de landspecifieke aanbevelingen in het Europees Semester. 
Door hier niet langer expliciet naar te verwijzen, heeft de nieuwe versie van 
de Pijler (2017), de link tussen het recht op een pensioen en de financiële 
houdbaarheid van het pensioenstelsel dus duidelijk afgezwakt. Echter, in 
de inleiding bij het werkdocument wordt wel verwezen naar de budgettaire 
verplichtingen van staten in het kader van het Europees Semester: de rechten 

(52)  Zie bijvoorbeeld het arrest van 7 juli 1992, Equal opportunities Commission, C-9/91, 
EU:C:1992:297, para. 15 e.v.; zie ook R. Cornelissen, Europees socialezekerheidsrecht, in J. Put 
en V. Verdeyen (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid: 2006-2011: wetgeving – rechtspraak, 
Brugge, die Keure, 5, 2011.
(53)  Arrest van 3 september 2014, X, C-318/13, EU:C:2014:2133, par. 49.
(54)  Zie onder meer: Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor België, Duitsland, Finland, 
Kroatië, Luxemburg en Polen; dit vinden we ook terug in de aanbevelingen van 2017, bijvoorbeeld 
Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Kroatië en Luxemburg.
(55)  Landspecifieke aanbeveling 2016 voor Nederland.
(56)  Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor België, Litouwen, Luxemburg en Oostenrijk; zie  
hiervoor ook in de aanbevelingen van 2017 dat de vereiste dat de pensioenleeftijd verder moet 
worden verhoogd: Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Luxemburg.
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in de Pijler en de maatregelen ter uitvoering van deze rechten mogen hier dan 
ook geen afbreuk aan doen. In enkele van de landspecifieke aanbevelingen van 
2017 werd opnieuw duidelijk verwezen naar de financiële houdbaarheid van 
de nationale pensioenstelsels.57 Dat staten bij financiële moeilijkheden ook 
hun socialezekerheidsstelsel moeten hervormen, sluit de Pijler logischerwijze 
niet uit. Wel zouden de landspecifieke aanbevelingen op basis van de rechten 
in de Europese Pijler voor staten een aantal grenzen moeten aangeven opdat 
de nodige sociale bescherming in het nationale pensioenstelsel verzekerd blijft.

4.7. GEZONDHEIDSZORG

Op basis van de Europese Pijler van Sociale Rechten heeft eenieder recht op 
tijdige toegang tot betaalbare preventieve en curatieve gezondheidszorg van een 
hoog niveau. Volgens het werkdocument van de Europese Pijler gaat het hier 
om een algemeen recht op toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Op die 
manier gaat de Europese Pijler verder dan wat art. 35 HGEU vooropstelt doordat 
hier sprake is van een tijdige toegang, die van een goede kwaliteit dient te zijn 
en betaalbaar moet zijn. Tijdig wil zeggen dat men rekening moet houden met 
de geografische ligging van de verschillende gezondheidszorginstellingen en 
de gezondheidszorgverstrekkers opdat lange wachtperiodes vermeden kunnen 
worden. Onder betaalbaar verstaat de Europese Pijler dat de behoefte aan 
gezondheidzorg niet mag leiden tot armoede of een zware financiële belasting. 
Net zoals al eerder werd opgemerkt, bevatten noch de Europese Pijler, noch 
het werkdocument bijkomende informatie over de verdere invulling van dit 
recht.

Net zoals bij het recht op ondersteuning bij ouderdom en het recht op een 
pensioen, benadrukt de huidige versie van de Europese Pijler (2017) minder sterk 
de noodzaak om de financiële houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels van 
de lidstaten te verbeteren, dan de eerste versie van de Pijler in maart 2016. Ook 
hier lijkt de Europese Pijler dus de koppeling met de financiële houdbaarheid 
en het recht op gezondheidszorg te hebben afgezwakt. In de versie van maart 
2016, alsook in de verschillende landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester werd immers wel stelselmatig benadrukt dat de vergrijzing van de 
bevolking en de hoge kosten voor behandelingen, de financiële houdbaarheid 
van de nationale gezondheidszorgstelsels onder druk zetten. Van staten 

(57)  Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Tsjechië.
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werd dan ook vereist dat ze de nodige maatregelen nemen om te streven 
naar veerkrachtigere, efficiëntere en effectievere gezondheidszorgstelsels.58 
Voorbeelden hiervan komen eveneens terug in de landspecifieke aanbevelingen 
van 2017.59 Opnieuw blijft het dus onduidelijk wat de relatie is tussen het 
recht op gezondheidszorg en financiële en economische overwegingen.

4.8. LANGDURIGE ZORG

Volgens de Europese Pijler van Sociale Rechten heeft ieder recht op betaalbare 
langdurige zorg van een goede kwaliteit, met inbegrip van thuiszorg en 
zorgverlening binnen de gemeenschap. Het werkdocument bij de Europese 
Pijler benadrukt dat met de Pijler voor het eerst op Unieniveau het recht op 
langdurige zorg wordt bevestigd. Bovendien benadrukt het werkdocument dat 
het aanbod van de dienstverlening moet worden verbeterd in de EU-lidstaten. 
Bovendien moeten dergelijke zorgverstrekkingen betaalbaar zijn. Dit geldt 
eveneens voor ouderen: zo benadrukt het werkdocument bij de Europese 
Pijler dat ook voor hen het recht op langdurige zorg adequaat, betaalbaar en 
kwaliteitsvol moet zijn. Enkel voor deze groep verwijst de Europese Pijler bij 
de toelichting van het toepassingsgebied naar het recht op langdurige zorg in 
het HGEU dat voor ouderen het recht op een leven in menselijke waardigheid 
neerlegt.60

Volgens het werkdocument gaat dit recht op langdurige zorg in de Pijler verder 
dan wat de aanbeveling van de Commissie inzake actieve inclusie voorschrijft. 
Zo legt de Europese Pijler de nadruk op thuiszorg en gemeenschapsgerichte 
diensten. Op die manier kan immers worden verzekerd dat mensen met nood 
aan langdurige zorg thuis en binnen de eigen gemeenschap kunnen worden 
opgevangen. Pas als laatste stap moet gebruik worden gemaakt van institutionele 
zorg. Ook voor het recht op langdurige zorg, merken we een verschil op 
in de eerste versie bij de Europese Pijler (maart 2016) en de landspecifieke 
aanbevelingen, ten opzichte van de huidige versie van de Europese Pijler. 

(58)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbevelingen 2016 voor Bulgarije, Cyprus, Ierland, 
Letland, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Slovakije en Slovenië; Landspecifieke aanbevelingen 2014 
voor Luxemburg, Nederland en Oostenrijk; Landspecifieke aanbevelingen 2013 voor Estland, 
Malta en Tsjechië.
(59)  Landspecifieke aanbevelingen 2017 voor Letland, Litouwen en Tsjechië.
(60)  Art. 25 HGEU: “De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig 
leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen”.
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Zo koppelt de huidige Europese Pijler de financiële houdbaarheid van 
langdurige zorg niet expliciet aan het recht op toegang hiertoe.61 Zoals eerder 
naar verwezen, sluit dit evenwel niet uit dat zowel de Unie als de lidstaten de 
budgettaire regels inzake het Europees Semester dienen te respecteren. Deze 
overwegingen komen ook terug in de landspecifieke aanbevelingen van 2017.62

5. SOCIAAL SCOREBORD OP BASIS VAN DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN EN 

HET EUROPEES SEMESTER

Samen met de Europese Pijler ontwikkelde de Commissie een sociaal scorebord63 
op basis van de rechten in de Europese Pijler. Dit scorebord van indicatoren 
biedt de mogelijkheid om het werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid van 
de deelnemende lidstaten van nabij te monitoren. Het sociaal scorebord is nauw 
verwant met de idee van benchmarking waarbij de voortgang in de coördinatie 
van het economische beleid wordt gemeten en besproken in de Raad.64 Ook 
sociale overwegingen worden nu duidelijker gestroomlijnd in de Comités van 
de Raad, en deze bevindingen zullen dus worden meegenomen in het Europees 
Semester.65 Zoals voorgesteld door de Commissie wordt het scorebord 
meegenomen in het Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid, 
dat in de herfst wordt gepubliceerd samen met de Jaarlijkse Groeianalyse. Niet 
alle indicatoren moeten echter expliciet worden meegenomen. Zo maakt de 
Pijler een onderscheid tussen hoofdindicatoren en secundaire indicatoren. 
Deze laatste komen maar aan bod wanneer deze mogelijks relevant zouden zijn 
voor het Jaarlijks Verslag. Waarom dit onderscheid wordt gemaakt tussen deze 
indicatoren verduidelijken de documenten bij de Pijler niet. In het Jaarlijks 

(61)  Zie bijvoorbeeld: Landspecifieke aanbevelingen 2014 voor Luxemburg en Oostenrijk; 
Landspecifieke aanbevelingen 2013 voor Estland, Malta en Tsjechië.
(62)  Landspecifieke aanbeveling 2017 voor Luxemburg.
(63)  Werkdocument van de diensten van de Commissie, het sociaal scorebord bij Mededeling van 
de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese Pijler van Sociale Rechten, SWD 
(2017) 200 def., 26 april 2017. Zo werden op basis van de drie assen in de Pijler over 12 domeinen 
14 hoofdindicatoren vastgesteld.
(64)  Verslag van Jean-Claude Juncker in nauwe samenwerking met Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi en Martin Schulz, 5, beschikbaar online: http://www.consilium.
europa.eu/nl/policies/emu-report-2015/ (geraadpleegd op 4 mei 2017).
(65)  Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de vaststelling van een Europese 
Pijler van Sociale Rechten, COM (2017) 250 def., pp. 10-11, 26 april 2017.
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Gezamenlijk Verslag van 2018, aangenomen eind 2017, zien we die opdeling 
tussen hoofdindicatoren en secundaire indicatoren ook duidelijk terugkomen. 
De nadruk in dit verslag lag bijgevolg voornamelijk op de hoofdindicatoren 
van het sociaal scorebord.66

Gelijkaardig aan de drie assen van de Europese Pijler, maakt het sociaal scorebord 
een onderscheid tussen drie domeinen. Deze stemmen nauw overeen met de 
drie assen in de Sociale Pijler, zo spreekt het sociaal scorebord van (1) gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, (2) dynamische arbeidsmarkten en 
billijke arbeidsomstandigheden en (3) overheidssteun/sociale bescherming en 
integratie. Ondanks de gelijkenissen in de bewoording kunnen we niet van een 
duidelijke een-op-eenrelatie spreken tussen de Europese Pijler en de indicatoren 
in het sociaal scorebord. Niet alle beginselen en rechten in de Pijler werden 
immers vertaald naar indicatoren. Hoofdindicatoren in sociale bescherming 
en inclusie zijn het effect van sociale overdrachten op armoedebestrijding, met 
uitzondering van pensioenen, het aantal kinderen jonger dan 3 jaar in formele 
kinderopvang en zelfgerapporteerde onvervulde behoefte aan medische zorg. 
Verder kunnen ook enkele van de indicatoren in de andere delen van het 
scorebord relevant zijn voor sociale bescherming en inclusie. Als voorbeeld 
gelden de indicatoren wat betreft de inkomensongelijkheid en het percentage 
mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting.

Volgens de Commissie biedt dit scorebord een referentiekader om de sociale 
dimensie van het Europees Semester verder uit te diepen, in het bijzonder voor 
de eurozonelanden. De vraag is evenwel hoe dit scorebord en de beginselen 
en rechten in de Pijler zich verhouden met de reeds bestaande initiatieven om 
de sociale dimensie van het Europees Semester verder uit te diepen. Zo willen 
we erop wijzen dat doorheen de jaren het aantal maatregelen om verder vorm 
te geven aan de sociale dimensie gestaag is gestegen, maar dat het niet altijd 

(66)  Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de Werkgelegenheid, COM (2017) 674 def.
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even duidelijk is hoe deze zich in concreto verhouden tot elkaar.67 Bovendien 
kunnen we ons hier afvragen wat de impact zal zijn van de verschillende sociale 
indicatoren binnen de verschillende maatregelen van het Europees Semester 
en hoe deze ervoor zorgen dat sociale overwegingen beter worden gebalanceerd 
ten opzichte van economische en budgettaire overwegingen.

In het verleden werden reeds meermaals verschillende sociale indicatoren 
aangenomen, zowel in het Jaarlijks Gezamenlijk Verslag over de 
Werkgelegenheid voorafgaand aan de Jaarlijkse Groeianalyse als in de MIP. 
Het sociaal scorebord, zoals nu voorgesteld met de Europese Pijler van Sociale 
Rechten zal het (beperktere) scorebord van sleutelindicatoren inzake sociale 
bescherming en werk vervangen dat in het Jaarlijks Verslag werd gebruikt. Het 
sociaal scorebord komt dus niet expliciet terug in de Jaarlijkse Groeianalyse. 
Daarnaast moeten niet alle indicatoren verplicht worden meegenomen in 
het Jaarlijks Verslag, maar enkel de hoofdindicatoren. De andere indicatoren 
komen maar aan bod wanneer (mogelijks) relevant voor het rapport. Eveneens 
verduidelijkt het sociaal scorebord gehecht aan de Europese Pijler niet hoe 
deze indicatoren zich verhouden met de sociale indicatoren in de MIP of 
andere monitoringsmaatregelen. In de instrumenten aangenomen eind 2017, 
zoals de Jaarlijkse Groeianalyse van 2018, en het voorstel van de Commissie 
(december 2017) voor de verdere voltooiing van Europa’s Economische en 
Monetaire Unie, wordt de relatie tussen het scorebord, de Pijler en de andere 
indicatoren eveneens niet verder verduidelijkt.68

(67)  Zie zo: de Social Protection Performance Monitor (SPPM), de Employment Performance 
Monitor (EPM) en het scorebord Key Social Protection and Employment Indicators: voor meer 
informatie zie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en (geraadpleegd op 31 mei 
2017); zie voor de bijkomende sociale indicatoren en de hulpindicatoren in de MIP: Mededeling 
van de Commissie aan het Europees Parlement betreffende de versterking van de sociale dimensie 
van de EMU, COM(2013), 6290, 4-7, 2 oktober 2013; Mededeling van de Commissie inzake het 
toevoegen van sociale indicatoren aan het scoreboard van de MIP om beter overwegingen inzake 
het werkgelegenheid en het sociaal beleid in kaart te brengen, 4 september 2015; zie ook de Social 
Impact Assessment bij de financiële steunmaatregelen aan Griekenland: Persmededeling van de 
Commissie betreffende het driejarige programma voor ESM-stabiliteitssteun voor Griekenland, 20 
augustus 2015, beschikbaar online via: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5512_en.htm 
(geraadpleegd op 4 mei 2017).
(68)  Zie de Jaarlijkse Groeianalyse (2018), COM (2017), 690 def.; Mededeling van de Commissie, 
Verdere stappen naar voltooiing van Europa’s economische en monetaire unie: een routekaart, 
COM (2017), 821 def.
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Ten slotte, in vorige initiatieven werd meermaals benadrukt dat bijkomende 
sociale doelstellingen de focus van het Europees Semester en de economische 
monitoringsmaatregelen niet wijzigen. Dit was zo het geval bij de 
bijkomende sociale indiciatoren en het (niet-bindende) sociaal scorebord met 
hulpindicatoren toegevoegd aan de MIP.69 Deze indicatoren zijn er dan ook 
maar op gericht om economische ontwikkelingen beter in kaart te brengen, 
volgens de Commissie, zonder dat de focus van de MIP verandert.70 De 
vraag is of we ook het scorebord bij de Europese Pijler op die manier moeten 
opvatten: zo zou het sociaal scorebord een hulpmiddel kunnen bieden bij het 
identificeren van sociale ontwikkelingen, maar blijft de nadruk binnen het 
Europees Semester wel duidelijk liggen op de coördinatie van het economische 
en budgettaire beleid enerzijds en het werkgelegenheidsbeleid anderzijds. Noch 
de Europese Pijler, noch het werkdocument gaan hier voorlopig nader op in. 
Wel lezen we in het werkdocument dat bij de implementatie van de Pijler de 
begrotingsregels op Unieniveau moeten worden nageleefd. Dit lijkt de stelling 
te ondersteunen dat de Pijler en het sociaal scorebord in principe de focus van 
het Europees Semester (in principe) niet verregaand veranderen. Ondanks de 
verschillende initiatieven lijkt het sociaal beleid op die manier nog steeds eerder 
ten dienste te staan van het economische beleid en het werkgelegenheidsbeleid, 
zonder dat het als een daadwerkelijk onderdeel van het Europees Semester en 
de Europa 2020-strategie kan worden beschouwd. De vraag is dan ook of we 
het sociaal scorebord niet moeten opvatten als een zoveelste toevoeging aan 
het Europees Semester en de economische monitoringprocedure, zonder dat 
dit effectief de sociale dimensie van deze procedure diepgaand zal versterken.

6. CONCLUSIE

De Europese Pijler in zijn huidige vorm is nog een document in wording: zo 
werd de Pijler in november 2017 ondertekend door de Europese Commissie, 
de Raad en het Europees Parlement als een gezamenlijke verklaring. De steun 
van de verschillende Unie-instellingen zou de draagwijdte van de Pijler moeten 
vergroten. Juridisch afdwingbaar is de Pijler evenwel ook na de gezamenlijke 
afkondiging niet. Het succes van de Pijler hangt dus af van de verdere 
opvolging van dit instrument via nieuwe initiatieven zowel op het niveau 

(69)  Persmededeling Raad, 18 februari 2014, Council Conclusion on Alert Mechanism Report, 
beschikbaar online: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ecofin/141057.pdf (geraadpleegd op 31 mei 2017).
(70)  Idem.
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van de Unie als dat van de lidstaten. Op die manier kan worden verzekerd 
dat dit instrument effectief een rol speelt in de Unierechtsorde, en het niet 
beperkt blijft tot een verklaring van enkele beginselen en rechten.71 Voorlopig 
blijft het evenwel afwachten in welke mate de Pijler als een springplank kan 
fungeren voor verdere samenwerking in het sociaal beleid. De initiatieven die 
gepaard gingen met de Europese Pijler, vormen hier een mooi startpunt. Deze 
voorstellen moeten echter wel nog uitmonden in concrete regelgeving. Een 
eerste stap naar concrete wetgeving werd gezet eind december 2017, met het 
voorstel van de Commissie voor een nieuwe richtlijn voor meer transparantie 
en voorspelbaarheid in de arbeidsvoorwaarden voor werknemers.72 Andere 
voorstellen, ook op het domein van het sociaal beleid, zouden nog moeten 
volgen in de bijkomende maanden.

Wat betreft de rol van de Europese Pijler, is het verder noodzakelijk dat de 
EU-instellingen verduidelijken op welke landen dit instrument net zal worden 
toegepast. De overwegingen bij de Pijler geven immers aan dat dit instrument 
in principe enkel geldt voor de eurozonelanden, maar eveneens kan worden 
toegepast op andere EU-lidstaten wanneer zij zich hiertoe wensen te verbinden. 
Een Europa van meerdere snelheden is niet nieuw, maar dit onderscheid blijft 
evenwel merkwaardig. Als verantwoording hiervoor verwijst de Commissie 
naar de noodzaak voor verdere samenwerking in het sociaal beleid voor de 
voltooiing van de EMU. Waar dit inderdaad een reden vormt om te streven 
naar verdere sociale convergentie binnen de EMU, lijkt het volgens ons niet 
noodzakelijk hier een onderscheid te maken tussen eurozonelanden en niet-
eurozonelanden. Dit geldt des te meer sinds Commissievoorzitter Juncker in 
zijn “Staat van de Unie” van 2017 voorstelde om op termijn van de euro de 
munteenheid van de hele Europese Unie te maken.73

Bovendien roept de Europese Pijler nog enkele bijkomende vragen op. Ten 
eerste biedt de Pijler geen informatie over de relatie met het HGEU. Zo 

(71)  Zie ook K. Lörcher en I. Schömann, The EU Pillar of Social Rights – Critical Legal Analysis 
and Proposals, ETUI report nr. 139, 5, beschikbaar online: https://www.etui.org/Publications2/
Reports/The-European-pillar-of-social-rights-critical-legal-analysis-and-proposals (geraadpleegd op 
31 mei 2017).
(72)  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, COM (2017) 797 def.
(73)  Staat van de Unie 2017, Commissievoorzitter Juncker, http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_nl.htm (laatst geraadpleegd op 28 september 2017).
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spreekt de Pijler van een nieuwe impuls voor de sociale rechten op Unieniveau 
zonder toe te lichten hoe deze rechten zich verhouden tot de reeds bestaande 
sociale rechten in de Unierechtsorde. Deze rechten opnieuw, in een andere 
vorm en formulering bevestigen in een apart document, lijkt de stelling te 
onderschrijven dat de sociale rechten in het HGEU geen grote rol spelen in 
de Unie. Door de onduidelijkheid over de inhoud en afdwingbaarheid van de 
sociale rechten in het HGEU, heeft dit de rechtsleer immers al doen besluiten 
dat de rol van de sociale rechten in de EU eerder beperkt is.74

Ten tweede verwijst de Pijler verschillende malen naar de sociale rechten in 
het ESH, de minimumstandaarden in de IAO-Conventies en de instrumenten 
van de Raad van Europa. Zo worden de rechten van het ESH aangehaald als 
inspiratiebron en wordt benadrukt dat niets in de Pijler de goede werking van 
deze rechten in de weg staat. Ook roept de Pijler de lidstaten op om meer toe te 
zien op de naleving van deze internationale instrumenten, en voor wat het ESH 
betreft, wordt aan de lidstaten gevraagd eventuele reservaties bij de rechten in 
dit instrument te herzien. Deze verwijzing is merkwaardig, aangezien zowel 
de IAO-Conventies als het ESH traditioneel een eerder beperkte rol hebben 
gespeeld in de Unierechtsorde.75 In tegenstelling tot het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
(EVRM), zijn verwijzingen naar deze instrumenten in de rechtspraak van 
het Hof van Justitie en de Verdragen dan ook beperkter.76 Waar we nader 
kijken naar de invulling van de rechten in de Pijler, blijven verwijzingen 
naar de instrumenten in de Raad van Europa en de IAO-Conventies evenwel 
achterwege.

Ten derde wordt eerder beperkt toegelicht hoe en waarom de Commissie 
de Pijler heeft ingevuld op deze manier. Zo bevatten de Pijler, noch het 
werkdocument informatie over waarom net deze rechten deel uitmaken van 
de Pijler. Ook hun inhoud en hun toepassingsgebied wordt eerder beperkt 

(74)  Zie zo ook de bespreking van A. Kornezov, Social rights, the Charter and the ECHR – 
Caveats, Austerity and other Disasters, in F. Vandenbroecke, C. Barnard en G. De Baere (eds.), A 
European Social Union after the Crisis, Cambridge, Cambridge University press, 2017.
(75)  U. Khaliq, The EU and the European Social Charter: Never the Twain Shall Meet?, CYELS, 
178, 2013.
(76)  Zie voor enkele voorbeelden: Arrest van 11 december 2007, Viking, C-438/05, 
EU:C:2007:772, para. 43; Arrest van 18 december 2007, Laval un Partneri, C-341/05, 
EU:C:2007:809, para. 66.
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toegelicht. Wel valt op dat met de Pijler in zijn huidige vorm de link met het 
Europees Semester is afgezwakt. In de vorige versie, zoals voorgesteld in maart 
2016, vertoonde het toepassingsgebied van de verschillende rechten namelijk 
grote gelijkenissen met de landspecifieke aanbevelingen in het Europees 
Semester. Dit lijkt nu minder het geval te zijn, maar budgettaire overwegingen, 
alsook de noodzaak om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen, blijven 
de sociale rechten in de Pijler wel in belangrijke mate vormgeven. Voorts 
benadrukt het werkdocument dat deze rechten de naleving van de budgettaire 
regels in het kader van het Europees Semester niet mogen ondermijnen.

Ten slotte, wat betreft de rol van het sociaal scorebord, vragen we ons af wat 
de impact van dit instrument zal zijn in de Unierechtsorde. Zo zijn er reeds 
verschillende sociale indicatoren aanwezig in het Europees Semester. De 
vraag is dan ook of dit nieuw sociaal scorebord een toegevoegde waarde heeft 
in het Semester. Ook is de impact van de verschillende sociale indicatoren 
in andere initiatieven tot op heden eerder beperkt gebleven. Ondanks de 
verschillende initiatieven, lijkt de coördinatie van het sociaal beleid dus 
nog steeds voornamelijk ten dienste te staan van de coördinatie van het 
economische beleid en het werkgelegenheidsbeleid. Tot op heden bestaat er 
ook nog heel wat onduidelijkheid hoe de verschillende sociale initiatieven 
zich verhouden tot elkaar en tot de economische en budgettaire vereisten die 
voortvloeien uit het economische monitoringproces. Voorlopig lijkt de Pijler 
dus geen daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. Essentieel is hier de 
implementatie van de Pijler door de EU-lidstaten en de Commissie: of dit 
instrument kan leiden tot de “Triple Social A” waar Commissievoorzitter 
Juncker naar streeft, valt dus af te wachten.
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GENDERVERSCHILLEN IN 
ARBEIDSDEELNAME NA 
GEZINSVORMING. 
DE IMPACT VAN INITIELE 
ARBEIDSKENMERKEN OP 
UITTREDE EN GEBRUIK VAN 
OUDERSCHAPSVERLOF BIJ 
TWEEVERDIENERS

DOOR JONAS WOOD, KAREL NEELS, LEEN MARYNISSEN EN TINE KIL1

INLEIDING

De ongekende toename in vrouwelijke arbeidsdeelname in westerse landen, 
in tandem met de expansie van hoger onderwijs en de dienstensector, is 
ongetwijfeld een van de belangrijkste veranderingen in de organisatie van 
huishoudens in de 20ste eeuw. Ondanks duidelijke verschuivingen in de 
publieke rollen die vrouwen opnemen, zoals op de arbeidsmarkt, is de transitie 
naar gendergelijkheid niet voltooid. Behalve andere persistente ongelijkheden 
(Beirne en Wilson, 2016), is de negatieve impact van gezinsvorming op 
arbeidsmarktposities nog steeds sterker voor vrouwen dan voor mannen 
(Budig en Hodges, 2014; Cooke, 2014) en blijft het aandeel vaders dat 
gebruikt maakt van ouderschapsverlof, zeer klein in vergelijking met moeders, 
niettegenstaande de recente kentering in het gebruik door vaders (Bruning en 
Plantenga, 1999; OECD, 2016b; RVA, 2012). Deze genderspecifieke impact 
van ouderschap op arbeidsdeelname houdt verband met het feit dat de trend 

(1)  Dit project werd gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 
(G066217N & G032715N) en de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen (BOF-
DOCPRO2013). De auteurs danken Chris Brijs van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
voor zijn ondersteuning bij het ontwikkelen van het Administratief Socio-Demografisch Panel op 
basis van longitudinale microdata ontleend aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het 
Rijksregister.
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naar gendergelijkheid in publieke rollen gepaard ging met een veel zwakkere 
evolutie naar gendergelijkheid in de private sfeer (Coltrane, 2000; McDonald, 
2000a, 2000b). De ongelijke verdeling van huishoudelijke taken en zorg voor 
kinderen is hier een voorbeeld van (Aassve et al., 2014; Coltrane, 2000). 
Beschikbare literatuur wijst op een versterking van traditionele genderrollen 
na de transitie naar ouderschap in de vorm van een ongelijkere verdeling van 
huishoudelijk werk (Baxter et al., 2008), betaalde arbeid (Kühhirt, 2012; 
Yavorsky et al., 2015) en traditionelere opvattingen omtrent genderrollen 
(Baxter et al., 2015).

De bestaande literatuur biedt verschillende verklaringen voor de gender-  
specifieke impact van gezinsvorming op arbeidsdeelname. In dit 
artikel onderscheiden we drie soorten verklaringsgronden. Ten eerste 
gaan micro-economische benaderingen ervan uit dat genderspecifieke 
effecten van gezinsvorming op arbeidsdeelname verschillen in relatief 
arbeidsmarktpotentieel weerspiegelen. De partner wiens betaalde arbeid het 
meest opbrengt op het vlak van inkomen en werkzekerheid zal zich eerder 
specialiseren in arbeidsdeelname, terwijl – indien nodig – de andere partner 
zich zal toespitsen op huishoudelijke arbeid (Becker, 1991; Lundberg en 
Pollack, 1996). Ten tweede stellen gendertheorieën dat gender een belangrijke 
component vormt van identiteit, waardoor koppels conformeren aan 
bestaande genderrolverwachtingen en deze in hun handelen reproduceren 
(Blumberg, 1984; Coltrane, 2000; West en Zimmerman, 1987). Afwijken 
van genderrolverwachtingen kan sociale sancties (Heilman et al., 2004) 
of compensatiegedrag teweegbrengen (Brines, 1994). Ten derde bepaalt 
de institutionele context in hoeverre werk en gezin combineerbaar zijn, 
maar ook mogelijk welke partner zijn of haar arbeidsdeelname beëindigt of 
ouderschapsverlof opneemt (Cukrowska-Torzewska, 2016).

Deze studie gebruikt data van het Belgisch Administratief Socio-Demografisch 
Panel (ASD-panel) dat gebaseerd is op data van het Datawarehouse 
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, alsook data van het Rijksregister. Aan de hand van 
deze rijke longitudinale data analyseren we genderspecifieke patronen van 
arbeidsdeelname en ouderschapsverlofgebruik na de geboorte van een kind 
bij heteroseksuele tweeverdienerskoppels. De centrale onderzoeksvraag 
gaat na in welke mate een sterkere terugval van vrouwelijke arbeidsdeelname 
en meer ouderschapsverlofgebruik bij moeders te verklaren is aan de hand van 
arbeidsmarktposities voor de geboorte van het kind. Wanneer genderspecifieke 
strategieën de verschillende arbeidsmarktposities van de partners voor de 
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geboorte van het kind reflecteren, duidt dit mogelijk op micro-economische 
beslissingsmodellen. Daarentegen suggereren afwijkingen in de richting 
van traditionele genderrollen een invloed van institutionele factoren (vb. 
verschil tussen moederschapsrust en vaderschapsverlof ) en genderspecifieke 
ouderschapsrollen.

Deze studie draagt op verschillende manieren bij tot de bestaande literatuur 
omtrent de ontwikkeling van werk-gezinstrategieën bij ouders. Ten eerste, 
hoewel werk-gezinstrategieën sterk afhangen van (verschillende) contextuele 
determinanten zoals de mogelijkheid om huishoudelijke taken en kinderopvang 
uit te besteden en de normatieve en institutionele context met betrekking 
tot genderrollen (Boeckmann et al., 2015), ontbreekt een longitudinale 
analyse naar de arbeidsmarktdeterminanten van genderverschillen in 
arbeidsdeelname en opname van ouderschapsverlof na het krijgen van een 
kind voor België. Bestaande longitudinale studies betreffende de ontwikkeling 
van genderspecifieke arbeidsrollen na ouderschap richten zich voornamelijk 
op Angelsaksische landen en Duitsland (Baxter et al., 2015; Kühhirt, 
2012; Lyonette en Crompton, 2015; Sanchez en Thomson, 1997; Schober, 
2011; Yavorsky et al., 2015). Deze landen kennen een beperkt aanbod van 
publieke voorzieningen met het oog op de combinatie van werk en gezin (vb. 
gesubsidieerde kinderopvang) en een relatief grote kloof in tewerkstelling 
tussen vrouwen met en zonder kinderen (Boeckmann, 2015). Longitudinale 
studies omtrent de arbeidsmarktdeterminanten van genderspecifieke patronen 
van ouderschapsverlof focussen hoofdzakelijk op Scandinavische landen 
(Bygren en Duvander, 2006; Duvander en Johansson, 2012; Duvander, 2014; 
Haas et al., 2002; Sundström en Duvander, 2002), met een zeer uitgebreid 
beleid gericht op de compatibiliteit van werk en gezin, gecombineerd met 
een expliciete nadruk op gendergelijkheid en de betrokkenheid van vaders in 
opvoedende taken (Duvander en Johansson, 2012; Haas, 2003). Bijgevolg 
biedt deze studie nieuwe inzichten aangezien werk en gezin relatief compatibel 
zijn in de Belgische context door een uitgebreid systeem van gesubsidieerde 
kinderopvang en bijkomende maatregelen zoals de dienstencheques 
(Cukrowska-Torzewska, 2016; Klüsener et al., 2013; Marx en Vandelannoote, 
2014; Van Lancker en Ghysels, 2012), maar beleid dat zich expliciet richt op 
het stimuleren van gendergelijke ouderschapsrollen, beperkt blijft ten opzichte 
van Scandinavische landen (Saxonberg, 2013).

Ten tweede komt het gebruik van het ASD-Panel de studie van werk-
gezinstrategieën ten goede. Hoewel recent onderzoek in toenemende mate 
longitudinale gegevens gebruikt om arbeidstrajecten na gezinsvorming te 
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bestuderen, bevatten de administratieve gegevens in deze studie longitudinale 
data op kwartaalniveau. Deze data zijn superieur ten opzichte van 
retrospectieve gegevens die mogelijk onbetrouwbaar zijn (Verbakel, 2010), 
alsook gedetailleerder dan panelenquêtes waarbij bevragingen doorgaans met 
enkele tussenliggende jaren uitgevoerd worden. Bovendien laat het ASD-Panel 
een gedetailleerdere beschrijving van arbeidsmarktposities toe in vergelijking 
tot enquêtestudies met een beperktere steekproefomvang.

Ten derde houdt recent onderzoek steeds vaker rekening met partnerkenmerken 
in de analyse van tewerkstelling of het ouderschapsverlofgebruik op 
individueel niveau en wordt ook de verdeling van betaalde arbeid op koppel- 
of huishoudensniveau bestudeerd (Budig en Hodges, 2014; Geisler en 
Kreyenfeld, 2011; Kühhirt, 2012; Schober, 2011; Yavorsky et al., 2015). Deze 
studie voegt een nieuwe benadering toe aan deze groeiende literatuur waarin 
expliciet rekening gehouden wordt met het feit dat werk-gezinstrategieën 
tot stand komen door verschillende beslissingen op het individueel en 
huishoudensniveau. We onderscheiden vier dimensies in werk-gezinstrategieën: 
(i) een eventuele stopzetting van het tweeverdienersmodel, (ii) het volledige 
uittreden van de mannelijke of de vrouwelijke partner, (iii) eventueel 
gebruik van ouderschapsverlof, (iv) het gebruik van ouderschapsverlof door 
de mannelijke of de vrouwelijke partner. Op deze manier behandelen we 
zowel veranderingen in het arbeidsaanbod op huishoudelijk niveau alsook de 
specifieke gendercomponent van werk-gezinstrategieën.

Ten vierde, hoewel bestaand onderzoek in toenemende mate het effect 
van arbeidsposities in vroegere fases van de levensloop op arbeidsdeelname 
na ouderschap in kaart brengt, wordt de impact van zulke effecten 
zelden gekwantificeerd op het macroniveau. Dit onderzoek vergelijkt de 
geschatte genderverdeling van uittrede en ouderschapsverlofgebruik in de 
gehele steekproef met de verdeling bij koppels waarin de vrouw een sterke 
arbeidspositie voor ouderschap vertoont. Met deze benadering kan worden 
nagegaan of de effecten van de initiële arbeidskenmerken sterk genoeg zijn 
om, in het geval van relatief sterke vrouwelijke arbeidsposities binnen het 
huishouden, de genderspecifieke patronen van uittrede en ouderschapsverlof 
te doorbreken of zelfs om te keren. 

1. THEORETISCHE ACHTERGROND

Deze bijdrage vertrekt vanuit de assumptie dat tweeverdieners werk-
gezinstrategieën ontwikkelen aan de hand van rationele keuzes waarin 
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nutsmaximalisatie op het individuele en huishoudensniveau centraal staat. In 
sommige gevallen zullen nutsfuncties van beide partners overlappen en in andere 
gevallen zullen conflicten tussen nutsfuncties leiden tot onderhandelingen 
(Becker, 1991; Browning et al., 2014). Zowel micro-economische als 
normatieve componenten bepalen welke werk-gezinstrategieën het meeste 
nut opbrengen. Aangezien keuzes omtrent werk en gezin op individueel en 
huishoudensniveau zich niet afspelen in een sociaal vacuüm, speelt ook de 
institutionele context een rol.

1.1. MICRO-ECONOMISCHE RATIONALITEIT

Vanuit micro-economisch perspectief hangt de beslissing om het 
tweeverdienersmodel al dan niet te onderbreken, af van de compatibiliteit 
tussen werk en gezin, maar ook van de opportuniteitskosten van stoppen met 
werken (e.g. gederfd inkomen en gemiste carrièremogelijkheden) (Becker, 
1991). Koppels met een sterke arbeidsparticipatie en hoge lonen voor de 
geboorte van een kind zijn wellicht minder geneigd om betaalde arbeid stop 
te zetten wegens hoge opportuniteitskosten. Hoewel veelverdieners meer loon 
verliezen wanneer ze ouderschapsverlof opnemen2, hebben zij wellicht ook 
een grotere financiële buffer die het mogelijk maakt om een periode rond te 
komen met een lager inkomen.

Behalve het belang van lonen en arbeidsparticipatie voor de geboorte 
van een kind spelen ook sector- of bedrijfsspecifieke factoren een rol. De 
overeenstemming tussen lesuren van schoolgaande kinderen en werkuren 
van ouders in het onderwijs bijvoorbeeld leidt mogelijk tot een eenvoudigere 
combinatie van werk en gezin. Bestaande literatuur wijst op drie generieke 
factoren op sectorniveau die de combineerbaarheid tussen werk en gezin 
beïnvloeden. Grotere bedrijven ontwikkelen vaker standaardprocedures om 
de combinatie van werk en gezin te bewerkstelligen, zoals kinderopvang 
ter plaatse, maar ook om het gebruik van ouderschapsverlof te regelen 
(Bygren en Duvander, 2006). Verder is tewerkstelling in de publieke sector 
vaak eenvoudiger te combineren met een gezinsleven wegens flexibelere 
arbeidstijden en een eenvoudigere toegang tot ouderschapsverlof (Bygren en 
Duvander, 2006; Geisler en Kreyenfeld, 2011; Haas et al., 2002). Ten slotte 

(2)  Het gebruik van ouderschapsverlof geeft recht op een forfaitaire uitkering. Deze uitkering 
werd op 1 juni 2016 geïndexeerd tot een brutobedrag van 802,52 EUR en een nettobedrag van 
721,23 EUR (RVA, 2017).
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hebben bedrijven waar voornamelijk vrouwen tewerkgesteld zijn, mogelijk 
meer ervaring en dus ook vaker uitgewerkte procedures voorhanden om de 
combinatie werk en gezin te bewerkstelligen (Bygren en Duvander, 2006; 
Duvander, 2014).

In lijn met de bovenvermelde mechanismen, verwachten we dat 
arbeidsmarktuitrede na de geboorte van een eerste kind vaker voorkomt 
bij koppels met een lager loon, een minder sterke arbeidsparticipatie en 
tewerkstelling voor een kleine werkgever voor de geboorte (hypothese 1). 
Wij verwachten dat dit gerelateerd is aan het feit dat koppels met een hoge 
arbeidsparticipatie en tewerkstelling voor een groot bedrijf voor de geboorte 
van een eerste kind eerder gebruik zullen maken van ouderschapsverlof 
(hypothese 2) en zo de combinatie werk en gezin bewerkstelligen.

Indien een koppel het tweeverdienersmodel stopzet, rest de vraag welke partner 
uittreedt. Micro-economische theorieën veronderstellen dat – gezien koppels 
een gemeenschappelijke strategie aannemen waarin efficiëntie en wederzijdse 
afhankelijkheid centraal staan – de partner met de laagste opportuniteitskost 
verbonden aan tijd gespendeerd aan onbetaalde arbeid eerder zijn of haar 
arbeidsparticipatie zal stopzetten. Zo minimaliseert het koppel het verlies 
aan inkomen en toekomstige carrièremogelijkheden en neemt voornamelijk 
de partner wiens opportuniteitskosten beperkt zijn, de huishoudelijke en 
opvoedende taken op (Becker, 1991; Browning et al., 2014; Chiappori, 1992, 
1997; Lundberg en Pollack, 1996, 2003; Mincer, 1962). Daarom verwachten 
we dat genderspecifieke patronen van uittrede deels arbeidskenmerken 
voor de geboorte van een kind reflecteren, waarbij de partner met een hoog 
loon, een sterke arbeidspositie of tewerkstelling bij een groot bedrijf minder 
kans heeft om betaalde arbeid stop te zetten (hypothese 3). Verder is het 
aannemelijk dat initiële arbeidskenmerken ook genderspecifieke patronen 
van ouderschapsverlof verklaren. Hogere lonen impliceren een hoger gederfd 
inkomen bij gebruik van ouderschapsverlof en ouderschapsverlof is mogelijk 
toegankelijker voor partners die een stabiele en sterke arbeidspositie verworven 
hebben of voor een grote werkgever werken (Geisler en Kreyenfeld, 2011). 
Door deze mechanismen verwachten we dat arbeidskenmerken voor de 
geboorte van een kind ook genderspecifieke patronen in het gebruik van 
ouderschapsverlof weerspiegelen, waarbij de partner met een hoog loon, een 
zwakkere arbeidsparticipatie of tewerkstelling voor een klein bedrijf minder 
vaak ouderschapsverlof zal opnemen (hypothese 4).
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1.2. NORMATIEVE RATIONALITEIT

Onderzoekers uit verschillende disciplines hebben kritiek geuit op micro-
economische theorieën omdat deze in beperkte mate aandacht spenderen 
aan culturele normen en individuele voorkeuren. Het begrip ‘gender-morele 
rationaliteit’ (Duncan en Edwards, 1997) werd geïntroduceerd om aan te 
duiden dat rationele actoren niet enkel nut maximaliseren aan de hand van 
puur economische overwegingen, maar ook normatieve opvattingen omtrent 
ouderschap in rekening nemen bij de ontwikkeling van een werk-gezinstrategie. 
Volgens deze benadering vormen genderspecifieke patronen van uittrede en 
opname van ouderschapsverlof een weerspiegeling van genderspecifieke normen 
betreffende ouderschap die voorschrijven dat mannen in de eerste plaats 
kostwinners moeten zijn en zorgtaken eerder vrouwen toekomen (Haas et al., 
2002). Deze genderrollen omtrent ouderschap vonden ingang in het westerse 
culturele weefsel in de late 19de en 20ste eeuw en worden continu bevestigd en 
gereproduceerd in dagelijkse sociale interactie, maar ook middels institutionele 
factoren, zoals langer moederschapsverlof in vergelijking met vaderschapsverlof 
(Coltrane, 2000; Lupton en Barclay, 1997; West en Zimmerman, 1987). 
Afwijken van genderrolverwachtingen wordt vermeden, aangezien dit sociale 
sancties teweeg kan brengen (Heilman et al., 2004). Deze benadering gaat 
er veelal vanuit dat genderspecifieke rolverwachtingen ten aanzien van werk-
gezinstrategieën sterker doorwegen dan de relatieve arbeidsposities van beide 
partners voor de geboorte van een kind (Duncan en Edwards, 1997) en ze op 
die manier de invloed teniet doen van de steeds sterker wordende arbeidsposities 
van vrouwelijke partners en bijbehorende onderhandelingsmarge om actief te 
blijven op de arbeidsmarkt (Blumberg, 1984).

Vanuit dit perspectief wordt verwacht dat genderspecifieke patronen van 
uittrede uit betaalde arbeid en het verschillend gebruik van ouderschapsverlof 
grotendeels te wijten zijn aan genderspecifieke rolverwachtingen rond 
ouderschap, waarbij zorgtaken nog steeds als een veeleer vrouwelijke 
aangelegenheid worden beschouwd. De persistentie van genderspecifieke 
strategieën die niet stroken met de relatieve arbeidspositie van beide partners 
voor ouderschap, zou in dat geval wijzen op een zekere ongevoeligheid van 
genderspecifieke rolopvattingen voor veranderde genderverhoudingen in 
arbeidsposities voor ouderschap (Kühhirt, 2012) in de Belgische context.

1.3. INSTITUTIONELE CONTEXT

De Belgische institutionele context verschilt sterk van de context in 
Scandinavische landen, Angelsaksische landen en Duitsland waarvoor 
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soortgelijk onderzoek bestaat. Ten eerste kenmerkt de Belgische context zich, 
in tegenstelling tot Angelsaksische landen en Duitsland, door een sterkere 
beleidstraditie gericht op de combinatie werk en gezin (Gornick et al., 1997). 
Angelsaksische landen zoals het Verenigd Koninkrijk worden vaak Liberale 
institutionele contexten genoemd, aangezien hun beleid gekenmerkt wordt door 
een hoge graad van laissez-faire. In deze landen gaan liberale attitudes omtrent 
werk-gezinstrategieën hand in hand met zeer beperkte beleidsmaatregelen 
omtrent gezinsopvang of ouderschapsverlof en een belangrijke rol voor de 
private markt (Thévenon, 2008; Viitanen, 2005). Hoewel Duitsland recent 
belangrijke stappen heeft gezet op vlak van gezinsbeleid door hervormingen 
van het ouderschapsverlof (Bünning, 2015; Geisler en Kreyenfeld, 2012) en 
een toegenomen aanbod van formele kinderopvang (OECD, 2016a), blijft de 
Duitse context in vergelijking met België een setting waarin de combinatie 
werk en gezin vooral voor vrouwen een hachelijke onderneming is (Klüsener 
et al., 2013). Zo behoort België al geruime tijd tot de korte lijst van landen 
die voldoen aan de Barcelona-normen voor formele kinderopvang: 33 procent 
instroom voor kinderen jonger dan 3 en 90 procent voor kinderen tussen 3 
en 6 jaar (Population Council, 2006). Een dergelijke hoge beschikbaarheid 
van kinderopvang wordt in de literatuur aangeduid als een belangrijk element 
om genderspecifieke effecten van de transitie naar ouderschap tegen te gaan 
(Saxonberg, 2013). Verder kenmerkt de Belgische context zich door een 
innovatief systeem van gesubsidieerde dienstencheques (Raz-Yurovich, 2014), 
dat de combinatie van werk en gezin mogelijk verder vergemakkelijkt voor 
ouders die er gebruik van maken. België heeft tot slot ook een relatief flexibel 
systeem van ouderschapsverlof (Kil et al., 2016). Hoewel de relatie tussen 
dergelijke voorzieningen en de combinatie werk en gezin nog onvoldoende 
werd bestudeerd, wordt doorgaans verondersteld dat deze institutionele context 
mede verantwoordelijk is voor beperkte negatieve effecten van gezinsvorming 
op vrouwelijke arbeidsdeelname in vergelijking met andere Europese landen 
(Cukrowska-Torzewska, 2016).

Hoewel België in tegenstelling tot Angelsaksiche landen en Duitsland wordt 
gekenmerkt door een gezinsbeleid dat sterker aansluit bij het Scandinavische 
model, bestaat het Belgische beleid echter veel minder dan het Scandinavische 
uit universele maatregelen gericht op sociale inclusie. Zo wordt de 
ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt in België mogelijk versterkt door 
beleidsmaatregelen die de combinatie werk en gezin vooral vergemakkelijken 
voor ouders die reeds een stabiele en gunstige arbeidspositie innemen (Kil et 
al., 2016). Het recht op ouderschapsverlof hangt immers af van voorgaande 
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arbeidsdeelname3, enkel voltijdse werknemers hebben toegang tot deeltijdse 
vormen van ouderschapsverlof (Kil et al., 2015) en koppels die een hogere 
sociaaleconomische positie innemen, vinden gemakkelijker toegang tot 
gesubsidieerde maatregelen als publieke kinderopvang (Van Lancker en 
Ghysels, 2012) en dienstencheques (Marx en Vandelannoote, 2014). De 
Belgische setting wijkt in dat opzicht af van de meer gelijke inkomensverdeling 
in gebruik van gesubsidieerde kinderopvang, een afdwingbaar sociaal recht op 
een plaats in formele kinderopvang en het universeel recht op ouderschapsverlof 
in Zweden (Van Lancker en Ghysels, 2012).

Tot slot richt de Belgische context zich, in vergelijking met de Scandinavische 
landen en met name Zweden, minder op het bewerkstelligen van 
gendergelijkheid. Waar de overheid in Zweden een actieve rol speelt in het 
sturen van genderrollen en gendergelijkheid ook expliciet een beleidsdoel 
is, wordt België in de literatuur veeleer omschreven als een ‘gegenderde’ 
institutionele setting (Saxonberg, 2013). De beschikbaarheid van kinderopvang 
wordt weliswaar als voldoende beschouwd om gendergelijkheid mogelijk te 
maken, maar het beperkte vervangingsinkomen tijdens ouderschapsverlof 
wordt anderzijds als onvoldoende beschouwd om mannen voldoende te 
betrekken. Ook het verschil in moederschaps- versus vaderschapsverlof 
leidt ertoe dat ouders als vanzelf in traditionele genderrollen terechtkomen 
(Saxonberg, 2013). België kenmerkt zich dus door een ruim aanbod aan 
beleidsmaatregelen gericht op de combinatie van werk en gezin, maar ook 
door een institutionele context die niet gericht is op het ontmoedigen van 
traditionele genderpatronen.

De persistentie van genderspecifieke normen in een institutionele context 
die hier niet expliciet tegenin gaat, impliceert dat  ook voor koppels waarvan 
we op basis van micro-economische mechanismen zouden verwachten dat 
genderspecifieke patronen van uittrede en ouderschapsverlof omkeren, 
uittrede en ouderschapsverlof een vooralsnog vrouwelijke aangelegenheid 
blijven (hypothese 5).

(3)  Werknemers, met uitzondering van ambtenaren, hebben recht op ouderschapsverlof indien 
ze op het moment van de aanvraag 12 van de afgelopen 15 maanden voor de huidige werkgever 
betaalde arbeid gepresteerd hebben.
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2. METHODE

2.1. DATA

Deze studie maakt gebruik van het Belgisch Administratief Socio-
Demografisch Panel (ASD-Panel) dat gebaseerd is op longitudinale microdata 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en het Rijksregister. 
Het ASD-Panel combineert een steekproef van vrouwen van 15 tot 50 jaar die 
wettelijk in België verbleven in 1999, met bijkomende, jaarlijkse steekproeven 
tussen 2000 en 2010 van 15-jarige vrouwen en vrouwen van 16 tot 50 jaar die 
zich in het voorgaande jaar in België hebben gevestigd. Het panel is bijgevolg 
representatief voor vrouwen van 15 tot en met 50 jaar die wettelijk in België 
verbleven tussen 1 januari 1999 en 31 december 2010. Hiernaast werden ook 
alle individuen die op 1 januari deel uitmaakten van het huishouden van een 
steekproefpersoon opgenomen in het panel. Het ASD-Panel laat bijgevolg toe 
om koppels te identificeren en veranderingen in de huishoudenscompositie 
over de tijd te bestuderen.

Door het longitudinale karakter van het ASD-Panel – en vooral de gedetailleerde 
informatie op kwartaalbasis over de arbeidspositie van alle huishoudleden – 
kan worden bestudeerd welke strategieën tweeverdienerskoppels ontwikkelen 
rond de uittrede van één of beide partners uit betaalde arbeid en gebruik van 
ouderschapsverlof. Vervolgens gaan we na of dergelijke werk-gezinstrategieën 
ook werkelijk de verschillende arbeidsposities van beide partners voor de 
geboorte van een kind weerspiegelen. We selecteren alle heteroseksuele 
samenwonende koppels die minstens één kind krijgen in de periode 2001-
2010 zodat de arbeidskenmerken van beide partners steeds gekend zijn in 
de twee jaar voor de geboorte van het kind. Een bijkomende voorwaarde is 
dat beide partners effectief tewerkgesteld waren voor de geboorte van het 
kind (zie tabel 1). Koppels waar één of beide partners zelfstandige arbeid 
verrichtten voor de geboorte, worden niet beschouwd aangezien niet alle 
indicatoren die in deze studie worden gehanteerd betreffende de arbeidspositie 
voor ouderschap beschikbaar of van toepassing zijn voor deze groep. Om 
de arbeidskenmerken van beide partners voor de geboorte van een kind te 
kunnen observeren, beperken we de steekproef verder tot koppels die minstens 
twee jaar hebben samengewoond voor de geboorte van het kind. Ten slotte 
is er een zeer beperkt aantal koppels waarvoor geen informatie betreffende 
arbeidskenmerken beschikbaar is voor één van beide partners. Naar aanleiding 
van deze selectiecriteria is deze studie gebaseerd op een steekproef van 8.797 
koppels die, in de periode 2001 tot 2010, 11.715 kinderen krijgen en goed 
zijn voor 168.940 kwartaalobservaties.
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TABEL 1: STEEKPROEFGROOTTE AAN DE HAND VAN DE GEHANTEERDE SELECTIECRITERIA

Selectiecriteria tweeverdieners Koppels 
(N)

Geboorten 
(N)

Kwartalen 
(N)

Minimum één kind in periode 2001-2010 12.546 17.308 260.324

Exclusief zelfstandigen 10.191 13.859 207.087

Minimum 2 jaar samenwonen voor geboorte 8.825 11.753 169.823

Arbeidskenmerken beide partners gekend 8.797 11.715 168.940

Bron: ASD-Panel.

2.2. MULTIVARIATE ANALYSES

In deze studie worden vier (multinomiale) logistische regressies geschat die 
ingaan op verschillende componenten van werk-gezinstrategieën. Ten eerste 
schatten we de kans op een volledige uittrede uit betaalde arbeid van één of 
beide partners (stopzetting van het tweeverdienersmodel). Het gebruik van 
ouderschapsverlof wordt niet beschouwd als een uittrede uit betaalde arbeid 
aangezien arbeidscontracten ongewijzigd blijven en ouders ontslagbescherming 
genieten tijdens het ouderschapsverlof, maar ook omdat het gebruik van 
ouderschapsverlof veelal een deeltijdse variant betreft (Anxo et al., 2007; 
Desmet et al., 2007). Voor koppels die het tweeverdienersmodel hebben 
stopgezet, schatten we in een tweede model vervolgens de kans dat de mannelijke 
partner betaalde arbeid stopzet, dan wel dat beide partners uittreden. Hierbij 
fungeert de traditionele gendersituatie waarin de vrouwelijke partner betaalde 
arbeid stopzet als referentiecategorie. De resultatensectie beperkt zich tot een 
bespreking van de kans op een mannelijke versus een vrouwelijke uittrede. 
Voor koppels die het tweeverdienersmodel verderzetten na de geboorte van 
een kind, schat het derde model de kans dat een koppel gebruikmaakt van 
ouderschapsverlof, ongeacht welke partner dit verlof opneemt. Voor koppels 
die effectief gebruik maken van ouderschapsverlof, schat het vierde model 
de kans op gebruik van ouderschapsverlof door de mannelijke partner of 
beide partners. De traditionele gendersituatie waarbij de vrouwelijke partner 
ouderschapsverlof opneemt, dient hierbij opnieuw als referentiecategorie. 
De resultatensectie beperkt zich ook hier tot een bespreking van de kans op 
mannelijk versus vrouwelijk gebruik van ouderschapsverlof.

Om de relatie tussen arbeidskenmerken van beide partners voor de geboorte 
van een kind en werk-gezinstrategieën na de geboorte van een kind te 
bestuderen, maken we gebruik van gedetailleerde longitudinale informatie 
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omtrent arbeidsposities van beide partners in het ASD-Panel. De gebruikte 
indicatoren voor arbeidskenmerken voor ouderschap zijn: (i) loon voor de 
geboorte, (ii) arbeidsregime voor geboorte, (iii) intensiteit van tewerkstelling 
voor geboorte, (iv) recht op ouderschapsverlof bij geboorte, (v) grootte van 
de werkgever voor geboorte en (vi) sector van tewerkstelling voor geboorte. 
Al deze kenmerken worden zowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijk 
partner opgenomen in de regressiemodellen.

Loon voor de geboorte meet het loon in euro per kwartaal en is uitgedrukt 
per 500 EUR. Arbeidsregime voor de geboorte maakt een onderscheid tussen 
voltijdse tewerkstelling (100% of meer van de werkuren van een typisch voltijds 
contract in de sector, referentiecategorie), quasivoltijdse arbeid (80-100%), 
deeltijdse arbeid (45-80%), marginale arbeid (1-45%) en een ongekend 
arbeidsregime. Intensiteit van tewerkstelling is berekend als het aantal 
gewerkte kwartalen gedurende de twee jaar voor de geboorte van een kind. 
Recht op ouderschapsverlof wordt benaderd door een indicator die aangeeft 
of men op het moment van de geboorte ten minste vier van de laatste vijf 
kwartalen tewerkgesteld was voor dezelfde werkgever. Het aanmaken van een 
longitudinale indicator voor het recht op ouderschapsverlof is niet mogelijk 
aangezien de data niet toelaten om halftijds van 1/5de ouderschapsverlof 
te onderscheiden waardoor een eventuele uitputting van het recht op 
ouderschapsverlof niet waarneembaar is. Grootte van de werkgever maakt een 
onderscheid tussen werkgevers met minder dan 5 werknemers, 5-9, 10-19, 
20-49, 50-99, 100-199, 200-499, 500-999 en meer dan 999 werknemers. 
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Ten slotte beschouwen we sector van tewerkstelling in tien groepen4; (1) 
Industrie, bouw en natuurlijke bronnen; (2) Handel en reparatie; (3) 
Logistiek, energie, afval; (4) Onderwijs; (5) Bestuur en openbare diensten; 
(6) Zorgsector; (7) Huishoudelijke en vrijetijdsdiensten; (8) Financiën en 
vastgoed; (9) Ondersteunende of technische activiteiten en vrije beroepen; 
(10) Horeca.

Behalve de indicatoren voor arbeidskenmerken controleren we voor een 
reeks socio-demografische variabelen die arbeidsdeelname en het gebruik van 
ouderschapsverlof eveneens beïnvloeden. Pariteit maakt een onderscheid tussen 
vrouwen met één kind, twee kinderen, drie kinderen, vier kinderen en vijf of 
meer kinderen. Leeftijd van het jongste kind is opgedeeld in vier categorieën: 
jonger dan één jaar, één tot tweeëneenhalf jaar, tweeëneenhalf tot zes jaar en 
zes jaar of ouder. De indicator getrouwd geeft aan of een koppel getrouwd 
is. Ten slotte controleren we op kwartaalbasis voor nationale vrouwelijke en 
mannelijk werkloosheidscijfers. Deze reeksen worden met één jaar vertraging 
opgenomen in het model zodat ze de afhankelijke variabele, arbeidsdeelname, 
niet capteren.

(4)  Deze categorieën zijn gebaseerd op de Nace-typologie zoals gebruikt door Statistics Belgium 
(21 categorieën, Sectie A tem Sectie U); (1) ‘Industrie, bouw en natuurlijke bronnen’: Landbouw, 
bosbouw, visserij, winning van delfstoffen, industrie, bouwnijverheid (Secties A,B,C,F), (2) 
‘Handel en reparatie’: groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen (Sectie G), (3) 
‘Logistiek, energie, afval’: productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, 
distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering, vervoer en opslag (Secties D,E,H), (4) 
‘Onderwijs’ (Sectie P), (5) ‘Bestuur en openbare diensten’: openbaar bestuur en defensie; verplichte 
sociale verzekeringen, extraterritoriale organisaties en lichamen (Secties O,U), (6) ‘Zorgsector’: 
menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (Sectie Q), (7) ‘Huishoudelijke 
en vrijetijdsdiensten’: kunst, amusement en recreatie, overige diensten, huishoudens als werkgever; 
niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 
(Secties R,S,T), (8) ‘Financiën en vastgoed’: financiële activiteiten en verzekeringen, exploitatie 
van en handel in onroerend goed (Secties K,L), (9) ‘Ondersteunende of technische activiteiten, 
vrije beroepen’: informatie en communicatie, vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 
activiteiten, administratieve en ondersteunende diensten (Secties J,M,N), (10) ‘Horeca’: verschaffen 
van accommodatie en maaltijden (Sectie I). Voor meer informatie zie: FOD Economie, 2011.
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3. RESULTATEN

3.1. BESCHRIJVENDE RESULTATEN

Figuur 1 geeft per kwartaal de prevalentie van verschillende werk-
gezinstrategieën weer voor de gebruikte steekproef. Figuur 1a toont aan dat 
meer dan 7 procent van de initiële tweeverdienerskoppels in het kwartaal van 
de geboorte dit model verlaten heeft. In het eerste kwartaal stijgt dit aandeel 
verder tot 11,5 procent, naar aanleiding van de uitputting van moederschaps- 
en vaderschapsverloven. Naarmate het jongste kind ouder wordt, herstelt het 
aandeel tweeverdienerskoppels zich geleidelijk.

Figuur 1b toont aan dat een volledige uittrede door de vrouwelijke partner veel 
vaker voorkomt dan uittrede door de mannelijke partner. De situatie waarin 
zij betaalde arbeid heeft verlaten terwijl hij actief blijft, komt het vaakst in het 
eerste kwartaal na de geboorte van een kind, met ongeveer 8 procent van onze 
totale steekproef. Koppel-kwartalen waarin enkel de mannelijke partner of beide 
partners uittreden zijn uitzonderlijk, met een aandeel tussen 0 en 3 procent van 
de totale steekproef, afhankelijk van de leeftijd van het jongste kind.

Figuur 1c geeft aan dat, behalve uittrede, ook het gebruik van 
ouderschapsverlof bij tweeverdienerskoppels zeer grote genderverschillen met 
zich meebrengt. Het aandeel van de totale steekproef waarin enkel de vrouw 
ouderschapsverlof gebruikt, overstijgt verreweg het aandeel koppels waarin 
enkel de man of beide partners gelijktijdig ouderschapsverlof opnemen. Het 
aandeel koppels waarin de man actief blijft deelnemen aan betaalde arbeid 
terwijl zij ouderschapsverlof opneemt, bereikt een maximum van 26 procent 
in het tweede kwartaal na de geboorte. De reden hiervoor is dat gedurende 
het kwartaal van de geboorte en het eerstvolgende kwartaal vrouwen in veel 
gevallen op moederschapsverlof (zwangerschapsverlof en moederschapsrust) 
zijn. Het aandeel koppel-kwartalen waarin enkel de mannelijk partner of beide 
partners ouderschapsverlof opnemen, is klein, tussen 0 en 3 procent, al hangt 
dit af van de leeftijd van het jongste kind.
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FIGUUR 1: GEOBSERVEERDE WERK-GEZINSTRATEGIEEN (KOPPEL-KWARTALEN), KOPPELS MET EEN 

TWEEVERDIENERSMODEL VOOR DE GEBOORTE, BELGIE 2001-2010
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3.2. MULTIVARIATE RESULTATEN

Tabel 2 geeft de multivariate resultaten van de (multinomiale) logistische 
regressies weer. Controlerend voor socio-demografische kenmerken, alsook 
variatie in nationale werkloosheidsgraden, recht op ouderschapsverlof en 
sector van tewerkstelling voor de geboorte, toont Model 1 aan dat het loon 
voor de geboorte een negatief effect heeft op uittrede van één of beide 
partners. Voor beide partners geldt dat het loon een significant positief 
effect heeft op het verderzetten van het tweeverdienersmodel. Het loon van 
de vrouwelijke partner blijkt daarbij het meest doorslaggevend: naarmate 
het loon op kwartaalbasis toeneemt met 500 EUR, daalt de kansverhouding 
op een volledige uittrede door één of beide partners telkens met 4,5 procent 
((1-0,955).100). Verder hebben de werkuren van de vrouwelijke partner 
voor de geboorte (arbeidsregime) een negatief effect op uittrede uit het 
tweeverdienersmodel: de voortzetting van dit model komt het vaakst voor bij 
koppels waarin de vrouw voor de geboorte (quasi)voltijds werkte. De effecten 
van zijn arbeidsregime vertonen geen éénduidig patroon, met de hoogste 
kansverhouding op stopzetting van het tweeverdienersmodel indien hij 
quasivoltijds of in een onbekend arbeidsregime aan de slag was. Bijkomende 
analyses (niet weergegeven) tonen aan dat het effect van arbeidsregime gevoelig 
is voor opname van de andere arbeidskenmerken in het regressiemodel: indien 
andere arbeidskenmerken niet opgenomen worden in het model, vinden we 
de hoogste kansverhouding op een volledige uittrede bij een marginaal of 
ongekend arbeidsregime, en dat zowel voor de vrouwelijke als de mannelijke 
partner. De intensiteit van tewerkstelling blijkt voor beide partners negatief 
geassocieerd met een uittrede uit het tweeverdienersmodel, maar het effect 
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blijkt het sterkst voor de tewerkstellingsintensiteit van de vrouwelijke partner: 
voor elk kwartaal dat zij bijkomend werkt in de twee jaar voorafgaand aan de 
geboorte van het kind, daalt de kansverhouding op een volledige uittrede door 
één of beide partners met 39 procent. Behalve arbeidskenmerken betreffende 
loon en werkintensiteit, werd ook het effect van werkgeverskenmerken voor 
de geboorte geanalyseerd. Na controle voor de sector waarin beide partners 
werkten, vinden we een negatief verband tussen de grootte van de werkgever 
en het verlaten van het tweeverdienersmodel. We concluderen dat de resultaten 
van Model 1 steun verlenen aan onze verwachting dat het stopzetten van het 
tweeverdienersmodel vaker voorkomt bij koppels met een lager loon, een 
minder sterke arbeidsparticipatie en tewerkstelling voor een kleine werkgever 
voor de geboorte van een kind (hypothese 1).

Voor koppels die het tweeverdienersmodel hebben verlaten, vergelijkt 
Model 2 de kans op een uittrede door de man ten opzichte van de kans 
op een uittrede door de vrouwelijke partner. Controlerend voor socio-
demografische kenmerken, variatie in nationale werkloosheidsgraden, recht 
op ouderschapsverlof en sector van tewerkstelling voor de geboorte, blijken de 
effecten van arbeidskarakteristieken voor de geboorte op de genderspecifieke 
werk-gezinstrategieën grotendeels consistent te zijn met de mechanismen 
die reeds bleken uit het vorige model. Zo stijgt de kansverhouding op een 
mannelijke uittrede wanneer zij een hoog loon had voor de geboorte en 
daalt deze kansverhouding indien de man zelf een hoog loon had. De 
positieve samenhang tussen loon en de arbeidsdeelname na de geboorte geeft 
aan dat genderspecifieke strategieën gedeeltelijk hun oorsprong vinden in 
initiële arbeidskenmerken. Een gelijkaardige redenering geldt ook voor de 
werkintensiteit en de grootte van de werkgever. Naarmate vrouwen een hogere 
werkintensiteit vertonen en/of werken voor een grotere werkgever, neemt 
de kansverhouding op een mannelijke uittrede toe. De effecten van deze 
kenmerken spelen voor de mannelijke partner logischerwijs in tegengestelde 
richting. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat genderspecifieke 
patronen van uittrede deels de arbeidskenmerken voor de geboorte van een 
kind reflecteren, waarbij partners met hoge lonen en sterke arbeidsposities 
of tewerkstelling bij grote bedrijven minder kans lopen om betaalde arbeid 
te verlaten (hypothese 3). De effecten van haar en zijn arbeidsregime voor 
de geboorte van een kind blijken minder eenduidig. De kansverhouding op 
een mannelijke uittrede is het hoogst wanneer zij quasivoltijds aan het werk 
was, terwijl een mannelijke uittrede tevens frequenter voorkomt in het geval 
van een quasivoltijds of onbekend mannelijk arbeidsregime voor de geboorte. 
Bijkomende analyses (niet weergegeven) waarin andere arbeidskenmerken niet 

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   193 5/06/18   09:50



194

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2017

zijn opgenomen, schetsen opnieuw een duidelijker beeld en geven aan dat een 
mannelijke uittrede vaker voorkomt wanneer de mannelijke partner voordien 
niet voltijds werkte en minder voorkomt wanneer de vrouw zich voordien in 
een marginaal of ongekend arbeidsregime bevond.

Voor koppels die het tweeverdienersmodel verderzetten na de geboorte van 
een kind, bestudeert Model 3 de kansverhouding dat ouderschapsverlof 
wordt opgenomen, ongeacht welke partner dit verlof opneemt. Opnieuw 
controlerend voor socio-demografische kenmerken, variatie in nationale 
werkloosheidsgraden, recht op ouderschapsverlof en sector van tewerkstelling 
voor de geboorte, ondersteunen de resultaten de verwachting dat koppels 
met een hoge arbeidsparticipatie en tewerkstelling voor een groter bedrijf 
voor een geboorte vaker gebruikmaken van ouderschapsverlof (hypothese 2). 
Voor beide partners heeft de werkintensiteit voor de geboorte een significant 
positief effect op het gebruik van ouderschapsverlof. Verder wijzen de 
resultaten ook op een positief verband tussen de grootte van de werkgever 
voor de geboorte en het gebruik van ouderschapsverlof. Deze mechanismen 
spelen duidelijk het sterkst op het vlak van de vrouwelijke arbeidskenmerken, 
wat wellicht te wijten is aan het feit dat ouderschapsverlof in de overgrote 
meerderheid van de gevallen door vrouwen wordt opgenomen. Het effect van 
haar arbeidsregime toont aan dat koppels waarin de vrouw voltijds werkt, de 
hoogste kans hebben om ouderschapsverlof te gebruiken, terwijl er minder 
nood blijkt aan ouderschapsverlof wanneer de vrouwelijke partner minder 
dan voltijds werkt. Dit is aannemelijk gezien het feit dat het gebruik van 
ouderschapsverlof in België veelal deeltijdse varianten betreft (Anxo et al., 
2007; Desmet et al., 2007). Het arbeidsregime van mannen heeft een ander 
effect: de hoogste kansverhouding op ouderschapsverlof wordt aangetroffen 
bij koppels waar de man deeltijds of quasivoltijds werkt. Deze resultaten geven 
mogelijk weer dat koppels waar de man deeltijds of quasivoltijds werkt zeer 
selecte groepen zijn (respectievelijk 1,36 en 0,52 per cent van de steekproef 
voor Model 3) met specifieke preferenties omtrent ouderschapsrollen. Tot slot 
blijkt er geen significante samenhang tussen de lonen van beide partners en 
het gebruik van ouderschapsverlof, wat suggereert dat het negatieve effect van 
opportuniteitskosten (i.e. gederfd inkomen) en het positieve effect van loon 
als buffer voor een periode met beperkt (vervangings)inkomen elkaar mogelijk 
compenseren.

Voor koppels waar effectief gebruikt wordt gemaakt van ouderschapsverlof, 
beschouwt Model 4 de kans dat de mannelijke partner dit verlof 
opneemt eerder dan de vrouwelijke partner. De veronderstelling is dat 
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– controlerend voor socio-demografische kenmerken alsook variatie in 
nationale werkloosheidsgraden, recht op ouderschapsverlof en sector van 
tewerkstelling voor de geboorte, – een partner met een hoog loon, een 
zwakkere arbeidsparticipatie of tewerkstelling voor een klein bedrijf minder 
vaak ouderschapsverlof zal opnemen, wat impliceert dat de andere partner 
wel ouderschapsverlof gebruikt (hypothese 4). In lijn met deze verwachting 
wijzen de resultaten op een positief effect van het loon van de vrouwelijke 
partner op het gebruik van ouderschapsverlof door de man, terwijl het effect 
van zijn loon een tegengestelde impact heeft. De effecten van werkintensiteit 
en grootte van de werkgever verlenen verdere steun aan bovenvermelde 
hypothese. Naarmate de werkintensiteit van de vrouwelijke partner toeneemt, 
daalt de kans op verlofgebruik door de mannelijke partner, terwijl een hogere 
werkintensiteit bij de mannelijke partner gepaard gaat met een hoger gebruik 
van ouderschapsverlof. De kans op gebruik van ouderschapsverlof door de man 
is het grootst wanneer de vrouwelijke partner voor de geboorte werkte bij een 
relatief kleine werkgever (5-9 werknemers), en wanneer de man tewerkgesteld 
is  bij een grote werkgever. De effecten van het arbeidsregime van beide partners 
zijn consistent met de bevindingen in het vorige model. Indien zij niet voltijds 
werkte is de kansverhouding op mannelijk verlof groter, wat op een lagere 
noodzaak van verlof voor de vrouwelijke partner wijst. Met betrekking tot zijn 
arbeidsregime zien we dat de kans op ouderschapsverlofgebruik door de man 
eerder dan de vrouw stijgt indien hij voor de geboorte quasivoltijds of deeltijds 
aan de slag was, wat suggereert dat het een selectieve groep betreft op vlak van 
genderrollen in betaalde arbeid.

De ‘normatief rationele’ hypothese stelt dat ook voor koppels waarvan we 
op basis van de bovenvermelde micro-economische mechanismen zouden 
verwachten dat genderspecifieke patronen van uittrede en ouderschapsverlof 
omkeren, uittrede en ouderschapsverlof een vooralsnog vrouwelijke 
aangelegenheid blijven (hypothese 5). Figuur 2 presenteert geschatte kansen 
op uittrede en ouderschapsverlofgebruik voor de gehele steekproef, alsook 
voor specifieke vrouwelijke relatieve arbeidsposities voor geboorte. Figuur 2a 
beschouwt koppels die het tweeverdienersmodel na de geboorte van een kind 
hebben verlaten, en toont de geschatte kansen voor een vrouwelijke uittrede, 
een mannelijke uittrede en de situatie waarin beide partners betaalde arbeid 
stopzetten (Model 2). Voor de gehele steekproef blijkt een stopzetting van 
het tweeverdienersmodel in 66 procent van de gevallen te impliceren dat 
de vrouwelijke partner betaalde arbeid verlaat. De kans dat de mannelijke 
partner stopt met werken bedraagt slechts 30 procent, terwijl de kans dat 
beiden uittreden, 4 procent bedraagt. Deze genderongelijkheid in uittrede na 
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het krijgen van een kind neemt af indien meer specifieke groepen worden 
beschouwd. Indien de vrouwelijke partner voor een grotere werkgever werkte 
dan haar partner, liggen de kansen op vrouwelijke (58%) en mannelijke (38%) 
uittrede reeds dichter bij elkaar, maar de genderongelijkheid blijft duidelijk 
aanwezig. Voor koppels waar de vrouw een hoger loon had dan haar mannelijke 
partner, bedragen de geschatte kansen op een vrouwelijke versus mannelijke 
uittrede respectievelijk 52 procent en 43 procent. Dit impliceert dat ook in de 
beperkte groep (28% van de totale steekproef ) die vanuit micro-economisch 
perspectief het meest geneigd zou zijn om het traditionele genderpatroon te 
omzeilen, de impact van gezinsvorming op arbeidsdeelname sterker blijkt 
voor vrouwen dan dat het geval is voor mannen. Enkel indien de vrouwelijke 
partner een hogere werkintensiteit vertoonde voor de geboorte van een kind, 
wijzigt de genderspecifieke impact van kinderen op arbeidsdeelname, waarbij 
de kansen op een vrouwelijke versus mannelijke uittrede respectievelijk 
38 procent en 55 procent bedragen. De resultaten tonen dus aan dat voor 
koppels met sterke vrouwelijke relatieve arbeidsposities voor de geboorte, de 
komst van een kind gepaard gaat met een aandeel mannelijke uittreders dat 
gelijkaardig of zelfs groter is dan het aantal vrouwen die uittreden. Hierbij 
dienen evenwel twee kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste betreft 
het een zeer beperkt aandeel van de totale steekproef (6%) en is de impact van 
deze groep op de geaggregeerde uitkomst bijgevolg gering. Ten tweede, te meer 
door de beperkte omvang, is het denkbaar dat deze groepen selectief zijn op 
vlak van genderrollen en dus ook werk-gezinstrategieën. Dit laatste suggereert 
dat indien het aantal koppels waarin de vrouw een relatief sterke arbeidspositie 
bekleedt, stijgt, dit een beperkte invloed heeft op gendergelijkheid na het 
krijgen van een kind aangezien de selectiviteit van de groep is afgenomen.

Ten slotte presenteert figuur 2b geschatte kansen op het gebruik van 
ouderschapsverlof door de mannelijk partner, de vrouwelijke partner, of 
beide partners (Model 4). Hier worden enkel koppels in beschouwing 
genomen die het tweeverdienersmodel aanhouden na de geboorte van hun 
kind en effectief ouderschapsverlof gebruiken. In lijn met de beschrijvende 
resultaten, toont de figuur dat ouderschapsverlof vooral een vrouwelijke 
aangelegenheid is. In de gehele steekproef van koppels die ouderschapsverlof 
gebruiken, wordt dit in 86 procent van de gevallen enkel door de vrouwelijke 
partner gedaan. Vervolgens focussen we opnieuw op specifieke groepen waar 
we – op basis van de bovenvermelde micro-economische mechanismen – 
verwachten dat ouderschapsverlofgebruik door de man frequenter zou 
voorkomen. De geschatte kansen tonen echter aan dat de kans op vrouwelijk 
ouderschapsverlofgebruik ook in deze specifieke subgroepen telkens aanzienlijk 
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groter is dan de kans op mannelijk ouderschapsverlofgebruik, ook al werkt de 
man voor een grotere werkgever, verdient de vrouwelijke partner het meest, 
of vertoonde de vrouwelijke partner een lagere intensiteit van tewerkstelling.

3.3. ALTERNATIEVE MODELSPECIFICATIES

Aangezien onderzoek naar werk-gezinstrategieën bij koppels doorgaans 
focust op huishoudelijke alsook individuele kenmerken, vertonen bestaande 
studies verschillende manieren om met deze twee niveaus om te gaan (Begall 
en Grunow, 2015; Kanji, 2011; Kuhhirt, 2012; Sanchez en Thomson, 1997; 
Schober, 2011). Een eerste mogelijkheid is dat één set variabelen de positie 
van het koppel weergeeft (vb. het loon van een koppel), terwijl een andere 
set focust op de relatieve positie van een van de partners (vb. aandeel van het 
totale loon dat de vrouwelijke partner toekomt). De tweede mogelijkheid is 
dat één set variabelen de positie van de mannelijke partner weerspiegelt (vb. 
loon van de man), terwijl de andere dat voor de vrouwelijke partner doet (vb. 
loon van de vrouw). In deze studie werd er voor geopteerd om de tweede 
strategie te volgen. Deze strategie heeft als voordeel dat ook kenmerken die 
moeilijk op huishoudensniveau te definiëren zijn (vb. sector van tewerkstelling) 
of moeilijk in termen van verschillen tussen partners opgenomen kunnen 
worden (vb. grootte van werkgever in ongelijke categorieën). Een potentieel 
nadeel bij deze strategie is dat kenmerken van de mannelijke en vrouwelijke 
partner mogelijk sterk kunnen correleren, met multicollineariteitsproblemen 
als gevolg. Bijkomende analyses (beschikbaar op verzoek) tonen aan dat 
de arbeidskenmerken van beide partners niet problematisch correleren en 
‘variance inflation factor (vif )’ waarden tonen aan dat er zich geen probleem 
omtrent multicollineariteit wat arbeidsmarktposities van beide partners 
betreft. Bovendien resulteren analyses waarin voor de loonvariabelen de 
eerstgenoemde strategie gehanteerd wordt, in gelijkaardige bevindingen.
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TABEL 2: (MULTINOMIALE) LOGISTISCHE REGRESSIEMODELLEN VOOR WERK-GEZINSTRATEGIEEN 

(GEEXPONEERDE EFFECTEN), BELGIE 2001-2010

 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Uittrede (1) 
vs behoud 

tweeverdieners-
model (0)

Mannelijke (1) 
vs vrouwelijke 

uittrede (0)

Ouderschaps-
verlof (1) vs 
geen ouder-

schapsverlof (0)

Mannelijk (1) 
vs vrouwelijk 
verlofgebruik 

(0)
e(b) sig, e(b) sig, e(b) sig, e(b) sig,

arbeidskenmerken (1 jaar) voor geboorte
Loon
. Haar loon 0,955 *** 1,108 *** 0,998 1,062 ***
. Zijn loon 0,986 *** 0,95 *** 1,002 0,941 ***

Arbeidsregime (voltijds is referentie)
.  Zij:  
quasivoltijds 0,957 1,296 ** 0,587 *** 1,878 ***

. Zij: deeltijds 1,018 1,171 ** 0,773 *** 1,514 ***

. Zij: marginaal 1,334 *** 1,142 0,51 *** 2,969 ***

. Zij: ongekend 1,336 *** 0,884 0,712 *** 1,566 *

.  Hij:  
quasivoltijds 1,243 ** 1,689 *** 1,25 *** 1,361 *

. Hij: deeltijds 0,954 0,936 1,454 *** 1,896 ***

. Hij: marginaal 0,942 0,908 1,168 0,304 **

. Hij: ongekend 1,39 *** 1,953 *** 0,733 *** 0,921

Intensiteit van tewerkstelling
. Zij 0,613 *** 1,586 *** 1,194 *** 0,808 ***
. Hij 0,628 *** 0,52 *** 1,104 *** 1,137 *

Grootte werkgever (< 5 werknemers is referentie)
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. Zij 5-9 0,993 0,837 1,23 *** 2,339 ***

. Zij 10-19 0,82 *** 1,32 * 1,254 *** 1,535 **

. Zij 20-49 1,079 * 1,277 ** 1,388 *** 2,155 ***

. Zij 50-99 0,67 *** 1,18 1,724 *** 1,617 ***

. Zij 100-199 0,868 ** 1,956 *** 2,114 *** 1,27

. Zij 200-499 0,732 *** 1,235 * 2,245 *** 1,518 **

. Zij 500-999 0,679 *** 2,056 *** 2,294 *** 1,186

. Zij > 999 0,692 *** 2,005 *** 2,296 *** 1,106

. Hij 5-9 1,058 1,023 1,253 *** 1,233

. Hij 10-19 1,111 ** 0,763 ** 1,369 *** 1,067

. Hij 20-49 0,859 ** 0,68 *** 1,295 *** 1,197

. Hij 50-99 0,977 0,795 * 1,244 *** 1,464 **

. Hij 100-199 0,867 ** 0,907 1,352 *** 2,851 ***

. Hij 200-499 0,939 0,615 *** 1,275 *** 2,474 ***

. Hij 500-999 0,949 0,563 *** 1,361 *** 2,488 ***

. Hij > 999 0,842 *** 0,455 *** 1,332 *** 2,621 ***

Model Parameters
-2LL 94203,18 21376,86 150140,06 29497,32
Df, 63 126 63 126
N koppels 8 797 3 393 8 466 4 821
N koppel-
kwartalen 168 940 18 601 150 339 33 761

Significantieniveau: p < ,050 (*), p < ,010 (**), p < ,001 (***).

Bron: ASD-Panel.
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FIGUUR 2: GESCHATTE GENDERVERSCHILLEN IN UITTREDE (MODEL 2) EN GEBRUIK 

OUDERSCHAPSVERLOF (MODEL 4) NAAR RELATIEVE ARBEIDSPOSITIE VAN DE VROUWELIJKE PARTNER 

VOOR GEBOORTE, BELGIE 2001-2010
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4. CONCLUSIE

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft er een aanzienlijke transformatie 
plaatsgevonden op het vlak van onderwijsparticipatie, arbeidsdeelname en de 
opname van publieke rollen door vrouwen. Steeds meer vrouwen behalen 
hogere opleidingsniveaus en op het huishoudenniveau komt het steeds vaker 
voor dat vrouwen meer verdienpotentieel hebben dan hun mannelijke partners. 
Deze trend contrasteert met de trage verandering van genderrollen in de private 
sfeer. Onbetaalde arbeid in de vorm van huishoudelijke en opvoedende taken 
blijft in grote mate een vrouwelijke aangelegenheid en de negatieve impact van 
gezinsvorming op betaalde arbeid is groter voor vrouwen dan mannen (Aassve 
et al., 2014; Boeckmann et al., 2015; Coltrane, 2000; Dribe en Stanfors, 
2009). In deze context onderzoeken we in welke mate werk-gezinstrategieën 
bij tweeverdieners – met name genderspecifieke patronen van uittrede en 
gebruik van ouderschapsverlof –  een reflectie vormen van de genderspecifieke 
arbeidskenmerken voor de geboorte van een kind.

Behalve de bevinding dat arbeidsdeelname en het gebruik van ouderschapsverlof 
hoger zijn bij koppels met een sterke arbeidspositie voor de geboorte (Kil et al., 
2016; Van Lancker en Ghysels, 2012; Wood et al., 2016), geeft deze studie aan 
dat genderspecifieke werk-gezinstrategieën deels ontwikkeld worden volgens 
de initiële arbeidskenmerken van beide partners. In deze ontwikkeling hebben 
partners met hoge lonen en stabiele arbeidsposities bij grote werkgevers 
minder kans om uit te treden dan hun partner. Dit kan geïnterpreteerd 
worden als een micro-economische huishoudensstrategie met het oog op 
het maximaliseren van inkomen en toekomstige arbeidsmarktzekerheid 
(Becker, 1991; Lundberg en Pollack, 2003). Deze bevinding is consistent met 
voorgaande studies voor de VS (Sanchez en Thomson, 1997), het VK (Kanji, 
2011), Duitsland (Kühhirt, 2012) en Nederland (Begall en Grunow, 2015) 
die aantonen dat lonen voor de geboorte van een kind een invloed uitoefenen 
op genderverschillen in arbeidsmarktgedrag bij ouders. Wat betreft het 
genderspecifieke gebruik van ouderschapsverlof, stellen we vast dat partners 
met lage lonen en stabiele arbeidsposities bij grote werkgevers een grotere 
kans hebben om ouderschapsverlof op te nemen dan hun partner. Dit wijst 
mogelijk op micro-economische huishoudensstrategieën die gederfd inkomen 
minimaliseren, dan wel op een eenvoudigere toegang tot ouderschapsverlof. 
Ook deze bevinding is consistent met voorgaand onderzoek in Duitsland 
(Geisler en Kreyenfeld, 2011) en Zweden (Sundström en Duvander, 2002), 
dat aantoont dat mannen vaker ouderschapsverlof opnemen wanneer ze een 
partner hebben die hoger opgeleid is of een hoger loon heeft.
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Hoewel deze studie aantoont dat werk-gezinstrategieën van tweeverdieners 
gedeeltelijk een weerspiegeling vormen van initiële arbeidskenmerken, 
blijkt de verklaringskracht van deze micro-economische mechanismen 
gedifferentieerd naargelang men genderverschillen in uittrede dan wel 
ouderschapsverlof bestudeert. Wat betreft uittrede, vertonen koppels met een 
relatief sterke vrouwelijke arbeidsmarktpositie ook meer gendergelijkheid na 
een geboorte, met hogere kansen op mannelijke t.o.v. vrouwelijke uittrede 
wanneer zij de hoogste werkintensiteit had voor de geboorte. Dit contrasteert 
met de beperkte verklaringskracht van micro-economische mechanismen voor 
genderverschillen in ouderschapsverlof. Zelfs voor koppels waarvoor we op basis 
van micro-economische theorieën zouden verwachten dat de genderspecifieke 
patronen in het gebruik van ouderschapsverlof zouden omkeren, stellen we 
genderspecialisatie vast na de geboorte van een kind. Deze laatste bevinding 
bevestigt voorgaand onderzoek voor andere landen en suggereert de persistente 
invloed van genderspecifieke ouderschapsrollen (Coltrane, 2000; Kühhirt, 
2012; Lupton en Barclay, 1997; Ornstein en Stalker, 2013). Bovendien is 
deze bevinding consistent met resultaten omtrent initiële arbeidsposities 
en de (her)verdeling van huishoudelijk werk (Lyonette en Crompton, 
2015; Shelton, 1990). Dit suggereert dat ook de culturele en institutionele 
context de uiteindelijke verdeling van betaalde arbeid tussen mannen en 
vrouwen determineert. De Belgische context met een uitgebreid gamma van 
beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de combinatie werk en gezin, maar 
ook met beperkte verschillen in arbeidsdeelname tussen moeders en niet-
moeders (Klüsener et al., 2013), onderscheidt zich duidelijk van Angelsaksische 
of Duitstalige landen (Thevenon, 2008). Daarentegen suggereren de steeds 
gelijkere genderverdeling in het gebruik van ouderschapsverlof en de zeer 
beperkte impact van ouderschap op de genderverdeling van betaald werk in 
Zweden dat een context die expliciet ingaat tegen traditionele genderrollen, 
ook minder traditionele patronen vertoont (Dribe en Stanfors, 2009; 
Saxonberg, 2013).

Aangezien veranderingen in genderrollen veelal een incrementele evolutie 
op lange termijn zijn, is het allerminst eenvoudig om hier aan de hand 
van beleid sturing te bieden. Desondanks formuleren we – op basis van de 
resultaten alsook voorgaande studies – enkele beleidsaanbevelingen. Ten 
eerste toont deze studie, in lijn met voorgaand onderzoek, aan dat de meer 
uitgesproken negatieve impact van gezinsvorming op arbeidsdeelname van 
vrouwelijke partners gedeeltelijk te wijten is aan genderverschillen in initiële 
arbeidsmarktkenmerken. We kunnen dus stellen dat beleid gericht op het 
beperken van genderongelijkheid in de arbeidsmarktpositie voor ouderschap 
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een belangrijke voorwaarde vormt om genderongelijke arbeidsdeelname 
bij ouders te verminderen. Beleid omtrent ongelijke verloning naar gender, 
glazen plafonds en kleverige vloeren heeft dus ook mogelijk een impact op 
de ontwikkeling van ouderschapsrollen en verdeling van betaalde arbeid bij 
ouders.

Ten tweede suggereert de beperkte verklaringskracht van initiële arbeidsposities 
ten aanzien van de huishoudelijke verdeling van ouderschapsverlof dat 
ouderschapsverlof in België – zoals bijvoorbeeld ook het geval is in Duitsland 
(Geisler en Kreyenfeld, 2011) – nog steeds wordt gepercipieerd als een 
voornamelijk vrouwelijke aangelegenheid. Het lijkt aannemelijk dat het 
contrast tussen het vaderschapsverlof, dat slechts tien dagen bedraagt, en 
postnatale moederschapsrust, die minimaal negen weken bedraagt, een 
habitus creëert waarin vrouwen meer zorgtaken op zich nemen (Saxonberg, 
2013). Wat ouderschapsverlof zelf betreft, suggereert bestaande literatuur voor 
andere landen dat – gezien gemiddeld hogere inkomens voor mannen – hogere 
vervangingsinkomens een stimulans kunnen vormen om meer mannen te 
betrekken bij ouderschapsverlof (Rostgaard, 2005).

Tot slot wijzen we op twee beperkingen in deze studie waaraan mogelijk kan 
worden geremedieerd in toekomstig onderzoek. Ten eerste stelt deze studie 
dat genderspecifieke werk-gezinstrategieën tot stand komen door individuele 
en/of huishoudelijke beslissingen in een specifieke context die al dan niet 
bepaalde mogelijkheden biedt. Om die reden werd gecontroleerd voor 
werkloosheidscijfers en het recht op ouderschapsverlof. Voor toekomstig 
onderzoek lijkt het aangewezen om duidelijker onderscheid te maken 
tussen strategieën die effectief een keuze van de betrokkenen weerspiegelen 
en strategieën die tot stand komen door een gebrek aan mogelijkheden of 
kansen. Zo zouden vrouwelijkekostwinnersmodellen die voorvloeien uit 
keuze, onderscheiden kunnen worden van situaties waarin vrouwen de facto 
de kostwinner zijn geworden wegens baanverlies van de mannelijke partner 
(Drago et al., 2005; Vitali en Arpino, 2016). Dit vergt echter meer gedetailleerde 
gegevens die onderscheid maken tussen verschillende redenen van uittrede. 
Ten tweede richt dit onderzoek zich in de eerste plaats op de economische 
arbeidsdeterminanten van werk-gezinstrategieën, hoewel het theoretische 
kader zowel op economische als normatieve factoren wijst. Afwijkingen van 
strategieën die vanuit economisch standpunt kunnen worden verwacht, 
werden daarbij geïnterpreteerd als een mogelijke indicatie voor de persistente 
invloed van gendernormen (Kühhirt, 2012), maar deze veronderstelling kan 
enkel empirisch worden getest aan de hand van gegevens die ook indicatoren 
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bevatten met betrekking tot individuele genderrolattitudes en (gepercipieerde) 
maatschappelijk normen omtrent genderrollen (Duvander, 2014; Schober, 
2011).
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1. INLEIDING

Hoewel België een van de hoogste echtscheidingsratio’s kent in West-
Europa (Eurostat, 2015), blijft een eenduidige en uniforme berekening 
van onderhoudsbijdragen voor kinderen achterwege (Brouwers, 2013). 
Dit gebrek aan duidelijke richtlijn maakt het begroten van een billijk en 
adequaat bedrag een moeilijke opgave (Colaes en Denoyelle, 2010). De laatste 
decennia zijn daarom verscheidene methoden ontwikkeld die een objectieve 
berekening beloven, zoals de oude methode Renard, de VOB/PCA1-methode 
(aangepaste onlineversie van Renard), de Onderhoudsgeldcalculator van de 
Gezinsbond2 (of Contriweb via de Ligue des familles), het normeringsmodel 
Tremmery en de Pareto Simulator. Voorgaand onderzoek toont evenwel aan 
dat deze verschillende methoden in gelijkaardige gezins- en inkomenssituaties 
uiteenlopende bedragen suggereren (Senaeve, 2010; Thion en Callebaut, 
2013), wat de bestaande onzekerheid over en ogenschijnlijke willekeur van 
de Belgische berekening van onderhoudsbijdragen verder in de hand werkt.

(1)  “Voor een objectieve berekening van de onderhoudsbijdragen”of “Pour un calcul objectif des 
contributions alimentaires”.
(2)  We danken Yves Coemans voor de uitgebreide toelichting over de update van de 
Onderhoudsgeldcalculator. 
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Onderhoudsbijdragen worden voornamelijk in onderling overleg tussen de 
ouders bepaald, al dan niet met behulp van een bemiddelaar (Bastaits, Van Peer, 
Alofs, Pasteels en Mortelmans, 2011; Brouwers, 2008; Du Mongh, 2010). Dit 
artikel heeft daarom tot doel het vergelijken en evalueren van de toegankelijkheid, 
werkbaarheid en transparantie van de bekendste vrij3 toegankelijke Belgische 
berekeningsmethoden: de oorspronkelijke en de vernieuwde methode Renard, 
de Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond, de methode Tremmery 
en de Pareto Simulator. We bouwen verder op bestaand vergelijkend 
onderzoek over de berekeningscriteria en uiteindelijke onderhoudsbijdragen 
(Senaeve, 2010; Thion en Callebaut, 2013) door aandacht te schenken aan 
reële moeilijkheden en onzekerheden die zich kunnen manifesteren bij de 
berekening. Een statistisch valide berekeningsmethode garandeert namelijk 
geen objectief resultaat indien de gebruiker op een foute manier te werk gaat; 
er is duidelijkheid vereist over welke gegevens men precies moet invullen en 
hoe dat dient te gebeuren. In het licht van het aanhoudende debat over de 
objectivering van onderhoudsbijdragen voor kinderen en het bereiken van een 
uniforme Belgische berekeningswijze, is tevens inzicht nodig in de (gebruiks)
beperkingen van de bestaande instrumenten.

Dit artikel is als volgt opgebouwd. Eerst kaderen we het belang van een 
objectieve berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen binnen de 
ruimere functie van zulke onderhoudsbijdragen en stippen we problemen aan 
die de berekeningsmethoden trachten te verhelpen. Vervolgens introduceren 
we de onderzochte methoden en lichten we het analyseverloop toe. Hierna 
volgt de eigenlijke analyse, waarbij we de tot nu toe onderbelichte positie van 
gebruiker innemen om de toegankelijkheid, werkbaarheid en transparantie van 
de verschillende berekeningsinstrumenten te beoordelen. We sluiten af met 
een conclusie, waarin we de resultaten van deze evaluatie als input beschouwen 
voor toekomstige beleidsoverwegingen omtrent de Belgische berekening van 
onderhoudsbijdragen voor kinderen.

2. DE FUNCTIE VAN ONDERHOUDSBIJDRAGEN: WETTELIJK, FINANCIEEL EN SOCIAAL

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat iedere ouder ertoe gehouden is om “naar 
evenredigheid van eigen middelen” bij te dragen in het onderhoud van het 
kind (art. 203, §1, BW) “in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de 

(3)  Vrij te consulteren, aan te schaffen en te gebruiken en dus niet gebonden aan een bemiddelaar, 
advocaat, notaris, e.d.
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samengevoegde middelen” (art. 203bis, §1, BW) (Swennen, 2010). Een kind 
heeft met andere woorden recht op de gemiddelde levensstandaard van de 
ouders, zelfs na afloop (of bij afwezigheid) van een partnerrelatie. In geval van 
een relatiebreuk dient de financieel sterkere partner, voor zover de ouderlijke 
onderhoudsplicht niet in natura (bv. via verblijf ) wordt vervuld, een deel van 
het inkomen af te staan als onderhoudsbijdrage (Bastaits et al., 2011). Terwijl 
het wettelijke aspect louter naar onderhoud van het kind verwijst, vervult deze 
bijdrage ook een ruimere functie. Zo wordt het ontvangen bedrag veelal niet 
specifiek voorbehouden voor het kind in kwestie, maar telt men het integraal 
bij het totale gezinsinkomen (Brouwers, 2013; Tremmery en Tremmery, 
2005). Vanuit dat opzicht draagt een onderhoudsbijdrage bij tot het 
verbeteren van de vaak precaire financiële situatie en het hoge armoederisico 
van alleenstaande ouders (Cancian, Meyer en Han, 2011; Mortelmans en 
Defever, 2015). Een voldoende hoog inkomen is bovendien essentieel voor 
het welzijn van het gezin, zeker in de emotionele en materiële nasleep van 
een relatiebreuk (Aizer en McLanahan, 2006; Amato, 2010). Vanwege een 
sterkere economische afhankelijkheid tijdens de relatie en een veelal moeder-
georiënteerde opvangregeling voor kinderen is zelfs in de meest gendergelijke 
landen de financiële terugval bij een breuk veelal sterker voelbaar voor vrouwen 
dan voor mannen (Andreß, Borgloh, Bröckel, Giesselmann en Hummelsheim, 
2006), wat maakt dat een relatiebreuk vaak ook kinderen financieel treft 
(Cancian et al., 2011). Dat men onderhoudsbijdragen bijgevolg niet alleen 
binnen het wettelijke, maar ook binnen het financiële en sociale kader dient 
te beschouwen, onderstreept des te meer het belang van duidelijke en billijke 
regelingen.

Het begroten van onderhoudsbijdragen is echter een lastige opgave wanneer 
een eenduidige leidraad ontbreekt. Er liggen namelijk twee complexe factoren 
aan de basis van de berekening: de kost van het kind en het inkomen van de 
ouders. Vooreerst is het lastig om in te schatten hoeveel ‘voldoende’ is om een 
kind groot te brengen. Behalve dagelijkse, vaste en individualiseerbare kosten 
(vb. kledij) zijn er tevens collectieve uitgaven die niet rechtstreeks aan het kind 
kunnen worden toegewezen, waarvan bovendien moeilijk in te schatten is hoe 
zwaar ze doorwegen wanneer men deze alleen moet dragen (elektriciteit, water, 
huur/lening, …) (Storms, Penne, Vandelannoote en Van Thielen, 2015). 
Verder is ook de verblijfsregeling van belang, gezien de ouder die voor het 
kind zorgt diens onderhoudsplicht (gedeeltelijk) in natura vervult. Om dit 
in rekening te brengen is een opdeling vereist tussen welke kosten wel en niet 
verblijfsgebonden zijn (Brouwers, 2013). De andere basisfactor, inkomen, is 
ook een complex begrip. Betreft dit het loon, of dienen ook (on)roerende 
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inkomsten in rekening te worden gebracht? Wat met andere voordelen en 
uitgaven? Er gaan dus heel wat moeilijkheden en onzekerheden gepaard met 
de begroting, die veelal onwelkom zijn in de emotionele druk en nasleep 
van een relatiebreuk (McMullen, 2011). Om dit proces te vergemakkelijken 
bestaan er allerhande methoden die, elk vanuit hun eigen logica, een objectieve 
en billijke berekening trachten te voorzien. Niet ieder methode is echter in 
elke gezinssituatie toepasselijk en alle berekeningsinstrumenten kunnen 
moeilijkheden bevatten die tot een fout gebruik leiden, wat dan weer onjuiste 
resultaten en onzekerheid in de hand werkt. Het is in dit kader dat deze paper 
vijf bekende en vrij toegankelijke Belgische berekeningsmethoden onderling 
vergelijkt en evalueert.

3. VERSCHEIDENE BEREKENINGSMETHODEN: EEN OVERZICHT

We bespreken de oorspronkelijke en de vernieuwde (VOB) methode Renard, 
de Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond, de methode Tremmery en de 
Pareto Simulator. De methode Renard legde de grondslag voor het systematisch 
berekenen van onderhoudsbijdragen in België, waarin twee factoren centraal 
staan: het ouderlijke inkomen en de kost van het kind. De methode Renard 
maakt gebruik van een equivalentieschaal die via leeftijdscoëfficiënten de 
theoretische kost van een kind uitdrukt voor een basisgezinsinkomen van toen 
nog 50.000 BEF (of 1.239 EUR) (Renard, 1985). Rekening houdend met 
andere kinderen in het huishouden en het inkomen van beide ouders berekent 
men aan de hand van deze coëfficiënt de werkelijke kost van het kind. De 
verblijfsregeling en de inkomensverhouding tussen de ouders bepaalt tot slot 
hoeveel er nog door welke ouder verschuldigd is (Renard en Onkelinx, 2005).

De methode Renard blijft de belangrijkste basis voor de berekening van 
onderhoudsbijdragen. Doorheen de jaren is deze methode aangepast, uitgebreid 
en verwerkt in een computertoepassing (VOB) (Wustefeld, 2001; Wustefeld 
en Renard, 1996) die voorziet in een gewogen en meer uitgebreide berekening. 
In 1994 bracht de Gezinsbond een eenvoudig berekeningsschema uit, 
hoofdzakelijk gebaseerd op de methode Renard (Coemans en Windey, 2004). 
Dit gaf de aanzet tot het ontwerp van een eigen Onderhoudsgeldcalculator met 
aangepaste equivalentieschaal, die een gedetailleerde en individuele berekening 
toelaat (Coemans, 2010). In samenwerking met de Gezinsbond werd in 2007 
de Pareto Simulator ontworpen, een sterk vereenvoudigde online versie van de 
Onderhoudsgeldcalculator die gebruik maakt van dezelfde equivalentieschaal 
als de Onderhoudsgeldcalculator en bij correcte invulling tot hetzelfde 
resultaat zou leiden (Pareto Services, 2016). Ondertussen verscheen er in 
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2005 het op de Nederlandse Tremanormen gebaseerde normeringsmodel van 
advocatenteam Tremmery. Dit model vertrekt, in tegenstelling tot de andere 
methoden, van het inkomen van de ouders in plaats van de theoretische kost 
van kinderen. Vanuit het inkomensdeciel waarin het totale gezinsinkomen 
zich bevindt, wordt per uitgavenpost de kostprijs van kinderen bepaald en 
vervolgens evenredig verdeeld tussen de ouders (Tremmery en Tremmery, 
2005). Wel blijven ook hier het ouderlijke inkomen en de kost van het kind 
de centrale factoren.

Bestaand vergelijkend onderzoek heeft een mathematische en juridische 
insteek, waarbij de focus ligt op de wiskundige berekening, het uiteindelijke 
bedrag en het wettelijke kader (Senaeve, 2010; Thion en Callebaut, 2013). 
Zo ondervinden Thion en Callebaut (2013) dat – ondanks het verschil in 
rekencoëfficiënten en resultaten – zowel de VOB, Gezinsbond als Tremmery-
methode tegemoetkomen aan de recentste wettelijke bepalingen betreffende 
de begroting van onderhoudsbijdragen.4 Met ieder instrument zou dus een 
billijke en objectieve berekening gemaakt kunnen worden. Indien men er 
echter niet in slaagt correct om te gaan met een methode bestaat het risico 
dat er toch onbillijke bedragen worden bekomen. Dit artikel bouwt daarom 
verder op bovenstaand onderzoek door de hieruit ontleende aspecten van 
toegankelijkheid, werkbaarheid en transparantie kritisch te benaderen vanuit 
het gebruiksperspectief. We breiden deze vergelijking tevens uit tot een ruimere 
subset van Belgische berekeningsinstrumenten dan tot nog toe onderzocht.

4. ANALYSE

De analyse bestaat uit drie delen. Het eerste deel bespreekt de 
toegankelijkheidsaspecten van iedere methode die bepalen of en door wie 
het in gebruik kan worden genomen. Hier beschouwen we ten eerste de 
praktische eigenschappen van het instrument: de kostprijs, via welk medium 
het wordt aangeleverd en in welke taal deze ter beschikking is. Ten tweede 
bespreken we inhoudelijke gebruiksbeperkingen: de maximumleeftijd van het 
kind waarvoor een onderhoudsbijdrage kan worden berekend, het maximum 
aantal kinderen betrokken in de berekening en de mogelijkheid rekening te 
houden met verschillende verblijfsregelingen en andere familieleden (zoals een 
nieuwe partner of andere kinderen). Om een methode te gebruiken, dient deze 

(4)  Neergeschreven in de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening 
van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.
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logischerwijze toepasselijk te zijn in de eigen situatie. Wie bv. een berekening 
doet voor een kind wiens leeftijd hoger is dan de maximumleeftijd waar de 
methode rekening mee houdt, zal een incorrecte bijdrage bekomen. Gezien 
het belang van op voorhand inzicht te hebben in welke methode al dan niet 
toepasselijk is, beschouwen we tevens een derde toegankelijkheidsaspect: de 
beschikbaarheid en omvang van de handleiding bij de methode.

De volgende delen behandelen de werkbaarheid en transparantie van de 
verschillende methoden. Onder werkbaarheid verstaan we twee zaken. 
Enerzijds betreft het de eenvoud van de gevraagde parameters: zijn de gegevens 
snel en gemakkelijk bij de hand te nemen en bestaat er relatief weinig discussie 
over? Ten tweede verwijst deze term naar het aantal gevraagde parameters. Het 
invullen van iedere parameter apart is mogelijk eenvoudig, terwijl een grote 
hoeveelheid parameters een moeilijk werkbare aandachts- en tijdsinvestering 
vereist. In het verlengde hiervan beschouwen we transparantie. Hiermee doelen 
we niet op het inzicht van de gebruiker in de achterliggende berekening; de 
enorme complexiteit maakt het veelal moeilijk om de wiskundige bewerkingen 
achter de methode te vatten (Thion en Callebaut, 2013). Ook hoeft men 
als gebruiker niet te kunnen voorspellen wat het precieze gevolg is van de 
verhoging of verlaging van een bepaalde parameter op het uiteindelijke bedrag 
– daarvoor wendt men zich in de eerste plaats tot een rekeninstrument. Voor 
een correcte invulling is het evenwel belangrijk dat men begrijpt over welke 
parameters het net gaat en hoe deze in te vullen. Indien een gegeven te complex 
of irrelevant lijkt, wordt dit mogelijk overgeslagen of incorrect behandeld. Een 
goede handleiding of begeleiding is hiervoor cruciaal. Gezien de link tussen 
werkbaarheid en transparantie, bespreken we deze telkens in tandem.

In het tweede deel van de analyse beschouwen we deze aspecten van 
werkbaarheid en transparantie met betrekking tot hoe de verschillende 
methoden omgaan met de eerste basisfactor: het begroten van het ouderlijke 
inkomen. We onderscheiden hier vier deelaspecten die we terugvonden in de 
berekeningsinstrumenten: welke inkomensparameters worden opgevraagd, 
hoe wordt omgegaan met fiscale voordelen en overheidstegemoetkomingen, 
of en hoe inkomensbescherming plaatsvindt en tot slot of er correcties zijn 
voor extreme inkomens. In het derde deel van de analyse onderzoeken we 
de werkbaarheid en transparantie van hoe de verschillende methoden 
omgaan met de andere basisfactor: het bepalen van de kinderkost. Ook hier 
kwamen deelaspecten naar boven bij het bestuderen van de instrumenten: 
welke uitgavenposten gebruikt worden, of en hoe er buitengewone kosten in 
rekening worden gebracht, of rekening wordt gehouden met een meerkost 
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door een kind in twee huishoudens groot te brengen en hoe wordt omgegaan 
met de verblijfsregeling en de uiteindelijke verdeling van de kosten. We 
analyseren niet de achterliggende verwerking of berekening van de methoden. 
Wel bekijken we telkens welke parameters op welke wijze opgevraagd worden 
om ouderlijk inkomen en kinderkost te bepalen, om nadien te bespreken hoe 
dit mogelijk bijdraagt of net afdoet aan de werkbaarheid en transparantie van 
iedere methode.

Het is belangrijk te vermelden dat de besproken deelaspecten van de 
inkomensberekening en het bepalen van de kinderkost niet ‘a priori’ gegeven 
zijn, maar tijdens de vergelijking naar voren kwamen als relevant in het 
licht van gebruikservaring. Een andere invalshoek kan dus zeker tot een 
andere benadering leiden. Hetzelfde geldt voor de aspecten toegankelijkheid, 
werkbaarheid en transparantie. Deze zijn ontleend uit voorgaand onderzoek 
(Thion en Callebaut, 2013) en geven mogelijk geen omvattend beeld van 
de gebruikservaring. Het is bijgevolg niet het opzet van dit artikel om een 
sluitend oordeel te vellen over wat de meest toegankelijke, werkbare en/of 
transparante werkwijze is. Wel gebruiken we deze aspecten om aan de hand 
van een kritische bespreking en met het oog op het aanhoudende debat over 
de objectivering van de berekening van onderhoudsbijdragen meer inzicht 
te verkrijgen in wat vanuit het gebruikersperspectief een correcte begroting 
mogelijk in de weg staat. De vergelijking beschouwt de Nederlandstalige en 
(momenteel) recentste versies van deze methoden.5 De uitzondering hierop 
is de basisformule van de methode Renard die we, naast de vernieuwde 
VOB-methode, tevens in zijn oorspronkelijke vorm bespreken. Gezien alle 
methoden (behalve Tremmery) hierin hun grondslag vinden, kan het leerrijk 
zijn om actuele verschillen met deze basisformule in acht te nemen.

(5)  Gezinsbond: nacalculatie versie 6.0 (update 2017); VOB: update 2016; Pareto: update 2017; 
Tremmery: versie 2005.
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5. VERGELIJKING

We vergelijken eerst de voorgestelde methoden op vlak van toegankelijkheid, 
gevolgd door een evaluatie van de werkbaarheid en transparantie binnen het 
bepalen van enerzijds het ouderlijke inkomen en anderzijds de kinderkost.

5.1. TOEGANKELIJKHEID

5.1.1. Praktisch

TABEL 1: PRAKTISCHE EIGENSCHAPPEN

Kost Gebruik Taal
Gratis Eenmalig Herhalend Online Offline Neder-

lands
Frans Duits

Renard X X X X X
VOB X 

(275 
EUR/jr)

X X X X

Gezinsbond X 
(30 EUR)*

X X X X

Tremmery X 
(43 EUR)

X X

Pareto X 
(19 EUR* 

/30 dagen)

X X X

*Leden van de Gezinsbond genieten een korting op de Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator.

De basisformule van de methode Renard staat beschreven in een veelvoud 
aan Franstalige en Nederlandstalige publicaties, zowel in papieren vorm als 
online (Renard, 1985, 1986, 2008; Renard en Onkelinx, 2005). Verder zijn 
er online gratis berekeningstools die de formule toepassen. De vernieuwde en 
uitgebreide VOB-methode is online toegankelijk in zowel Nederlands, Frans 
als Duits. Een licentie kost 275 EUR en laat toe voor één jaar onbeperkte 
berekeningen te maken (Larcier Group, 2015b). De Onderhoudsgeldcalculator 
bestelt men via de website van de Gezinsbond. De eenmalige kostprijs is 30 
EUR indien men geen lid is van de Gezinsbond, 15 EUR indien men wel lid 
is. Men ontvangt daarop een cd-rom met zowel Nederlandstalige, Franstalige 
als Duitstalige software (Gezinsbond, 2017a). Men kan de software ook 
in de vorm van een downloadlink via mail ontvangen en updates kan men 
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via de website van de Gezinsbond gratis aanvragen. Telkens er een nieuwe 
update van de Onderhoudsgeldcalculator beschikbaar is, krijgen gebruikers 
een mail om deze update gratis te downloaden. De Tremmery-methode 
is aan te schaffen bij uitgeverij Maklu voor 43 EUR. Hiervoor krijgt men 
het boek “Onderhoudsgeld voor kinderen. Praktische handleiding met 
rekenblad” en een cd-rom met daarop het Nederlandstalige Excel-rekenblad 
dat op een computer kan worden gekopieerd (Tremmery en Tremmery, 2005). 
De Pareto Simulator tot slot is een online berekeningstool waarop men als 
particulier voor 30 dagen een abonnement neemt. Hiervoor betaalt men 19 
EUR, ofwel 14 EUR indien men lid is van de Gezinsbond. Klanten van de 
online scheidingsplatformen De ScheidingsConsulenten en ScheidenOnline 
mogen gratis van de Pareto Simulator gebruik maken. Verder wordt voor 
professionelen een jaarabonnement voorzien aan 150 EUR exclusief btw 
(181,50 EUR inclusief btw), waarop leden van de Gezinbond een korting 
krijgen van 20% (Pareto Group, 2017).

Bespreking
Wat allereerst opvalt, is een sterk verschil in kostprijs: van volledig gratis 
(Renard) tot 275 EUR voor een jaarlicentie (VOB6). Particuliere gebruikers 
hebben veelal geen nood aan een jaarlicentie voor onbeperkte berekeningen 
en ook de kostenefficiëntie van een maandlicentie (Pareto Simulator) 
kunnen we in vraag stellen. Een berekening van de onderhoudsbijdrage 
vraagt namelijk gegevens die een variabel karakter vertonen, waardoor 
het steeds een specifieke inkomens- en gezinssituatie capteert (Brouwers, 
2010a). Zo staat vast dat de kost van een kind stijgt bij het ouder worden, 
wat een verhoging van de onderhoudsbijdrage impliceert (Swennen, 2010). 
De Onderhoudsgeldcalculator voorziet hiervoor een oplossing: men kan 
de berekening baseren op de gemiddelde leeftijd van het kind tussen de 
huidige datum en een gekozen scharnierleeftijd (veelal gekoppeld aan 
overstapmomenten en kostenverhogingen in onderwijs, zoals 6, 12 en 18 jaar) 
(Coemans, 2010). De handleiding van de Pareto Simulator stelt dan weer voor 
om de berekening zowel te maken voor de huidige leeftijd als aan de hand 
van de gewenste eindleeftijd van het kind, waarna men het gemiddelde kan 
nemen van de bekomen bedragen (Pareto Services, 2016). Een andere aanpak, 
voorgesteld door de Gezinsbond en de Pareto Simulator, is leeftijdsindexatie. 
In dat geval wordt de berekende onderhoudsbijdrage boven op de verplichte 

(6)  De VOB-methode richt zich specifiek op professionelen zoals advocaten, notarissen, enz.
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indexatie aan de hand van de consumptie-index nog eens extra geïndexeerd 
met 3 tot 5% om rekening te houden met de toenemende opvoedingskost 
naarmate het kind ouder wordt. In deze optie moeten de onderwijskosten 
beschouwd worden als een buitengewone kost omdat de leeftijdsindexatie met 
3 tot 5% niet volstaat om rekening te houden met de meerkost van hoger 
onderwijs ten aanzien van secundair onderwijs.

Ook een gewijzigde inkomenssituatie of een substantiële verandering in de 
verblijfsregeling vereist veelal een herziening van de onderhoudsbijdrage. Op 
dit vlak is echter niet iedere methode even toegankelijk. Indien men gebruik 
maakt van de basisformule van de methode Renard kan men eenvoudig de 
gegevens aanpassen en de berekening opnieuw uitvoeren. Wil men na een 
jaar echter een met de VOB-methode begroot bedrag herzien, dient men als 
particulier opnieuw een dure licentie aan te schaffen of opnieuw te betalen voor 
een berekening bij een aangesloten bemiddelaar. Ook voor de Pareto Simulator 
dient men opnieuw kosten te maken aangezien de gebruikslicentie na 30 
dagen vervalt. Bij de Onderhoudsgeldcalculator en de methode Tremmery is 
dit dan weer geen probleem omdat de eenmalige aanschaf blijvend gebruik 
garandeert. Belangrijk is hier wel dat de Onderhoudsgeldcalculator nog steeds 
geüpdatet wordt, terwijl het rekenblad van de Tremmery-methode (en dus 
bepaalde vaste berekeningsparameters zoals de belastingvrije sommen voor 
kinderen, de belastingbarema’s en de gemeentebelasting) ongewijzigd zijn 
sinds 2005.

Tot slot zijn er praktische voor- en nadelen verbonden aan het aanbieden van de 
berekeningstool via een website versus een programma op de desktop. Gezien 
de VOB-methode en de Pareto Simulator online worden aangeboden, voorziet 
men automatisch updates van achterliggende berekeningsparameters. Bovendien 
integreren deze toepassingen links naar externe info en websites, zoals de site van 
Famifed om de kinderbijslag7 te berekenen. De Onderhoudsgeldcalculator voorziet 
geen automatische updates, maar incorporeert wel een link naar Famifed om de 
kinderbijslag na scheiding te berekenen, naar de FOD Financiën om het tarief van 
de gemeentebelastingen te bepalen en naar de site van de Gezinsbond, waarop 
allerlei bijkomende documentatie en variabele cijfers zoals de consumptie-indexen 
en de bedragen van de leeflonen (zie infra) te vinden zijn. De methode Tremmery 

(7)  De VOB-methode voorziet tevens een URL naar de website van Partena.
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is dan weer beperkt tot een Excel-blad, al verwijzen de instructies wel naar online 
berekeningstools om de kinderbijslag te bepalen (Tremmery en Tremmery, 2005).

5.1.2. Inhoudelijk

TABEL 2: INHOUDELIJKE GEBRUIKSBEPERKINGEN

Max. 
leeftijd

Max. 
aantal 

kinderen

Verschil
lende 

verblijfs
regeling

Andere gezinsleden
Kind

rekening
Andere 

kinderen
Nieuwe 
partner

Renard 18 X
VOB 18 X X X
Gezinsbond 25 30 X X X X
Tremmery 19 6 X X
Pareto 25 4 X X

Hoewel alle methoden trachten in de meest voorkomende gezinssituaties 
toepasbaar te zijn, duiken bij iedere berekeningswijze beperkingen op. De 
wettelijke onderhoudsplicht loopt tot het kind een passende opleiding 
heeft voltooid, wat betekent dat het betalen van een onderhoudsbijdrage de 
meerderjarigheid kan overstijgen (art. 203, §1, BW). In de Renard- en VOB-
methoden zijn de leeftijdscoëfficiënten ter berekening van de kost van een kind 
echter beperkt tot 18 jaar (Wustefeld, 2001). Bij een hogere leeftijd wordt er 
geen kostenstijging in rekening gebracht en bekomt men, wanneer alle andere 
gegevens constant blijven, geen hoger bedrag. De leeftijdscoëfficiënten van 
de Onderhoudsgeldcalculator en Pareto Simulator lopen daarentegen tot 
25 jaar (Coemans, 2004; Pareto Group, 2017). Tracht de gebruiker met 
de Onderhoudsgeldcalculator een onderhoudsbijdrage te berekenen voor 
een ouder kind, dan krijgt men een melding dat de leeftijd naar 25 wordt 
herleid. In de Pareto Simulator is het niet mogelijk een leeftijd hoger dan 25 
te selecteren. De Tremmery-methode tot slot herleidt zonder melding te hoge 
leeftijden terug naar 19.

Een tweede beperking betreft het aantal kinderen waarvoor men tegelijkertijd 
onderhoudsbijdragen kan berekenen. Bij de Pareto Simulator staat het 
maximum op vier kinderen, bij de Tremmery-methode op zes; grotere gezinnen 
zijn aangewezen op een andere methode. Wil men voor meerdere kinderen 
die verschillende verblijfsregelingen hebben, gelijktijdig onderhoudsbijdragen 
berekenen, kan men geen gebruik maken van de Pareto Simulator. De Simulator 
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voorziet dan weer wel een apart betalingsoverzicht indien ouders met een 
kindrekening werken. Dit is ook aanwezig in de Onderhoudsgeldcalculator.

Een laatste beperking betreft het (expliciet8) in rekening brengen van andere 
familieverbanden. Als een ouder andere kinderen ten laste heeft (bv. uit 
een vorige relatie), kan de Onderhoudsgeldcalculator hiermee rekening 
houden door ofwel een deel van het inkomen gelijk aan het leefloon voor 
een alleenstaande met kinderlast vrij te stellen van de berekening, ofwel 
door onderhoudsbijdragen voor kinderen uit een vorige relatie aan te geven. 
Bij de VOB-methode kan men kosten voor andere inwonende kinderen in 
rekening brengen door aan te geven welke ouder zorg draagt voor andere 
kinderen en wat de geboortedatum is van ieder kind. De onderhoudsbijdrage 
wordt dan berekend nadat de leeftijdsgebonden kost van het andere kind 
van het inkomen wordt afgetrokken. De andere methoden brengen de kost 
voor het onderhouden van kinderen uit andere relaties niet in rekening. 
Een nieuwe samenwoonrelatie wordt dan weer wel erkend in de VOB-
methode, de Onderhoudsgeldcalculator, de methode Tremmery en de Pareto 
Simulator, in de vorm van een kostenbesparing. De VOB-methode, de 
Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator voorzien de mogelijkheid 
om het financiële voordeel van het delen van kosten met een nieuwe partner 
als inkomenssoort aan te geven. Bij de Onderhoudsgeldcalculator is het 
bovendien mogelijk om het leefloon van een samenwonende te reserveren in 
plaats van het (hogere) bedrag voor alleenstaanden. Zo houdt men rekening 
met de kostendeling vanwege een nieuwe partner en blijft er een groter deel 
over voor de berekening. De Tremmery-methode laat tot slot toe om bij het 
ingeven van niet-samendrukbare of moeilijk vermijdbare kosten aan te geven 
welk percentage van deze kosten gedragen wordt door een derde, zoals vaak 
het geval is bij een inwonende partner.

Bespreking
Oudere kinderen gaan gepaard met hogere kosten, iets wat iedere methode 
aan de hand van stijgende leeftijdscoëfficiënten in rekening brengt. De 
maximumleeftijd (en dus de hoogste leeftijdscoëfficiënt) waarna de kinderkost 
en de onderhoudsbijdrage niet meer stijgen, verschilt echter van methode tot 
methode. Mensen met oudere kinderen hebben dan ook nood aan duidelijke 
informatie om te weten of een bepaalde methode al dan niet bruikbaar is in de 

(8)  Hiermee bedoelen we dat de methode hier concreet naar verwijst of er expliciet gegevens over 
opvraagt.
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eigen situatie. Bij de Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator is deze 
begrenzing duidelijk. In de Onderhoudsgeldcalculator krijgt de gebruiker een 
waarschuwing dat een leeftijd hoger dan 25 jaar automatisch beperkt wordt op 
25 en in de Pareto Simulator kan men bij de berekening geen hogere leeftijd 
dan 25 jaar ingeven. Bij een manuele berekening met de methode Renard 
ziet men ook meteen dat de hoogste leeftijdscoëfficiënt 18 jaar bedraagt. 
Dit is echter niet gegarandeerd bij onlinerekentools waar mogelijk geen 
waarschuwing wordt gegeven bij het ingeven van een hogere leeftijd (bv. 
rekenblad van Leo Truyen9). Bij de VOB-methode wordt de begrenzing tot 
18 jaar noch geëxpliciteerd op de FAQ-pagina, noch in de rekenmodule zelf. 
Wel wordt er een mogelijkheid voorzien om kosten voor hogere studies als 
buitengewone kost aan te geven, wat de begrenzing van de leeftijdscoëfficiënt 
enigszins corrigeert. Zonder duidelijke info hieromtrent is het echter 
mogelijk dat gebruikers ietwat blind vertrouwen stellen in de capaciteiten van 
de methode en de nood aan correctie over het hoofd zien.10 Het is tevens 
belangrijk dat een gebruiker weet in welke mate een methode rekening houdt 
met zijn gezinssituatie. De handleiding van de Pareto Simulator is de enige 
die de beperkingen van de methode in dit opzicht verduidelijkt, namelijk dat 
deze niet bruikbaar is in geval van verschillende verblijfsregelingen of bij een 
berekening voor meer dan vier kinderen (Pareto Services, 2016).

Vanwege de prevalentie van nieuw samengestelde gezinnen is de nood aan 
flexibiliteit in de berekening fel gestegen. Dit brengt concrete uitdagingen 
met zich mee. Enerzijds kan men stellen dat ieder kind, ongeacht uit 
welke relatie, gelijke rechten heeft op de financiële middelen van de ouder 
(Meyer, Cancian en Cook, 2005). Om te voorkomen dat er onvoldoende 
of beperkt inkomen overblijft voor andere kinderen na betaling van de 
onderhoudsbijdrage(n) kan men met de Onderhoudsgeldcalculator en de 
VOB-methode de kosten van andere kinderen op voorhand in rekening 
brengen. Anderzijds kan men stellen dat het reserveren van een deel van het 
inkomen voor andere kinderen oneerlijk is, gezien het voor het huidige kind 
tot een lagere onderhoudsbijdrage leidt (Cancian en Meyer, 2011). Men dient 
als gebruiker dus steeds een zorgvuldige afweging te maken of de berekening 
voldoet aan de noden van de eigen gezinssituatie. Hetzelfde doet zich voor 
bij aanwezigheid van een nieuwe partner. Zo voorzien de VOB-methode, 

(9)  http://calc.oletr.net/renard.htm.
(10)  Ter vergelijking: in de Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator worden de kosten 
van (hoger) onderwijs automatisch berekend boven op de basiskinderkosten.
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Onderhoudsgeldcalculator, Tremmery-methode en Pareto Simulator de 
mogelijkheid om kostenbesparingen ten gevolge van een samenwoonrelatie 
in rekening te brengen, wat meer inkomen overlaat voor de berekening. 
Geen enkele handleiding bespreekt echter duidelijk hoe de aanwezigheid van 
andere kinderen de onderhoudsbijdrage precies beïnvloedt, noch wordt er 
toegelicht hoe de kostenbesparing of verhoging door een samenwoonrelatie 
bepaald kan worden. De handleiding van de Onderhoudsgeldcalculator licht 
wel de implicaties toe van het vrijstellen van een inkomensportie gelijk aan 
het leefloon met gezinslast of samenwonende (Gezinsbond, 2017a). Zulke 
informatie is belangrijk, aangezien onvoldoende inzicht in deze aanpassingen 
vragen en discussies kan doen rijzen bij ouders.

5.1.3. Handleiding

TABEL 3: TOEGANKELIJKHEID VAN DE HANDLEIDING(EN)

Handleiding Zonder aanschaf te 
consulterenOffline Online

Renard Wetenschappelijke 
bronnen

Fora, websites Ja

VOB Wetenschappelijke 
bronnen

FAQ-webpagina Ja

Gezinsbond Toelichting 
bij invulvelden

Handleiding 
en verscheidene 

documenten en info

Online-documenten

Tremmery Begeleidend boek 
bij cd-rom

Nee

Pareto Toelichting 
bij invulvelden

FAQ-webpagina, 
toelichting bij 
invulvelden

FAQ-webpagina

Om gebruikers te begeleiden bij het correct invullen van de gevraagde gegevens, 
biedt iedere methode instructies of een handleiding. Over de methode 
Renard bestaat er uitgebreide (wetenschappelijke) literatuur die tot in detail 
de werking en parameters van de berekening toelicht (Renard, 1986, 2008; 
Renard en Onkelinx, 2005). Verder bieden verscheidene websites een (kort) 
overzicht van de werking van de formule. Bij de VOB-methode is er vanuit de 
onlinetoepassing weinig uitleg voorzien over de in te vullen gegevens. Wel kan 
de gebruiker op de bijbehorende website (en dus buiten de rekenmodule zelf ) 
de ‘Frequently Asked Questions’ (FAQ-) pagina raadplegen, die uitleg biedt 
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over enerzijds de achterliggende berekeningswijze en anderzijds het gebruik 
van de online toepassing (Larcier Group, 2015a). Net zoals bij de basisformule 
Renard kan de gebruiker zich voor een meer diepgaande uitleg verdiepen 
in wetenschappelijke literatuur over de VOB-methode (Wustefeld, 2001; 
Wustefeld en Renard, 1996). De instructies bij de Onderhoudsgeldcalculator 
zijn zeer uitgebreid. Meerdere invulvelden zijn voorzien van een infoknop en 
men kan vanuit de calculator een volledige gebruiksaanwijzing downloaden. 
Verder vindt men op de site van de Gezinsbond de studie achter de 
Onderhoudsgeldcalculator, de variabele cijfers van het leefloon en de index, 
een uitgebreid voorbeeldoverzicht van voordelen aller aard, een rekenvoorbeeld 
om het persoonlijke voordeel van een firmawagen te bepalen en uitleg omtrent 
waar de inkomensgegevens voor de nacalculatie terug te vinden zijn op het 
aanslagbiljet (Gezinsbond, 2017b). Bij gebruik van het normeringsmodel 
Tremmery is men volledig aangewezen op het (Nederlandstalige) boek horende 
bij het rekenblad. Hierin vindt men, behalve de grondslag van de methode, 
een volledige gebruiksaanwijzing en uitgewerkt voorbeeld (Tremmery en 
Tremmery, 2005). De Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator tot 
slot incorporeren uitleg over aparte velden in de toepassing zelf aan de hand 
van infoknoppen. Bovendien biedt Pareto via een online FAQ-pagina info 
over de werking en het gebruik van de Simulator.

Bespreking
Beschikbaarheid van duidelijke en laagdrempelige informatie is cruciaal om 
te garanderen dat de gevraagde gegevens correct ingevuld worden. Tegelijk 
brengt een (te) uitgebreide toelichting het risico van overbelasting met zich 
mee. Het doornemen van extra documentatie vergt namelijk bijkomende 
aandacht en tijd van de gebruiker. Zo is het weinig waarschijnlijk dat de 
doorsnee gebruiker wetenschappelijke literatuur consulteert bij gebruik van 
de Renard- of VOB-methode. We verwachten dat informatie het makkelijkst 
aangeboden kan worden wanneer men met een online platform werkt, zoals 
bij de VOB-methode of de Pareto Simulator. De FAQ-pagina van de VOB-
methode is echter beperkt tot enkele concrete vragen en biedt geen werkelijke 
‘stap-voor-stap’-begeleiding. De Pareto Simulator voorziet dan weer wel 
toelichting bij de in te vullen parameters in de toepassing, maar ook hier biedt 
de FAQ-pagina weinig achtergrondinformatie over de concrete verwerking of 
het belang van de gegevens. Wel geeft het als enige een overzicht van situaties 
waarin de methode niet of slechts beperkt bruikbaar is (Pareto Group, 2017). 
Het boek van de Tremmery-methode daarentegen is omvattend, maar slechts 
toegankelijk na aanschaf – wat een gebruiker verhindert om op voorhand 
de toepasselijkheid van de methode te bepalen. De begeleiding bij de 
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Onderhoudsgeldcalculator is dan weer zowel uitgebreid als vrij te consulteren 
en bestaat uit verscheidene online documenten en hulpbladen. De Gezinsbond 
en Pareto tonen bovendien op hun website een overzicht van gelijkenissen en 
verschillen tussen beide rekenmethodes. Tot slot biedt de Gezinsbond aan de 
gebruikers van de Onderhoudsgeldcalculator technische ondersteuning via 
een telefonische helpdesk. De vraag is dan of gebruikers de tijd nemen om 
al deze info door te nemen en te gebruiken, of net belangrijke info mislopen 
in het ruime aanbod. Komen tot een evenwicht van voldoende en duidelijke 
informatie zonder de gebruiker te overstelpen is bijgevolg cruciaal.

5.1.4. Besluit

Bij het streven naar een uniforme berekeningsmethode is het nodig om een voor 
iedereen toegankelijk en bruikbaar instrument te bekomen. Momenteel zijn 
er echter heel wat praktische en inhoudelijke verschillen tussen de methoden 
die maken dat ze niet in alle gezinsituaties van toepassing zijn. De gebruiker 
dient daarom vooraf te kunnen beoordelen of een berekeningstool aansluit 
bij de eigen noden, wat dan weer een overzicht vereist van de eigenschappen 
en beperkingen van ieder instrument. Bij de Tremmery-methode is dit niet 
mogelijk zonder aanschaf en met uitzondering van de Pareto Simulator wordt 
dit in de vrij te consulteren handleidingen niet of slechts beperkt besproken. Tot 
slot benadrukken we dat voor een correct gebruik van eender welke methode 
een evenwicht vereist is tussen enerzijds voldoende, duidelijke informatie en 
anderzijds een eenvoudige, door iedereen bruikbare handleiding.

5.2. MIDDELEN

Het in kaart brengen van de ouderlijke middelen is een essentieel deel van de 
berekening van onderhoudsbijdragen, dat in iedere methode op een andere 
manier verloopt. We bespreken hier de werkbaarheid en transparantie van hoe 
het ouderlijk inkomen wordt bepaald aan de hand van vier deelaspecten: welke 
inkomensparameters worden opgevraagd, hoe wordt omgegaan met fiscale 
voordelen en overheidstegemoetkomingen, of en hoe inkomensbescherming 
plaatsvindt en tot slot of en hoe er correcties zijn voor extreme inkomens.
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5.2.1. Inkomensparameters

TABEL 4: INKOMENSPARAMETERS

Beroepsinkomen
Extra

(On)roerend 
inkomenLoon Voordelen

Renard X
VOB X X* X X

Gezinsbond X X X X

Tremmery X X* X* X*

Pareto X X X* X*

* Niet expliciet.

Artikel 203, §2 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft inkomen of “middelen” 
als alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, 
alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en die 
van hun kinderen waarborgen. Tabel 4 toont dat met uitzondering van de 
basisformule Renard alle methoden deze inkomens in beschouwing nemen. 
De wijze waarop dit gebeurt, verschilt echter sterk.

Alle methoden vragen het beroepsinkomen, zijnde het totale bedrag dat men 
uit een beroep en/of als vervangingsinkomen ontvangt. Met uitzondering van 
de basisformule Renard wordt dit in alle methoden aangevuld met voordelen 
aller aard en/of bijkomende inkomens. Zo kan men in de VOB-methode 
een ‘andere inkomenssoort’ toevoegen en aanvullende voordelen ingeven. 
Hier staan voordelen aller aard niet expliciet bij, maar wel o.a. voordelen in 
natura, de afwezigheid van woonkosten, het delen van kosten met een nieuwe 
partner en fiscale winsten. De Onderhoudsgeldcalculator vraagt boven op 
het netto belastbare beroepsinkomen de vrijstelling voor woon-werkverkeer, 
het afzonderlijke belastbare inkomen aan de gemiddelde aanslagvoet van het 
huidige zowel als het vorige jaar, de bijkomende interestaftrek voor nieuwbouw 
of verbouwing en de belastingteruggave en -opleg, alsook de ingehouden 
bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage sociale zekerheid van iedere 
ouder. Wat voordelen aller aard betreft, kan de Onderhoudsgeldcalculator 
het voordeel uit privégebruik van een bedrijfswagen berekenen aan de hand 
van de cilinderinhoud van de wagen en het aantal afgelegde kilometers en 
vraagt het naar maaltijdcheques, echocheques en andere geschenkcheques, 
alsook de belwaarde van een door het werk aangeboden gsm, het voordeel 
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aan groepsverzekering en andere (zelf in te vullen) voordelen. De Tremmery-
methode11 vraagt behalve het beroepsinkomen het aantal betaalde maanden 
en voorziet aparte vakken voor aanvullende premies en vervangingsinkomens. 
Andere inkomsten kan men ingeven bij ‘neveninkomsten’. In de Pareto 
Simulator tot slot kan men het vakantiegeld, de dertiende maand en het 
voordeel van een bedrijfswagen laten simuleren, bonussen en premies ingeven 
en overige voordelen (maar niet gedetailleerd per soort) en/of inkomsten 
aangeven.

De roerende en onroerende inkomsten komen in de basisformule van de 
methode Renard niet aan bod. Bij de andere methoden is dit wel het geval, 
zij het op uiteenlopende manieren. De VOB-methode laat toe onroerende en 
roerende inkomsten als specifieke categorie van ‘andere inkomenssoort’ aan te 
geven. De Onderhoudsgeldcalculator vraagt ook beide op. De huurinkomsten 
worden automatisch verminderd met een forfaitaire kost van 40%, terwijl 
de roerende inkomsten kunnen verminderd worden met de innings- en 
bewaarkosten en de betaalde roerende voorheffing. Bij de Pareto Simulator 
zijn er geen aparte vakken voor deze inkomsten en kan men ze slechts onder 
‘overige voordelen en inkomsten’ aangeven. Hetzelfde geldt voor de Tremmery-
methode, waar men gebruik kan maken van het vak ‘neveninkomsten’.

Bespreking
In het kader van werkbaarheid bespreken we hier de omvang en de complexiteit 
van de inkomensparameters van de verschillende methoden. In de basisformule 
van de methode Renard wordt slechts het beroepsinkomen van iedere ouder 
opgevraagd zonder onroerende, roerende of andere inkomsten in rekening te 
brengen. Hoewel het opvragen van slechts één inkomensgegeven makkelijk lijkt 
in termen van werkbaarheid, kan het onbegrip en een gevoel van oneerlijkheid 
opwekken. Het is mogelijk dat een ouder geniet van bepaalde (on)roerende 
of extra inkomsten die zijn/haar draagkracht significant verhogen en, zonder 
deze in rekening te nemen, een evenredige bijdrage in het onderhoud van 
het kind voorkomen (Brouwers, 2010a). Men zou dit kunnen oplossen 
door alle individuele inkomensbronnen op te tellen en te vertrekken vanuit 
ieders resulterende totaal. Een enkele inkomensparameter is hoe dan ook een 
complex gegeven als de methode geen overzicht geeft van wat er allemaal 
als (bijkomend) inkomen geldt. Een gelijkaardig probleem stelt zich bij de 

(11)  Voor loontrekkenden; voor zelfstandigen is er een andere inkomensberekening.
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Tremmery- en Pareto-methoden. Hoewel de handleidingen aangeven dat (on)
roerend inkomen respectievelijk bij ‘neveninkomsten’ en ‘overige voordelen’ 
kan worden ingevuld, leidt de afwezigheid van expliciete ruimte voor deze 
parameters mogelijk tot vage interpretaties en oeverloze discussies. Dit creëert 
een paradox, waarbij het eenvoudig houden van een methode in termen van 
het aantal parameters net complexiteit kan creëren. Bij de VOB-methode 
voorziet men daarom de mogelijkheid ‘andere inkomenssoorten’ in te vullen, 
waarbij (on)roerende inkomsten en allerlei voordelen als expliciete categorieën 
worden aangegeven. Dit is nog concreter in de Onderhoudsgeldcalculator, 
waarbij (on)roerende inkomsten en een groot aantal voordelen alle aard 
expliciet worden opgevraagd.

Desondanks kunnen we niet zomaar stellen dat het (expliciet) opvragen van 
meer variabelen de ‘betere’ aanpak is. Net zoals de complexiteit van een beperkt 
aantal parameters de werkbaarheid kan reduceren, is dit ook zo voor een 
uitgebreide lijst van eenvoudige gegevens: er is namelijk extra inzet, aandacht 
en voorzichtigheid van de gebruiker vereist. Men verliest hierdoor mogelijk 
inzicht in het belang of nut van ieder apart onderdeel en loopt het risico op 
onbegrip over hoe en waarom alle gegevens ingevuld dienen te worden. In beide 
gevallen is er daarom heldere en voldoende uitgebreide begeleiding nodig. Dit 
brengt ons tot de bespreking van transparantie. Bij de basisformule Renard 
ontbreekt een eenduidige handleiding, gezien de gebruiker voor bijkomende 
uitleg over de inkomensparameter zelf op zoek dient te gaan doorheen 
beschikbare literatuur en websites. Hiermee riskeert men tegenstrijdige 
interpretaties of complexe informatie te vinden, wat onduidelijkheid in de 
hand werkt. Bij de vernieuwde VOB-methode kan men de bijhorende FAQ-
pagina consulteren. Wat inkomen betreft, is de toelichting echter beperkt. 
Er wordt gesteld dat ouderlijke middelen meer kunnen inhouden dan het 
loon en (on)roerend inkomen, maar er staan slechts enkele voorbeelden van 
voordelen in natura. Het belang van het invullen van andere inkomsten wordt 
benadrukt, maar zonder toelichting over hoe men bijvoorbeeld het financiële 
voordeel van het betrekken van een afbetaalde woning kan aangeven (Larcier 
Group, 2015a). Zonder toelichting zijn deze bijkomende inkomensparameters 
tamelijk complex en worden ze mogelijk overgeslagen. De FAQ en info bij de 
Pareto Simulator is uitgebreider en legt per inkomensveld uit wat net gevraagd 
wordt. Het is evenwel niet duidelijk hoe men bijkomende inkomensgegevens 
dient aan te geven en over voordelen aller aard is de toelichting opnieuw 
beperkt (Pareto Services, 2016). Het boek van de methode Tremmery is 
gedetailleerd in het toelichten van waarom en hoe men ieder element dient 
in te vullen. Ook hier is er echter beperkte toelichting over wat er onder 
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‘neveninkomsten’ valt en het belang van het aangeven van andere inkomsten 
wordt zelfs helemaal niet benadrukt (Tremmery en Tremmery, 2005). De 
Onderhoudsgeldcalculator tot slot biedt de meest uitgebreide documentatie 
bij het invullen van de inkomensgegevens: een gedetailleerde handleiding, 
een omvangrijke lijst met mogelijke voordelen aller aard en toelichting waar 
men op het aanslagbiljet ieder in te vullen inkomensgegeven terugvindt 
(Gezinsbond, 2017b). De omvang en duidelijkheid in acht nemend, overtreft 
de documentatie bij de Onderhoudsgeldcalculator de andere methoden dan 
ook op het vlak van transparantie. Net zoals bij werkbaarheid stellen we 
hier echter in vraag of ‘meer’ steeds ‘beter’ is. Bijkomende documentatie en 
info vergen namelijk extra aandacht en tijd van de gebruiker, wat vanaf een 
bepaald punt mogelijk ten koste gaat van werkbaarheid. Een evaluatie van deze 
methoden loopt dan ook spaak zonder aandacht voor de wisselwerking tussen 
werkbaarheid en transparantie.

5.2.2. Fiscale voordelen en overheidstegemoetkomingen

TABEL 5: FISCALE VOORDELEN EN OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN

Fiscaal voor
deel kind 
ten laste

Fiscale 
aftrekbaar

heid

Andere 
fiscale 

voordelen
Kindergeld

Studie
toelagen

Renard X
VOB X* X* X* X
Gezinsbond X X X X X
Tremmery X X X
Pareto X X X X

* Niet expliciet.

Het grootbrengen van kinderen heeft fiscale implicaties die bovendien kunnen 
wijzigen na een relatiebreuk. Zo geven kinderen ten laste een belastingvoordeel 
in de vorm van een gezinskorting op de ingehouden bedrijfsvoorheffing, als 
voorschot op het uiteindelijke belastingvoordeel dat pas integraal op het 
aanslagbiljet wordt toegekend (FOD Personeel en Organisatie, 2016). Het 
is mogelijk dat een kind na een relatiebreuk fiscaal ten laste wordt van de 
andere ouder waardoor deze gezinskorting tijdens de berekening moet worden 
toegekend aan de andere ouder (Coemans, 2010). De FAQ van de VOB-
methode stelt dat de gebruiker dit fiscale voordeel kan laten meetellen door 
het betrokken bedrag als ‘ander inkomen’ voor de ene en ‘buitengewone 
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last’ voor de andere ouder in te geven. De Onderhoudsgeldcalculator 
berekent deze correctie zelf op basis van de burgerlijke staat, de aanvullende 
gemeentebelasting en het aantal kinderen fiscaal ten laste voor en na de 
scheiding. Het is tevens mogelijk om rekening te houden met het gegeven dat 
een kind met een handicap in het gezin dubbel telt voor het belastingvoordeel 
voor kinderen fiscaal ten laste. De Tremmery-methode vraagt, behalve het 
gewone maandloon, tevens het maandloon na wijziging van de personen ten 
laste op. Bij de Pareto Simulator tot slot geeft men aan bij welke ouder het 
kind ten laste is na de relatiebreuk en op het einde van de berekening krijgt 
men het resulterende fiscale (on)evenwicht te zien tussen de ouder die het kind 
fiscaal ten laste heeft en de ouder die de betaalde onderhoudsbijdragen voor 
80% fiscaal kan aftrekken.

Teneinde het maximale fiscale voordeel te berekenen, simuleert de 
Onderhoudsgeldcalculator de hoogste aanslagvoet van toepassing op iedere 
ouder. Bij de Pareto Simulator kan de gebruiker de hoogste aanslagvoet zelf 
bepalen aan de hand van een raming op basis van het ingevoerde netto-
inkomen. In de Onderhoudsgeldcalculator en in de Pareto Simulator kan 
de gebruiker tevens het tarief van de gemeentebelasting invullen. Daarvoor 
voorziet de Onderhoudsgeldcalculator een link naar de tabel met de tarieven 
van de gemeentebelastingen per gemeente op de website van de FOD 
Financiën (Gezinsbond, 2017a). In principe houden noch de Tremmery-
methode, de basisformule van de methode Renard of de vernieuwde VOB-
methode rekening met dit fiscale voordeel. De FAQ van de VOB-methode 
suggereert wel een manuele correctie door een bijkomende inkomenssoort aan 
te geven voor de ouder die het fiscale voordeel geniet.

Verder zijn er andere fiscale voordelen die door sommige methoden in 
rekening worden gebracht, zoals de belastingvermindering voor het gebruik 
van kinderopvang in de Onderhoudsgeldcalculator of de verhoging van de 
belastingvrije som voor kinderen jonger dan 3 jaar voor wie geen kinderopvang 
wordt betaald in de methode Tremmery. Tot slot vraagt iedere methode 
hoeveel kinderbijslag door welke ouder wordt ontvangen, hetzij globaal 
voor alle kinderen (Renard, VOB, Gezinsbond en Pareto), hetzij per kind 
(Tremmery en optie bij Gezinsbond); de Onderhoudsgeldcalculator en de 
Pareto Simulator vragen ook de school- en studietoelage per kind.

Bespreking
Het verrekenen van de fiscale voordelen draagt bij tot een preciezere 
inkomensverdeling tussen beide ouders. Tegelijk zorgt het voor bijkomende 
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parameters die, gezien hun fiscale implicaties, vaak niet intuïtief begrijpelijk 
zijn. Dit maakt de berekening ingewikkelder en minder inzichtelijk, wat ten 
koste gaat van werkbaarheid (Brouwers, 2013). De VOB-methode weerhoudt 
zich er daarom van om fiscale gegevens expliciet in rekening te brengen. De 
FAQ-pagina stelt dat men desgewenst manueel het inkomen kan aanpassen 
(Larcier Group, 2015a) maar dit vergt kennis van het fiscale systeem en 
een tijdsinvestering die niet alle ouders willen of kunnen maken. Daarbij 
stelt zich de vraag hoe ver men fiscale correcties kan of moet doortrekken. 
Zo zijn er heel wat fiscale voordelen die mogelijk niet in rekening worden 
gebracht, zoals de extra belastingvermindering bij hypothecaire leningen, de 
belastingvermindering voor het gebruik van kinderopvang, de verhoging van 
de belastingvrije som voor kinderen met een handicap of een aandoening, enz. 
(Coemans, 2010). Alleen de Onderhoudsgeldcalculator biedt de mogelijkheid 
om met deze laatste twee belastingvoordelen rekening te houden, maar niet 
met het eerste. Een ouder die hier recht op heeft, kan het oneerlijk vinden 
dat slechts met een beperkt deel van fiscale voor- en nadelen rekening wordt 
gehouden. Vanwege de complexiteit van deze fiscale aanpassingen is het 
bovendien moeilijk om hun verrekening transparant toe te lichten of weer 
te geven. Alleen de Pareto Simulator geeft bij de resultaten een uitgebreid 
overzicht van de beste fiscale optimalisatie.

Alle methoden wijzen op het belang van het invullen van de kinderbijslag 
ter berekening van het volledige gezinsinkomen. Wel ontvingen de methode 
Renard en de VOB-methode (en onrechtstreeks ook de Pareto Simulator) 
eerder de kritiek dat zij slechts het globale bedrag opvragen en ieder kind hier 
een gemiddelde van toekennen (Coemans, 2010). Brouwers (2013) stelt echter 
dat kinderbijslag veelal niet gereserveerd wordt ten voordele van dat specifieke 
kind, maar integraal bij het gezinsinkomen wordt gevoegd. Bovendien zou 
het oneerlijk zijn om een tweede kind meer individuele kinderbijslag toe te 
kennen terwijl het eerste minder ontvangt. Wel is het zo dat indien kinderen 
niet dezelfde hoofdverblijfplaats hebben, men het individuele bedrag aan 
kinderbijslag nodig heeft om de correcte onderhoudsbijdrage te berekenen 
voor ieder kind (Tremmery en Tremmery, 2005). In deze situatie is men dus 
beter gediend met de Tremmery-methode en de Onderhoudsgeldcalculator, 
gezien men daar per kind de kinderbijslag kan ingeven. Verder vragen slechts 
de Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator de ontvangen school- 
en studietoelagen, hoewel dit in voorkomend geval een niet te onderschatten 
besparing kan zijn op de kinderkost. Indien ouders overeenkomen dat één 
partij alle schoolkosten zal betalen terwijl deze kost eigenlijk gedekt wordt 
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door een studietoelage, draagt deze ouder niet evenredig bij in de kost van 
het kind.

Het is belangrijk dat men als gebruiker inziet hoe deze school- en studietoelagen 
verrekend worden. In de handleiding van de Pareto Simulator staat dat de 
kinderbijslag en school- en studietoelagen alleen verrekend worden bij de kosten 
van het kind en geen invloed hebben op de kostenverdeling tussen ouders 
(Pareto Services, 2016). De Onderhoudsgeldcalculator verduidelijkt dat beide 
overheidsbijdragen bij het totale gezinsinkomen geteld worden, deel uitmaken 
van het inkomen waarop de kost van een kind wordt berekend en nadien 
afgetrokken worden van de uiteindelijke kost van het kind. De kinderbijslag 
heeft dan weer geen impact op de procentuele inkomstenverdeling tussen 
beide ouders.

5.2.3. Inkomensbescherming en draagkracht

De basisformule van de methode Renard gebruikt het volledige inkomen voor 
de berekening. Dit heeft twee nadelen. Ten eerste loopt men hiermee het risico 
dat mensen met een heel laag inkomen een zodanig hoge onderhoudsbijdrage 
moeten betalen dat ze te weinig overhouden om in hun eigen onderhoud te 
voorzien. Ten tweede leidt het tot ongelijke bijdrageverhoudingen. Stel dat 
de ene ouder 1.000 EUR en de andere ouder 2.000 EUR verdient, terwijl 
ze beiden 500 EUR kosten hebben iedere maand. Het zou onfair zijn om de 
eerste ouder een derde van de onderhoudsbijdrage aan te rekenen, gezien hij/
zij na het betalen van de eigen kosten minder overhoudt dan de tweede ouder 
(Brouwers, 2010a; Tremmery en Tremmery, 2005). Vanuit de opvatting dat 
iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, voorzien sommige andere 
methoden de mogelijkheid een deel van het inkomen te reserveren voor de 
ouder zelf. Bij de VOB-methode is er geen expliciete inkomensbescherming 
voorzien, maar men kan ‘uitzonderlijke lasten’ aangeven die dan van het 
inkomen worden afgehouden voor de berekening. In de Pareto Simulator 
kan men aangeven of de ouders na de scheiding alleen wonen, waarna de 
meerkost van het leven als alleenstaande (versus samenwonende) op niveau 
van de EU SILC-armoededrempel van het inkomen wordt afgetrokken. Deze 
optie heeft men ook bij de Onderhoudsgeldcalculator, boven op de optie om 
een minimale levensbehoefte te reserveren gelijk aan het actuele leefloon of 
de armoederisicodrempel voor een alleenstaande. Van het totale inkomen van 
iedere ouder kan men ofwel het leefloon voor een alleenstaande met of zonder 
gezinslast ofwel het leefloon van een samenwonende aftrekken. Zo houdt men 
rekening met kosten voor andere (niet-gemeenschappelijke) kinderen of de 
schaalvoordelen door het samenleven met een nieuwe partner (Coemans en 
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Windey, 2004). Terwijl de gebruiker in de voorgaande methoden zelf kan kiezen 
al dan niet een persoonlijke reserve te weerhouden, is dit automatisch ingebed 
in de berekening van de Tremmery-methode. Vanuit de premisse dat apart gaan 
wonen een onvermijdelijke kostenverhoging met zich meebrengt, wordt op 
basis van het inkomensdeciel en het aantal gemeenschappelijke kinderen niet-
samendrukbare kosten berekend (zoals huur- of hypotheekkosten, grondlasten 
en verzekeringen) die van het inkomen worden afgehouden (Tremmery en 
Tremmery, 2005b). Bovendien kan de gebruiker ook zelf moeilijk vermijdbare 
kosten in rekening brengen, zoals leningen en beroepskosten, die tevens van het 
inkomen worden afgetrokken om het “draagkrachtige” inkomen te bepalen.

Bespreking
De FAQ van de VOB-methode vermeldt dat hoewel met de methode geen 
kosten van het dagelijkse leven in rekening gebracht kunnen worden, men 
buitengewone lasten kan aangeven die het inkomen reduceren. Er wordt 
echter weinig inzicht geboden in wat als ‘oude schulden’ of ‘andere kosten’ 
kan tellen. De enige gegeven richtlijn is dat de last onafhankelijk moet zijn 
van de wil van de gebruiker, met als voorbeeld een aanzienlijke schuldenlast 
ten gevolge van een ongeval of faillissement (Larcier Group, 2015a). Bij de 
Onderhoudsgeldcalculator dient de gebruiker de actuele gegevens van de 
Belgische leeflonen zelf op te zoeken op de site van de Gezinsbond en deze in 
te vullen bij aanvang van de berekening. Hoewel zo eenvoudig en snel updates 
voorzien kunnen worden van het leefloon, impliceert dit – ten nadele van 
werkbaarheid – opnieuw dat de gebruiker extra documentatie nodig heeft. 
Bij de Pareto Simulator en bij de Onderhoudsgeldcalculator is de hoogte 
van de meerkost voor alleenstaanden gegeven, waardoor de gebruiker slechts 
moet aanduiden of hij er wel of niet rekening mee wenst te houden. Zowel 
in de VOB-methode, Onderhoudsgeldcalculator als de Pareto Simulator 
kan men vrij kiezen om deze reserves in rekening te brengen. Indien men 
zich verplicht voelt (door de andere ouder, door schuldgevoelens over de 
relatiebreuk, …) om volledig in het voordeel van het kind te denken en geen 
rekening te houden met een eigen bestaansminimum, kan dit evenwel tot grote 
problemen leiden bij ouders met een laag inkomen. De handleidingen van 
de Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator verduidelijken daarom 
het belang van het bestaansminimum, zodat een gebruiker duidelijk het doel 
van een reserve begrijpt. In de methode Tremmery wordt het draagkrachtige 
inkomen automatisch berekend, zonder toestemming of extra input te vereisen 
van de gebruiker. Hoewel men manueel de niet-samendrukbare kosten op 
nul kan zetten, is het principe van draagkracht en persoonlijke reserve een 
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belangrijk en uitgebreid toegelicht uitgangspunt van deze methode (Tremmery 
en Tremmery, 2005).

Het is als gebruiker belangrijk om inzicht te hebben in de implicaties 
van inkomensbescherming en draagkrachtig inkomen. Zo is bij de 
Onderhoudsgeldcalculator, de Pareto Simulator en de methode Tremmery het 
draagkrachtige inkomen slechts bepalend voor een evenredige verdeling van de 
kinderkost tussen de ouders. De handleidingen maken duidelijk dat de kost 
van het kind berekend wordt op basis van het volledige gezinsinkomen, voor 
enige aftrek van een ouderlijk reserve (Coemans, 2010; Pareto Services, 2016; 
Tremmery en Tremmery, 2005). Dit is niet het geval in de VOB-methode. De 
FAQ laat echter na om te melden dat dit niet alleen de kostenverdeling tussen 
de ouders, maar ook de kosten van het kind beïnvloedt. Deze worden dan 
berekend op basis van het draagkrachtige in plaats van het totale inkomen, 
waardoor het in acht nemen van bijkomende lasten in casu leidt tot een lagere 
onderhoudsbijdrage (Larcier Group, 2015a). In de Onderhoudsgeldcalculator 
kan de gebruiker er zelf voor kiezen om deze ouderlijke reserve ook vrij te 
stellen in de berekening van de kinderkosten, teneinde onrealistisch hoge 
kinderkosten te vermijden.

Tot slot kan een (schijnbaar) onevenwicht tussen de gevraagde inkomens-
en uitgavenbronnen discussie opwekken tussen de ouders. In de Tremmery-
methode zien we bijvoorbeeld dat er heel gedetailleerde kosten ingegeven 
kunnen worden, terwijl de vagere inkomensparameters (zie supra) er mogelijk 
toe leiden dat bepaalde inkomsten vergeten worden. Hoewel het in rekening 
brengen van onevenredig verdeelde lasten (bv. gedeelde leningen die verder 
afbetaald worden door één ouder) cruciaal is voor een billijke berekening, 
dient men als gebruiker evenzeer waakzaam te zijn voor een overmatige 
inkomensbescherming.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   237 5/06/18   09:50



238

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2017

5.2.4. Extreme inkomens

TABEL 6: CORRECTIE VOOR EXTREME INKOMENS

Hoge inkomens Lage inkomens
Renard
VOB X
Gezinsbond X X
Tremmery X X
Pareto

De kost van een kind wordt berekend in verhouding tot het gezamenlijke 
inkomen van de ouders. Naarmate men een hogere levenstandaard geniet, 
geeft men meer uit aan kinderen. Omgekeerd geldt dat gezinnen met een lager 
inkomen minder aan kinderen besteden (Brouwers, 2013). Bij extreem hoge 
of extreem lage inkomens geeft dit echter een vertekend beeld. Zo bekomt 
men met de basisformule van de methode Renard enorm hoge bedragen voor 
gezinnen met hoge inkomens, net omdat de berekening uitgaat van een lineaire 
stijging in uitgaven voor kinderen. Deze veronderstelling blijkt niet correct te 
zijn. Gezinnen in een sterkere financiële situatie sparen meer, waardoor er in 
realiteit minder budget vrij is voor kinderen dan wat er in de berekening van de 
onderhoudsbijdrage wordt opgenomen (Renard en Onkelinx, 2005). De VOB-
methode incorporeert daarom een inkomensplafond. Wanneer het individuele 
inkomen hoger is dan 4.000 EUR, wordt al wat deze limiet overtreft slechts 
aan 20% in rekening gebracht. Met andere woorden: een inkomen van 5.000 
EUR wordt omgezet naar 4.000 EUR + (20% x 1.000 EUR) = 4.200 EUR 
(Wustefeld, 2001). De Onderhoudsgeldcalculator voorkomt het te excessief 
uitvallen van onderhoudsbijdragen bij hoge inkomens door gebruikers een 
absoluut of procentueel spaarbedrag te laten ingeven dat volledig vrijgesteld 
wordt van de berekening (Coemans, 2010). De Pareto Simulator heeft geen 
ingebouwde begrenzing voor hoge inkomens, maar de handleiding raad aan 
om bij een inkomen dat sterk afwijkt van het Belgische gemiddelde (3.500 
EUR) een correctie toe te passen (Pareto Services, 2016).

Bij zeer lage inkomens is het reserveren van een bestaansminimum een eerste 
beschermingsmechanisme (zie supra). Indien beide ouders over een laag, weinig 
verschillend inkomen beschikken, loopt men evenwel het risico op een ‘alles of 
niets’-scenario, waarbij de ouder met het alsnog hoogste inkomen alle kosten 
op zich krijgt (Coemans en Windey, 2004). De Onderhoudsgeldcalculator 
waarschuwt daarom dat de procentuele inkomensverdeling kan leiden tot 
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incorrecte resultaten indien de som van de maandinkomens lager is dan 
tweemaal het leefloon van een alleenstaande met gezinslast. Bij lage inkomens 
treedt er een vertragingsmechanisme in werking waarbij de verrekening van het 
leefloon geleidelijk wordt afgebouwd. Zo vermijdt men bruuske overgangen in 
de verdeling van de kosten tussen beide ouders waarbij een van beide ouders 
nagenoeg alle kosten zou moeten dragen (Gezinsbond, 2017a).

De afwijkende berekening van de kinderkost in de methode Tremmery maakt 
dat er in principe sowieso een correctie gebeurt. Op basis van het gezinsinkomen 
wordt men namelijk ingedeeld in een van de tien inkomensdecielen, gebaseerd 
op de inkomensverdeling van de gehele bevolking. Bij ieder deciel hoort een 
gemiddeld uitgavenpatroon dat bepaalt hoeveel men binnen dat deciel aan 
kinderen besteedt. Het hebben van een extreem hoog dan wel extreem laag 
inkomen heeft bijgevolg geen invloed op de kinderkost voorbij de grenzen van 
het bijbehorende deciel. Kinderen wier ouders een (erg) laag inkomen hebben, 
zijn verzekerd van een minimumbudget terwijl via het principe van niet-
samendrukbare kosten (zie supra) ouders met een laag inkomen beschermd 
worden tegen onevenredig hoge uitgaven (Tremmery en Tremmery, 2005).

Bespreking
De Onderhoudsgeldcalculator topt hoge inkomens af via een spaarquote, 
maar bepalen hoeveel men na de breuk kan of zal sparen is niet eenvoudig. 
Bovendien brengt dit gevaar op misbruik met zich mee, gezien men op deze 
manier de resulterende onderhoudsbijdrage sterk kan manipuleren (Coemans, 
2010). Zowel in de handleiding als in de berekening (aan de hand van een 
waarschuwingsscherm) wordt hier dan ook expliciet op gewezen (Gezinsbond, 
2017a). Een mogelijk meer werkbare oplossing is bijvoorbeeld op voorhand 
excessief hoge inkomens herleiden tot een lager bedrag of een hoger gedeelte 
slechts voor een bepaald percentage te laten meetellen (Brouwers, 2013). Dit 
gebeurt automatisch in de VOB-methode en wordt duidelijk toegelicht op de 
FAQ-pagina. Bij de Pareto Simulator raadt de handleiding een correctie aan, 
maar geeft geen aanwijzing over hoe dit dient te gebeuren. De interne logica 
van de Tremmery-methode tot slot zorgt voor een impliciete correctie op 
extreme inkomens en staat duidelijk beschreven in de handleiding (Tremmery 
en Tremmery, 2005).

5.2.5. Besluit

Elke berekeningsmethode bepaalt de ouderlijke middelen op een eigen manier. 
Zo zien we sterke verschillen in de inkomensparameters en (fiscale) voordelen 
betrokken in de berekening, alsook hoe expliciet deze worden opgevraagd. We 
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zagen ook risico’s in termen van werkbaarheid, zowel vanwege de investering 
vereist voor het invullen van vele, eenvoudige gegevens, als vanwege 
onduidelijkheid bij het samenvatten van inkomen in een of enkele parameters. 
Voor een correct gebruik van de methoden is daarom transparantie, via goede 
en duidelijke instructies, van groot belang. Dit is niet alleen essentieel om te 
begrijpen wat de gevraagde parameters betekenen of waar men de info kan 
halen, maar ook om te begrijpen hoe men zelf wijzigingen kan doorvoeren en 
wat hier de (mogelijk nefaste) gevolgen van zijn. Toelichting over het aanpassen 
van het inkomen in het kader van fiscale optimalisaties, de financiële implicaties 
van het reserveren van inkomen voor de eigen noden van de ouders en de 
correctie van extreme inkomens is echter vaak beperkt. Anderzijds brengt een 
te uitgebreide handleiding mogelijk werkbaarheid in het gedrang. Zodus gaan 
werkbaarheid en transparantie hand in hand waarbij men, rekening houdend 
met de omvang en inhoud van de gevraagde gegevens, met uitgebreide maar 
bevattelijke instructies een evenwicht kan bereiken.

Hoe de methoden met inkomensgegevens omgaan, belicht tot slot 
verschillen in hun (theoretische) uitgangspunten. Zo acht de ene methode 
inkomensbescherming belangrijk voor een menswaardig bestaan, terwijl de 
andere dit niet doet om net de berekening volledig ‘in functie van het kind’ 
te stellen. Sommige methoden geven de gebruiker hier zelf een vrije keuze 
in. Hoewel dit flexibel oogt, doet dit vragen rijzen met betrekking tot de 
objectiviteit van de berekening. Om werkelijk tot een uniforme methode te 
komen, is eenduidigheid over zulke fundamentele aspecten van groot belang.

5.3. KOST VAN HET KIND

Na het vaststellen van het gezinsinkomen volgt het tweede luik in de berekening: 
het bepalen van de totale kinderkost. Hiervoor bevinden zich achter iedere 
methode rekenmodules die aan de hand van de leeftijdscoëfficiënten van de 
kinderen, het ouderlijke inkomen en het aantal kinderen in het huishouden de 
werkelijke kinderkost bepalen. Vaak kan de gebruiker zelf bijkomende gegevens 
ingeven of aanpassingen doen die een weerslag hebben op de resulterende 
kinderkost en de evenredige verdeling van deze kost tussen de ouders. Ook 
hier is een evaluatie van de werkbaarheid en transparantie bijgevolg nuttig.
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5.3.1. Uitgavenposten

TABEL 7: BEPALEN VAN DE KINDERKOST

Opsplitsing 
uitgaven

posten

Onderscheid 
verblijfs(on)
afhankelijk

Aanpassing 
hoogte 

uitgaven

Aanpassing 
kosten

verhouding 

Inkomens
onafhanke
lijke kosten

Renard
VOB X  X*  X*
Gezinsbond X X X X X
Tremmery X X X X X
Pareto X X X X

* Via selectie.

De basisformule van de Renard-methode berekent de kost van een kind als één 
geheel waar de gebruiker zelf niets meer aan kan wijzigen. Bovendien wordt 
de totale kost beschouwd als ‘verblijfsgebonden’, wat betekent dat als een kind 
30% van de tijd bij ene ouder blijft, deze ouder ook wordt geacht 30% van de 
totale kinderkost in natura te dragen. De andere methoden zijn verfijnder en 
voorzien zowel een opsplitsing van de kinderkost in meerdere uitgavenposten 
als een onderscheid tussen verblijfsgebonden en niet-verblijfsgebonden 
kosten. Zo deelt de VOB-methode de totale kinderkost op in voeding 
en lichaamsverzorging, huisvesting, vervoer en communicatie, kledij en 
persoonlijke voorwerpen, onderwijs en uitgaven voor gezondheidszorg, 
cultuur/recreatie en toerisme en andere goederen en diensten. De gebruiker 
kan hierbij zelf aanvinken welke uitgavenposten verblijfsgebonden zijn. Bij de 
Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator bestaat er een gelijkaardige 
opdeling naar verblijfsgebonden en niet-verblijfsgebonden kosten. Kosten 
voor wonen, energie, voeding en lichaamsverzorging zijn verblijfsgebonden 
kosten, terwijl kledij, gezondheidszorg, vervoer, communicatie en 
ontspanning niet-verblijfsgebonden zijn. Beide methoden berekenen tevens 
de schoolkost en laten de gebruiker toe bijkomende inkomensposten aan 
te geven. De Tremmery-methode berekent eerst de kost voor wonen en 
nutsvoorzieningen van het kind ten laste van iedere ouder, met vervolgens 
een categorie verblijfsgebonden kosten: voeding, vervoer en communicatie, 
zakgeld, ontspanning, reizen en gewone medische kosten. Hieraan kan 
de gebruiker zelf uitgaven voor kinderopvang toevoegen. Daarna worden 
verblijfsonafhankelijke kosten berekend, opgedeeld naar kosten afhankelijk 
van de levensstandaard (kledij, lichaamsverzorging, buitengewone medische 
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kosten en de zelf in te vullen buitengewone schoolkosten) en onafhankelijk 
van de levensstandaard (schoolkosten).

Het is mogelijk dat de werkelijke kost afwijkt van wat er wordt berekend. 
Zowel in de Pareto Simulator, de Onderhoudsgeldcalculator als de 
Tremmery-methode kan men daarom de statistisch berekende kost van 
iedere uitgavenpost vervangen door een reëel (hoger of lager) bedrag. In de 
Onderhoudsgeldcalculator en in de Tremmery-methode kan men dit voor 
ieder kind apart doen en men laat ouders per niet-verblijfsgebonden kost het 
percentage aangeven dat iedere ouder in natura op zich zal nemen, waardoor 
deze verdeling per post kan verschillen. De Pareto Simulator berekent slechts 
het totaal per uitgavenpost over alle kinderen heen en veronderstelt dat de 
ouder bij wie het kind gedomicilieerd is, alle gewone niet-verblijfsgebonden 
kosten op zich neemt. In de Onderhoudsgeldcalculator wordt de totale 
kost automatisch beperkt tot het beschikbare gezinsinkomen, na eventuele 
vrijstellingen van een bepaald inkomensgedeelte in de kostenberekening. 
Men kan tevens kiezen om de totale kost automatisch over de verschillende 
posten te verdelen volgens het gemiddelde uitgavenpatroon van Vlaanderen, 
Wallonië, Brussel of België, ofwel om de verdeling van de Pareto Simulator te 
gebruiken.12 Met de VOB-methode tot slot kan de hoogte van de kosten of 
de kostenverhouding niet vrij aangepast worden. Wel kan de gebruiker kiezen 
tussen de gemiddelde kostenverhouding uit verschillende jaaronderzoeken van 
de FOD Economie, opgesplitst naar gewest.

De basisformule Renard en de VOB-methode berekenen alle kosten op basis 
van het totale inkomen. In de andere methoden worden sommige uitgaven 
– zoals de schoolkost, extra medische kosten en kinderopvang – beschouwd 
als inkomensonafhankelijk, vanuit de verwachting dat deze kosten niet 
stijgen of dalen naargelang van het inkomen (toelagen en kortingen terzijde) 
(Coemans, 2010). Voor het bepalen van de studiekost wordt dan het studiejaar 
van het kind opgevraagd, waaraan een gemiddelde kost wordt gekoppeld. 
De Onderhoudsgeldcalculator is hierin het meest gedetailleerd. Vanaf het 
kleuteronderwijs kiest men een exact studiejaar, het middelbare onderwijs is 
opgedeeld in drie graden met onderscheid tussen ASO, BSO, TSO en KSO 
en bij zowel hoger onderwijs als universiteit kan men ofwel 1 ofwel 2 cycli 
kiezen, al dan niet met verblijf op kot. In de Tremmery-methode kan men 

(12)  Gegevens van de Huishoudbudgetonderzoeken van de Dienst Statistiek van de FOD 
Economie.
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kiezen tussen niet schoolgaand, kleuter- of basisonderwijs, het jaar van het 
middelbare onderwijs of universitaire dan wel hogeschoolstudies, al dan niet 
met verblijf op kot. De Pareto Simulator is beperkter en laat de gebruiker 
kiezen tussen kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs (al dan niet op kot), 
waarop de gemiddelde schoolkost van dit onderwijsniveau wordt bepaald. 
Voor inkomensonafhankelijke extra medische uitgaven en kinderopvang 
voorziet de Onderhoudsgeldcalculator een apart invulveld. De Pareto 
Simulator berekent alleen de gewone medische kosten en de FAQ meldt dat 
andere medische kosten onder buitengewone uitgaven vallen. De gebruiker 
kan evenwel bijkomende (medische) uitgaven en kosten voor kinderopvang bij 
‘zelf te definiëren kosten’ aangeven. De Tremmery-methode tot slot berekent 
zowel gewone als buitengewone medische kosten, maar beide zijn afhankelijk 
van het inkomen. Kinderopvang is dan weer een zelf in te vullen uitgavenpost.

Bespreking
Meteen valt op dat de methoden uiteenlopende uitgavenposten betrekken 
in hun berekening. Ook zien we verschillen in de opsplitsing naar 
verblijfsgebonden en niet-verblijfsgebonden kosten (bv. ontspanning en 
medische kosten zijn verblijfsgebonden bij de Tremmery-methode maar 
niet in de Onderhoudsgeldcalculator). In de Pareto Simulator behoren deze 
kosten ook tot de niet-verblijfsgebonden kosten, maar kan de gebruiker ervoor 
kiezen om ze op te nemen in de verblijfsgebonden kosten. Dit onderscheid 
is niet aanwezig in de basisformule van de methode Renard, die alle kosten 
als verblijfsgebonden beschouwt. Dit betekent dat als een kind 30% van de 
tijd bij een ouder verblijft, deze ouder verwacht wordt 30% van de totale 
kinderkost te dragen. Hierop kwam de kritiek dat dit vaak onrealistisch is 
(Brouwers, 2010a; Coemans, 2010). Terwijl de hoogte van uitgavenposten 
zoals wonen en voedsel inderdaad gebonden is aan hoe vaak het kind bij 
een ouder verblijft, is dit niet het geval voor bv. schoolkosten of nieuwe 
kledij, die ouders op eender welke manier kunnen verdelen. Bij de andere 
methoden houdt men daarom rekening met het verschil tussen wel en niet-
verblijfsgebonden kosten en zijn er vaak aanpassingen mogelijk in hun hoogte 
en verdeling. Te veel aanpassingsmogelijkheden zijn evenwel mogelijk nadelig 
voor de werkbaarheid. Zo voorziet de Tremmery-methode de mogelijkheid om 
niet alleen de reële kost, maar ook een voor de ouders aanvaardbare kost aan te 
geven. Dit houdt enerzijds rekening met de verwachte inkomensverlaging na 
de breuk, maar biedt anderzijds een vrijgeleide tot discussie en aanpassingen. 
Ook kan men in de Tremmery-methode en in de Onderhoudsgeldcalculator 
zelf bepalen hoe de niet-verblijfsgebonden kosten tussen de ouders verdeeld 

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   243 5/06/18   09:50



244

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2017

worden13, wat een getailleerde afstemming op de eigen situatie mogelijk laat. 
Dit vergt echter heel wat rekenwerk en goede afspraken tussen de ouders 
en het is vaak niet makkelijk om de financiële situatie na de scheiding in te 
schatten. Bij de Tremmery-methode en de Pareto Simulator kan men tevens 
de berekende kosten onbeperkt verhogen, waarmee men het risico loopt dat 
de uitgaven en de uiteindelijke onderhoudsbijdrage het inkomen onevenredig 
belasten of zelfs overstijgen.

Verantwoorde aanpassingen vereisen een goede en duidelijke handleiding. De 
Onderhoudsgeldcalculator biedt echter noch in het kostenoverzicht, noch in 
de handleiding toelichting over de verschillende uitgavenposten. Daarvoor 
verwijst de handleiding naar de studie “Mijn kind, duur kind?!”. Net zoals 
bij de inkomensberekening (zie supra) kunnen voorbeelden een belangrijke 
geheugensteun bieden om de kosten van een kind zo precies mogelijk weer 
te geven. Zo wordt in de Pareto Simulator en de Tremmery-methode iedere 
kostensoort toegelicht en worden de mogelijkheden en implicaties van 
aanpassingen beschreven (Pareto Group, 2017; Tremmery en Tremmery, 
2005). Behalve geeft de Pareto Simulator een waarschuwing wanneer de 
onderhoudsbijdrage te hoog is om het kind nog fiscaal ten laste te kunnen 
nemen. Ook in de VOB-methode krijgt de gebruiker bij iedere uitgavenpost 
een korte toelichting over wat ertoe behoort. De enige aanpassing die men 
hier echter kan doen, is aangeven welke kosten volgens de verblijfsregeling 
verdeeld worden en van welke bestaande kostenverhouding (opgesplitst naar 
jaar en gewest) men wil gebruik maken. Welk gewest van toepassing is indien 
de ouders op verschillende locaties wonen, wordt echter niet toegelicht in 
de handleiding. Bovendien zouden we de beperkte aanpassingsmogelijkheid 
van de kostenposten in de VOB-methode als nadelig kunnen beschouwen 
ten opzichte van de flexibiliteit van andere methoden. Anderzijds kan, vanuit 
het streven naar objectiviteit, veel vrijheid geven aan de gebruiker evenzeer in 
vraag worden gesteld. De beschreven verschillen tussen de methoden tonen 
namelijk de subjectiviteit aan van een ‘juiste’ verdeling en zelfs aan de hand 
van verschillende aanpassingen in dezelfde methode kunnen koppels met 
een gelijkaardige inkomens- en gezinssituatie heel uiteenlopende bedragen 
uitkomen.

(13)  Anders is dit volgens het inkomen/draagkracht van de ouders.
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Tot slot betrekken sommige methoden inkomensafhankelijke kosten voor 
scholing, gezondheid en kinderopvang. Door de uitgebreide lijst van specifieke 
opleidingsjaren in de Onderhoudsgeldcalculator is er een zeer precieze schatting 
van de gemiddelde schoolkost mogelijk. Met de Onderhoudsgeldcalculator, de 
Pareto Simulator en de Tremmery-methode kan tevens de berekende schoolkost 
eenvoudig worden aangepast in het kostenoverzicht. Wat de medische kosten 
betreft, kan er verwarring zijn over wat buiten de “gewone” medische kosten 
valt. Daarom voorziet de Onderhoudsgeldcalculator verduidelijking over wat 
men als extra (medische) kost kan invullen. Opnieuw zijn geheugensteunen 
van belang om de medische kost van het kind zo precies mogelijk te berekenen. 
De Tremmery-methode definieert buitengewone medische kosten als 
‘uitzonderlijke’ kosten, maar laat de concrete invulling hiervan vrij (Tremmery 
en Tremmery, 2005). Pareto Simulator berekent alleen gewone medische kosten 
en geeft de gebruiker enkele voorbeelden van buitengewone medische kosten 
die niet in de berekening betrokken worden. Teneinde gezondheidskosten op 
een correcte manier in te vullen, is het dus cruciaal dat de gebruiker in de eerste 
plaats zicht heeft op het onderscheid tussen gewone en buitengewone kosten. 
Hier gaat het volgende punt verder op in.

5.3.2. Buitengewone kosten

TABEL 8: BEREKENING EN AANPASSINGSMOGELIJKHEID VAN BUITENGEWONE KOSTEN

Buitengewone kosten
In berekening Zelf aanpassen

Renard
VOB X X
Gezinsbond  X*
Tremmery X X
Pareto  X*

* Verwijzing achteraf.

Het onderscheid tussen gewone en buitengewone kosten staat sinds de wet 
van 2010 formeel beschreven. De eerste categorie betreft “alle gebruikelijke 
kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind” (art. 203bis; 
§3, BW), die bepalend zijn voor de onderhoudsbijdrage. De buitengewone 
kosten zijn uitgaven die uitzonderlijk, noodzakelijk of onvoorzienbaar 
zijn en het resultaat van toevallige of ongewone gebeurtenissen. Dit betreft 
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bijvoorbeeld de inschrijving voor (zomer)kampen, grote schooluitstappen (bv. 
bosklassen), dringende ziekenhuiskosten, de huur van een kot (als deze kost 
niet is opgenomen in de onderwijskost zoals in de Onderhoudsgeldcalculator 
en de Pareto Simulator), etc. en vallen buiten het ‘gewone’ budget voor 
het kind. Buitengewone kosten behoren bijgevolg niet tot de gewone 
onderhoudsbijdrage maar worden wel, net als gewone kosten, evenredig tussen 
de ouders verdeeld (Brouwers, 2010b; Swennen, 2010).

In de basisformule van de methode Renard wordt niet naar dit onderscheid 
verwezen. De VOB-methode daarentegen voorziet een aparte sectie waar de 
gebruiker aan de hand van een uitgebreide drop-downlijst buitengewone 
kosten kan aangeven voor onder andere medische uitgaven, kosten voor hogere 
studies en kinderopvang. Er wordt gemeld dat deze buitengewone kosten 
niet meetellen in de berekening van de onderhoudsbijdrage en de gebruiker 
ziet op het einde van de berekening de verdeling van deze kosten tussen de 
ouders. De Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator vragen in de 
berekening zelf geen buitengewone kosten op. Wel wordt na de berekening 
van de onderhoudsbijdrage een procentuele verdeling van deze kosten tussen 
de ouders getoond, waaraan men zich kan houden indien deze zich voordoen. 
De Tremmery-methode tot slot betrekt geen ‘wettelijke’ buitengewone kosten, 
maar berekent zelf ‘buitengewone’ schoolkosten en ‘buitengewone’ medische 
kosten.

Bespreking
Buitengewone kosten vallen in principe buiten de regelmatig betaalde 
onderhoudsbijdrage en hoeven niet aan bod te komen bij de berekening. 
Dat dit wel gebeurt in de VOB-methode is dan ook slechts een bijkomende 
functionaliteit ten voordele van de gebruiker. De inclusie van deze gegevens 
maakt evenwel dat er moet verduidelijkt worden wat er onder buitengewone 
kosten valt. Vooral bij de Tremmery-methode is dit cruciaal, gezien hier geen 
begrenzing staat op de verhoging of verlaging van de uitgaven. Bovendien 
kan de berekening van ‘buitengewone’ schoolkosten en medische kosten 
verwarrend zijn voor de gebruiker. De VOB-methode voorziet daarom in de 
berekening zelf een uitgebreide lijst met buitengewone uitgaven die men in 
rekening kan brengen. Hoewel men hiermee een precieze inschatting bekomt 
van de kinderkost boven op de onderhoudsbijdrage, behandelt men slechts 
buitengewone uitgaven die op dat moment van toepassing zijn. Gezien 
hun ‘onvoorziene’ aard is een representatieve inschatting van toekomstige 
buitengewone kosten in principe onmogelijk. Daarboven vraagt het bedenken 
en berekenen van alle buitengewone kosten heel wat bijkomende inzet van 
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de gebruiker, wat de werkbaarheid niet ten goede komt. De procentuele 
verdeling van de Onderhoudsgeldcalculator en de Pareto Simulator biedt op 
dat vlak mogelijk een meerwaarde gezien dit, mits ongewijzigde inkomens- 
en bijdrageverhoudingen, eenvoudigweg alle onverwachte uitgaven evenredig  
tussen de ouders verdeelt. Bovendien wordt in de handleiding van de Pareto 
Simulator en de Onderhoudsgeldcalculator het principe van buitengewone 
kosten toegelicht met voorbeelden van uitgaven die hiertoe behoren 
(Gezinsbond, 2017a; Pareto Group, 2017). Dit is belangrijk om te voorkomen 
dat men buitengewone kosten in rekening brengt wanneer men bepaalde 
gewone berekende kosten wil aanpassen aan de eigen situatie.

5.3.3. Verblijfsregeling en meerkost

TABEL 9: VERBLIJFSREGELING EN MEERKOST BEPALEN

Verblijfsregeling
Meerkost

Zelf ingeven Keuzelijst
Renard X
VOB X X
Gezinsbond X X
Tremmery X X* X*
Pareto X

* Vermeld in handleiding.

De verblijfsregeling van het kind is een belangrijke factor ter verrekening 
en toekenning van de verblijfsgebonden kosten. Zo houdt men rekening 
met het gedeelte van de kosten dat ouders reeds op zich nemen door het 
kind te huisvesten (Brouwers, 2010). In de Onderhoudsgeldcalculator 
kan men aan de hand van een schuifbalk tot op twee cijfers na de komma 
het tijdspercentage aangeven dat het kind bij iedere ouder verblijft. Bij de 
Tremmery-methode en de basisformule Renard geeft men de verblijfsregeling 
tevens in termen van een percentage in. De VOB-methode vraagt de gebruiker 
allereerst of er een gedeeld verblijf is en vervolgens of deze gelijkelijk verdeeld 
is tussen de ouders. Indien niet, kan de gebruiker uit een uitgebreide drop-
downlijst de verblijfsduur bij de niet-primaire ouder kiezen, gaande van “6 
uren per week/312 uren per jaar/3,56%” tot “9 dagen/5 dagen en helft van de 
vakanties/40%”. Men kan dit ook personaliseren door zelf een percentage in 
te geven. De Pareto Simulator werkt tevens met een drop-downlijst maar deelt 
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de verblijfsregeling op naar schooljaar en alle vakantieperiodes. Afhankelijk 
van de periode krijgt men een lijst dat het aantal dagen, dan wel weken, in die 
periode verdeelt tussen moeder en vader.

Een kind in twee huishoudens grootbrengen, brengt een onvermijdelijke 
meerkost met zich mee. Terwijl bepaalde kosten (bv. voedsel) verdeeld 
worden tussen ouders, worden andere (bv. slaapkamer, meubilair, speelgoed) 
dubbel betaald (Melli en Brown, 1994; Venohr en Griffith, 2005). Alleen in 
de Onderhoudsgeldcalculator kan men hier rekening mee houden door een 
procentuele meerkost aan te geven. Standaard staat deze op 30%. De gebruiker 
kan dit percentage zelf aanpassen, alsook kiezen op welke uitgavenposten de 
meerkost wordt toegepast. Standaard geldt dit voor wonen, kledij, vervoer 
en communicatie, maar niet voor energie, voeding en gezondheidszorg en 
cultuur. De leeftijdscoëfficiënt ter berekening van deze kosten wordt dan 
stapsgewijs verhoogd naargelang het kind vaker bij de niet-residentiële ouder 
verblijft en de ingegeven meerkost is pas volledig van toepassing wanneer 
het kind minstens 24,5% van de tijd (één op twee weekends en de helft van 
de schoolvakanties) bij iedere ouder verblijft (Coemans, 2010; Coemans en 
Windey, 2004). In de Tremmery-methode tot slot wordt in de berekening 
van de kinderkost impliciet rekening gehouden met de meerkost, al kan de 
gebruiker dit niet expliciet aanpassen (Thion en Callebaut, 2013).

Bespreking
In de realiteit zijn alle verblijfsverhoudingen mogelijk, gaande van 1% bij de 
ene ouder tot 50% bij beide ouders. Hoewel de Onderhoudsgeldcalculator 
zulke precisie toelaat, zijn hier ook enkele beperkingen aan verbonden. Ten 
eerste geeft de schuifbalk de tijdsspanne van het verblijfspercentage niet aan. 
Er is een belangrijk kwalitatief verschil tussen bv. een vierde van de tijd op 
maand- versus op jaarbasis. In het laatste geval is het mogelijk dat een kind 
slechts de vakantieperiodes bij die ene ouder doorbrengt, terwijl een verblijf 
van 25 percent per maand impliceert dat een ouder het kind zowel tijdens de 
vakantie als tijdens schoolperiodes opvangt – met verschillende gevolgen voor 
de uitgaven (bv. geen vervoer naar hobbyclubs in de vakantie) (Melli, 1999). 
Bovendien is het niet altijd eenvoudig om de verblijfsregeling in procentuele 
termen te schatten, zeker indien de tijdsspanne niet gekend is. Daarom 
staat in de handleiding van de Tremmery-methode duidelijk vermeld dat 
de tijdsspanne verwijst naar een volledig jaar en worden enkele voorbeelden 
van verblijfsregelingen gegeven, gaande van bilocatie (50%/50%) tot om de 
veertien dagen twee dagen bij de vader zonder verlofdagen (86%/14%). De 
gebruiker wordt desondanks aangemoedigd om het verblijfspercentage zo 
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exact mogelijk uit te rekenen (Tremmery en Tremmery, 2005). Dit is niet 
mogelijk in de Pareto Simulator, die alleen via drop-downlijsten werkt. Via de 
opsplitsing naar school- en vakantieperiodes houdt de methode wel rekening 
met de mogelijkheid dat een kind verschillende verblijfsregelingen heeft 
naargelang van de periode – wat gezien het verschil tussen bv. de zomervakantie 
en het krokusverlof een grote impact kan hebben op de kostenverhouding. 
Met de VOB-methode kan dan weer wel zelf een procentuele verblijfsregeling 
ingegeven worden, en kan als een selectie gemaakt worden in de drop-
downlijst, die de verblijfsregeling in week- en in jaartermen uitdrukt.

Wetenschappelijk onderzoek benadrukt dat het grootbrengen van een 
kind in twee huishoudens een meerkost met zich meebrengt. De precieze 
omvang hiervan is afhankelijk van de concrete verblijfsregeling en de reeds 
bestaande kinderkost (Melli en Brown, 1994). De handleiding van de 
Onderhoudsgeldcalculator geeft dan ook aan dat 30% mogelijk een over- of 
onderschatting is van de gemiddelde kostentoename en laat de gebruiker de 
meerkost zelf aanpassen (Gezinsbond, 2017a). De handleiding geeft echter 
geen duidelijke toelichting over het gebruik en de implicaties van deze 
parameter, waardoor men op eigen overwegingen is aangewezen om de hoogte 
van de meerkost en de betrokken uitgavenposten te bepalen. Bovendien 
toont onderzoek aan dat zelfs bij een occasioneel verblijf bij de betalende 
ouder de kosten van deze ouder meteen significant verhogen, terwijl die van 
de primaire residentie niet meteen terugvallen (Melli, 1999). Toch kent de 
Onderhoudsgeldcalculator de meerkost stapsgewijs toe, terwijl er over het 
verschil tussen de directe en stapsgewijze toepassing geen toelichting wordt 
gegeven. In de andere methoden kan de gebruiker de meerkost niet rechtstreeks 
wijzigen. Wel kan men in de Tremmery-methode de statistisch berekende 
kost aanpassen, maar dit vereist opnieuw eigen kennis. Het gebrek aan een 
duidelijke handleiding maakt de meerkost een moeilijk werkbare parameter 
die bij foutief gebruik tot onrealistische kostenverhoudingen kan leiden.

5.3.4. Verdeling van kosten

Wanneer alle vereiste gegevens ingegeven, berekend en/of aangepast zijn, 
worden de kosten evenredig verdeeld tussen de ouders. In casu houdt dit het 
verschil in tussen het inkomenspercentage van beide ouders van het totale 
gezinsinkomen (wat men moet bijdragen) en de kost die via verblijf of via 
afspraken door iedere ouder reeds gedragen wordt (na aftrek van ontvangen 
toelagen). Een surplus voor de ene en een tekort voor de andere ouder geeft 
aan dat een onderhoudsbijdrage verschuldigd is. Met de basisformule van de 
methode Renard bekomt men eenvoudigweg een maandelijks bedrag voor 
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alle kinderen tezamen. In de Tremmery-methode krijgt men zowel het totale 
verschuldigde maandbedrag als een opsplitsing naar ieder kind. De resultaten 
van de andere methoden zijn uitgebreider. Bij de Pareto Simulator wordt 
de algemene situatie weergegeven (de verblijfsregeling, wie het kindergeld 
ontvangt, wie de (niet-)verblijfsgebonden kosten betaalt), alsook de te betalen 
maandelijkse bijdrage in totaal en per kind. Bovendien worden nog het 
fiscale voordeel en de draagkracht (voor buitengewone kosten) weergegeven. 
De resultaatberekening van de Onderhoudsgeldcalculator geeft, behalve de 
maandelijks te betalen onderhoudsbijdrage, een stap-voor-stap-overzicht van 
de kostenverdeling tussen de ouders, het resultaat per kind, het resultaat per 
kostensoort en de verdeelsleutel voor de buitengewone kosten weer. De VOB-
methode tot slot toont een beknopte samenvatting van de kostenverdeling, 
een ruim overzicht van de budgetgegevens en wegingscoëfficiënten, alsook een 
verdeling van de ingegeven buitengewone kosten voor zowel de kinderen als 
de ouders.

5.3.5. Besluit

De kinderkost is een complex gegeven. Hoewel gemiddelden in sommige 
gevallen een realistisch beeld scheppen, kunnen uitgavenpatronen sterk 
verschillen van gezin tot gezin. Met uitzondering van de methode Renard 
kan de gebruiker daarom wijzigingen aanbrengen of toevoegingen doen 
aan de berekening. Deze flexibiliteit is echter moeilijk werkbaar indien 
de gebruiker deze aanpassingen niet inzichtelijk kan doorvoeren. Zo zijn 
sommige uitgavenposten rechtlijnig (bv. voedsel) terwijl er over anderen 
heel wat discussie kan ontstaan (bv. waartoe behoort sportkledij – kledij of 
ontspanning?). Om toekomstige uitgaven evenredig te verdelen moet men 
bovendien weten aan welke ouder de niet-verblijfsgebonden kosten worden 
toegekend, wat buitengewone kosten zijn en of er al dan niet een meerkost 
is berekend. Hoewel een exhaustieve opsomming van iedere mogelijke kost 
onmogelijk – en onwerkbaar – is, is een voldoende uitgebreide handleiding 
wel cruciaal om het bepalen van de kinderkost in goede banen te leiden.

Net zoals bij de inkomensberekening is dus ook hier de tweedeling tussen 
werkbaarheid en transparantie van belang. Ook doet de verscheidenheid 
waarmee de methoden de kinderkost bepalen, opnieuw vragen rijzen met 
betrekking tot objectiviteit. Verschillen in uitgavenposten, kostenverhoudingen 
en premissen zoals buitengewone kosten en de meerkost tonen aan dat 
uniformiteit nog veraf is.
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6. CONCLUSIE

Terwijl de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve 
berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor 
hun kinderen enkele bepalingen vastlegde waaraan de begroting van 
onderhoudsbijdragen moest voldoen, beschikt België tot op heden niet 
over een uniforme berekeningsmethode (Brouwers, 2013). Het gegeven dat 
de meest gebruikte methoden in gelijkaardige gezins- en inkomenssituaties 
uiteenlopende bedragen suggereren, wekt dan ook onzekerheid en de perceptie 
van willekeur op (Orde van de Vlaamse Balies, 2010; Senaeve, 2010; Thion en 
Callebaut, 2013). Voorgaand onderzoek toont echter dat de VOB-methode, 
de Tremmery-methode en de Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond14 
– ondanks verschillen in rekencoëfficiënten en resultaten – voldoen aan 
de recentste wettelijke bepalingen (Thion en Callebaut, 2013). Met ieder 
instrument zou dan ook een billijke en objectieve berekening gemaakt kunnen 
worden – althans, indien deze op een correcte manier uitgevoerd wordt. Een 
foutieve omgang met een valide methode kan namelijk evenzeer tot onjuiste 
bedragen leiden.

Dit artikel bouwt verder op voorgaand onderzoek door de hieruit ontleende 
aspecten van toegankelijkheid, werkbaarheid en transparantie kritisch te 
benaderen vanuit het tot nog toe onderbelichte gebruikersperspectief. We 
vergelijken vijf bekende berekeningsmethoden: de methode Tremmery, de 
Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond, de Pareto Simulator en de 
vernieuwde (VOB) zowel als de oorspronkelijke methode Renard waarin (met 
uitzondering van Tremmery) alle methoden hun grondslag vinden. Met het 
oog op het aanhoudende debat over de objectivering van onderhoudsbijdragen 
voor kinderen en het bekomen van een uniforme Belgische berekeningswijze 
biedt deze vergelijking relevante inzichten in de reële moeilijkheden en 
(gebruiks)beperkingen van de onderzochte instrumenten. Wat toegankelijkheid 
betreft, stelt zich allereerst de vraag of een uniforme methode, vanuit sociale 
overwegingen, wel betalend kan zijn. Ook zou deze in meerdere talen 
beschikbaar moeten zijn teneinde in het hele land gebruikt te kunnen worden. 
Inhoudelijk dient zulke methode in alle (gezin)situaties bruikbaar te zijn, wat 
vanwege de veelheid aan nieuwe familieverbanden een ruime interpretatie 
vergt. Voor een uniforme methode is het bovendien van groot belang dat deze 
voor iedereen begrijpelijk en door iedereen bruikbaar is. Dit brengt ons tot de 
trade-off tussen werkbaarheid en transparantie die we vaststelden bij de twee 

(14)  In het verlengde daarvan ook de vereenvoudigde Pareto Simulator.
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centrale factoren van de berekening van onderhoudsbijdragen. In zowel het 
bepalen van de ouderlijke middelen als het begroten van de kinderkost zien 
we dat de oorspronkelijke Renard-methode de minste gegevens opvraagt, de 
minste toevoegingen of beschermingen voorziet en de minste aanpassingen 
van berekeningsparameters toelaat. Hoewel deze beperkte omvang 
eenvoudiger lijkt dan andere methoden, gaat er – enigszins paradoxaal – 
complexiteit schuil achter ruime parameters, gezien ze net onduidelijkheid 
en discussie kunnen opwekken. Een werkbare omvang garandeert dan ook 
geen werkbare parameters. Tegemoetkomend aan de recentste wettelijke 
bepalingen nemen de andere methoden meer elementen in rekening dan de 
Renard-methode. Hoewel het opsplitsen van complexe gegevens in kleinere 
facetten als ‘inkomen’ of ‘kinderkost’ werkbaarder maakt, schuilen ook daar 
belangrijke caveats. Zo creëert het opvragen van meerdere gegevens bijkomend 
werk voor de gebruiker, vooral indien er niet onmiddellijk gekende gegevens 
gevraagd worden. ‘Kleinere’ parameters kunnen ook minder relevant lijken. 
Aanpassingsmogelijkheden bieden dan weer flexibiliteit, maar introduceren 
tevens complexiteit en vragen een grotere tijdsinvestering. Bijgevolg blijft 
de beperkte omvang van de oorspronkelijke Renard-methode – hoewel 
deze niet volledig overeenkomt met de huidige wettelijke voorschriften – 
mogelijk een nuttige leerschool. Hoe dan ook is een voldoende omvangrijke 
en transparante handleiding van groot belang; een eis waar momenteel nog 
niet alle instrumenten aan voldoen. Tegelijk merken we dat een te veel aan 
informatie evenzeer de werkbaarheid kan verlagen, aangezien het bijkomende 
tijd en aandacht vraagt van de gebruiker. Het precaire evenwicht tussen 
eenvoud en flexibiliteit en hoe dit een uitwerking heeft op de trade-off tussen 
werkbaarheid en transparantie, is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor 
toekomstige beleidsoverwegingen.

Achter de expliciete verschillen in de besproken parameters bevindt er 
zich tot slot een grote verscheidenheid in de theoretische, sociale en 
financiële uitgangspunten van de methoden. Nog meer dan de eigenlijke 
rekencoëfficiënten zijn deze veronderstellingen mogelijk de grootste uitdaging 
in het kader van uniformisering. Wil men inkomensbescherming voorzien, of 
dient de berekening volledig ‘in functie’ van het kind te gebeuren? Welke fiscale 
correcties zijn wel en niet van belang? Welke kostenverhouding reflecteert 
uitgavenpatronen voor kinderen het best? Dient een buitengewone kost of 
meerkost in rekening te worden gebracht? Is het aanvaardbaar om flexibiliteit 
toe te laten door de gebruiker zelf aanpassingen te laten doen, of ondermijnt 
dit net uniformiteit? Dit zijn slechts enkele vragen die zich opdringen met het 
oog op de objectivering van de berekening van onderhoudsbijdragen in België. 
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Om werkelijk tot een uniforme methode te komen, is eenduidigheid over zowel 
de concrete inhoud van de methode als achterliggende veronderstellingen 
van groot belang. De uitgebreide beschrijvingen in dit artikel en de kritische 
inzichten met betrekking tot (gebruiks)beperkingen kunnen een bijdrage 
leveren voor dit moeilijke debat.
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In internationaal onderzoek wordt België vaak gerangschikt bij de koplopers 
op het vlak van zwartwerk en sociale fraude.1 Beide fenomenen leiden tot 
een daling van de middelen die beschikbaar zijn voor de financiering van 
de sociale zekerheid, tot concurrentievervalsing tussen werkgevers en tot 
bestaansonzekerheid van werknemers. Op termijn kunnen zij het ‘sociaal 
contract’ in gevaar brengen. Het is bijgevolg belangrijk dat openbare diensten, 
met name de sociale inspectiediensten, voldoende gewapend zijn om deze 
fenomenen te bestrijden. Om historische redenen kent ons land niet één 
polyvalente dienst voor de opsporing van sociale fraude, maar verschillende 
diensten die belast zijn met de uitoefening van het toezicht op de naleving van 
de sociale wetten in de hen toevertrouwde domeinen.

Sinds het begin van de jaren negentig, uiten politici openlijk de wens – die 
soms concreet effect sorteerde – om de samenwerking tussen die diensten 
te versterken of zelfs één enkele sociale inspectie op te richten om de strijd 
tegen de sociale fraude doeltreffender te maken. Zo werd in 1993 een eerste 
samenwerkingsprotocol gesloten om de strijd tegen de arbeid van illegaal op 
het Belgische grondgebied verblijvende personen te versterken. De regering 
wilde de sociale fraude werkelijk te lijf gaan. Tien jaar later werden nieuwe 
organen belast met coördinatieopdrachten: enerzijds de Federale Raad 
voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en, anderzijds, 

(1)  Zie bv. J. Pacolet en A. Marchal (eds.), Zwartwerk en fraude: een bedreiging voor de 
verzorgingsstaat in België en Europa, BTSZ, 2003, nr. 3, pp. 683-1047; F. Schneider, The influence 
of the economic crisis on the underground economy in Germany and the other OECD-countries in 
2010: a (further) increase, Linz, Johannes Kepler University, 2010, www.econ.jku.at/members/
Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcOECD2010.pdf, 10 p.; F. Schneider, The 
shadow economy and shadow economy labour force: what do we (not) know?, Bonn, Institute for 
the Study of Labor (IZA), discussion paper n° 5769, 2011, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1867038, 66 p.
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de arrondissementscellen, voorgezeten door de arbeidsauditeurs.2 In 2006 
verving een nieuwe wet de federale raad door de Sociale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (SIOD), waarvan de rol werd versterkt.3 Het doel van die 
hervormingen bestond erin de taken beter te verdelen en de samenwerking te 
bevorderen zowel tussen de verschillende sociale-inspectiediensten onderling, 
als tussen de sociale inspectiediensten en de arbeidsauditoraten. 

De versterking van die samenwerking heeft belangrijke gevolgen gehad voor 
de werking en organisatiecultuur van de betrokken instellingen. Dankzij een 
uitbreiding van hun personeelsbestand konden de arbeidsauditoraten zich 
beter focussen op hun strafrechtelijke opdrachten. De sociale-inspectiediensten 
moeten steeds meer onderzoeken uitvoeren op vraag van de arbeidsauditoraten, 
als gevolg van de samenwerkingsprotocollen en hun aanwezigheid in de 
arrondissementscellen. Maar zoals het arbeidsauditoraat zich nog onderscheidt 
van het openbaar ministerie dat de klassieke misdrijven vervolgt, behield ook 
elke sociale-inspectiedienst een eigen arbeidscultuur.

Sinds 1 juli 2017, is de algemene directie Sociale Inspectie van de Federale 
Overheidsdienst Sociale zekerheid geïntegreerd in de inspectiediensten van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).4 Die opslorping zal worden gevolgd 
door een gelijkaardige transfer van inspectiediensten van de FOD Sociale 
Zekerheid naar het RSVZ, wat het sociale statuut van de zelfstandigen betreft.5 
De overgang van een ‘ministerie’ naar een socialezekerheidsinstelling met een 
paritair samengesteld beheerscomité kan een belangrijke invloed hebben op de 
werking van de betrokken diensten.

Het voorliggende dossier bevat de akten van een studienamiddag, gewijd aan 
de herschikking van de sociale-inspectiediensten en georganiseerd op 19 mei 

(2)  Wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale 
arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen, B.S., 10 
juni 2003, opgeheven bij Programmawet (I) 27 december 2006.
(3)  Art. 309-327 Programmawet (I) 27 december 2006, B.S., 28 december 2006. Sindsdien 
zijn de bepalingen met betrekking tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de 
arrondissementscellen opgenomen in het Sociaal Strafwetboek (art. 3-15).
(4)  KB 6 juni 2017 houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie van de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, B.S., 
12 juni 2017.
(5)  Actieplan 2018 tegen sociale fraude en sociale dumping, actie nr. 46, p. 37,  
www.philippedebacker.be/sites/default/files/Actieplan%20Soc%20Fraudebestrijding.pdf.
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2017 door het Centre de recherches criminologiques et het Centre de droit 
public, beide van de Université libre de Bruxelles en de Vakgroep Publiekrecht 
van de Vrije Universiteit Brussel.6 In de eerste bijdrage onderwerpt Kim 
Loyens de hervorming aan een kritische analyse en onderstreept zij, vanuit 
een organisatiesociologische benadering, de voorwaarden voor het welslagen 
ervan. In de tweede bijdrage overlopen Kristof Salomez en Jan-Pieter Bogaert 
eerst de belangrijke juridische problemen die voortvloeien uit de versnippering 
van de sociale-inspectiediensten. Zij onderzoeken vervolgens of de hervorming 
daarvoor een geschikte remedie is. In het verlengde van beide complementaire 
bijdragen formuleert Fabienne Kéfer enige concluderende beschouwingen.

De auteurs van de drie voorliggende bijdragen hebben hun voordeel kunnen 
doen met de gedachtewisseling tijdens het panelgesprek en het debat met het 
publiek. Verschillende betrokken actoren hebben bij die gelegenheid hun 
zienswijze te kennen gegeven over de opportuniteit van de hervorming en 
de voorwaarden voor het welslagen ervan: Karel Deridder, directeur-generaal 
van de inspectiediensten van de RSZ; Christophe Hanon, arbeidsauditeur 
van Waals-Brabant; Jean-Claude Heirman, gewezen directeur-generaal van 
de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, thans directeur-generaal 
van de juridische diensten van de RSZ; Bruno Lietaert, raadsheer in het 
Arbeidshof Gent en Nadine Meunier, substituut-generaal in het auditoraat 
generaal Brussel.

(6)  Die studienamiddag werd georganiseerd door de auteurs van het voorliggende woord vooraf, 
in samenwerking met Charles-Eric Clesse, docent aan de ULB en arbeidsauditeur Henegouwen, en 
Pierre Van der Vorst, em. prof. aan de ULB et ere-administrateur-generaal van de RSZ.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   263 5/06/18   09:50



371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   264 5/06/18   09:50



265

NAAR ÉÉN SOCIALE INSPECTIE: 
EEN KWESTIE VAN CULTUUR?

DOOR KIM LOYENS
Universitair docent, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

INLEIDING

Op 1 juli 2017 werd de algemene directie Sociale Inspectie (SI) van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid) geïntegreerd 
in de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 
Dit gebeurde naar aanleiding van de beslissing van de Ministerraad van 10 
november 2016, mede op basis van voorbereidend werk door een taskforce 
die de taken en bevoegdheden van diverse inspectiediensten in kaart bracht. 
De betreffende diensten hadden dus niet veel tijd voor de realisatie van de 
hervorming.  Deze herschikking van sociale-inspectiediensten volgt na een reeks 
van hervormingen die werd ingezet vanaf het begin van de jaren 1990.1 Het 
doel van deze hervormingen was om de samenwerking tussen de verschillende 
inspectiediensten op het terrein van sociale wetten te verbeteren, en daarmee 
de slagkracht van deze diensten in hun strijd tegen sociale fraude en illegale 
arbeid te versterken. De ingezette middelen waren diverse opeenvolgende 
samenwerkingsprotocollen en de oprichting van coördinerende organen, zoals 
de arrondissementscellen onder leiding van de arbeidsauditeurs en de Federale 
raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, die in 2006 
werd vervangen door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). 
De huidige hervorming is fundamenteler van aard, omdat het niet louter de 
samenwerking tussen afzonderlijke diensten beoogt, maar via versmelting de 
eigenheid van de betrokken diensten aantast, waardoor na de fusie minder 
ruimte is voor een eigen organisatiecultuur en werkwijze in beide diensten.

Uit onderzoek blijkt dat fusies in veel gevallen mislukken. Afhankelijk van de 
specifieke studie en de definitie van succes die onderzoekers gebruiken, worden 
faalcijfers van 70 tot 90% genoemd (Cartwright en Schoenberg, 2006). Vaak 

(1)  Zie hierover de bijdrage van Kristof Salomez en Pieter-Jan Bogaert.
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wordt verwezen naar problemen op het gebied van organisatiecultuur als 
doorslaggevende factor in het mislukken van een fusie (Schraeder en Self, 
2003). Meer positief geformuleerd is er in 10 tot 30% (en bij sommige studies 
zelfs 50%) van de fusies wel kans tot slagen.

Deze bijdrage2 stelt de vraag welke factoren bijdragen aan een geslaagde 
fusie en op welke risico’s men moet anticiperen bij de uitwerking ervan. Aan 
de hand van het 7S-model van Peters, Waterman en Jones (1982) wordt 
nagegaan wat de rol is van harde en zachte factoren bij het voorbereiden en 
uitvoeren van een fusieproces, en wat we daaruit kunnen leren in de context 
van de samensmelting van sociale-inspectiediensten. Wat zijn de vragen die de 
initiatiefnemers en uitvoerders van deze hervorming moe(s)ten stellen, welke 
rol hebben culturele verschillen bij een fusieproces en wat zijn de risico’s als 
organisatiecultuur te weinig aandacht krijgt in een dergelijk proces? Dit soort 
kritische vragen staat centraal in deze bijdrage.

In een eerste deel wordt een algemene toelichting gegeven van de componenten 
van het 7S-model, hun samenhang en hoe ze vertaald kunnen worden naar de 
context van een fusie (1.). Dan volgt in deel twee een bespreking van de vraag 
of de hervorming van de sociale-inspectiediensten mogelijk uit balans is door 
een te grote nadruk op harde factoren, zoals strategie, structuur en systemen 
(2.). In deel drie wordt een oproep gedaan om bij de volgende stappen in de 
implementatie van deze hervorming oog te (blijven) hebben voor de zachte 
kant van de fusie via gedeelde waarden, duidelijke kerncompetenties en 
een participatieve managementstijl (3.). In het vierde en laatste deel zal tot 
slot aan de hand van het model voor organisatieverandering van Kotter een 

(2)  Voor de uitwerking van die bijdrage werd een beroep gedaan op volgende bronnen over de 
hervorming:
 officiële communicatie over de hervorming via de media;
 presentatie voor medewerkers bij de geïntegreerde inspectie ‘Op weg naar een geïntegreerde 
inspectie. Gezamenlijke informatiesessie RSZ en Sociale Inspectie’, 2016, verzorgd door Koen 
Snyders (administrateur-generaal, RSZ), Philippe Benoit (Organisatie en Ontwikkeling, RSZ), 
Jean Claude Heirman (voormalig directeur-generaal Sociale Inspectie, momenteel directeur-
generaal Juridische Diensten, RSZ), Karel Deridder (directeur-generaal, RSZ-inspectie), Stefan 
Leo (Sociale Inspectie) en Anne Kirsch (adjunct-administrateur-generaal, RSZ);
 analyse van de hervorming door studenten criminologie van de KU Leuven (De Craen, B., 
Degraen, A., Cornelis, N., Verschooten, M. en Romsée, C., 2017) voor het vak Organisatiegerichte 
Methoden van de Criminologische Interventie onder begeleiding van prof. Jeroen Maesschalck 
en Astrid Van Den Broeck;
 informeel gesprek met een leidinggevende binnen de RSZ-inspectie.
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stappenplan worden voorgesteld om maatregelen bij elk van de 7S-en binnen 
een fusieproces doeltreffend en gefaseerd in te voeren (4.).

1. HET 7S-MODEL

1.1. SITUERING VAN HET MODEL IN DE ORGANISATIEWETENSCHAPPEN

Het 7S-model werd ontwikkeld door organisatieadviseurs van McKinsey. 
Het kwam tot stand na een grootschalige studie in de Verenigde Staten naar 
excellente organisaties. De onderzoekers wilden in deze studie nagaan waarom 
bepaalde bedrijven er – in tegenstelling tot andere bedrijven – in slaagden 
het hoofd te bieden aan de economische crisis eind jaren zeventig (Peters, 
Waterman en Jones, 1982). Waarom waren sommige bedrijven succesvol in 
tijden dat andere bedrijven dat niet waren? De studie kreeg kritiek wegens  
simplificering (wat tegelijkertijd ook de kracht van de studie is, zie bv. 
Newstrom, 2002), het ontbreken van belangrijke methodologische informatie 
(Cleverley en Stetson, 1985; Guest, 2001), maar vooral omdat sommige van 
de geselecteerde ‘excellente’ bedrijven het enkele jaren na de studie minder 
goed deden of zelfs failliet gingen (Aupperle, Acar en Booth, 1986). Niettemin 
hebben de factoren die Peters et al. (1982) toen identificeerden, en het model 
dat eruit voortkwam, grote invloed gehad op het denken over organisatiecultuur 
in de organisatiewetenschappen. Het globale argument van het model is dat 
succesvolle organisaties niet enkel investeren in harde variabelen (hardware), 
zoals strategie, structuur en systemen, maar ook in zachte variabelen (software), 
zoals skills, personeel (staff) en managementstijl (style). Bovendien is er binnen 
excellente organisaties sprake van gedeelde waarden (shared values). Al deze 
variabelen samen vormen de 7S-en die een sterke onderlinge samenhang 
moeten vertonen wil een organisatie succesvol zijn.3

De organisatieadviseurs van McKinsey hebben dit model dus niet specifiek 
ontwikkeld om fusioneringsprocessen te analyseren, maar het model biedt wel 
mogelijkheden om na te denken over de vraag welke factoren van belang zijn 
bij het samenvoegen van organisaties. We weten immers uit onderzoek dat 
het bij een fusie heel belangrijk is om oog te hebben voor cultuurverschillen 
tussen de diensten of organisaties die samengevoegd worden, en inspanningen 
te doen om deze te overbruggen (Schraeder en Self, 2003). Het 7S-model 

(3)  Voor een visuele weergave van het model, zie: https://www.strategicmanagementinsight.com/
tools/mckinsey-7s-model-framework.html.
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biedt praktische handvatten om na te gaan welke culturele factoren van belang 
zijn bij een fusie, en op welke terreinen botsingen tussen organisatieculturen 
verwacht kunnen worden.

1.2. EEN BALANS TUSSEN HARDWARE EN SOFTWARE IN ORGANISATIES

Het 7S-model bestaat uit drie harde en vier zachte variabelen of factoren. De 
harde factoren (hardware) zijn instrumenteel van aard. Ze proberen gewenst 
gedrag van medewerkers en managers af te dwingen. De zachte factoren 
(software) richten zich daarentegen op de motivatie van medewerkers. Door 
hun verwachtingen in kaart te brengen en erop in te spelen, proberen ze een 
stimulans te zijn voor goed presteren.

De hardware van een organisatie bestaat uit de strategie, structuur en 
systemen. De strategie verwijst naar de doelstellingen van een organisatie en 
de middelen om deze te bereiken. De structuur bestaat uit de taakverdeling, 
formele bevoegdheden en coördinatiemechanismen binnen organisaties. 
Dit organisatieaspect komt bijvoorbeeld tot uiting in het organogram 
waarin de hiërarchische niveaus en coördinerende organen worden 
weergegeven. Het onderdeel ‘systemen’ wordt heel breed ingevuld binnen 
het 7S-model. Het behelst alle formele en informele werkwijzen, procedures 
en communicatiestromen. Dit betreft bijvoorbeeld de overlegstructuren en 
besluitvormingsprocedures.

Onder de software verstaan Peters et al. (1982) het personeel (staff ), 
kerncompetenties van de organisatie (skills), de managementstijl (style) en 
gedeelde waarden (shared values). Bij de personeelscomponent (staff ) staat de 
vraag centraal wat het profiel is van manager en medewerkers, in de vorm van 
kennis, expertise, ervaring en deskundigheid, maar ook wat hun verwachtingen 
en behoeften zijn. Motivatie van medewerkers is immers cruciaal bij succesvolle 
organisaties. Bij kerncompetenties (skills) verplaatst de aandacht zich naar het 
organisatieniveau. Wat onderscheidt deze organisatie van andere organisaties? 
Wat zijn de sleutelcompetenties van deze organisatie? De managementstijl (style) 
vervolgens kan beheersmatig, sturend of afwachtend zijn. Het onderscheid 
‘mensgericht’ versus ‘taakgericht’ leidinggevenden is hier ook van belang, 
evenals het verschil tussen een participatieve en een autoritaire stijl. Bij deze 
component wordt verder de nadruk gelegd op het belang van voorbeeldgedrag 
van leidinggevenden. Tot slot moet er in organisaties volgens dit model sprake 
zijn van gedeelde waarden (shared values). Dit is volgens de auteurs de kern 
van de organisatiecultuur, omdat het de identiteit van de organisatie weergeeft. 
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Het is het antwoord op vragen als ‘wat is de bestaansreden van de organisatie?’ 
en ‘waarmee identificeren de medewerkers zich in deze organisatie?’.

Het 7S-model pleit voor een goede balans tussen harde en zachte factoren 
en kan dus gebruikt worden als een analyse-instrument om sterke en zwakke 
punten van de organisatie te identificeren. Bovendien roept het model op tot 
onderlinge afstemming tussen de organisatieonderdelen. Zo is het bijvoorbeeld 
belangrijk om na te gaan in hoeverre het huidige personeel de kerncompetenties 
beheerst, en dus in hoeverre staff en skills op elkaar zijn afgestemd. Verder 
kan de vraag worden gesteld of de managementstijl (style) aansluit bij 
de verwachtingen van medewerkers (staff ) en of de organisatiestructuur 
geschikt is om de kerncompetenties (skills) uit te voeren. In de context van 
verandermanagement, en meer specifiek fusieprocessen, kan het 7S-model als 
een soort checklist worden gebruikt om na te gaan op welke terreinen een 
hervorming gevolgen heeft of kan hebben voor de betrokken organisatie(s), 
zodat erop geanticipeerd kan worden. De 7S-en kunnen gezien worden als 
bouwstenen, en bij een verandering heb je vaak elk van die bouwstenen nodig 
om een volledige implementatie te realiseren.

2. EEN HERVORMING UIT BALANS?

Op 10 november 2016 stelde de federale ministerraad in een persbericht4 de 
vier pijlers van de hervorming binnen de sociale-inspectiediensten voor:

1. bepalen van prioritaire doelstellingen;
2. nieuwe en versterkte Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
3. nieuwe structuren en synergieën (integratie van de SI van de FOD 

Sociale Zekerheid in de RSZ, synergie tussen de DG Zelfstandigen 
van de FOD Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), synergie tussen de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)5, uitbreiding bevoegdheden sociaal 
inspecteurs);

4. uniformisering van de processen van de sociale-inspectiediensten.

(4)  Zie: http://www.presscenter.org.
(5)  Deze synergieën worden in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten, omdat de nadruk ligt 
op de integratie van de Sociale Inspectie in de RSZ.
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Als we deze pijlers bestuderen in het licht van het 7S-model, valt meteen op 
dat enkel verwezen wordt naar harde factoren. Het bepalen van prioritaire 
doelstellingen (1) is onderdeel van de strategie. Het versterken van de SIOD 
als coördinerend orgaan en de uitbreiding van bevoegdheden (2, 3) zijn 
structurele aspecten, terwijl bij de uniformisering van de processen (4) verwezen 
wordt naar inspanningen op het vlak van systemen. Het is opvallend dat in 
deze pijlers met geen woord gerept wordt over vaardigheden, motivatie van 
medewerkers, kerncompetenties en andere zachte factoren. Dit roept de vraag 
op of door de initiatiefnemers van deze hervorming voldoende oog was voor 
de balans tussen harde en zachte factoren. Om die vraag te beantwoorden, is 
een oppervlakkige analyse op basis van vier pijlers uiteraard onvoldoende. Een 
diepgaande analyse was in het kader van deze bijdrage echter niet mogelijk, 
omdat er geen toegang was tot de concrete plannen en voorbereidende 
documenten over de hervorming. Hoopvol is wel dat staatssecretaris De 
Backer in de media aangeeft dat de hervorming over meer gaat dan structuren: 
“Deze hervorming kadert in een visie over moderne, efficiënte fraudebestrijding. 
Het gaat dus over veel meer dan enkel een nieuwe structuur.”6

Maar na een grondige screening van de (weliswaar beperkte) informatie over de 
hervorming in de media, lijkt de hervorming in hoofde van de initiatiefnemers 
toch vooral te gaan over structuren, systemen (bv. informatica, datamining, 
samenwerkingsafspraken om dubbele controles te vermijden) en een nieuwe 
strategie voor fraudebestrijding.

Bij degenen die de hervorming na de beslissing van de regering moesten 
uitvoeren (met name het management van SI en RSZ) zien we dat er oog 
is voor zowel harde als zachte factoren. In de beginfase lag ook daar vooral 
de nadruk op harde factoren, en met name de vorming van de nieuwe 
matrixstructuur met tien regionale (verticaal) en zeven thematische directies 
(horizontaal) (Deridder, 2016), en andere werkzaamheden van het Strategisch 
Comité en de Stuurgroep. Van participatie van medewerkers en werken aan 
cultuurverandering was in deze eerste fase nog niet veel sprake. Dit werd in een 
latere fase wel prominenter. Zo konden medewerkers zich opgeven voor diverse 
projecten (o.a. cultuur, mensenhandel, social engineering) in het kader van de 
uitwerking en implementatie van de hervorming. Vooral het project “cultuur” 
(Benoit, 2016) is op vlak van de zachte factoren van belang, evenals andere 

(6)  Zie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20161029_02546666.
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faciliterende initiatieven, waaronder teambuilding, kennismakingsdagen en 
gemengde teams om samenwerking tussen medewerkers uit de verschillende 
diensten te bevorderen (De Craen, B et al., 2017). Deel 3 gaat hier dieper op in.

De stelling dat de hervorming – vooral in de beginfase – uit balans was, 
betekent overigens niet dat er op het vlak van de hardware geen winst te 
behalen was bij de sociale-inspectiediensten. Er was duidelijk nood aan een 
betere afstemming tussen diensten en een voor de burger transparantere 
werkwijze. In een doctoraatsstudie naar de ethische besluitvorming van 
politierechercheurs en sociaal inspecteurs (Loyens, 2012) werden tijdens 
observaties van gezamenlijke controles van SI, Toezicht op de Sociale Wetten 
(TSW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en RSZ, 
verschillende coördinatieproblemen vastgesteld. De controles verliepen vaak 
chaotisch, waren niet altijd efficiënt7 en duurden langer dan noodzakelijk 
omdat verschillende inspecteurs in afzonderlijke gesprekken met de zaakvoerder 
dezelfde vragen stelden en dezelfde documenten opvroegen. Verder bleek dat 
het onderscheid tussen deze diensten voor zaakvoerders niet altijd duidelijk 
was. Bij afzonderlijke controles door inspecteurs van TSW gaven zaakvoerders 
regelmatig aan dat zij enkele weken ervoor reeds een controle hadden gehad 
van deze dienst, terwijl later bleek dat de RSZ of SI die controle had gedaan. 
Voor de zaakvoerder was dat onderscheid echter niet duidelijk, mede doordat  
gelijkaardige vragen gesteld werden en bevoegdheden die elkaar overlapten.8 
De complexiteit binnen de inspectiediensten in het domein van de sociale 
wetgeving is dus verwarrend voor de burger en de samenwerking op het terrein 
verloopt niet altijd zoals het hoort, wat pleit voor de voorgestelde maatregelen 
op het vlak van structuren en systemen.

Het volstaat daarbij echter niet om in te zetten op uniformisering van de 
formele processen en structuren, want dat leidt niet automatisch tot betere 
samenwerking of een uniformere werkwijze op het terrein. Om dit te bereiken 
moet ook expliciet oog zijn voor de software van de hervorming, zoals 
gedeelde waarden, motivatie en vaardigheden van medewerkers, verwachte 
kerncompetenties en gehanteerde managementstijl. De relevantie van deze 

(7)  Dit bleek bijvoorbeeld bij controles in het kader van de arrondissementscellen op kleine 
bouwwerven met vijf inspecteurs of meer terwijl je dit in principe met één of twee inspecteur(s) 
kan doen.
(8)  Zie hierover de bijdrage van Kristof Salomez en Jan-Pieter Bogaert in dit nummer.
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factoren bij de hervorming van de sociale-inspectiediensten wordt in het 
volgende deel besproken.

3. MEER AANDACHT VOOR DE ZACHTE KANT VAN DE ORGANISATIE

3.1. GEDEELDE WAARDEN

In het 7S-model staan gedeelde waarden voor datgene waarmee medewerkers 
zich identificeren, en voor de bestaansreden van de organisatie. Volgens het 
Golden Circle-model van Sinek (2009), moet dat steeds de eerste vraag zijn die 
gesteld wordt bij organisatieverandering. Zijn advies is om niet te beginnen met 
wat je precies wil doen (operationele doelstelling), of hoe je dit wil bereiken 
(strategische doelstelling), maar waarom je het wil doen (missie, identiteit). 
Grote leiders, zo luidt het argument, beginnen met dit laatste. Daarom zei 
Martin Luther King in zijn bekende speech ook niet “I have a plan” (wat zou 
verwijzen naar een strategie), maar “I have a dream” (wat verwijst naar een 
grotere missie of visie). In het kader van een fusie, roept het Golden Circle-
model van Sinek (2009) de vraag op wat de bestaansreden van de nieuwe 
gefuseerde organisatie is, wat het hogere doel is dat men ermee wil bereiken, 
en in hoeverre alle medewerkers zich daar ook mee identificeren.

In het eerder genoemde persbericht van de Ministerraad, zien we duidelijke 
sporen van strategische en operationele taal (bv. ‘hervorming’, ‘uitvoering van 
het regeerakkoord’, ‘plan’), maar ook een antwoord op de ‘waarom’-vraag. We 
kunnen stellen dat de initiatiefnemers van de hervorming vooral de aanpak 
van sociale fraude, sociale dumping en misbruiken willen verbeteren, zoals 
blijkt uit volgend citaat: “Het voorstel behelst de hervorming van de sociale-
inspectiediensten in uitvoering van het regeerakkoord en het plan bestrijding 
sociale dumping van 22 april 2016. Het plan heeft als doel om de bestaande 
sociale-inspectiediensten te hervormen zodat de sociale fraude, de sociale dumping 
en de misbruiken op een efficiëntere en daadkrachtigere manier aangepakt zouden 
kunnen worden.”9

Maar is die strijd tegen sociale fraude en dumping wat sociale-inspectiediensten 
met elkaar verbindt en is dat de kerntaak waarmee inspecteurs van de diverse 
diensten zich het meest identificeren in hun baan? Op de eerste vraag kan 

(9)  Persbericht van de Ministerraad van 10 november 2016, zie: http://www.presscenter.org.
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wellicht positief geantwoord worden. In de variëteit aan bevoegdheid, zijn de 
bestrijding van sociale fraude, illegale arbeid en sociale dumping de verbindende 
factor tussen de arbeidsinspectiediensten. Het is een overlappende bevoegdheid 
die samenwerking en onderlinge afstemming kan stimuleren. Het is echter ook 
net die variëteit aan bevoegdheden tussen diensten die aan elke inspectiedienst 
een eigenheid, uniciteit en identiteit verleent. Vanuit het gezichtspunt van 
inspecteurs is de aanpak van sociale fraude dus niet noodzakelijk een kerntaak. 
Precies wanneer bepaalde taken uitsluitend bij één dienst zijn belegd, voelen 
medewerkers van die dienst zich meer verantwoordelijk om die taak te doen; 
ze zijn namelijk de enige die daarvoor bevoegd zijn. Dit bleek ook duidelijk 
in de eerdergenoemde doctoraatstudie (Loyens, 2012). Veel inspecteurs van 
TSW vonden vooral de controle op loon- en arbeidsvoorwaarden een cruciaal 
onderdeel van hun baan, terwijl verschillende inspecteurs van de SI zich vooral 
toelegden op een daadkrachtige aanpak van mensenhandel, wat volgens hen 
hun kerntaak was. Ook vonden veel inspecteurs hun adviserende rol minstens 
even belangrijk als hun handhavende rol. De belangrijke vraag is dus of 
inspecteurs van de gefuseerde organisatie zich voldoende kunnen identificeren 
met de nieuwe gedeelde waarden, of dat er sprake is van een mismatch waardoor 
de gepercipieerde noodzaak van de hervorming onvoldoende duidelijk is.

Het management van de nieuwe inspectiedienst heeft reeds een eerste 
poging gedaan om te komen tot gedeelde waarden, zij het niet specifiek 
gericht op de kerntaak van de organisatie maar de manier waarop 
medewerkers zich verhouden tot elkaar en de burger. In het project 
“cultuur”, waarin ook medewerkers betrokken waren, werden specifieke 
waarden geformuleerd voor de geïntegreerde inspectiedienst – zijnde respect, 
vertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking en resultaatgerichtheid of 
professionalisme – om deze vervolgens te vertalen naar een aantal concrete 
gedragsregels (Benoit, 2016). Het is nog te vroeg om in te schatten in hoeverre 
dit al heeft geleid tot gezamenlijk gedragen waarden door medewerkers op de 
werkvloer, maar de expliciete aandacht ervoor door het management is althans 
positief.

3.2. MEDEWERKERS EN KERNCOMPETITIES

Als duidelijk is wat de gedeelde waarden zijn van de gefuseerde inspectiedienst, 
moet de vraag worden gesteld wat de kerncompetenties zijn die van 
medewerkers verwacht worden. Hoe onderscheidt de gefusioneerde organisatie 
zich van andere organisaties, en in dit geval van andere inspectiediensten die 
sociale wetgeving handhaven? Een vraag die daarbij aansluit is in hoeverre 
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de nieuwe kerncompetenties een optelsom zijn van die van de vorige twee 
diensten? Als dat het geval is, is versnippering binnen de gefuseerde dienst dan 
niet onvermijdelijk, gezien het complexe geheel aan taken en bevoegdheden? 
En als anderzijds kerncompetenties wegvallen, is er dan geen risico op het 
verlies van expertise? Uit deze laatste vraag blijkt duidelijk het verband tussen 
vereiste kerncompetenties (skills in het 7S-model) en expertise of ervaring 
van medewerkers (staff in het 7S-model). Nieuwe kerncompetenties vereisen 
nieuwe vaardigheden en expertise van medewerkers.

Uit onderzoek naar veranderingsmanagement weten we dat verandering vaak 
weerstand oproept bij hen die de verandering (zouden) moeten implementeren; 
onzekerheid bij medewerkers over de verandering en de invloed daarvan 
op hun eigen positie is daarbij een belangrijke verklaring (Ford, Ford en 
D’Amelio, 2008; Pardo del Val en Martínez Fuentes, 2003). Inspecteurs die 
lange tijd ervaring hebben opgedaan in een specifieke dienst waarin zij een 
specifiek takenpakket hadden, en nu ineens nieuwe taken krijgen, kunnen 
ernstig twijfelen aan hun capaciteit om nieuwe vaardigheden te leren. 
Bovendien kan hun motivatie dalen als hun opgebouwde expertise minder 
relevant blijkt te zijn in de gefuseerde organisatie. Dit gevoel van onzekerheid 
kan overwonnen worden als er een hoge ‘sense of urgency’ is bij medewerkers. 
In een verandertraject is de gepercipieerde noodzaak van de verandering een 
belangrijke verklaring voor een geslaagde implementatie (Kotter, 2008). Als 
er in het voor- en implementatietraject van deze fusie voldoende ruimte is 
(geweest) om inspecteurs ervan te overtuigen dat een hervorming nodig is, 
en meer specifiek dat deze hervorming nodig is, dan heeft de fusie meer kans 
op slagen.

In deze specifieke hervorming werden gevoelens van onzekerheid versterkt door 
de beslissing om met de hervorming ook diverse bevoegdheden van de SI over 
te dragen naar andere inspectiediensten, zoals het RIZIV (inlichtingenblad 
ziekenfonds), Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) (arbeidsongevallen) 
en TSW (jaarlijkse vakantie). Het is niet vreemd dat er mede hierdoor bij 
ex-medewerkers van de SI angst ontstond met betrekking tot hun functie en 
positie in de nieuwe organisatie (De Craen, B. et al., 2017). Door de beperkte 
communicatie over de hervorming van het management naar de medewerkers 
in het begin, hebben deze gevoelens zich in de wandelgangen vertaald naar 
valse geruchten, waarna het management in een latere fase beter heeft ingezet 
op communicatie via het intranet en een presentatie voor alle medewerkers 
(Snyders et al., 2016). Verder was er de mogelijkheid tot vrijwillige mobiliteit 
naar andere inspectiediensten, zoals het RSVZ, TSW en TWW voor hen die 
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niet tot de nieuwe dienst wilden behoren (Heirman, 2016). Hoewel maximum 
40 medewerkers hiervoor konden kiezen, hebben slechts 20 personen er 
gebruik van gemaakt, onder wie enkelen de keuze nadien betreurden, zo bleek 
uit een informeel gesprek met een leidinggevende in de gefuseerde dienst. 
Op vlak van competenties is het eveneens van belang om te verwijzen naar 
de keuze in de nieuwe inspectiedienst om te werken met multidisciplinaire 
teams bestaande uit polyvalente medewerkers, die wat de basisopdrachten 
betreft generalist zijn (o.a. schijnzelfstandigen, generieke fraude) en binnen 
de horizontaal gevormde thematische directies expert (o.a. mensenhandel, 
fraudenetwerken), en daarbij te streven naar het “maximaal behouden van de 
huidige specialismen binnen de nieuwe structuur” (Deridder, p. 63, 2016). 
Interne communicatie, vrijwillige mobiliteit en behoud van specialisme 
zijn allemaal maatregelen die ertoe kunnen bijdragen dat rekening wordt 
gehouden met behoeften en verwachtingen van medewerkers, en weerstand 
kunnen voorkomen.

Wat ook van belang is in de menselijke factor van de hervorming is hoe deze 
samensmelting door inspecteurs van beide diensten gepercipieerd wordt. 
Wordt de hervorming gezien als een fusie of als een overname? Op basis 
van verschillende uitspraken in de media, ontstaat de indruk dat binnen de 
vroegere SI minstens de vrees bestaat (of bestond) dat deze hervorming eerder 
een overname dan een fusie is. Dit blijkt uit het gebruik van negatieve woorden 
als ‘wegsaneren’, ‘liquideren’ en ‘ontmantelen’ van (vertegenwoordigers van) 
de SI. In een open brief gaf Dhr. Van Massenhove, als voorzitter van het 
directiecomité Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in oktober 2016 
aan dat deze hervorming getuigt van te weinig respect voor ambtenaren van de 
SI, zoals blijkt uit volgend citaat: “De ambtenaren van Sociale Inspectie voelen 
alles wat gebeurt aan als een totaal gebrek aan respect voor hun inzet. Ze zorgen 
voor het grootste gedeelde van de inkomsten uit de strijd tegen sociale fraude maar 
hebben het gevoel behandeld te worden alsof ze klungelaars zijn. Ze ervaren de 
pogingen om de Sociale Inspectie op te doeken (eerste plan) of op te laten gaan in 
een andere instelling (voorliggend plan) als een wraakoefening omdat ze er de zin 
niet van inzien. Feelings are facts.”

De laatste zin in dit citaat sluit aan bij het overbekende Thomas-Theorema: 
“If men define situations as real, they are real in their consequences.” (Thomas en 
Thomas, p. 572, 1928).

Ook de zin “Medewerkers Sociale Inspectie maken deel uit van de RSZ-
inspectie” in de presentatie voor nieuwe medewerkers van de gefuseerde 
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dienst (Benoit, p. 35, 2016) kan de indruk wekken dat de fusie eerder een 
overname is. Bij ex-medewerkers van de SI heeft dit tot vrij veel weerstand 
geleid. Zij dachten dat zij door de hervorming in een ‘keurslijf ’ gedwongen 
zouden worden (De Craen, B. et al., 2017), omdat zij zich zouden moeten 
aanpassen aan de werkwijze binnen de RSZ. Dat is precies de reden waarom 
gevoelens van ondergeschiktheid in een fusieproces zo nefast kunnen zijn voor 
de implementatie van de verandering. Dit zogenaamde Calimero-effect kan 
immers belangrijke consequenties hebben voor het al dan niet slagen van een 
hervorming. Het risico bestaat dat degenen die zich benadeeld voelen, een 
subcultuur gaan vormen binnen de gefusioneerde organisatie, die op cruciale 
momenten de hervorming kan tegenwerken vanuit een gevoel van ongenoegen 
en ontevredenheid. De interne conflicten die zich bij de Belgische geïntegreerde 
politie hebben voorgedaan, zelfs jaren na de hervorming (Loyens, 2012), zijn 
maar een van de vele voorbeelden van hoe van subgroepen uit weerstand 
tegen verandering een subcultuur kan vormen in de gefuseerde dienst, wat 
samenwerking en goede interne werking kan tegengaan.

3.3. MANAGEMENTSTIJL

De rol van managers is bij die menselijke factor van cruciaal belang. Zij moeten 
voorbeeldgedrag laten zien. Dit kan bijvoorbeeld door goed te communiceren 
over de noodzaak van deze hervorming, en uitleg te geven over wat er precies 
van inspecteurs in de nieuwe organisatie verwacht wordt en hoe de organisatie 
hen zal ondersteunen om dit ook te realiseren. Op dit vlak zijn er binnen de 
gefusioneerde inspectiedienst enkele belangrijke risico’s, namelijk op het vlak 
van aansturing van medewerkers, en mogelijke verschillen in managementstijl 
tussen diensten die gefuseerd worden.

Bij eerstelijnsambtenaren, zoals inspecteurs, politieambtenaren en leerkrachten, 
moet men steeds de vraag stellen in hoeverre zij aan te sturen zijn. Onderzoek 
naar deze street-level bureaucrats (Lipsky, 1980, 2010; Hupe, Hill en Buffat, 
2015) laat zien dat zij een grote de facto autonomie hebben, en daardoor 
moeilijk aan te sturen zijn door leidinggevenden. Die hebben immers niet 
altijd een goed beeld bij hoe hun medewerkers zich gedragen op het terrein en 
op welke manier zij beslissingen nemen. Bij een fusie waarin werkprocessen en 
structuren aan verandering onderhevig zijn, is het voor leidinggevenden lastig 
om hun medewerkers aan te zetten tot effectieve verandering van hun gedrag 
op het terrein. Uit onzekerheid hanteren sommige leidinggevenden daarom 
het principe van ‘vertrouwen is goed, maar controle is beter’, maar dit kan bij 
eerstelijnsambtenaren in een verandertraject verkeerd uitpakken. Nog meer dan 

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   276 5/06/18   09:50



277

EEN KWESTIE VAN CULTUUR?

andere ambtenaren, hebben zij behoefte aan autonomie en zelfregulering. Een 
participatieve managementstijl, in combinatie met maatregelen om de ‘sense 
of urgency’ bij medewerkers te stimuleren, werkt dus vaak beter bij dit type 
medewerkers dan een directieve managementstijl. De vraag die zich dus stelt 
is, hoe de aansturing in de nieuwe organisatie eruit zal zien. Als medewerkers 
gewoon zijn om te werken op basis van een vertrouwensrelatie, zullen zij 
moeilijk kunnen wennen aan een situatie waarin meer top-down en directief 
wordt aangestuurd. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun motivatie en 
bereidheid om een constructieve bijdrage te leveren aan de implementatie 
van de hervorming. Het is daarbij ook van belang om medewerkers actief te 
betrekken bij de uitwerking van de hervorming. Zij zijn de experts op het 
terrein, en weten dus ook in hoeverre de concrete werkwijze van inspecteurs 
van diverse diensten van elkaar verschilt. Als zij actief worden uitgenodigd om 
mogelijkheden tot stroomlijning van werkwijze en aansturing te bedenken, 
zullen zij zich meer eigenaar voelen van de hervorming, wat de kans op slagen 
doet toenemen (Bartkus, 1997).

In de nieuwe dienst wordt gekozen voor een combinatie van functionele en 
inhoudelijke aansturing, respectievelijk door provinciaal verantwoordelijken 
die reguliere HR taken op zich nemen in de verschillende regio’s en thematisch 
verantwoordelijke leidinggevenden, die de inhoudelijke aansturing rondom 
een specifiek thema voor hun rekening nemen over de verschillende regio’s 
heen (Deridder, 2016). Waar de thematische aansturing met name uniforme 
werkmethodes per thema over de verschillende regio’s wil garanderen, kan 
de provinciaal verantwoordelijke bij de aansturing rekening houden met 
regionale verschillen. Toch staat en valt alles met de precieze invulling van deze 
taak door de betreffende leidinggevenden. Omdat sommige leidinggevenden 
nog vanuit hun oude referentiekader redeneren, is het leiderschapstraject dat 
wordt opgezet, een stap in de goede richting.10

(10)  Informatie bekomen uit een informeel gesprek met een leidingevende in de nieuwe 
inspectiedienst.
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4. EEN GEFASEERDE IMPLEMENTATIE VAN 7S-MAATREGELEN AAN DE HAND VAN HET 

MODEL VAN KOTTER

Na een analyse van de hervorming van de sociale-inspectiediensten aan de 
hand van het 7S-model is het nuttig om de zeven factoren te integreren in het 
model van organisatieverandering van Kotter (2008) (zie figuur 1).

FIGUUR 1: INTEGRATIE VAN HET 7S-MODEL (PETERS ET AL., 1982) EN HET MODEL VAN KOTTER 

(2008)

Het model van Kotter (2008) bestaat uit acht stappen die je moet doorlopen 
om een organisatieverandering succesvol door te voeren. Deze acht stappen 
zijn onderverdeeld in drie fasen. In de eerste fase moet je vooral een 
veranderklimaat creëren. Het creëren van een sense of urgency – waar hierboven 
reeds naar verwezen werd – is de eerste stap in deze fase, die gevolgd wordt 
door het vormen van een krachtige coalitie en een duidelijke visie voor de 
verandering. Opvallend is dat al deze stappen te maken hebben met het 
creëren van een duidelijke strategie én gedeelde waarden. Van een strategie 
is in de vier pijlers van de hervorming van de sociale-inspectiediensten zeker 
sprake, maar het is onduidelijk of er reeds een gedeeld gevoel van urgentie is en 
een gezamenlijke visie waar medewerkers en leidinggevenden achter staan. Het 
management van de nieuwe organisatie heeft althans enkele stappen hiertoe 
gezet, met name via het Cultuurproject.

De tweede fase in het model van Kotter houdt verband met de andere zachte 
variabelen in het 7S-model. Kotter noemt dit de fase waarin je in de organisatie 
engagement creëert en medewerkers in staat stelt om te veranderen. Dat doe je 
door de visie te communiceren, actie(s) van medewerkers te ondersteunen en 
hen via kleine projecten te laten zien dat de nieuwe werkwijze effectief is. Waar 
interne communicatie in de beginfase minimaal was – met valse geruchten tot 
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gevolg – heeft het management later via de website en een presentatie voor alle 
medewerkers duidelijkheid gecreëerd over de hervorming. Ook is participatie 
van medewerkers via projecten actief gestimuleerd. De weerstand is hierdoor 
echter nog niet helemaal weggeëbd.

Pas als die fase is afgerond, is het volgens Kotter tijd om de verandering te 
consolideren door structuren en systemen te introduceren die de verandering 
blijvend maken. Vooral dit laatste is opvallend, omdat het tegengesteld is 
aan de manier waarop in de praktijk vaak aan verandermanagement wordt 
gedaan. Doorgaans verwachten managers dat nieuwe structuren en systemen, 
eventueel vanuit een duidelijke managementvisie, automatisch tot nieuw 
gedrag leiden, maar slaan zij de andere stappen over die medewerkers ervan 
moeten overtuigen dat deze structuren en systemen een stap in de goede 
richting zijn en dat zij in staat zijn om op deze nieuwe manier te gaan werken. 
Veranderen is voor medewerkers een moeilijke aangelegenheid die veel energie 
en tijd kost. Het loont de moeite om hen op voorhand te overtuigen van de 
noodzaak, de meerwaarde en de haalbaarheid van de verandering, zodat zij er 
vanuit een intrinsieke motivatie hun schouders onder willen zetten.

CONCLUSIE

Deze bijdrage vertrok van de vraag welke factoren kunnen bijdragen aan een 
geslaagde fusie en op welke risico’s men moet anticiperen bij de uitwerking 
ervan. Hierover werd nagedacht in het licht van de integratie van SI en RSZ 
op 1 juli 2017. Aan de hand van het 7S-model (Peters et al., 1982) zagen we 
dat in de informatie die hierover bekend is, via de media vooral harde factoren 
(o.a. strategie, systemen en structuren) benadrukt worden, terwijl over zachte 
factoren (o.a. motivatie en expertise van medewerkers, gedeelde waarden en 
managementstijl) weinig of niet gesproken wordt. De uitvoerders van de 
hervorming hebben echter al enkele stappen gezet richting cultuurverandering 
en uniforme werkwijze op het terrein, maar het is nog te vroeg om in te 
schatten of deze succesvol zijn. Het blijft dus van belang om in de volgende 
fasen van het implementatieproces de menselijke factor en aspecten van 
organisatiecultuur – die bij fusieprocessen van cruciaal belang zijn – niet uit 
het oog te verliezen. Of de integratie een voorbeeld wordt van de 10 tot 30% 
succesverhalen, hangt wellicht af van de mate waarin bij de implementatie van 
de fusie rekening wordt gehouden met alle 7S-en. Kotter (2008) beveelt aan 
om te starten met het creëren van een op verandering gericht klimaat, waarin 
medewerkers zelf overtuigd zijn van het belang van een hervorming en van 
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de noodzaak ervan, en niet met de implementatie van structuren en systemen 
zoals in de praktijk vaak gebeurt.

Hoewel deze modellen handvatten kunnen bieden om na te denken over 
hoe diensten succesvol kunnen fuseren, bieden ze uiteraard geen garantie op 
succes. In elke verandering gaan er dingen mis. Deze mislukkingen als een 
leerkans zien en bereid zijn om af te wijken van het oorspronkelijke plan door 
werkprocessen flexibel aan te passen aan de (nieuwe) realiteit, getuigt van 
lerend vermogen dat noodzakelijk is bij elke organisatieverandering.
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INLEIDING

Vaak wordt gesproken over dé ‘arbeidsinspectie’ of dé ‘sociale inspectie’, 
waarmee dan gedoeld wordt op een van de federale of regionale sociale-
inspectiediensten. Voor de rechtsonderhorigen die worden verblijd met een 
bezoek van een of meerdere sociale-inspectiediensten, maakt het weinig uit of 
het gaat om de inspectiedienst ‘Toezicht op de sociale wetten’ of ‘Toezicht op 
het welzijn op het werk’ van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), dan wel om de inmiddels opgeheven 
Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, of 
nog, om een inspectiedienst van een sociale parastatale (openbare instelling 
van sociale zekerheid) zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Ook al zijn er bepaalde overlappingen, elke sociale Inspectiedienst heeft zijn 
eigen bevoegdheden en zijn eigen werkwijze en legt zijn eigen klemtonen.1 
De ene dienst is bijvoorbeeld repressiever terwijl de andere dienst er meer op 
gericht is de rechtsonderhorige te begeleiden naar het zich conformeren aan 
de uitgebreide en ingewikkelde sociale wetgeving. Deze verschillen in manier 
van werken (eerder repressief zoals de Sociale Inspectie of eerder administratief 
zoals de inspectie van de RSZ) kan overigens ook als een voordeel gezien 
worden en gelet op het Verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel (IAO-verdrag 

(1)   Zie hierover de bijdrage van Kim Loyens.
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nr. 81)2 deels zelfs als een juridische noodzaak. De rechtsonderhorige kan 
er maar bij gebaat zijn dat hij bij een inbreuk op de sociale wetgeving niet 
meteen geverbaliseerd wordt, maar dat hij geholpen wordt om zich aan de 
sociale wetgeving te conformeren.

Zoals opgemerkt, wordt het verschil tussen de talrijke sociale-inspectiediensten 
vaak niet opgemerkt en heeft de gemiddelde werkgever er maar weinig begrip 
voor wanneer hij bijvoorbeeld in dezelfde week opeenvolgend bezoek krijgt 
van verschillende van deze diensten. De verdeling van de toezichtbevoegdheid 
over de verschillende sociale-inspectiediensten brengt evenwel niet enkel een 
nadeel met zich mee voor de rechtsonderhorige, maar kan ook een nadeel zijn 
voor het efficiënte verloop van de controle. Degene die zich bezondigen aan 
het plegen van sociaalrechtelijke inbreuken, zullen zich weinig bekommeren 
over de bevoegdheidsverdeling tussen inspectiediensten. Fraudefenomenen 
gaan niet zelden gepaard met inbreuken op diverse wetgevingen waarvan het 
toezicht mogelijk toekomt aan verschillende inspectiediensten. In dergelijke 
gevallen kan deze verdeling van de toezichtbevoegdheid een hinderpaal 
vormen voor een accurate opsporing en vaststelling van sociale fraude.

Het is in het licht van wat voorafgaat, dat reeds verscheidene initiatieven 
werden genomen om (de) sociale-inspectiediensten samen te voegen dan wel 
de samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken.

In het raam van deze bijdrage wordt in eerste instantie stilgestaan bij de 
materiële bevoegdheidsverdeling over de federale sociale-inspectiediensten (1.), 
alsook bij de gevolgen van een miskenning van deze bevoegdheidsverdeling 
(2.). In de tweede plaats wordt zeer kort aandacht geschonken aan enkele 
courante fraudefenomenen in de praktijk, die gepaard gaan met inbreuken 
op wetgevingen die behoren tot de bevoegdheid van onderscheiden sociale-
inspectiediensten (3.). Vervolgens worden reeds genomen initiatieven tot 
éénmaking van de inspectiediensten of tot intensifiëring van de samenwerking 
tussen de diensten belicht (4.). Tot slot wordt de mogelijkheid tot een 

(2)  Dit Verdrag werd aangenomen te Genève tijdens de dertigste zitting van de Internationale 
Arbeidsorganisatie op 11 juli 1947 en werd in België geratificeerd bij wet van 29 maart 1957 
(B.S., 10 mei 1957).Voor wat de arbeidsinspectie in de landbouw betreft, moet verwezen worden 
naar Verdrag nr. 129 van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen te Genève tijdens de 
drieënvijftigste zitting van deze organisatie op 25 juni 1969. De verdrag werd in België geratificeerd 
bij wet van 6 juli 1997 (B.S., 29 juli 1998).
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verdere éénmaking of hervorming van de federale sociale-inspectiediensten 
onderzocht (5.).

Vastgesteld zal worden dat de materiële bevoegdheidsverdeling tussen 
de inspectiediensten complex is, hetgeen niet bevorderlijk is voor een 
efficiënte fraudebestrijding, hetzij omdat het fraudefenomeen schrijlings 
op onderscheiden bevoegdheidsdomeinen zit en de samenwerking niet 
vlot, hetzij omdat de bevoegdheid overschreden wordt en dit de genomen 
maatregel of gedane vaststellingen ondermijnt. In het licht hiervan werden 
reeds verschillende initiatieven genomen tot éénmaking der inspectiediensten 
doch met beperkt succes. Initiatieven tot omkadering van de samenwerking 
tussen inspectiediensten werden wel effectief gerealiseerd. Of hiermee de 
samenwerking voldoende intensief is geworden is echter nog maar de vraag. Het 
lijkt aangewezen dat er een bijzondere sociale-inspectiedienst of gerechtelijke 
sociale-inspectiedienst zou opgericht worden met brede bevoegdheden 
waarmee complexe fraudefenomenen aangepakt kunnen worden.

1. DE MATERIELE BEVOEGDHEIDSVERDELING

De wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek voerde 
in de meeste wetten met een sociale strekking, waarvan de inbreuken erop in 
dit wetboek opgenomen waren, een identieke bepaling in met betrekking tot 
het toezicht op en de controle van deze wetgeving. Deze luidt: “De inbreuken 
op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden 
opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek. De 
sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij ambtshalve of op verzoek, 
optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht 
inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten 
ervan (artikelen 15 tot en met 107 van deze wet)”.3

Hiermee is evenwel nog niet bepaald welke inspectiedienst bevoegd is om 
toezicht uit te oefenen op welke wet.

Het Sociaal Strafwetboek bepaalt in het eerste lid van artikel 17 dat, 
onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, 

(3)  Zie bv. art. 49, Arbeidswet; art. 37, Loonbeschermingswet; art. 31, RSZ-wet.
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de door de Koning aangewezen ambtenaren, de door de bevoegde overheden 
aangewezen ambtenaren, evenals de sociaal inspecteurs toezicht uitoefenen op 
de naleving van de bepalingen van dit wetboek, van de wetten bedoeld in boek 
II van dit wetboek en van de andere wetten waarvoor zij bevoegd zijn met het 
toezicht op de naleving ervan, alsmede op de naleving van de bepalingen van 
de uitvoeringsbesluiten van dit wetboek en van de voormelde wetten.

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel wordt het evenwel aan de 
uitvoerende macht overgelaten om de wetten en de uitvoeringsbesluiten 
aan te duiden waarvoor de diensten waartoe de sociaal inspecteurs behoren, 
bevoegd zijn.

Concreet betekent dit dat, uitgenomen de sociaal inspecteurs die de 
hoedanigheid zouden hebben van officier van gerechtelijke politie,4 aan wie 
een algemene opsporingsbevoegdheid toekomt, elke inspectiedienst slechts 
een toezicht en controlebevoegdheid heeft betreffende die materies waarvoor 
hij bij Koninklijk Besluit bevoegd is gemaakt. Dit resulteert in een aanzienlijke 
hoeveelheid Koninklijke besluiten waarin één of meer inspectiediensten 
aangeduid worden als zijnde bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze of 
gene wet.

1.1. FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Zo is bijvoorbeeld de inspectie ‘Toezicht op de sociale wetten’ (TSW) van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg enkel 
bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de hiernavolgende 
bepalingen:

• de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang 
in vredestijd, krachtens artikel 7 van de wet juncto artikel 6 van het kb van 

(4)  Artikel 50, eerste lid van het Sociaal Strafwetboek voorziet dat de koning sociaal inspecteurs 
kan aanwijzen die bekleed worden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, 
hulpofficier van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur. Hoewel het Sociaal Strafwetboek 
reeds meer dan 6 jaar van kracht is (2011) en de inbreuken op de sociale wetgeving niet enkel 
steeds complexer worden, maar ook steeds meer grensoverschrijdend zijn, moet opgemerkt worden 
dat de Koning tot op heden nog niet van de hem krachtens artikel 50 van dit wetboek verleende 
bevoegdheid gebruik maakte.
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23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden van de 
ambtenaren en beambten belast met de arbeidsinspectie5;

• de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 
krachtens artikel 25 van de wet juncto artikel 6 van het KB van 23 
december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden van de 
ambtenaren en beambten belast met de arbeidsinspectie6;

• de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, 
krachtens artikel 15 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 16 
december 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht 
op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan7;

• de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een sociaal fonds voor de 
diamantarbeiders, krachtens artikel 15 van deze wet juncto artikel 
1 van het KB van 4 juli 1975 tot aanwijzing van de ambtenaren en 
beambten belast met het toezicht op de uitvoering van deze wet en op de 
uitvoeringsbesluiten ervan8;

• de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, 
krachtens artikel 6 van de wet juncto artikel 3 van het KB van 30 mei 
1960 getroffen in uitvoering van deze wet9;

• de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, krachtens 
artikel 21 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 10 mei 1965 tot 
aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de 
deze wet10;

• de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon, 
krachtens artikel 37 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 10 mei 
1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het 
toezicht op deze wet11;

• de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers van 28 juni 1971, en hun uitvoeringsbesluiten, krachtens 
artikel 71 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers (voor de opheffing van de Sociale Inspectie van de 

(5)  B.S., 13 januari 1958, 248.
(6)  B.S., 13 januari 1958, 248.
(7)  B.S., 29 januari 2009, 6843.
(8)  B.S., 4 juli 1975, 14064.
(9)  B.S., 3 juni 1960, 4183.
(10)  B.S., 14 mei 1965, 5704.
(11)  B.S., 14 mei 1965, 5704.
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FOD Sociale Zekerheid kwam deze bevoegdheid toe aan deze Sociale 
Inspectie);

• de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 
en de paritaire comités , krachtens artikel 52 van de wet juncto artikel 1 
van het Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met 
het toezicht op de toepassing van deze wet12;

• de Arbeidswet van 16 maart 1971, krachtens artikel 49 van de wet 
juncto artikel 1 van het KB van 10 november 1971 tot aanwijzing van de 
ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van deze 
wet en op de uitvoeringsbesluiten ervan13;

• de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, krachtens artikel 4 van 
de wet juncto artikel 1 van het KB van 5 januari 1978 tot aanwijzing van 
de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van 
deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan14;

• de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, krachtens artikel 19 
van de wet juncto artikel 1 van het KB tot aanwijzing van de ambtenaren 
en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van deze wet en de 
uitvoering ervan15;

• het KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale 
documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan, krachtens artikel 7 van 
dit besluit juncto artikel 1, 2° van het KB van 30 september 1980 tot 
aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de 
uitvoering van het KB nr. 5 en op de uitvoeringsbesluiten ervan16;

• de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, krachtens 
artikel 81 van deze wet17;

• de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, krachtens artikel 53 van de 
wet juncto artikel 1, 2° van het KB houdende aanwijzing van de sociale 
inspecteurs belast met het uitoefenen van het strafrechtelijke toezicht op 
deze wet18;

(12)  B.S., 29 oktober 1969, 10357.
(13)  B.S., 10 november 1971 (eerste editie), 13934.
(14)  B.S., 11 februari 1978, 1581.
(15)  B.S., 25 maart 1974 (eerste editie), 6616.
(16)  B.S., 21 oktober 1980, 12203.
(17)  B.S., 31 december 1980, 14584.
(18)  B.S., 5 november 1991, 24704.
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• het KB nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in 
de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf 
ressorteren, krachtens artikel 11 van dit besluit juncto artikel 1 van het KB 
tot aanwijzing van de ambtenaren, belast met het toezicht op de toepassing 
van het KB nr. 21319;

• de afdeling 6 van hoofdstuk IV van de Herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen, krachtens artikel 124 van de wet juncto 
artikel 20 van het KB van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – 
toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende 
vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van deze wet en artikel 
20 van het KB van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van 
de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid 
en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een 
halftijdse dienstbetrekking20;

• de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe 
arbeidsregelingen in de ondernemingen, krachtens artikel 10 van de wet 
juncto artikel 1 van het KB van 10 januari 1992 tot uitvoering van artikel 
10 van deze wet21;

• de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid 
en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, 
krachtens artikel 35 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 9 december 
1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de 
uitvoering van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan22;

• de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op het 
toezicht op de afwijkingen van het normale werkrooster van de deeltijdse 
werknemers, krachtens het KB van 8 maart 1990;

• hoofdstuk III van titel I en van titel IV van het KB van 24 december 1993 
tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands 
concurrentievermogen, krachtens het koninklijk besluit van 4 juli 1994;

• het hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2 van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, krachtens artikel 80 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 8 

(19)  B.S., 16 december 1983, 15683.
(20)  B.S., 18 december 2011, 43639.
(21)  B.S., 5 februari 1992, 2435.
(22)  B.S., 22 december 1987, 19126.
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maart 2009 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op 
de naleving van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan23;

• het KB van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans, krachtens 
artikel 26 van dit besluit24;

• de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers krachtens artikel 11 van deze wet juncto artikel 36, 1° tot en 
met 3° van het KB van 9 juni 1999 houdende uitvoering van deze wet25;

• het hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van 
de werkgelegenheid, krachtens artikel 46 van de wet juncto artikel 11 van 
het KB van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, §2, eerste 
lid; 33, §2, tweede lid; 34; 39, §4, tweede lid en §5, tweede lid; 42, §2; 46, 
eerste lid en 47, §4, eerste en vierde lid van deze wet26;

• de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, 
krachtens artikel 56, 1° en 2° van het KB van 23 maart 2007 tot uitvoering 
van deze wet27;

• het KB van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling (Dimona), met toepassing van artikel 38 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, krachtens artikel 4 
van het KB van 1 juli 2011;

• hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 
tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen 
(Limosa), krachtens het KB van 20 maart 2007;

• de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen 
en mannen, krachtens artikel 38, §1 van de wet juncto artikel 1 van het 
KB van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het 
toezicht op de naleving van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten28;

• de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, krachtens artikel 32, §1 van de wet juncto artikel 1 van het 
KB van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het 
toezicht op deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten ervan29;

(23)  B.S., 25 maart 2009, 23962.
(24)  B.S., 30 augustus 1996, 23039.
(25)  B.S., 26 juni 1999, 24162.
(26)  B.S., 31 maart 2000, 10113.
(27)  B.S., 30 maart 2007, 18405.
(28)  B.S., 11 december 2008, 65959.
(29)  B.S., 12 december 2008, 66135.
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• valsheid, gebruik van valse stukken, onvolledige verklaringen en oplichting 
zoals bedoeld in de artikelen 230 tot en met 235 van het Sociaal 
Strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011;

• de Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de 
Raad van 4 februari 2014 betreffende de tachografen in het wegvervoer, 
tot intrekking van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad 
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van de 
Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer evenals het KB van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en 
de rij- en rusttijden (B.S., 24 oktober 2016, 71461), krachtens artikel 47;

• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (inz. de 
bepalingen betreffende de aanwezigheidsregistratie in de bouw), krachtens 
het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

• de registratieplicht op de werkplaatsen zoals bedoeld in artikel 137/1 en 
137/2 van het sociaal strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011.

Algemeen aangenomen wordt dat de inspectie ‘Toezicht op de sociale wetten’ 
ook bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wet van 
26 juni 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve 
vrijwaring van het concurrentievermogen, op grond waarvan de maximale 
loonnorm wordt vastgelegd.

Hoewel het eerste lid van artikel 14/1 van deze wet, bepaalt dat de inbreuken 
op de bepalingen van artikel 8, §1, eerste lid, en op de bepalingen van de 
Koninklijk besluiten bedoeld bij de artikelen 7, §2 en 14, §1 worden 
opgespoord en vastgesteld overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek, kan geen 
Koninklijk besluit teruggevonden worden krachtens het welke de bevoegde 
inspectiediensten aangeduid worden.

Ook artikel 34 van de aangehaalde wet, dat nog niet aangepast werd na de 
inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek, bepaalt dat de controle op 
de naleving van hoofdstuk IV (“tewerkstellingsakkoorden”) van titel III van 
deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan geschieden door de ambtenaren 
die door de Koning worden aangewezen en dat deze ambtenaren dit toezicht 
uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972 
betreffende de arbeidsinspectie. Ook hier kon geen enkel Koninklijk besluit 
tot aanwijzing van de voor deze controle bevoegde ambtenaren teruggevonden 
worden. Bij ontstentenis van KB dient te worden aangenomen dat geen der 
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sociale-inspectiediensten bevoegd is om controle uit te oefenen met betrekking 
tot de naleving van deze wet. Hoewel er ons geen gevallen bekend zijn waarbij 
geverbaliseerd werd wegens een overtreding van de loonnorm, gebeurden er 
in de praktijk wel controles op de naleving van deze wet. Deze controles 
werden uitgevoerd door de inspecteurs van de inspectiedienst Toezicht op de 
Sociale Wetten.

1.2. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

De inspectie van de RSZ is, bij uitsluiting van de andere inspectiediensten, 
bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de Wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet), krachtens het KB 
van 28 november 1969. Voor de opheffing van de Sociale Inspectie was ook 
deze dienst hiervoor bevoegd en maakte de bevoegdheidsverdeling tussen 
de Sociale Inspectie en de inspectie van de RSZ het voorwerp uit van een 
protocolakkoord.

Samen met de inspectiedienst ‘Toezicht op de sociale wetten’ en desgevallend 
nog met andere sociale-inspectiediensten, is de inspectie van de RSZ verder 
onder meer nog bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van:

• het KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale 
documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan, krachtens artikel 7 van 
dit besluit juncto artikel 1, 2° van het Koninklijk besluit van 30 september 
1980 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het 
toezicht op de uitvoering van het KB nr. 5 en op de uitvoeringsbesluiten 
ervan30;

• de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers, krachtens artikel 11 van deze wet juncto artikel 36 van het 
KB van 9 juni 1999 houdende uitvoering van deze wet31;

• de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
(mensenhandel en mensensmokkel) krachtens artikel 81 van deze wet32;

(30)  B.S., 21 oktober 1980, 12203.
(31)  B.S., 26 juni 1999, 24162.
(32)  B.S., 31 december 1980, 14584.
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• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (inz. de 
bepalingen betreffende de aanwezigheidsregistratie in de bouw), krachtens 
het KB van 28 augustus 2002;

• de registratieplicht op de werkplaatsen zoals bedoeld in artikel 137/1 en 
137/2 van het sociaal strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011;

• het KB van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling (Dimona), met toepassing van artikel 38 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, krachtens artikel 4 
van het KB van 1 juli 2011;

• hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 
tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen 
(Limosa), krachtens het KB van 20 maart 2007;

• valsheid, gebruik van valse stukken, onvolledige verklaringen en oplichting 
zoals bedoeld in de artikelen 230 tot en met 235 van het Sociaal 
Strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011;

• de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op het 
toezicht op de afwijkingen van het normale werkrooster van de deeltijdse 
werknemers, krachtens het KB van 8 maart 1990.

Uit het voorgaande blijkt dat het toezicht op de naleving van 
aangifteverplichtingen en publiciteitsverplichtingen die erop gericht zijn 
vormen van zwartwerk op te sporen, tot de bevoegdheid behoort van zowel de 
inspectie TSW als de inspectie van de RSZ. Voor het overige is de inspectie TSW 
bevoegd voor het toezicht op de arbeidsrechtelijke bepalingen (voornamelijk 
verplichtingen ten aanzien van de werkgevers) en is de inspectie van de RSZ 
bevoegd om toe te zien op de naleving van de werkgeversverplichtingen ten 
aanzien van de RSZ.

Het toezicht op de naleving van de Wet welzijn op het werk komt in zijn 
algemeenheid toe aan de inspectie “Toezicht welzijn op het werk”.33 Het 

(33)  KB van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op 
de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, B.S., 18 september 2002.
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toezicht op de naleving van de wetgeving inzake de sociale uitkeringen wordt 
toevertrouwd aan de inspectiedienst van de desbetreffende sociale parastatale.34

2. GEVOLGEN VAN DE MISKENNING VAN DE MATERIELE BEVOEGDHEIDSVERDELING

Vanuit juridisch oogpunt rijst de vraag welke de gevolgen zijn van een 
miskenning van de bevoegdheidsverdeling door de inspectie. Wanneer een 
inspecteur van deze of gene inspectiedienst vaststellingen doet betreffende de 
niet-naleving van wetten en besluiten die op basis van de hiervoor besproken 
bevoegdheidsverdeling, niet tot zijn materiële bevoegdheid behoort, en hij 
verbindt hieraan ook rechtsgevolgen, rijst de vraag naar de rechtswaarde van 
deze rechtsgevolgen.

Wanneer een inspecteur een inbreuk op een of meerdere sociale wetten vaststelt, 
dan beschikt hij over een ruime appreciatiebevoegdheid.35 Hij heeft inderdaad 
de keuze uit de hiernavolgende mogelijkheden: (1) inlichtingen en adviezen 
verschaffen, (2) een waarschuwing geven, (3) een termijn bepalen om zich in 
regel te stellen, (4) administratieve maatregelen opleggen ter bescherming van 
de veiligheid en gezondheid der werknemers, (5) een kennisgeving verrichten 
die de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in het leven roept, (6) 
een proces-verbaal opstellen.36 Verder hebben de sociaal inspecteurs, in het 
raam van hun onderzoeksbevoegdheid, ook de bevoegdheid om maatregelen 
te nemen waarvan een zekere dwang uitgaat en die op zich rechtstreekse 
gevolgen hebben voor de rechtsonderhorige. Zo hebben zij de bevoegdheid 

(34)  Voor het toezicht op de naleving van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zie bv. het KB van 1 
juli 2011.
(35)  Zie Ph. Vanden Broeck, De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens (ed.), Sociaal 
strafrecht. Van controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, p. 161 e.v., 2011; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, p. 151, 2016; J.P. Bogaert, 
Het vervolgingsbeleid ‘van’ of ‘voor’ de arbeidsauditeur, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. Van 
controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, pp. 218-219, 2011; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des 
inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 42, 
2007; F. Kéfer, Précis de droit pénal social, 2e ed., Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 280, 2014.
(36)  Art. 21 SSWB; In het bijzonder over het limitatieve karakter van deze opsomming zie: J.P. 
Bogaert, Het vervolgingsbeleid ‘van’ of ‘voor’ de arbeidsauditeur, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. 
Van controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, pp. 218-219, 2011; J.-C. Heirman, Les pouvoirs 
des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 
42, 2007; F. Kéfer, Précis de droit pénal social, 2e ed., Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 280, 2014.
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om informatiedragers met sociale gegevens of met andere door de wet 
voorgeschreven gegevens in beslag te nemen, wanneer dit noodzakelijk is voor 
de opsporing, voor het onderzoek of voor het leveren van het bewijs van de 
inbreuken of wanneer het gevaar bestaat dat met deze informatiedragers de 
inbreuken worden voortgezet of nieuwe inbreuken zullen worden gepleegd.37 
Zo mogen de sociaal inspecteurs ook andere roerende of onroerende goederen 
die aan hun toezicht onderworpen zijn of aan de hand waarvan inbreuken 
kunnen vastgesteld worden op de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, in 
beslag nemen of verzegelen voor zover zulks noodzakelijk is voor het leveren 
van het bewijs van de inbreuken of het gevaar bestaat dat met deze goederen de 
inbreuken voortgezet worden of nieuwe inbreuken gepleegd worden.38

De vraag is nu wat het lot is van de genomen beslissing of opgelegde maatregel, 
wanneer deze zijn grondslag vindt in een vaststelling van een inbreuk op een 
wet waarvan het toezicht niet is toevertrouwd aan de inspectiedienst waarvan 
de betrokken inspecteur deel uitmaakt of op een wet waarvan het toezicht aan 
geen enkele dienst is toevertrouwd. In de praktijk treden de meeste inspecteurs 
steeds op binnen het kader van hun materiële bevoegdheden. Dit is evenwel 
niet altijd zo. Zo komt het al eens voor dat bij een gezamenlijke controle 
één sociaal inspecteur het proces-verbaal opstelt en daarbij ook een inbreuk 
opneemt betreffende een materie waarvoor een van de andere aanwezige 
inspecties bevoegd is.

Wanneer het lot onderzocht wordt van een maatregel uitgaande van een 
materieel onbevoegde inspecteur, dient o.i. een onderscheid gemaakt te worden 
tussen de maatregelen waartegen een beroep openstaat bij de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank op basis van de Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen 
van het sociaal strafrecht (i), en de maatregelen of beslissingen waartegen geen 
dergelijk beroep openstaat (ii).

(37)  Art. 35 SSWB; K. Salomez, Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, 
in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, 
Intersentia, p. 147, 2016.
(38)  Art. 38 SSWB; zie hierover ook: J.-C. Heirman, M. Gratia en G. Van De Mosselaer, in Wet 
en duiding sociaal strafrecht, Brussel, Larcier, p. 37, 2017; C.-E. Clesse, Droit pénal social, Brussel, 
Bruylant, p. 190, 2013; K. Salomez, Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, 
in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, 
Intersentia, p. 147, 2016.
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i) In de voormelde wet van 2 juni 2010 wordt voorzien dat een beroep kan 
ingesteld worden tegen de beslagen en verzegelingen die opgelegd werden door 
de sociale inspecteurs alsook tegen de maatregelen opgelegd ter bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de kennisgeving 
die de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in werking stelt.39 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 §3 van deze wet oefent de voorzitter 
van de arbeidsrechtbank controle uit over de wettelijkheid van de voormelde 
maatregelen. In de wet is evenwel enkel een nietigheid voorzien wanneer 
de maatregel opgelegd werd in strijd met de artikelen 35 en 38 SSWB voor 
wat verzegelingen en beslag betreft, en de artikelen 43 tot en met 49/3 voor 
wat de maatregelen inzake de veiligheid en gezondheid der werknemers en 
de kennisgeving inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden 
betreft.40

Enkel voor wat de verzegeling en inbeslagname betreft van onroerende 
goederen en van roerende goederen andere dan informatiedragers met sociale 
of wettelijk verplichte gegevens, is het opleggen van de maatregel gekoppeld 
aan een inbreuk op de wetgeving waarop de desbetreffende inspectie toezicht 
uitoefent. Een verzegeling uitgevoerd door een inspectiedienst teneinde een 
inbreuk te doen ophouden op een wettelijke bepaling die niet onder hun 
materiële bevoegdheid valt, lijkt dan ook in strijd te zijn met het bepaalde 
in artikel 38 SSWB, waardoor deze gelet op het bepaalde in artikel 2 van de 
Wet van 2 juni 2010, nietig zal moeten worden verklaard. Voor de overige 
maatregelen die onder de toetsingsbevoegdheid vallen van de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank, zal een miskenning van de materiële bevoegdheidsverdeling 
geen inbreuk op de artikelen 35, en 43 tot en met 49/3 van het SSWB inhouden, 
waardoor de maatregelen die in strijd zijn met deze bevoegdheidsverdeling niet 
vernietigbaar zijn op grond van het bepaalde in artikel 2 §5 van de Wet van 
2 juni 2010. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de omstandigheid dat de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank controle uitoefent over de wettelijkheid 
van de maatregelen, waarin o.i. ook de naleving besloten ligt van de 
reglementaire bepalingen inzake de materiële bevoegdheidsverdeling tussen 
de inspectiediensten. Wanneer vastgesteld wordt dat de opgelegde maatregel 
opgelegd werd op basis van een vaststelling van een inbreuk of met het oog 
op het vermijden van een nieuwe inbreuk op wetgeving die niet onder de 

(39)  Art. 2 Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.
(40)  Art. 2 §5 Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.
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toezichtbevoegdheid valt van de betrokken inspectiedienst, zal de rechter deze 
maatregel dienen op te heffen.41

ii) Anders is het wanneer het een beslissing betreft die niet vatbaar is voor 
beroep bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, zoals de beslissing om een 
proces-verbaal op te stellen. De auteurs die zijn ingegaan op het lot van een 
proces-verbaal dat werd opgesteld met betrekking tot een inbreuk die niet tot 
de materiële bevoegdheid behoort van de verbaliserende sociale inspecteur, 
lijken het erover eens te zijn dat een dergelijk proces-verbaal niet dezelfde 
rechtswaarde kan hebben als een proces-verbaal dat opgesteld werd door een 
inspecteur die wel binnen zijn materiële bevoegdheid opgetreden is.42 Over 
de rechtswaarde die een dergelijk proces-verbaal dan precies heeft, bestaat 
daarentegen geen eensgezindheid. Volgens van Eeckhoutte en Bouzoumita 
hebben vaststellingen van een sociale-inspectiedienst in een aangelegenheid 
waarvoor hij niet bevoegd is, juridisch geen waarde en kunnen deze 
vaststellingen derhalve ook niet gebruikt worden om een administratieve of 
strafrechtelijke veroordeling op te baseren.43 Volgens Torfs, Vanden Broeck, 
Clesse en Heirman, zou het proces-verbaal dat werd opgesteld door een 
inspecteur met betrekking tot een inbreuk waarvoor deze materieel niet 
bevoegd is, geen bijzondere bewijswaarde hebben, en derhalve niet gelden tot 
het bewijs van het tegendeel.44

Het standpunt van Torfs, Vanden Broeck, Clesse en Heirman kan o.i. niet 
bijgetreden worden. Vooreerst moet vastgesteld worden dat de voorwaarden 
waaraan moet voldaan zijn opdat een proces-verbaal van vaststelling van een 

(41)  Art. 2 §3 Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.
(42)  Zie: W. van Eeckhoutte en S. Bouzoumita, Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, in 
G. Van Limberghen (ed.), Sociaal handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu, p. 172, 2010; Ph. Vanden 
Broeck, De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. Van controle 
tot veroordeling, Brugge, Die Keure, p. 169, 2011; D. Torfs, Bevoegdheid van de inspectiediensten, 
TSR, p. 450, 2000; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit 
pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 46, 2007.
(43)  W. van Eeckhoutte en S. Bouzoumita, Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, in G. 
Van Limberghen (ed.), Sociaal handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu, p. 172, 2010.
(44)  D. Torfs, Bevoegdheid van de inspectiediensten, TSR, p. 450, 2000; Ph. Vanden Broeck, 
De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. Van controle tot 
veroordeling, Brugge, Die Keure, p. 169, 2011; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, 
in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 46, 2007; C.-E. Clesse, 
noot onder arbrb. Brussel 16 januari 2013, Soc. Kron., p. 434, 2013, met verwijzing naar een arrest 
van het Franse Hof van Cassatie van 6 februari 2007.
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inbreuk, een bijzondere bewijswaarde zou bezitten, uitdrukkelijk zijn bepaald 
in de wet. Zo is vereist dat het om een proces-verbaal gaat dat opgesteld is 
door een sociaal inspecteur en dat een afschrift ter kennis gebracht is van de 
vermoedelijke dader en in voorkomend geval van diens werkgever, binnen een 
termijn van 14 dagen die aanvangt de dag na de vaststelling van de inbreuk.45 
Bovendien geldt de bijzondere bewijswaarde enkel voor de materiële 
vaststellingen in het proces-verbaal en dus niet voor de juridische kwalificaties.46 
Derhalve is er op zich geen reden om te stellen dat de materiële vaststelling 
niet zou gelden tot het bewijs van tegendeel louter omdat de desbetreffende 
inspecteur de vaststelling zou opnemen in een proces-verbaal tot vaststelling 
van een inbreuk waarvoor hij materieel onbevoegd zou zijn.

Het standpunt van van Eeckhoutte en Bouzoumita zou op het eerste gezicht 
evenmin bijgetreden kunnen worden. Gelet op de zogeheten ‘Antigoon-
rechtspraak’ dient immers aangenomen te worden dat zowel in een burgerlijke 
als in een strafprocedure een onwettigheid slechts tot bewijsuitsluiting leidt 
wanneer de overtreden rechtsregel hetzij de betrouwbaarheid van het bewijs 
aantast, hetzij de rechten van verdediging schendt, hetzij voorgeschreven is op 
straffe van nietigheid.47 De regels inzake materiële bevoegdheidsverdeling op 
zich zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. Op het eerste gezicht zal 
de omstandigheid dat de vastgestelde inbreuk niet tot de materiële bevoegdheid 
behoort van de verbaliserende inspectie, ook niet de betrouwbaarheid van het 
bewijs of het recht van verdediging aantasten. Het proces-verbaal ontleent 
zijn belang in een latere administratieve- of strafprocedure immers vooral 
aan de materiële vaststellingen die hierin zijn opgenomen, en dus niet aan de 
juridische kwalificaties die de inspectie hieraan vasthecht.48 Bijgevolg zal de 
omstandigheid dat de materiële vaststellingen zijn opgenomen in een proces-
verbaal van vaststelling van een inbreuk op een wet die niet tot de materiële 
bevoegdheid behoort van de verbaliserende inspecteur, weinig impact kunnen 

(45)  Art. 66 SSWB; Ph. Vanden Broeck, De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens 
(ed.), Sociaal strafrecht. Van controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, pp. 165-168, 2011; J.-C. 
Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-
la-Neuve, Anthemis, p. 46, 2007; F. Kéfer, Précis de droit pénal social, 2e ed., Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, p. 298-299, 2014.
(46)  Over de bijzondere bewijswaarde zie o.m. K. Salomez, Bijzonderheden betreffende de 
beperking van de vrijheid van bewijs in het sociaal strafrecht, TSR, p. 528, 2013.
(47)  Art. 32 VT Sv.; Cass. 14 oktober 2003; Cass. 10 maart 2008.
(48)  Zie ook hiervoor betreffende de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal.
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hebben op de betrouwbaarheid van de in het proces-verbaal vermelde feitelijke 
vaststellingen.

Dat hierdoor de betrouwbaarheid van het bewijs en het recht van verdediging 
niet in het gedrang zou komen is o.i. evenwel te kort door de bocht. De sociale-
inspectiediensten zullen in het raam van hun onderzoek uit de feiten die zij 
de visu vaststellen, steeds die feiten selecteren die relevant zijn in het licht van 
de te weerhouden inbreuken en daders. Binnen het kader van een technisch 
complexe regelgeving is de verzameling van de rechtens relevante feiten cruciaal. 
Wanneer nu een sociaal inspecteur die materieel onbevoegd is betreffende een 
welbepaalde sociaalrechtelijke materie ter zake, feitelijke vaststellingen zou 
doen, is het niet uitgesloten dat precies omdat het een materie betreft die niet 
tot zijn deskundigheid behoort, hij bepaalde feiten over het hoofd ziet die 
mogelijk een ander licht op de zaak werpen, mogelijk in het voordeel van de 
vermeende overtreder. Deze onvolkomenheid zal bovendien nadien moeilijk te 
remediëren zijn, waardoor in concreto wel degelijk aangevoerd kan worden dat 
een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op een sociale wet waarvoor 
de verbalisant materieel onbevoegd is, geen betrouwbaar bewijs vormt én het 
recht van verdediging in het gedrang brengt. In voorkomend geval dient o.i. 
een dergelijk bewijs te worden uitgesloten en kan dit zelfs niet gelden ten titel 
van inlichting.49

Eenzelfde conclusie dringt zich o.i. op wanneer het proces-verbaal met 
miskenning van het bepaalde in artikel 64 van het Sociaal strafwetboek 
geen melding maakt van de bepaling waaraan de verbaliserende ambtenaar 
zijn bevoegdheid ontleent. Dit voorschrift is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. Het gebrek aan vermelding van de bevoegdheidsgrondslag 
bemoeilijkt echter wel de mogelijkheid van de overtreder en van de rechter 
of administratie die de geldboete oplegt, om te kunnen nagaan of de 
inspectie binnen zijn materiële bevoegdheden optrad. In de praktijk wordt 
in de processen-verbaal thans het KB van 1 juli 2011 vermeld als de bepaling 
waaraan de verbaliserende inspectie zijn bevoegdheid ontleent. In dit KB wordt 
echter bepaald dat alle bestaande Koninklijke besluiten waarin de materiële 
bevoegdheidstoewijzing wordt geregeld, van kracht blijven. Een verwijzing 
naar het KB van 1 juli 2011 kan derhalve niet volstaan als vermelding van de 
bevoegdheidsgrondslag. Wil de verbalisant voldoen aan het bepaalde in artikel 

(49)  Zie anders J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit 
pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 46-47, 2007.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   301 5/06/18   09:50



302

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2017

64 van het sociaals strafwetboek, dan dient hij de Koninklijke besluiten te 
vermelden waaraan hij in concreto zijn bevoegdheid ontleent.

De materiële bevoegdheidsverdeling tussen de onderscheiden inspectiediensten 
zit, zoals blijkt uit hetgeen voorafgaat, complex in elkaar, met als gevolg dat het 
risico op een bevoegdheidsoverschrijding niet uit te sluiten valt. Een dergelijke 
materiële bevoegdheidsoverschrijding is nochtans niet zonder juridisch gevolg. 
Neemt de inspectie een beslissing die vatbaar is voor beroep voor de voorzitter 
van de arbeidsrechtbank, dan zal deze de opgelegde maatregel naargelang 
kunnen opheffen. Betreft het een proces-verbaal dat werd opgesteld door een 
materieel onbevoegde inspectiedienst, dan dreigt dit proces-verbaal als bewijs 
uitgesloten te moeten worden.

3. ENKELE COURANTE ‘FRAUDEFENOMENEN’

Degenen die zich bezondigen aan het plegen van sociale fraude, zullen zich 
weinig bekommeren om de materiële bevoegdheidsverdeling tussen de 
onderscheiden sociale-inspectiediensten. Bovendien is de bedoeling die wordt 
nagestreefd met het opzetten van een fraudemechanisme, niet zelden zowel de 
ontduiking van de socialezekerheidswetten als de arbeidsrechtelijke wetten.

Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op het fenomeen van de 
schijnzelfstandigheid. Het betreft zoals bekend in werkelijkheid een 
arbeidsovereenkomst doch dewelke door de partijen wordt voorgesteld als een 
overeenkomst voor zelfstandige samenwerking. Op deze wijze kan getracht 
worden de bijdrageplicht in de sociale zekerheidsregeling der werknemers 
alsook de arbeidsrechtelijke regels te ontduiken. Het arbeidsrecht en de RSZ-
wet zijn immers niet van toepassing op zelfstandigen.50

Een ander voorbeeld van een frauduleuze constructie die erop gericht kan 
zijn zowel arbeidsrechtelijke bepalingen als verplichtingen op het vlak van 
sociale zekerheid te ontduiken, betreft de zogeheten detacheringsfraude. 
Hierbij wordt een detachering vanuit een andere EU-lidstaat gefingeerd om 
zo te trachten de betaling van RSZ-bijdragen in België en de naleving van het 
Belgisch arbeidsrecht te ontduiken.51

(50)  Over schijnzelfstandigheid zie: V. Dooms en T. Messiaen, Schijnzelfstandigheid, Brussel, 
Larcier, 235 p., 2008.
(51)  Zie over deze problematiek o.m.: Cass. 7 juni 2016, P.15.275, www.juridat.be.
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Voor de inbreuken op de arbeidsrechtelijke bepalingen is in beginsel de 
inspectiedienst ‘Toezicht op de sociale wetten’ bevoegd, terwijl de inspectie 
van de RSZ (voorheen ook de Sociale Inspectie) bevoegd is om de inbreuken 
op de RSZ-wet te onderzoeken en vast te stellen.52

Een efficiënte bestrijding van fraudefenomenen die zowel het 
socialezekerheidsrecht als het arbeidsrecht betreffen (zoals dit in de praktijk 
vaak het geval is), vereist vanzelfsprekend minstens een nauwe samenwerking 
tussen de bevoegde inspectiediensten. Hierna wordt ingegaan op diverse 
initiatieven die reeds werden genomen om de samenwerking tussen de 
inspectiediensten te faciliteren en inspectiediensten te integreren.

4. REEDS GENOMEN INITIATIEVEN TOT EENMAKING EN SAMENWERKING

Gedurende de afgelopen decennia werden herhaaldelijk initiatieven genomen 
die ertoe strekten inspectiediensten één te maken of de samenwerking te 
bevorderen. Een opvallend initiatief bestond erin alle sociale-inspectiediensten 
samen te voegen tot één ééngemaakte Dienst Algemene Sociale Inspectie (4.1). 
Dit initiatief dateert van 1976. Nadien was het wachten tot 2017 vooraleer een 
volgend éénmakingsinitiatief volgde, te weten de samenvoeging van de Sociale 
Inspectie met de Inspectie van de RSZ (4.2.). Behalve éénmakingsinitiatieven 
werden ook reeds verscheidene maatregelen genomen om de samenwerking 
tussen de inspectiediensten te bevorderen en te omkaderen via de oprichting 
van de Sociale Inlichtingen en opsporingsdienst, de inrichting van de 
arrondissementele cellen en het actieplan transport (4.3).

4.1. EENMAKING: DIENST ALGEMENE SOCIALE INSPECTIE

Reeds lang geleden nam de Belgische wetgever het initiatief om de sociale-
inspectiediensten samen te voegen in één ééngemaakte sociale-inspectiedienst. 
Met name in de slotbepalingen van de wet van 5 januari 1976 betreffende 
budgettaire voorstellen wordt bepaald dat een ‘Dienst voor Algemene Sociale 
Inspectie’ wordt opgericht, die belast wordt met de controle van de sociale 
wetten.53 Het betreft met name de controlebevoegdheden die op dat ogenblik, 
en in grote mate nog steeds, uitgeoefend worden door de inspectiediensten van 

(52)  Supra.
(53)  Art. 158 Wet van 5 januari 1976.
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wat thans de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg heet, alsook door de inspectiediensten van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid. In de wet wordt dan ook uitdrukkelijk 
bepaald dat de controlebevoegdheden van de voormelde inspectiediensten 
worden ingetrokken en worden overgedragen aan de nieuwe Dienst voor 
Algemene Sociale Inspectie.54

De Dienst Algemene Sociale Inspectie wordt niet ondergebracht bij één der 
ministeries (thans de federale overheidsdiensten) maar wordt door de wetgever 
opgevat als een Rijksdienst, te weten een afzonderlijke dienst die buiten de 
structuur van de toenmalige ministeries valt en die rechtstreeks onder het 
gezag staat van de Ministers van Sociale Zaken en Werk (destijds de Minister 
van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Sociale Voorzorg).55 Tevens 
werd uitdrukkelijk bepaald dat bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk 
Besluit alle anders bestaande of nog op te richten diensten die zijn belast 
met het toezicht op de sociale wetten, ondergebracht worden onder deze 
Rijksdienst voor Algemene Sociale Inspectie.56

Met de oprichting van een ééngemaakte sociale-inspectiedienst beoogde 
de wetgever gelijkvormigheid te creëren in het landschap van de inspecties 
van de sociale wetten, alsook om meervoudige controles van de sociale-
inspectiediensten bij dezelfde werkgevers te vermijden.57 De wetgever 
verwachtte kennelijk ook dat deze éénmaking van de sociale-inspectiediensten 
een positieve impact zou hebben op de rijksmiddelenbegroting, nu de 
bepalingen inzake de oprichting van de ééngemaakte inspectie de enige 
bepalingen zijn die zijn ondergebracht onder het Hoofdstuk ‘Begrotings- 
en controlemaatregelen’ in de Wet van 5 januari 1976, die overigens, gelet 
op diens titel,58 geacht moet worden een budgettair karakter te hebben. De 
memorie van toelichting bevat evenwel geen nadere precisering omtrent de 
aard en de omvang van de begrotingsimpact van deze éénmaking. Mogelijk 

(54)  Art. 159 Wet van 5 januari 1976.
(55)  Memorie van Toelichting over het wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen, Parl. 
St. Kamer 1975-76, nr. 680/01, 45.
(56)  Art. 162 Wet van 5 januari 1976.
(57)  Memorie van Toelichting over het wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen, Parl. 
St. Kamer 1975-76, nr. 680/01, 45.
(58)  Het betreft de Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen.
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ging de wetgever ervan uit dat de éénmaking van de inspectiediensten de 
efficiëntie van de socialefraudebestrijding ten goede zou komen.

Opdat de sociale-inspectiediensten effectief zouden worden samengevoegd 
tot één ééngemaakte inspectiedienst, volstaat het niet te bepalen dat een 
ééngemaakte inspectiedienst opgericht wordt en dat de controlebevoegdheden 
die toekomen aan de onderscheiden sociale-inspectiediensten aan deze dienst 
overgedragen worden. Bepaalde uitvoeringsmaatregelen moeten genomen 
worden. Zo moet bepaald worden wat er gebeurt met het personeel van de 
inspectiediensten waarvan de controletaken overgeheveld worden naar de 
nieuwe Rijksdienst voor Algemene Sociale Inspectie, en dient ook het statuut 
en de personeelsformatie van deze dienst vastgelegd te worden. Mogelijk moet 
zelfs bepaald worden wat er met de desbetreffende inspectiedienst zelf gebeurt.

Een (klein) deel van deze ‘uitvoeringsmaatregelen’ werd door de wetgever 
zelf al genomen. Met name wordt in de Wet van 5 januari 1976 bepaald 
dat de personeelsleden van de inspectiediensten waarvan de bevoegdheden 
overgeheveld worden naar de Rijksdienst voor Algemene Sociale Inspectie, 
van ambtswege overgeheveld worden naar de voormelde Rijksdienst.59 De 
desbetreffende personeelsleden zullen met andere woorden niet langer in dienst 
zijn van het centraal bestuur of van een van de bestaande sociale parastatalen 
maar zullen automatisch in dienst treden van de nieuw opgerichte Rijksdienst.

De vaststelling van het personeelsstatuut en de personeelsformatie wordt 
overgelaten aan de Koning.60 De wetgever garandeert wel dat de overgedragen 
personeelsleden hun statutaire rechten behouden.61 Aan de Koning wordt 
tevens de bevoegdheid gegeven om alle bestaande of nog op te richten 
inspectiediensten onder te brengen bij de nieuwe Rijksdienst voor Algemene 
Sociale Inspectie.62 Aan de Koning wordt tevens de opdracht gegeven om de 
datum van inwerkingtreding van de wet en dus van de samenvoeging van de 
sociale-inspectiediensten te bepalen.63

(59)  Artikel 161 Wet van 5 januari 1976
(60)  Art. 163 Wet van 5 januari 1976.
(61)  Art. 161 Wet van 5 januari 1976.
(62)  Art. 162 Wet van 5 januari 1976.
(63)  Art. 164 Wet van 5 januari 1976.
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De toenmalige Ministers van Sociale Voorzorg en Tewerkstelling en Arbeid 
stelden een ontwerp van Koninklijk besluit op en legden dit voor aan de 
Nationale Arbeidsraad voor advies op 26 november 1976, tegen 20 december 
van datzelfde jaar.

Uiteindelijk bracht de Nationale Arbeidsraad op 3 maart 1977 een 
unaniem negatief advies uit betreffende het hem voorgelegde ontwerp van 
Koninklijk besluit. Het negatieve advies hield niet zozeer verband met de 
uitvoeringsmaatregelen die in het ontwerp waren opgenomen, maar met de 
oprichting van een ééngemaakte sociale-inspectiedienst als zodanig.

De Raad stelt in de eerste plaats dat hij niet geraadpleegd werd bij de 
besprekingen van het wetsontwerp met betrekking tot de artikelen 158 tot 
164 van de wet van 5 januari 1976, hoewel deze artikelen, aldus de Raad, 
inhoudelijk behoren tot de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in 
het sociaal overleg. De Raad spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat het 
sociaal overleg aan de kant geschoven was.

In de tweede plaats stoort de Raad zich aan de bewoordingen ‘dringende 
noodzaak’ in de preambule van het ontwerp van Koninklijk besluit. De Raad 
herinnert de regering eraan dat het IAO-verdrag nr. 81 al dateert van 1947.64 
Een te roekeloze aanpak van de wetgever in de fase van het wetsontwerp, zo 
redeneert de NAR, is ‘gedoemd om te mislukken’. De Nationale Arbeidsraad 
brengt ook in herinnering dat reeds in 1957 een Koninklijk besluit werd 
uitgevaardigd dat de samenvoeging van de inspectiediensten beoogde, maar 
dat dit besluit ingetrokken werd omdat het onvoldoende doordacht tot stand 
gekomen zou zijn. 65

Inhoudelijk ten slotte merkt de Nationale Arbeidsraad op dat een voogdij van 
twee Ministers de goede werking van de dienst in het gedrang zal brengen en 
dat een integratie van de inspectiediensten de rol die de inspectie Toezicht 
op de sociale wetten opgelegd wordt ingevolge het IAO-verdrag nr. 81, in 
het gedrang brengt. De Nationale Arbeidsraad preciseert dat de controle van 

(64)  Supra voetnoot 2.
(65)  Het betreft het KB van 18 december 1957 tot wijziging en aanvulling van de wet van 12 
maart 1957, houdende sommige bepalingen op financieel, economisch en sociaal gebied, van de 
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nu (B.S., 
25 december 1957).
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de rechthebbenden op sociale uitkeringen en de controle van de werkgevers 
en werknemers niet door dezelfde dienst zou mogen gebeuren. Ook stelt de 
Nationale Arbeidsraad dat de inspectie systematisch moet kunnen overleggen 
met de sociale partners en dat te dien einde een paritair samengestelde 
adviescommissie ingericht zou moeten worden.66

Opvallend is dat de kritiek van de Nationale Arbeidsraad eerder betrekking 
heeft op de éénmaking van de inspectiediensten als zodanig die door de 
wetgever beslist werd, dan op het ontwerp van uitvoeringsbesluit. De bevoegde 
Ministers zijn echter kennelijk bezweken voor het negatieve advies van de 
sociale partners en het ontwerp van Koninklijk besluit zag nooit, zelfs niet 
onder een gewijzigde vorm, het levenslicht. Bijgevolg bleef de éénmaking van 
de sociale-inspectiediensten waartoe door de federale wetgevende macht werd 
beslist, dode letter.

Dat de sociale partners kritiek hebben op een reeds tot stand gekomen wet 
is hun goed recht. Dat betekent niet dat de uitvoerende macht hierdoor 
vrijgesteld zou zijn van haar verplichting om de wet uit te voeren. In artikel 
108 van de Grondwet wordt bepaald: “De Koning maakt de verordeningen en 
neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de 
wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.” 
Doordat de Koning nalaat om een besluit uit te vaardigen tot uitvoering van 
de Wet van 5 januari 1976 inzake de éénmaking van de inspectiediensten, 
verhindert de uitvoerende macht dat een democratisch tot stand gekomen 
wet uitwerking krijgt, en dit reeds 40 jaar lang. Het hoeft geen betoog dat 
een dergelijke flagrante miskenning door de Uitvoerende macht, van de 
beslissingen van de Wetgevende macht, niet verzoenbaar is met een rechtstaat 
en met de Belgische Grondwet.

Dit is overigens des te opmerkelijker nu vastgesteld wordt, dat in de afgelopen 
jaren meerdere initiatieven werden genomen om de gevolgen van de 
verbrokkeling van het inspectielandschap te verzachten.67

(66)  Advies nr. 545 van 3 maart 1977 betreffende het ontwerp van KB houdende sommige 
maatregelen ter uitvoering van de Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 
1975-1976, wat de dienst algemene sociale inspectie betreft.
(67)  Zie hierna.
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4.2. FUSIE SOCIALE INSPECTIE EN INSPECTIE RSZ

In 2017 werd de inspectiedienst ‘Sociale Inspectie’ bij de FOD Sociale 
Zekerheid opgeheven en de bevoegdheden werden integraal overgedragen 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, alwaar deze bevoegdheden worden 
uitgeoefend door de Algemene Directie van de Inspectiediensten. Zoals blijkt 
uit de materiële bevoegdheidsverdeling, overlapten de bevoegdheden van de 
beide inspectiediensten in grote mate, ook al had elkeen zijn eigen werkwijze 
en aandachtspunten.

Bij KB van 6 juni 2017 werd het KB van 23 mei 2001 houdende de oprichting 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in die zin gewijzigd dat 
de bevoegdheid om toezicht uit te oefenen op de naleving van de sociale 
zekerheidsreglementering (art. 2 §1, 7° van het KB van 23 mei 2001)68, werd 
geschrapt en werden de ambtenaren van de inspectiedienst van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid van rechtswege overgedragen aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.69

Bij Koninklijk besluit van 22 juni 2017 werden diverse Besluiten aangepast 
teneinde de toezichtbevoegdheid die vóór de hervorming toekwam aan de 
inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, toe te 
wijzen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze bepalingen zijn in 
werking getreden op 1 juli 2017.

4.3. SAMENWERKING

Behalve initiatieven die ertoe strekken de inspectiediensten samen te voegen, 
werden vroeger, in de jaren 2000, ook reeds verscheidene initiatieven genomen 
om de samenwerking tussen de inspectiediensten te omkaderen en stimuleren.

4.3.1. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werd opgericht 
krachtens een van de Programmawetten van 27 december 2007 ter vervanging 

(68)  Art. 2 §1 ,7° KB 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid, B.S., 29 mei 2001.
(69)  Art. 2 KB van 6 juni 2017 houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
B.S., 12 juni 2017.
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van de ‘Federale raad en het coördinatiecomité voor de strijd tegen illegale 
arbeid en sociale fraude’ (Collutril).70

Deze dienst heeft, anders dan zijn naam prima facie laat vermoeden, geen 
eigen opsporings- of toezichtactiviteit. De dienst is slechts belast met het 
beleid en coördinatie van de sociaalrechtelijke controle zoals deze verricht 
wordt door de federale sociale-inspectiediensten, al dan niet binnen het kader 
van de arrondissementscellen.71

In het algemeen zijn de doelstellingen van deze dienst:

• het beleid uitvoeren zoals vastgesteld door de Ministerraad;
• preventie- en vormingsacties ondernemen;
• ondersteuning bieden aan de inspectiediensten en  de arrondissementscellen;
• een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt stellen;
• samenwerkingsovereenkomsten tussen de federale en gewestelijke 

overheden voorbereiden om de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude 
voor te bereiden;

• strategische en operationele plannen uitwerken en de realisaties ervan 
evalueren.72

De dienst is hiertoe samengesteld uit een ‘Algemene raad van de Partners’ en 
een ‘Federaal Aansturingsbureau’.

De ‘Algemene Raad van de Partners’ is als het ware een kader waarbinnen de 
leidende ambtenaren van de sociale-inspectiediensten, van de FOD Financiën, 
van de federale politie, de voor sociale fraude bevoegde procureur-generaal en 
de sociale partners elkaar ontmoeten.73

De Algemene Raad kan verder aangevuld worden met een vertegenwoordiger 
van de gewestelijke overheid bevoegd voor tewerkstellingsbeleid, evenals 

(70)  Titel XII Programmawet I van 27 december 2006, B.S., 28 december 2006.
(71)  M. De Rue, Le Code pénal social, Brussel, Larcier, p. 22, 2012.
(72)  Zie www.werk.belgie.be.
(73)  Art. 4 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
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met vertegenwoordigers van de besturen en van de openbare instellingen die 
betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, en 
beroepsorganisaties die een partnerschapsovereenkomst hebben gesloten74, 
onder de voorwaarden bepaald door de Algemene Raad van de Partners. 
Laatstgenoemde vertegenwoordigers nemen desgevallend enkel zitting met 
een raadgevende stem.75

Het betreft derhalve een breed samengesteld orgaan, in de schoot waarvan 
voornamelijk op beleidsmatig vlak gereflecteerd wordt over de aanpak van 
sociale fraude en illegale arbeid. Zo kan de Algemene Raad voorstellen 
doen tot aanpassing van de wetgeving, en kan hij hetzij op verzoek van de 
bevoegde Ministers, hetzij op eigen initiatief adviezen geven over geplande 
wetswijzigingen. Tevens geeft hij zijn advies over het beleidsplan dat jaarlijks 
opgesteld wordt betreffende de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid.

Het ‘Federaal Aansturingsbureau’ (Bureau) is in het algemeen een centrum 
voor aansturing, expertise en ondersteuning van de inspectiediensten.

Het bureau wordt beheerd door een directiecomité. In het directiecomité 
zetelen de leidende ambtenaren van de sociale-inspectiediensten of sociale 
parastatalen en de procureur-generaal die bevoegd is voor sociale fraude.76 77

Behalve het beheer van het ‘Bureau’ heeft dit directiecomité ook als taak jaarlijks 
een beleidsplan en een operationeel plan op te stellen en ter goedkeuring over 
te maken aan de Ministerraad. Deze plannen betreffen de bestrijding van 
bijdragefraude enerzijds en uitkeringsfraude anderzijds. In het operationeel 
plan worden de te ondernemen acties bepaald, alsook de te ontwikkelen 

(74)  Voor de partnerschapsovereenkomsten: zie artikel 15, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek. 
Er werden dergelijke overeenkomsten afgesloten in de bouwsector, de schoonmaaksector, de sector 
van het personenvervoer en de bewakingssector (www.werk.belgie.be).
(75)  Art. 4 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(76)  Art. 6 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(77)  De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep en het Arbeidshof te Luik.
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informaticaprojecten, de in te zetten middelen, de te realiseren doelstellingen 
(bepaald op basis van meetbare indicatoren) en de budgettaire opbrengsten.78

Het ‘Federaal Aansturingsbureau’ als zodanig bestaat uit de directeur, een 
magistraat van een arbeidsauditoraat of van een arbeidsauditoraat-generaal, 
leden gedetacheerd van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
de FOD Sociale Zekerheid, de sociale parastatalen of van de Programmatorische 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie (POD Maatschappelijke Integratie), een lid van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, analisten en experten in het domein van opsporing 
en bestrijding van fraude, die alle informatie moeten verzamelen die nuttig 
is voor het opsporen en analyseren van fraudepraktijken en die hiertoe de 
hoedanigheid van sociaal inspecteur hebben, en sociaal controleurs afkomstig 
van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, de RSZ en de RVA die geïntegreerd worden in de ploeg voor het 
opsporen van informaticafraude die de inspectiediensten moet ondersteunen 
met zijn expertise in informatie- en communicatietechnologie.79 Thans zijn 
bij het Bureau een vijftiental personen werkzaam, waarvan slechts een beperkt 
aantal de hoedanigheid heeft van ‘sociaal inspecteur’.

Het Bureau verricht derhalve zelf geen taken van toezicht en controle op de 
sociale reglementering. Het Bureau volgt daarentegen de uitvoering van het 
beleidsplan en het operationele plan op en ondersteunt de inspectiediensten 
op allerhande gebieden zoals onder meer de informatie-uitwisseling, 
opleiding en rapportering. In het Sociaal Strafwetboek is eveneens voorzien 
dat het Bureau binnen de arrondissementscellen de acties van de betrokken 
sociale-inspectiediensten aanstuurt en richtlijnen opstelt ten aanzien van de 
arrondissementscellen betreffende de uitvoering van het operationele plan, dat 

(78)  Art. 2 juncto art. 6 §2 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs 
sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; 
K. Salomez, Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. 
De Ruyck en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-
120, 2016.
(79)  Art. 6 §3 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in 
C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, 
Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck 
en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
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door de aangewezen procureur-generaal moeten worden goedgekeurd.80 Uit 
deze laatste bepalingen volgt dat het Bureau van de SIOD een actieve rol zou 
kunnen spelen op het vlak van de controleacties op het terrein, doch gelet op 
het aantal arrondissementscellen lijkt dit met de actuele personeelsbezetting 
moeilijk haalbaar te zijn.

4.3.2. Arrondissementele cellen

In beginsel wordt in elk gerechtelijk arrondissement een arrondissementscel 
(AC) opgericht.81 In kleinere arrondissementen laat de wet evenwel toe dat één 
arrondissementscel opgericht wordt voor twee gerechtelijke arrondissementen. 
In grotere arrondissementen kunnen twee arrondissementscellen opgericht 
worden, hetgeen ingevolge de wijziging sedert 1 april 2014 van het gerechtelijke 
landschap van 27 arrondissementen naar 12 arrondissementen,82 thans vaker 
voorkomt dan voorheen.

De arrondissementscel wordt voorgezeten door de arbeidsauditeur. Voor het 
overige bestaat deze uit:

• een vertegenwoordiger van: Toezicht op de sociale wetten, van de 
inspectiedienst van de RSZ, van de inspectiedienst van de RVA;

• een vertegenwoordiger van de FOD Financiën;
• een magistraat van het parket van de procureur des Konings;
• een lid van de federale politie;
• een lid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van 

de FOD Sociale Zekerheid; van de sociale parastatalen of van de POD 
Maatschappelijke Integratie;

• de secretaris van de cel.83

(80)  Art. 7 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(81)  Art. 11 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(82)  Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de 
rechterlijke orde, B.S., 10 december 2013.
(83)  Art. 11 Sociaal Strafwetboek.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   312 5/06/18   09:50



313

NAAR EEN EENGEMAAKTE SOCIALE-INSPECTIEDIENST

De arrondissementscel vormt dus het kader waarbinnen de plaatselijke 
vervolgingsmagistraten en vertegenwoordigers van de diverse inspectiediensten 
en federale overheidsdiensten elkaar ontmoeten. Deze arrondissementscellen 
hebben dan ook als belangrijkste opdracht een gecoördineerd optreden 
mogelijk te maken van de diverse diensten die zijn betrokken bij de lokale 
sociaalrechtelijke controle en opsporing.84 De daadwerkelijke samenwerking 
van de inspectiediensten op het terrein wordt derhalve, los van bilaterale 
samenwerkingen, vooral georganiseerd binnen de arrondissementscellen.

De uiteindelijke controle geschiedt evenwel niet door de ‘arrondissementscel’ 
of de ‘groep voor regionale interventie’ zelf, evenmin als dat zij geschiedt door 
de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het zijn daarentegen de sociale-
inspectiediensten die zetelen in voormelde aansturings- en beleidsorganen die 
de uitvoering van deze controles voor hun rekening nemen. De controles in 
het kader van de werking van de arrondissementscellen kunnen eender welke 
materie betreffen, doch in de praktijk blijken deze controles toch vaak gericht 
te zijn op de vaststelling van zwartwerk.

4.3.3. Actieplan transport

Het actieplan betreffende de samenwerking tussen de verschillende 
controlediensten met het oog op de coördinatie van de controles van het 
personen- en goederenvervoer over de weg (hierna kortweg “actieplan”), 
kwam op 20 november 2001 tot stand ingevolge een overeenkomst tussen de 
Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werkgelegenheid, de Minister 
van Financiën, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie 
en de Minister van Vervoer en Mobiliteit.85

De overeenkomende partijen hadden inderdaad vastgesteld dat een 
doeltreffend beleid inzake controle en vervolging in het wegvervoer, met 
name in het raam van de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude (1), 
een onmisbaar middel is om de verkeersveiligheid te verhogen (2) en om een 
verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemerschauffeurs 
(3) en de bevordering van een eerlijke concurrentie (4) te waarborgen.86 
De vier voormelde doelstellingen worden ook in artikel 1, eerste lid van 
het “actieplan” opgenomen, samen met nog een vijfde doelstelling, met 

(84)  Art. 12 Sociaal Strafwetboek.
(85)  B.S., 19 februari 2002, pp. 6320-6322.
(86)  Eerste overweging bij het “actieplan”, B.S., 19 februari 2002, p. 6319.
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name de bescherming van het leefmilieu (5). De overeenkomende partijen 
hadden daarenboven vastgesteld dat, door de complexiteit op het vlak van 
het wegvervoer, een geïnstitutionaliseerde coördinatie tussen de verschillende 
controlediensten noodzakelijk was voor een doeltreffender bestrijding van de 
inbreuken tegen de sociale reglementering en de arbeidsreglementering, tegen 
het verkeersreglement en tegen de technische vereisten van de voertuigen, 
alsook voor de strijd tegen inbreuken betreffende de vergunningen en de 
toegang tot het beroep en tegen de oneerlijke concurrentie. Zij waren tot 
slot van oordeel dat het “actieplan” aan alle betrokken controlediensten de 
mogelijkheid biedt het werk onderling te verdelen volgens ieders specialisering, 
zodat de doeltreffendheid van de verrichte controles en de samenhang van de 
interventies verhoogd zou worden en de voormelde diensten bijgevolg ernstige 
waarborgen zouden kunnen bieden omtrent de coördinatie van hun acties.

Er dient opgemerkt te worden dat in het “actieplan” voor het eerst melding 
gemaakt wordt van de “strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude” in 
het kader van de controle op het personen- en goederenvervoer over de weg.87

Een dergelijke uitbreiding van de doelstellingen van de controles van het 
personen- en goederenvervoer diende uiteraard ook een invloed te hebben op 
de aanduiding van de met controle belaste personen: de sociale controleurs en 
de sociale inspecteurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale 
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de leden van de inspectiedienst 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werden in dit kader bijkomend 
aangeduid.88

Krachtens het “actieplan” worden vervolgens een aantal organen opgericht.

Op de eerste plaats is dit het Directiecomité, dat samengesteld is uit maximum 
twee vertegenwoordigers van de controlediensten die belast zijn met het 
toezicht. Het Directiecomité ziet in eerste instantie toe op de toepassing en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het “actieplan”. Het Directiecomité 
doet daarenboven voorstellen om het werk op het terrein te verbeteren en 
dient in te staan voor de verbetering van de controlerichtlijnen, de organisatie 
van de controles en de uitwisseling van de informatie en statistische gegevens. 

(87)  Zie ook de eerste alinea van punt 1 van het plan.
(88)  Tweede alinea van punt 1, zesde en zevende gedachtestreepje van het plan.
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Het comité vergadert, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger 
van het Bestuur van het Vervoer te Land van het Ministerie van Verkeer en 
Infrastructuur, in beginsel twee maal per jaar of telkens wanneer een van de 
leden hierom vraagt. Het kan technici of specialisten op zijn vergaderingen 
uitnodigen. Het Directiecomité dient jaarlijks een evaluatieverslag op te 
stellen.

Vervolgens wordt ook een Permanente Coördinatiecel opgericht binnen het 
bestuur van de Inspectie van de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij woont zowel de vergadering 
van het Directiecomité als van de Provinciale Cellen bij.89 Zij vormt tevens een 
contactpunt tussen de verschillende controlediensten en doet voorstellen aan 
het Directiecomité. Zij kan zelf initiatief nemen tot gecoördineerde controles 
voor bepaalde complexe of omvangrijke dossiers. Zij kan eveneens tijdens haar 
vergaderingen technici en experten inschakelen.

Tot slot wordt voorzien in de oprichting van negen provinciale cellen, bestaande 
uit één vertegenwoordiger van iedere met controle belaste inspectiedienst. Het 
“actieplan” legt aan de Directie Controle van het Bestuur van het Vervoer te 
Land de verplichting op om, uiterlijk tegen 1 januari 2003, een databank op te 
richten die nuttig is voor de werking van het “actieplan” en voor de opstelling 
van een methode voor het beheer van de verschillende informatiekanalen.

Verder wordt ook voorzien in de opstelling, door de Coördinatiecel, van een 
vademecum met betrekking tot de belangrijkste reglementaire bepalingen die 
bij een wegcontrole moeten geverifieerd worden en met betrekking tot de 
meest courante gevallen van fraude, van geknoei met de tachograaf en slecht 
gebruik van de tachograafschijven enerzijds en van een gids met de gegevens 
van alle met controle belaste ambtenaren en -agenten en van de leden van het 
Directiecomité anderzijds.

Op 14 november 2006 werd het “actieplan” hernieuwd tussen de partijen die 
ook het plan van 20 november 2001 ondertekenden; ditmaal echter aangevuld 
met de Minister bevoegd voor het Leefmilieu.90

(89)  Over de provinciale cellen, zie hierna.
(90)  B.S., 5 december 2006 (ed. 2), 67824.
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5. UITLEIDING: VERDERE EENMAKING EN/OF HERVORMING?

Uit de hiervoor geschetste initiatieven blijkt dat de samenvoeging der 
inspectiediensten in grote mate is mislukt. Een omkadering van de 
samenwerking van de inspectiediensten werd wel effectief doorgevoerd. Of 
daardoor de samenwerking voldoende werd geïntensifieerd, is echter nog 
maar de vraag. Op het terrein is de mate van samenwerking en ook het succes 
hiervan vaak afhankelijk van persoonlijke contacten tussen inspecteurs van 
verschillende diensten, hetgeen al dan niet bevorderd wordt doordat hun 
kantoren op dezelfde locatie gelegen zijn.

De grote verscheidenheid aan sociale-inspectiediensten met verschillende 
materiële bevoegdheden en specialisatie noopt evenwel in de praktijk tot 
samenwerking en gezamenlijk optreden. Deze samenwerking wordt zoals 
toegelicht werd, gerealiseerd hetzij op bilateraal vlak, hetzij binnen een 
wettelijk bepaalde structuur zoals de arrondissementele cellen en de Sociale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het “actieplan” toont zelfs aan dat ook 
samenwerking met andere controlediensten en politiediensten noodzakelijk 
kan zijn, in het bijzonder in materies waar het sociaal recht raakt aan andere 
gespecialiseerde rechtstakken, zoals het vervoersrecht.

De vraag rijst evenwel of een samenwerking tussen inspectiediensten, 
zoals deze thans bestaat, volstaat om een efficiënte en daarmee effectieve 
fraudebestrijding mogelijk te maken. Er werden reeds pogingen ondernomen 
in de jaren zeventig om de inspectiediensten effectief samen te voegen; doch 
tot op heden zonder resultaat.

De vraag is ook maar of een samenvoeging van de inspectiediensten tot één 
eengemaakte sociale-inspectiedienst een beter resultaat zou opleveren op het 
vlak van de sociale fraudebestrijding en handhaving van de sociale wetgeving. 
Hoogst waarschijnlijk zouden binnen deze dienst onderscheiden afdelingen 
bestaan met elk hun bevoegdheden. Ten dele is dit wellicht ook vanuit juridisch 
oogpunt wenselijk. Zoals werd opgeworpen door de Nationale Arbeidsraad in 
zijn advies betreffende de eenmaking van de sociale-inspectiediensten door de 
wet van 5 januari 1976, legt het door België geratificeerde IAO-verdrag nr. 81 
de verplichting op aan de staten om te voorzien in een inspectie van de arbeid 
die ten dele als taak heeft de werknemers te beschermen.91 Deze taak, zou, 
zoals de Nationale Arbeidsraad opmerkt, mogelijk onder druk kunnen komen 

(91)  Art. 3 IAO-verdrag nr. 81.
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te staan wanneer dezelfde inspectiedienst ook de uitkeringsgerechtigden 
controleert. Hoe dan ook moet vastgesteld worden dat het sociaal recht 
uitgebreid en complex is geworden, derwijze dat een zekere specialisatie 
binnen deze rechtstak zich opdringt. Dit zou zich in de praktijk inderdaad 
wellicht vertalen in onderscheiden afdelingen binnen de ééngemaakte sociale-
inspectiedienst. Men moet zich er overigens ook voor hoeden om niet uit 
het oog te verliezen dat behalve fraudebestrijding, de inspectiediensten een 
belangrijke taak hebben om de naleving en correcte toepassing van de sociale 
wetgeving te bevorderen via begeleiding van de betrokken rechtsonderhorigen.

Daarmee mag o.i. evenwel het kind niet met het badwater worden weggegooid. 
De reeds aangehaalde complexiteit van het sociaal recht, alsook de complexiteit 
van frauduleuze constructies waarbij steeds vaker gebruik gemaakt wordt 
van constructies via het buitenland, postbusvennootschappen, uitgebreide 
aannemingsketens, schijnzelfstandigheid, valsheid in geschriften, enz., vereist 
dat een fraudeconstructie multidisciplinair aangepakt kan worden. Wanneer 
men een constructie met detacheringsfraude en schijnzelfstandigheid wenst 
te ontmantelen zou het in het ene geval het meest aangewezen kunnen zijn 
om dit te doen via de vaststelling van inbreuken op het arbeidsrecht (bv. 
doordat er bindende A1-attesten werden afgeleverd), terwijl in het andere 
geval het mogelijk aangewezen is om eerder te focussen op de verplichtingen 
op het vlak van sociale zekerheid. De efficiënte aanpak van complexere en 
grotere fraudeconstructies vergt o.i. een multidisciplinaire dienst, een soort 
gerechtelijke sociale inspectie of bijzondere sociale inspectie, waarbij aan de 
inspecteurs zelfs bij voorkeur de hoedanigheid gegeven wordt van officier van 
gerechtelijke politie, zoals overigens is voorzien in het Sociaal Strafwetboek. 
Naar het voorbeeld van de Wet van 5 januari 1976 zou deze Bijzondere Sociale 
Inspectie kunnen ondergebracht worden in een afzonderlijke Rijksdienst die 
onder de gemeenschappelijke voogdij staat van de Minister van Sociale Zaken 
en de Minister van Werk.
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Ook zouden de bestaande sociale-inspectiediensten kunnen behouden blijven 
en waken over de correcte naleving van de sociale wetgeving en daarbij zowel 
preventief als repressief optreden in het kader van eenvoudigere inbreuken.92

(92)  In dit kader kan gewezen worden op een officieus experiment dat een aantal jaren geleden 
opgestart werd door de inspecteur-directiehoofd van het Toezicht op de Sociale Wetten te Kortrijk 
en waarbij twee sociaal inspecteurs vrijgesteld werden van deelname aan de “gewone” toezichts- en 
controleopdrachten van hun dienst, teneinde zich voltijds bezig te houden met “diepteonderzoek” 
in complexe dossiers van sociale fraude (voornamelijk niet-gedeclareerde overuren), uiteraard 
binnen de materiële bevoegdheid van de dienst waartoe zij behoorden. Samenwerking met andere 
inspectiediensten bleef derhalve noodzakelijk, maar deze samenwerking verliep zeer efficiënt 
aangezien de andere inspectiediensten op een gedetailleerde wijze en doelgericht bevraagd 
konden worden. Zo werd er nauw samengewerkt met de thans opgeheven Sociale Inspectie West-
Vlaanderen, waar steeds dezelfde inspecteur, zelf belast met “diepteonderzoek”, als aanspreekpunt 
optrad.
Het experiment, dat tot heden nog steeds loopt, werd door meerdere lokale actoren van de strijd 
tegen de sociale fraude positief beoordeeld. Zo wordt de werkwijze thans ook reeds gevolgd bij het 
Toezicht op de Sociale Wetten te Roeselare en Brugge; zij het dat er in de schoot van deze diensten, 
nog geen speciale cel opgericht werd.
Goede afspraken met de vervolgende instantie (het arbeidsauditoraat) bleken evenwel bijkomend 
onontbeerlijk, aangezien het door de inspecteurs als onbillijk ervaren werd dat, na het door hen 
succesvol afsluiten van het onderzoek in een complex dossier, geen stafvervolging ingesteld werd.
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DE GOK OP EEN WEDERZIJDSE 
VERSTERKING VAN DE 
VAARDIGHEDEN

DOOR FABIENNE KEFER
Professor sociaal strafrecht, Université de Liège; voormalig voorzitster van de Commissie voor de 
Hervorming van het Sociaal Strafrecht

De Université libre de Bruxelles (ULB) besteedt al lange tijd continu aandacht 
aan de inspectiediensten. André Nayer heeft er meerdere jaren onderzoek 
aan gewijd, van het encyclopedische werk dat hij in 1980 publiceerde1 
tot een colloquium dat hij een vijftiental jaar later organiseerde2, maar 
ook een onderzoeksproject dat de voormalige Federale Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden aan hem 
hadden toevertrouwd.3 Het is dan ook nogal logisch dat dit thema vandaag 
opnieuw op de voorgrond wordt geplaatst door dezelfde universiteit, ditmaal 
in samenwerking met de andere Brusselse universiteit, de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB).

De hervorming, of beter gezegd het fusie-overnameproces van de Sociale 
Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid door de controledienst van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), kadert – dat is althans het officiële 
discours  – in een doeltreffendere strategie voor de strijd tegen sociale fraude. 

(1)  A. Nayer, Les inspections sociales en Belgique, Brussel, Vie ouvrière, 1980.
(2)  Colloquium georganiseerd door het Centre de recherche et prospective en droit social (CeRP) 
op 24 oktober 1995, waarvan de handelingen kort daarna werden gepubliceerd: A. Nayer (dir.), 
Droit du travail: effectivité, efficacité?, Brugge, die Keure, 1996.
(3)  A. Nayer, G. Borrens en S. Baltazar-Lopes, L’inspection du travail et la protection juridique du 
citoyen, Brugge, die Keure, 1995.
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De kwestie van de eenmaking van de inspectiediensten is oud.4 Al in de jaren 
dertig werd ze door sommigen aangeprezen. Ze is zelfs bijna een realiteit 
geworden in de jaren zeventig door een wet van 5 januari 1976, waarvan 
geen enkel koninklijk besluit ooit de inwerkingtreding heeft vastgelegd.5 
Deze eenmaking is regelmatig weer op het toneel verschenen. Bij het begin 
van de werkzaamheden van de Commissie voor de Hervorming van het 
Sociaal Strafrecht in 2001 werd ze door meerdere arbeidsauditoren ter sprake 
gebracht; maar ze stuitte meteen op een heftige tegenstand van een aantal 
vertegenwoordigers van inspectiediensten, waardoor ze snel een echt taboe 
werd en de Commissie er zich niet meer in mengde. 

De huidige federale regering heeft de vele kritieken getrotseerd en gekozen 
voor een “halve maatregel”: de fusie van twee inspectiediensten, terwijl alle 
andere blijven bestaan. Zal deze fusie bijdragen aan het doel dat ze zich stelt?

De overheid, die zich al lange tijd zorgen maakt over de uitdagingen die 
de sociale fraude met zich meebrengt, heeft – soms zeer onpopulaire – 
wijzigingen doorgevoerd in de verschillende inrichtingen die bedoeld zijn om 
deze plaag te bestrijden, nu eens door nieuwe sanctiemechanismen, dan weer 
door organisatorische hervormingen. Het aantal institutionele kaders dat de 
Belgische wetgever heeft ontworpen of georganiseerd om dit fenomeen in te 
dijken, is talloos. Behalve de inspectiediensten en het arbeidsauditoraat heeft 
hij verschillende instanties opgericht om de onderzoeken te coördineren: de 
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (die op zijn beurt onderverdeeld 
is in de Algemene Raad van de Partners en het Federaal Aansturingsbureau)6, 
de arrondissementscel7, de besloten groep voor regionale interventie8, de 
partnerschapscommissie9, het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de 

(4)  Zie de historiek van de eenmakingspogingen opgesteld door J.-C. Heirman en M. Gratia, Les 
pouvoirs des inspecteurs sociaux à la lumière du nouveau Code pénal social, Kluwer, Waterloo, p. 10 
e.v., 2011.
(5)  Wet betreffende de budgettaire voorstellen van 5 januari 1976, B.S., 6 januari 1976. Zie de 
studie van K. Salomez en J.-P. Bogaert, Naar een ééngemaakte sociale-inspectiedienst: juridische 
aspecten, hiervoor gepubliceerd artikel, punt 4.1.
(6)  Art. 3 en volgende van het Sociaal Strafwetboek.
(7)  Art. 11 en volgende van het Sociaal Strafwetboek.
(8)  Art. 13 van het Sociaal Strafwetboek.
(9)  Art. 15 van het Sociaal Strafwetboek.
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fiscale en sociale fraude10, het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale 
fraude11, enz.

De sociale fraude ondermijnt ons sociaal model; ze gaat ten koste van de 
werknemers, de overheidsfinanciën en de bedrijven die de wet naleven. 
Beetje bij beetje is de strijd opgevoerd, want de fraude krijgt voortdurend 
nieuwe gezichten: onrechtmatige verkrijging van uitkeringen, fraude in de 
gezondheidszorg, niet-onderwerping van werknemers aan de sociale zekerheid 
der werknemers omdat ze valselijk als zelfstandigen worden beschouwd, 
frauduleuze onderwerping van werknemers aan de sociale zekerheid der 
werknemers die valselijk als werknemers worden beschouwd, niet-aangegeven 
overuren, in het zwart betaalde bonussen, misbruik in de terugbetaling 
van kosten, economische uitbuiting van illegale buitenlandse werknemers, 
witwassen van geld door maffia-achtige bedrijven, niet-naleving van de 
loonschalen door buitenlandse transport- of bouwbedrijven, enz. 

Behalve kleinschalige fraude zijn er steeds complexere fraudepatronen die 
deel uitmaken van internationale netwerken van nepbedrijven. Ondanks de 
geleverde inspanningen worden de fraudeurs steeds vindingrijker om tussen 
de mazen van het toezicht van de Belgische en Europese wetgeving te glippen.

Zonder in detail te treden12, springen er twee belangrijke kenmerken van de 
hedendaagse ontwikkeling van de vormen van fraude in het oog. Ten eerste 
zijn de constructies van de bedrijven erg uiteenlopend. De rookgordijnen om 
het toezicht op de wet door de inspectiediensten te slim af te zijn, nemen 
vele vormen aan: “postbusbedrijven” die in het buitenland gevestigd zijn, 
oprichting door dezelfde personen van meerdere bedrijven waarvan zij de 
aandeelhouders en bestuurders zijn, ketens van onderaannemers gevestigd in 
verschillende landen, beroep op uitzendwerk met, als leverancier, een in het 
buitenland gevestigde onderneming, wat het werk van de inspecteurs ernstig 

(10)  KB van 29 april 2008 houdende oprichting van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen 
de fiscale en sociale fraude.
(11)  KB van 29 april 2008 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale 
en sociale fraude.
(12)  Voor een gedetailleerde beschrijving, zie het Rapport de la commission nationale de lutte contre 
le travail illégal (Frankrijk) van 30 mei 2016, beschikbaar op http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-
travail/lutte-contre-le-travail-illegal/article/reunion-de-la-commission-nationale-de-lutte-contre-
le-travail-illegal.
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belemmert, aangezien zij verplicht zijn om hun territoriale bevoegdheid te 
respecteren, enz. Ten tweede evolueren deze fraudemechanismen in een 
grotere omgeving dan in het verleden en kunnen ze omvangrijker zijn. De 
sociale fraude houdt geen rekening met de staatsgrenzen. Achter een niet-
aangegeven werknemer kan een onregelmatig gedetacheerde werknemer of 
zelfs een hele frauduleuze detacheringsorganisatie schuilgaan. De onderzoekers 
worden dus geconfronteerd met steeds meer geperfectioneerde listen en om 
die te kunnen bijhouden, is juridische kennis van een totaal ander register 
vereist, net als langdurige onderzoeken, samenwerkingen met het buitenland, 
die vaak eindeloos aanslepen, enz., terwijl de inspectiediensten zoals altijd 
onderbemand zijn.13

In de toekomst zal dus onder meer een doeltreffende strijd tegen deze goed 
georganiseerde vormen van ontduiking op poten moeten worden gezet. 
Maar ook de strijd tegen andere vormen van illegale arbeid die min of meer 
bekend zijn: arbeid in onwaardige omstandigheden waarvan in het bijzonder 
werknemers van buitenlandse afkomst het slachtoffer zijn; niet-betaling van 
lonen, bonussen en andere voordelen die in sommige grote ondernemingen 
met een ondoorzichtige sluier van social engineering worden bedekt, waardoor 
ze aan het waakzame oog van de werknemers zelf ontsnappen14; het gebruik 
van valse statuten (valse zelfstandigen, valse stagiairs, enz.). In dit verband 
verdient de arbeid door digitale bemiddeling bijzondere aandacht. Meestal 
sluit het economische model dat door de digitale platformen wordt gekozen 
de loontrekkenden uit.15 Ze presenteren zich als gewone interfaces tussen 
onafhankelijke medecontractanten, facilitators van afspraken tussen klanten16, 
wat onder meer blijkt uit hun algemene voorwaarden. Volgens hun opvatting 

(13)  Zie reeds A. Henkès, De l’effectivité du droit pénal social et de la compétence pénale de la 
juridiction du travail, Chron. D.S., p. 109, 1996.
(14)  C. Nagels, Quand le pénal se cherche. Voorbeeld van de sociale reactie op sociale 
onregelmatigheden gepleegd door grote bedrijven in D. Kamiski (dir.), La flexibilité des sanctions, 
Brussel, Bruylant, p. 377 en volgende, 2013.
(15)  Zie bijvoorbeeld artikel 11 van de algemene voorwaarden voor dienstverrichters van het 
platform ListMinut, beschikbaar op https://listminut.fr/p/cgv_listworker.
(16)  Zie bijvoorbeeld, op de website van het platform DaJobs: "DaJobs is in geen geval de werkgever 
van de uitvoerders die gebruikmaken van het platform. De klant is evenmin de werkgever van de 
uitvoerder. In de deeleconomie wordt de uitvoering van een taak vrij overeengekomen in onderling 
akkoord tussen de klant en de uitvoerder. Het is ook de klant die de uitvoerder kiest en evalueert, 
zonder enige tussenkomst van DaJobs. De selecteerder (rekruteerderder), dat bent u!" (https://
www.dajobs.be/howItWorks/fr/main).
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is hun rol vergelijkbaar met die van een makelaarskantoor: hij beperkt zich 
tot het verbinden, koppelen, op virtuele verzamelplaatsen die zij creëren, van 
een dienstenaanbod en -aanvraag.17 Hoewel deze bewerking voor sommige 
platformen overeenkomt met de werkelijkheid, hebben andere een organisatie 
die aanleiding geeft tot kritiek vanuit het oogpunt van het arbeidsrecht en/
of de sociale zekerheid. Zelfs in het geval waarin ondergeschiktheid echt 
afwezig is in de contractuele betrekkingen, is het overigens niet uitgesloten 
dat er situaties van zwartwerk als zelfstandige ontstaan. Dus ook hier moet 
worden nagedacht door de inspectiediensten om te voorkomen dat eventuele 
frauduleuze mechanismen duurzaam gedijen.

Zal de hervorming van de inspectiediensten helpen om al deze uitdagingen aan 
te gaan? Is deze ingrijpende institutionele en organisatorische verandering een 
goed idee? De meningen zijn verdeeld in alle betrokken kringen. Tegenover de 
argumenten van efficiëntie, afschaffing van overlappingen van competenties en 
optimaal gebruik van de menselijke hulpbronnen staan institutionele logheid, 
verwaterde en meerlagige besluitvorming, en ‘vergaderitis’. De conclusie is dat 
de fusie niet van dien aard is dat ze tegemoet zal komen aan de problemen met 
betrekking tot de afbakening van de bevoegdheden die schadelijk zijn voor 
de doeltreffendheid van de controles18, noch aan de grote uitdagingen van de 
hedendaagse fraude. In sommige kringen bestaat de vrees dat de kwaliteit van 
de samenwerking tussen de auditoraten en de sociale inspectie, die jarenlang 
geduldig is ontwikkeld, niet zou kunnen worden geëvenaard door de RSZ-
controledienst. Deze laatste zou zich meer bezighouden met de controle op de 
administratieve verplichtingen van werkgevers en sociale secretariaten en zeer 
weinig met de aandachtspunten van de auditoraten; hij zou ook een cultuur 
hebben ontwikkeld die totaal anders is dan die van de sociale inspectie - het 
belang van het in aanmerking nemen van deze factor voor het welslagen van 
een fusie werd benadrukt door mevrouw Loyens.19 Er wordt ook gewezen op 
het gevaar dat de inspecteurs hun onafhankelijkheid kwijtraken in de controle 
van bedrijven en sociaal verzekerden, doordat ze nu onder het gezag van een 

(17)  A. Gauthier, Analyse économique des plateformes collaboratives, in G. Rue (dir.), Aspects 
juridiques de l’économie collaborative, Limal, Athemis, p. 9 e.v., 2017.
(18)  Voor de juridische aspecten van deze moeilijkheden, zie de studie van K. Salomez en J.-P. 
Bogaert, Naar een ééngemaakte sociale-inspectiedienst, op. cit.
(19)  Zie de studie van K. Loyens, Naar één sociale inspectie: een kwestie van cultuur?, hiervoor 
gepubliceerd werk.
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paritair beheerscomité geplaatst worden dat de prioriteiten en strategie van de 
strijd tegen sociale fraude bepaalt. 

Tegenover deze pessimistische visie kunnen we een wrede noodzaak plaatsen, 
die van de gok op een wederzijdse versterking van de competenties die deze 
fusie met zich meebrengt, zowel in termen van prioriteiten als van organisatie 
of van goede praktijken. De fusie heeft zeker niet de nodige omvang en 
reikwijdte om de verschillende uitdagingen van de sociale fraude aan te pakken 
en zal haar portie menselijk falen met zich meebrengen – laat ons hopen dat 
die zo klein mogelijk zal zijn. Laten we niettemin hopen dat de bundeling van 
vaardigheden en middelen op termijn zal leiden tot de ontwikkeling van een 
nieuw toezichtsmodel dat meer tevredenheid biedt dan in het verleden.

Om echt te besluiten, ben ik zo vrij de metafoor te gebruiken van de algemene 
afgevaardigde van het festival van Cannes (2017): de inspectiediensten zijn 
vaak stormen tegengekomen maar altijd terug naar de haven gekeerd. Dat zal 
ook ditmaal het geval zijn, daar kunt u van op aan.
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