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Geachte professoren,

Dames en heren,

‘Back to the future’. Loopt de voorkoming niet als een rode draad door 
verleden, heden en toekomst van de sociale zekerheid? Of het nu klassenstrijd, 
bestaansonzekerheid of armoede, inkomensongelijkheid of ongelijke kansen 
betreft, het voorkomen van uitwassen en maatschappelijke ontwrichting is een 
leidmotief voor de sociale zekerheid.

Waarom zouden mijn kinderen en eventuele kleinkinderen in 2043 minder 
belang hechten aan de stabiliteit die sociale zekerheid in de samenleving 
brengt? Het antwoord hangt onder meer af van ons vermogen om te 
voorkomen dat sociale zekerheid zélf een diepgewortelde bron van onzekerheid 
en maatschappelijke verdeeldheid wordt.

(1) Toespraak bij de feestelijke zitting 50 jaar Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven, 26 
april 2018.
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De jubilaris moet hierin de komende decennia zijn rol blijven vervullen, de 
sectorale silo’s overstijgend, naar het voorbeeld van de ambitieuze, globale 
oefeningen uit haar jeugd.2

Eender welk systeem van sociale zekerheid laat een culturele voetafdruk na met 
een mensbeeld. Dit reflecteert het belang van onder meer de tijdsbesteding.3

Wat geldt voor het recht, geldt a fortiori voor het socialezekerheidsrecht: het kan, 
wellicht uit zijn aard, slechts gestaag verschuivingen in het mensbeeld opvangen.

Wie 2043 zegt, probeert zich voor te stellen wat het gezicht van arbeid zal zijn in 
het algemeen en als aanknopingsfactor voor de sociale zekerheid in het bijzonder.

Bepaalde productiewijzen zijn inmiddels zeer technologie-gedreven, zorgen 
voor een verschuiving van benodigde profielen op de arbeidsmarkt ten koste 
van laaggeschoolden4 en maken op termijn grote volumes van menselijke 
arbeid, ook meer intellectuele, overbodig.

Wat is een halve eeuw? Blijkt uit de geschiedenis van de mensheid niet een 
gerichtheid op het minimaliseren van de inspanningen voor de materiële 
overleving, het voorkomen van arbeid als ‘noodzakelijk kwaad’?

De exponentiële inzet van artificiële intelligentie de komende decennia zal 
in die zin niet disruptiever zijn, maar zal arbeid als voornaam middel tot 
zelfrealisatie op de proef stellen.

In het sociaal recht als mengvorm van publiek en privaat recht zal de besteding 
van de vrije tijd centraler komen te staan, waarbij het niveau van ‘onbelaste 
klusjes’ wordt overstegen.

De inactiviteitsvallen die sinds jaar en dag in het socialezekerheidsrecht 
worden ontwaard en die een reden zijn om van een gebrekkige preventieve 

(2) Zie o.m. Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht Leuven, Ontwerp van wetboek sociale zekerheid, 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 205 p., 1978.
(3) Ook het belang van menselijke reproductie en het intergenerationele, leeftijd en ontwikkeling, 
lichamelijkheid en technologie en verwantschap en gezinsvorming wordt gereflecteerd.
(4) H. Deleeck, De toekomst van de sociale zekerheid: wenselijkheden en grenzen, Antwerpen, 
Centrum voor Sociaal Beleid – Universiteit Antwerpen, 10, maart 1993.
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grondhouding te spreken, zullen mogelijks in een ander perspectief worden 
geplaatst.

Bij de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 lazen we nog dat problemen 
zoals de zwaarte van bepaald werk ‘aan de bron’ moeten worden aangepakt.5

Voorkomen dat mensen een zwaar beroep moeten uitoefenen is in de actuele 
pensioendiscussie evenwel minder uitgesproken. Het is nochtans aannemelijk 
dat een aantal beroepen, sneller dan verwacht, een andere invulling zullen 
krijgen of zelfs zullen verdwijnen, het vooruitzicht van de 3D-geprinte 
woningen indachtig.

Wat geldt voor elke voorspelling, gaat des te meer op voor de sociale zekerheid. 
Haar toekomst kan en mag niet worden losgezien van haar heden. In haar 
design moet zij niet enkel de huidige generaties aanspreken en honoreren, 

(5) Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, Een sterk en betrouwbaar sociaal contract, 
Voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de 
pensioenstelsels, Brussel, FOD Sociale Zekerheid, 93, 2014 (www.academischeraadpensioenen.be/
docs/nl/rapport-062014-nl.pdf ).
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maar ook toekomstige.6 De milde houding van het Grondwettelijk Hof rond 
de draagwijdte van de standstill-verplichting moet in dat licht worden gezien7.

Ik ben geboren in het jaar van de Bestaansminimumwet.8 Heb ik het ooit anders 
geweten dat de houdbaarheid van de sociale zekerheid in vraag wordt gesteld?

Neen, en het benaderen van preventie vanuit haar besparingspotentieel staat 
niet los van die lange elegie. Het is niet onze invalshoek.

Het gemak waarmee aangenomen wordt dat een adequate preventie tot 
minder uitgaven leidt, in het bijzonder in de sociale zekerheid, is ontroerend 
maar mist soms realiteitszin.

Als men de zogenaamde ‘pensioenlast’ wil drukken, dan houdt men maar beter 
zijn handen af van preventie.

(6) Zie in dat verband: J. Van Langendonck, De ‘actieve’ welvaartsstaat, in B. Raymaekers en G. 
Van Riel (eds.), Hoe dichtbij is de toekomst? Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire 
Pers, (241) 243, 2005: “[H]et doel van de sociale zekerheid is precies de vrees voor de toekomst bij 
de burgers op te heffen (of alleszins te verzachten). Dat vereist in de eerste plaats dat men vertrouwen 
zou hebben in de instelling als zodanig en in haar bekwaamheid om adequate prestaties te verzekeren, 
niet alleen in de nabije maar ook in de verre toekomst”. Bij het aanspreken en honoreren van 
toekomstige generaties kan men steunen op onder meer demografische prognoses (zie bv. Federaal 
Planbureau, Perspectives démographiques 2016-2060: analyses de sensibilité, scénarios alternatifs et 
effets budgétaires et sociaux, Working Paper 1-18, 38 p., februari 2018, https://www.plan.be/admin/
uploaded/201802120922470.WP_1801_11620.pdf ), medische voorspoed en technologische 
scenario’s. Zie bv. H. Siem: “A number of infectious diseases will be eradicated. Likely candidates are 
polio, measles, encephalitis, a couple of worm diseases, and possibly AIDS. At the same time, it is likely 
that new strains of influenza virus will evolve, and that new communicable diseases will emerge, often 
from animal reservoirs. Road accidents will be reduced; mental illness and violence in close relations 
will increase. As a consequence the disease burden of future populations will change. The industrialized 
countries will lead the way, but the trend is global. The health challenge in the future will be primarily 
chronic, lifestyle-related diseases. Obesity, diabetes, and Alzheimer’s disease will dominate the hospital 
wards and the nursing homes, first in the rich and later in the poor, or not so poor, countries. In the 
transition, some rapidly developing countries may have to live with the double burden of infectious 
diseases and chronic ailments”, www.2052.info/glimpse-72/), 16 juni 2014.
(7) Artikel 23, Grondwet verbiedt een bepaalde achteruitgang in individuele rechten om de 
bestaande sociale bescherming te vrijwaren niet. Zie bv. GwH nr. 42/2016 van 17 maart 2016; 
GwH nr. 135/2017 van 30 november 2017.
(8) Dit is al lange tijd een van de laatste grote bijgebouwen van de sociale zekerheid. De wet van 
7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum werd in 2002 opgeheven. 
De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie kwam hiervoor in 
de plaats.
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Langer leven vraagt bovendien ook om een kortere periode van 
ziekte en afhankelijkheid in de laatste levensjaren. Zonder wezenlijke 
morbiditeitscompressie is het budgettaire perspectief dat een volgehouden 
preventie uitlokt, relatief.

Uit een vergelijkende studie van 43 Europese landen bleek dat het federale 
België merkelijk minder goed dan de buurlanden scoort op het vlak van 
primaire en secundaire preventie in het gezondheidsbeleid.9 De Vlaamse 
plansystematiek op basis van gezondheidsdoelstellingen10 vindt mogelijks 
navolging in de schoot van het nog op te richten Instituut voor de Toekomst.11

De ongelijke verdeling tussen overheden van lasten en baten van primaire 
ziektepreventie moet men niet overroepen, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
noodzaak van een responsabiliseringsmechanisme.12

Over budget gesproken: laat het beschavingspeil van een land zich ook niet 
aflezen aan de mate waarin het al dan niet budgettair afhankelijk is van 
accijnzen op tabak?13

(9) J.P. Mackenbach en M. McKee, A comparative analysis of health policy performance in 43 
European countries, European Journal of Public Health, 195-201, 2013.
(10) Decr.Vl. 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, BS 3 februari 
2004. Zie in uitvoering van daarvan onder meer Nota van de Vlaamse Regering Strategisch Plan 
‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’, Parl.St. Vl.Parl., nr. 1268/1, 2016-17.
(11) Het institutioneel Vlinderakkoord van 2011 voorziet in de oprichting hiervan: Een efficiëntere 
federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Institutioneel akkoord voor de Zesde 
Staatshervorming, 32, 11 oktober 2011. Zie KCE-rapport 292As, Verkennende stappen voor het 
formuleren van doelstellingen voor het Belgische gezondheidssysteem – synthese, Brussel, 17 p., 2017.
(12) Tijdens de onderhandelingen over de Zesde Staatshervorming werd gediscussieerd over de 
‘return on investment’ voor de gemeenschappen die aan preventie doen (of hun inspanningen ter 
zake opdrijven). Er waren voorstellen om de gemeenschappen die investeren in preventie daarin 
financieel te ondersteunen via de Bijzondere Financieringswet. In de goedgekeurde teksten is daar 
niets meer van terug te vinden.
(13) Vgl. Pam: “De suikertaks gaat de Britse staat 660 miljoen pond opleveren, dat vervolgens wordt 
uitgegeven aan de bouw van sportvoorzieningen voor scholen. Geld persen uit suiker om vervolgens 
datzelfde geld aan te wenden voor gymnastieklokalen waar je de suiker er weer af kunt trainen, dat heeft 
wel van een hamster in een reuzenrad”, M. Pam, Genotsmiddelen omgeven met schuldgevoelens, De 
Volkskrant, 11 april 2018.
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De mogelijkheden van genetische screening én modificatie14 bij de mens in 
de komende decennia zullen de stelling dat voorkomen beter is dan genezen 
onder druk zetten, ook budgettair.

In haar Visie 2050 ziet de Vlaamse regering een “[toenemend belang] van 
gepersonaliseerde preventie, die met de specifieke omgevingscontext en de 
persoonlijke genetische voorbeschiktheid rekening houdt”.15

Met enige overdrijving zien wij dan een publieke ziekteverzekering voor 
ons waarin de klaarblijkelijk gezonde mens met zijn kwade genen de zieke 
medemens verdringt voor de deur van de anonieme solidariteit.16

Wie is ziek, wat is ziekte? Wat is voorkomen?

Dames en heren, de plaats die preventie heeft of mag hebben in de sociale 
zekerheid is maar adequaat te bepalen als men zich uitspreekt over het doel of 
de doeleinden van de sociale zekerheid.

Niet eenvoudig, maar het mag iets meer zijn dan – zoals bij Bismarck of Beveridge 
– de gewenste ordening van de maatschappij, of meer recent, evenwichtige 

(14) H. Siem: “Technological gains will continue, and two areas are moving especially fast. One is 
the growing use of stem cells. These undifferentiated, pluripotent cells have the ability to change, or 
develop, into any one of the 200-odd types of cell that compose the human body — meaning they can 
grow into different kinds of tissue and possibly repair damage. The other is the use of genetically tailored 
medicines — drugs that alter, or compensate for, defunct genes. Both areas will see huge advance in forty 
years” (www.2052.info/glimpse-72/), 16 juni 2014.
(15) Nota van de Vlaamse Regering, Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, Parl.
St. Vl.Parl., nr. 720/1, 692015-16.
(16) Hierbij moet men in gedachten houden dat erfelijk bepaalde ziekten veelal niet samenhangen 
met één genmutatie: “We weten nu dat het meestal om méér genen gaat, én om de wisselwerking tussen 
en omgeving. Van de meeste ‘genetische’ ziekten kun je niet voorspellen of een individu de ziekte krijgt en 
hoe die ziekte zich bij een individu ontwikkelt”, K. Horstman, Risico is een veel te simpel en misbruikt 
begrip, in F. van de Laar en P. Derkx (eds.), Genen, wat willen we er mee? 21 wetenschappers over de 
consequenties van genomics, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, (129) 130, 2011.
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overheidsfinanciën, het concurrentievermogen of de competitiviteit van de 
arbeidsmarkt.17

Hoe verfrissend blijft dan ook de rol die preventie wordt toegedicht in Schade 
aan de Mens, waarbij het doel van de sociale zekerheid wordt gezocht in de 
mens zélf?18

Vandaag zou dit doel ‘levenskwaliteit’ genoemd kunnen worden, een begrip 
waarvoor een wetenschappelijke onderbouw bestaat.19 ‘Levenskwaliteit’ is 
dan het product van individuele levenskeuzes die ondersteund worden op 
meerdere domeinen.20

Dit doel reikt verder dan fysiek of materieel verlies of gebrek.

Torenhoog en toenemend is het aandeel van psychische stoornissen in de 
invaliditeit.21 Het is niet dat de sociale zekerheid onontvankelijk is voor mentale 

(17) Zie bv. K. De Vos en I. Nicaise, Sociale zekerheid en tewerkstelling, in R. Dillemans (ed.), 
Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid, Leuven, Universitaire Pers Leuven, (163) 190, 1993: 
“Wil men vermijden dat de sociale zekerheid het begrotingsdeficit en de werkloosheid verhoogt, dan moet 
verder gezocht worden naar alternatieve heffingsgrondslagen die meer produktiefactor-neutraal zijn”. 
Voor een kritische stem: zie J. Van Langendonck, Het doel van de sociale zekerheid, in X, 50 Jaar 
Sociale zekerheid… en daarna? Deel 1. Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, Brussel, 
Bruylant, 53, 1995.
(18) Hier moet ook het proefschrift van Van Regenmortel in herinnering worden gebracht: A. Van 
Regenmortel, Voorkoming en verzekering. Perspectieven voor de uitbouw van de voorkoming in private 
en sociale verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 502 p., 1991.
(19) Koning Boudewijnstichting, De mens achter de ziekte, de burger achter de beslissing. Welke 
zorg voor welke prijs: burgers geven een leidraad voor terugbetalingen in de gezondheidszorg – Rapport 
#1, Brussel, 7, 2015: het burgerpanel wees ‘levenskwaliteit’ aan als het meest prioritaire van de 
negentien criteria en zes voorwaarden voor terugbetaling die werden vooropgesteld.
(20) De Wereldgezondheidsorganisatie definieert ‘Kwaliteit van Leven’ als “an individual’s 
perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and 
in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in 
a complex way by the person’s physical health, psychological state, personal beliefs, social relationships and 
their relationship to salient features of their environment” (www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-
qualityoflife/en/).
(21) Zie Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden – 
Werknemersregeling en regeling voor zelfstandigen: periode 2006-2015, (www.inami.fgov.be/
SiteCollectionDocuments/studie_du_verklarende_factoren_invaliditeit_2006_2015.pdf ).
Over onderzoek naar de prevalentie van burn-out in België: www.werk.belgie.be/moduleDefault.
aspx?id=45872.
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ongezondheid, maar over de wijze waarop ze tegemoetkomt aan dit risico, dit 
sociale risico, zal fundamenteel nagedacht worden als men levenskwaliteit tot 
doel van de sociale zekerheid verheft.22

Neem een vooraanstaande publicatie over sociale zekerheid, en de prioritisering 
van preventie zal erkend worden.23 Prestaties ter bescherming en behoud van 
gezondheid en arbeidsgeschiktheid waren in het ontwerpwetboek van sociale 
zekerheid het voorwerp van een recht.24 Meer recent is er de Dynamic Social 
Security van ISSA, waarin preventie voorop staat.25

Bij de beroepsziekten, een tak waar preventie vanouds is uitgewerkt, wordt 
de tenlasteneming van preventie afhankelijk gemaakt van het bewijs dat die 
kosten gecompenseerd kunnen worden door een vermindering van de uitgaven 
voor de schadevergoeding.26

Welnu, niet de uitbetaling van een vergoeding moet worden voorkomen, wél 
de menselijke schade. Het is goed om dat niet uit het oog te verliezen, als we 
over de toekomst spreken.

(22) Vgl. Nota van de Vlaamse Regering – Visie 2050. Een langtermijnstrategie voor Vlaanderen, 
Parl.St. Vl.Parl., nr. 720/1, 82 2015-16: “De hoge maatschappelijke kosten van psychische problemen 
– door verlies van arbeidsparticipatie of verminderde kwaliteit van leven – vormen eveneens een 
aanmoediging om in preventie te investeren”.
(23) Vaak met de toevoeging dat de sociale zekerheid een voorkomingsbeleid alleszins niet mag 
tegenwerken: J. Van Langendonck, Het doel van de sociale zekerheid, in X, 50 Jaar Sociale zekerheid… 
en daarna? Deel 1. Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, Brussel, Bruylant, 57, 1995.
(24) Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht, Leuven, o.c., 41.
(25) “Prevention is at the heart of Dynamic Social Security. The concept of prevention is increasingly 
recognized as highly relevant to providing security under other social security programmes: e.g. preventing 
ill–health, preventing (long-term) unemployment, preventing poverty after retirement, and so forth. The 
successes and lessons learned in the area of safety and health are very useful for the other social security 
branches”, https://www.issa.int/en_GB/topics/occupational-risks/introduction. Secretaris-generaal 
H.-H. Konkolewsky van ISSA verklaarde hierover: “Preventive approaches broaden the nature of 
social security policies. They are a cornerstone of what the ISSA calls a dynamic social security system” 
(www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_099314/lang--en/
index.htm).
(26) Art. 62, Wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding 
van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 27 augustus 1970.
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In de ziekteverzekering vinden we een zekere sturing via het variabele 
gedeelte van de administratiekosten van de ziekenfondsen.27 Zij moeten 
ook tussenkomen in de kosten van preventie via hun aanvullende 
ziekteverzekering.28 In het Toekomstpact lezen we dat hun beleid afgestemd 
moet worden op de te ontwikkelen gezondheidsdoelstellingen.29 Hen wordt 
een rol als ‘gezondheidsfonds’ toegedicht.30

We staan nog mijlenver af van een model van vergoeding van artsen in functie 
van het gezond houden van mensen, een model dat eeuwen gold voor de 
Chinese geneeskunde.31 We moeten het stellen met de verhoogde terugbetaling 

(27) Art. 194-195, GVU-Wet. In het opgeheven KB van 28 augustus 2002 betreffende de 
responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun 
administratiekosten, werd het bedrag van de administratiekosten aan de landsbonden van 
ziekenfondsen toegekend op basis van een door de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen 
en de landsbonden van ziekenfondsen verrichte evaluatie van hun beheersprestaties en deze 
van de bij hen aangesloten ziekenfondsen. Eén van de evaluatiecriteria betrof “de verwezenlijkte 
inspanningen met het oog op het bevorderen van de gezondheidsopvoeding en het aanmoedigen van het 
gebruik van minder dure geneeskundige verzorgingsformules, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit 
van de verstrekte verzorging” (art. 2, 10°). Voor dit criterium gold een wegingscoëfficiënt van 5% 
(art. 3, 10°). In de vigerende regelgeving wordt gezondheidspromotie niet expliciet genoemd: KB 
10 april 2014 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot 
het bedrag van hun administratiekosten, BS 13 juni 2014.
Bij de uitvoering van de ziekteverzekering (maar niet van de uitkeringsverzekering) krijgen de 
landsbonden sinds 1995 ook bonussen of malussen: art. 196 e.v., GVU-Wet. Als na afloop van het 
jaar blijkt dat de werkelijke uitgaven van een landsbond lager waren dan zijn begrotingsaandeel, 
ontvangt hij 25% van dat overschot (bonus). In het omgekeerde geval moet hij 25% van het 
tekort zelf dragen (malus). De achterliggende visie is dat ziekenfondsen de uitgavenevolutie van 
de ziekteverzekering mee aansturen: in de overlegorganen van het RIZIV beslissen ze immers mee 
over welke prestaties ten laste worden genomen en aan welk tarief, en in de relatie met hun leden 
kunnen ze de uitgaven onder meer beïnvloeden door informatieverstrekking, preventiecampagnes 
of controles op de rechtmatigheid van facturen: Rekenhof, Vergoeding voor de administratiekosten 
van de ziekenfondsen: vaststelling en verdeling, Brussel, 9, 2017.
(28) Art. 3, eerste lid, b), Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden 
van ziekenfondsen, BS 28 september 1990.
(29) Beleidscel van de minister van sociale zaken en volksgezondheid, Toekomstpact met de 
Verzekeringsinstelingen, Brussel, 44, september 2016 (www.deblock.belgium.be/sites/default/files/
articles/2%20Pact%20VI%205.0.pdf ).
(30) Ibid., 55.
(31) www.seqclinic.com/chinese_medicine.html.
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in het kader van het Globaal Medisch Dossier waarin een preventief luik 
voorzien is.32

Het recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg zoals vervat in het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is vooralsnog géén 
plicht.33 Denkbaar is het wél dat de patiënt méér geresponsabiliseerd zal 
worden voor zijn afwijzing van een bepaald preventief aanbod. Dit zonder 
hem de curatieve gezondheidszorg te ontzeggen en zonder te vervallen in 
een meritocratische sociale zekerheid. Het is in die zin betekenisvol dat de 
rechthebbende die nalaat van jaar tot jaar een tandarts te raadplegen34 aankijkt 
tegen een hoger remgeld, voor zover hij geen verhoogde tegemoetkoming 

(32) Art. 36septies, GVU-Wet. Een GMD moet onder meer de preventieve maatregelen omvatten 
die worden genomen, “rekening houdende met de leeftijd en het geslacht van de patiënt, en die minstens 
betrekking hebben op: 1. de levensstijl (voeding, lichaamsbeweging, tabaks- en alcoholgebruik); 2. de 
cardiovasculaire ziekten (anamnese, klinisch onderzoek, acetylsalicylzuur voor de risicogroepen); 3. 
de opsporing van colorectale kanker, borstkanker en baarmoederhalskanker; 4. de vaccinatie (difterie, 
tetanus, griep en pneumokokken); 5. de biologische metingen: lipiden (> 50 jaar), glycemie (> 65 jaar), 
creatinine en proteïnurie (voor de risicogroepen); 6. de opsporing van depressie; 7. de mondzorg” (www.
riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/nomenclatuurart02_20180101_01.pdf ).
(33) Art. 35, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: “Eenieder heeft recht op toegang 
tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden. Bij de vaststelling en uitvoering van het beleid en de maatregelen van de 
Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid gewaarborgd”. Vgl. art. 11, 
Herziene Europees Sociaal Handvest: “Teneinde de onbelemmerde uitoefening van het recht op bescherming 
van de gezondheid te waarborgen, verplichten de Partijen zich, hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking 
met openbare of particuliere organisaties, passende maatregelen te nemen onder andere met het oogmerk: 
1. de oorzaken van een slechte gezondheid zoveel mogelijk weg te nemen; 
2. ter bevordering van de volksgezondheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid op het 
gebied van de gezondheid voorzieningen te treffen op het terrein van voorlichting en onderwijs; 
3. epidemische, endemische en andere ziekten evenals ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen”.
(34) Onder tegemoetkomingen voor geneeskundige verstrekkingen verstaat de GVU-Wet zowel 
de preventieve als de curatieve verzorging. De ‘bewaarshalve’ tandheelkundige hulp valt hier onder: 
art. 34, eerste lid, 1°, e), GVU-Wet.
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geniet.35 Dit laatste is niet onbelangrijk gezien de sociale gradiënt – zeg maar 
het Mattheüs-effect – in de preventieve gezondheidszorg.

Gezondheidspromotie en preventie vragen tijd en een positief resultaat is niet 
altijd toewijsbaar aan deze of gene actie. Tegenover het argument dat het sop 
de kool niet waard is, staat in toenemende mate kennisvermeerdering.36 Die 
kennis zal ervoor zorgen dat de oorzaken van schade aan de mens scherper 
benoemd kunnen worden, en dat het potentieel om direct of indirect in te 
werken op die oorzaken, onder meer door middel van preventie, groter wordt.

De terughoudendheid om over preventie in de sociale zekerheid te spreken, nu 
en in de toekomst, steunt deels op de vrees voor een doorgeschoten preventie, 
een preventie die om steeds méér preventie lijkt te vragen.

Het is het voorrecht van het recht om al te paternalistische en zelfs eugenetische 
en totalitaire verschijningsvormen af te weren. In dat verband zien we het 
Verdrag van Oviedo dat onder meer ingrepen in het menselijke genoom 
regelt.37 België heeft dit verdrag nog niet geratificeerd.

(35) Nationaal akkoord van 12 april 2017 tandheelkundigen-ziekenfondsen, BS 3 mei 2017: “Uit 
recente zorgconsumptiegegevens is gebleken dat de aankondiging van het mondzorgtraject, mede dankzij 
de sensibiliseringscampagnes die door de ziekenfondsen eind 2015 op touw werden gezet, er toe geleid 
heeft dat meer patiënten de tandarts bezoeken. Van 2014 naar 2015 werd een toename geregistreerd 
van 10% nieuwe patiënten. De [Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen] zal het 
mondzorgtraject in de loop van 2018 evalueren en indien nodig bijsturen. De betrokken actoren worden 
verzocht om het belang van een regelmatig tandartsbezoek onder de aandacht te houden, in het bijzonder 
aan de hand van promotie rondom de modaliteiten van het mondzorgtraject”.
(36) Deze zal onder meer steunen op een ontsluiting ten goede van informatiestromen. We denken 
hierbij niet enkel aan de medische wetenschappen, maar bijvoorbeeld ook aan de (gezondheids-)
economie, de milieu-epidemiologie en de gedragswetenschappen.
(37) https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Dutch.pdf.
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Binnen het sociaal recht zal zeker in toenemende mate gewaakt moeten worden 
over de vrijwaring van grondrechten.38 Hierbij geven we ons rekenschap van 
het evolutieve karakter van het begrip persoonlijke levenssfeer.

De positieve verplichtingen die voortvloeien uit het Europees Sociaal 
Handvest zullen geflankeerd worden door een actualisering van de klassieke 
onthoudingsplicht van de overheid op het vlak van burgerlijke vrijheden.39 
Deze laatste moet voldoende garanties bieden tegen het afglijden naar een 
zogenaamde ‘preventiestaat’, waarin solidariteit met de onfortuinlijke die men 
is of kan worden, wordt ondermijnd.

Geacht publiek, “[…] everyone says that prevention is better than cure and hardly 
anyone acts as if he believes it”, luidde het al in 1953.40

Het Land van Kokanje bij Pieter Bruegel de Oude was niet meer dan een 
utopie.41 Lijden aan morbide obesitas was weggelegd voor de happy few, zoals 
Hendrik VIII.42 Vandaag kijken we aan tegen een wereldbevolking waarvan 

(38) Somsen: “Iets anders is wat al die DNA-gegevens in grote collecties (biobanken) in de toekomst 
gaan betekenen. Men wil onze gezondheidsgeschiedenis gaan bijhouden, en de DNA-gegevens in 
verband gaan brengen met onze life-style. Daar worden verhalen van gemaakt, er worden profielen 
gemaakt en mensen gaan van zichzelf en anderen denken dat ze aan die profielen voldoen”, H. Somsen, 
Technologieën hebben van zekerheden ficties gemaakt, in F. van de Laar en P. Derkx, Genen – 
Wat willen we ermee? 21 wetenschappers over de consequenties van genomics, Antwerpen-Apeldoorn, 
Garant, (121) 124, 2011.
(39) Bij Peeters luidt het: “Maar hoe vanzelfsprekend en logisch deze ontwikkeling ook is, toch zit 
er een schaduwzijde aan het preventiedenken. Deze schaduwzijde schuilt in de combinatie van de 
expansieve en dwingende logica achter preventie. Voor effectieve preventie geldt immers: ‘hoe vroeger, hoe 
beter’ en ‘het zekere voor het onzekere’. […] Maar wie deze logica blijft volgen, heeft uiteindelijk weinig 
op met vrijheid. Wie vindt dat mensen geen risico voor zichzelf of voor de samenleving mogen zijn zal 
in de vrije wil, in privacy en in eigen verantwoordelijkheid een groot gevaar zien. Op vier manieren 
leidt het preventiedenken tot een interventiedrift van de overheid. Ten eerste leidt het preventiedenken 
tot een uitbreiding van surveillance, monitoring en screening van de samenleving. Toezicht is immers 
het voorportaal van preventie. […] Een transparante samenleving, waarin voor privacy geen plaats 
meer is, vormt het uiteindelijke ideaal van de preventiestaat. Ten tweede zorgt het preventiedenken voor 
de neiging om zo vroeg mogelijk te interveniëren op risico’s. […] Ten derde brengt het preventiedenken 
een omkering van de basiswaarden van de rechtsstaat en de verzorgingsstaat teweeg. […] Ten vierde 
kent het preventiedenken een tendens tot onomkeerbaarheid”, R. Peeters, De expansieve logica van 
de preventiestaat, https://www.socialevraagstukken.nl/de-expansieve-logica-van-de-preventiestaat/.
(40) J.M. Mackintosch, Trends of opinion about the public health 1901-195, 51, 1953.
(41) Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Luilekkerland_(Bruegel).
(42) https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_VIII_van_Engeland#Latere_jaren_en_dood.
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bijna 30% te veel weegt of ronduit obees is. Dat is twee en een half keer méér 
dan het aantal ondervoede mensen.43

Valt het dan te begrijpen dat het ‘laaghangende fruit’ van de maaltijdcheques 
in de sociale zekerheid niet wordt geplukt?

Met de maaltijdcheques wordt een aanzienlijk deel van de actieve bevolking 
bereikt. Het lijkt ons niet onoverkomelijk dat tegenover de sociale en fiscale 
vrijstelling een sturing in de besteding wordt geplaatst.44 Gezondheidslabels op 
voedsel zijn een realiteit.

(43) McKinsey Global Institute, Overcoming obesity: An initial economic analysis – Discussion 
paper, 1, november 2014. De VN streven tegen 2030 niet enkel een einde van de hongersnood 
na, zij engageren zich ook om de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten zoals 
zwaarlijvigheid en obesitas met een derde in te perken, via preventie en behandeling: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
(44) Bepaalde bronnen brengen aan dat de gezondheid van de werknemers sowieso verbetert door 
de verspreiding van maaltijdcheques: “In vergelijking met een equivalente netto-loonvergoeding leveren 
maaltijdcheques weinig bijkomende directe positieve effecten op voor de consument die ze ontvangt. De 
gunstige fiscale behandeling (vrijstelling van personenbelasting) voor het systeem van de maaltijdcheques 
kan overgedragen worden naar een systeem van netto-loonvergoeding. In tegenstelling echter tot een 
equivalente nettoloonvergoeding kan op maaltijdcheques geen beslag worden gelegd, omdat het niet gaat 
om loon. […]
De gezondheid van de werknemers verbetert door de verspreiding van maaltijdcheques. Zoals eerder 
vermeld, zal het inkomen dat besteed wordt aan voeding groter zijn bij een systeem van maaltijdcheques 
dan bij een equivalente netto-loonvergoeding. Door deze stijging van het inkomen dat besteed wordt 
aan voedselconsumptie, zal ook de kwaliteit van de geconsumeerde voedingsmiddelen toenemen. Deze 
positieve samenhang tussen het bedrag dat uitgegeven wordt aan voedingsmiddelen en de kwaliteit van 
de voeding wordt, onder meer, aangetoond door een onderzoek dat in 2010 uitgevoerd werd door de FNS 
(Food and nutrition service). Uit dit onderzoek bij Amerikaanse consumenten bleek dat een stijging van 
het bedrag dat wordt uitgegeven aan voeding zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de voeding. 
Dit effect is groter naarmate het inkomen van de consument lager is (de verbetering van de kwaliteit 
van de voeding is relatief groter). De verbetering van de kwaliteit van de voeding heeft een gunstig 
effect op de gezondheid van de consument” (IDEA, Macro-economische impact van de maaltijdcheques 
– Eindrapport op vraag van Vouchers Issuers Association, 14, september 2013, www.viabelgium.be/
wp-content/uploads/2014/05/Studie-Ideaconsult-NL.pdf ).
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Een dergelijke sturing doet geen afbreuk aan het nut van ‘nudges’, waarbij 
op een subtiele wijze aan gedragsbeïnvloeding wordt gedaan zonder de 
keuzevrijheid uit te sluiten.45

In dezelfde zin moet de sociale zekerheid ook niet haar verantwoordelijkheid 
opnemen als het om luchtkwaliteit gaat en de preventie van pneumologische 
aandoeningen, kanker en gedragsstoornissen?46 Het conditioneren van het 
voordeel van de bedrijfswagen in de richting van zero emissie lijkt me toch 
geen fundamentele aantasting te zijn van de rechten van de sociaal verzekerden.

Vaak wordt aangenomen dat preventie vooral door andere domeinen dan de 
sociale zekerheid moet worden opgenomen.

De effectiviteit van vergoedende stelsels uit de sociale zekerheid en sociale 
bescherming kan worden verhoogd door hen te koppelen aan preventie op 
andere domeinen, menen wij.

De structurele verbindingen die we zien maken een pragmatische 
takkendefinitie van de sociale zekerheid minder evident.

Zoals u weet, werden de kinderbijslagen en een deel van de studiefinanciering 
op Vlaams niveau bijeengebracht in één decreet.

(45) Zie R.H. Thaler en C.R. Sunstein, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness, New Haven & London, Yale University Press, 6, 2008: “A nudge, as we will use the 
term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without 
forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the 
intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts 
as a nudge. Banning junk food does not”.
(46) Erasmus MC, Luchtvervuiling gekoppeld aan hersenverschillen en cognitief functioneren bij 
kinderen, 9 maart 2018, https://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2018/6608640/.
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Dat is méér dan een verbinding en we zien dat een bepaalde gezinstoelage 
afhankelijk wordt gemaakt van participatie aan het kleuteronderwijs.47

Dat roept vragen op. Conditional cash transfers kunnen een preventieve logica 
volgen maar tegelijk ook de bal mis slaan.

Toen we in 2001 voorspelden dat de Vlaamse zorgverzekering het vehikel 
zou worden voor een Vlaamse Sociale Bescherming48, hadden we een VSB 
in gedachten waarin ook prestaties van preventieve aard een plaats zouden 
krijgen. Tegemoetkomingen voor kleine, functionele woningaanpassingen 
zouden bijvoorbeeld voorzien kunnen worden teneinde een langdurig en 
ernstig verminderd zelfzorgvermogen te voorkomen of uit te stellen. Die kans 
werd niet benut, maar wat niet is, kan nog komen.

Dames en heren, zonder de notie ‘sociaal risico’ is sociale zekerheid zinledig. 
De mogelijkheden van preventie en de morele opmars ervan zullen de 

(47) Het gaat om de zgn. ‘selectieve participatietoeslagen kleuteronderwijs’, art. 27, 2°, Decr.Vl.,
tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, aangenomen in plenum op 18 april 
2018. In zijn advies van 14 april 2016 (‘Kinderbijslag: steun voor elk kind met versterkte inzet 
tegen kinderarmoede’) stelde het Kinderrechtencommissariaat hierover: “Kinderbijslag als ‘recht van 
het kind’ betekent niet enkel een loskoppeling van het socio-professioneel en administratief statuut van 
ouders. Het systeem moet in het algemeen maximaal voorwaarden-vrij blijven, zoals het nu is. Het moet 
vooral ‘ouderneutraal’ zijn: het mag niet afhangen van ‘gewenst gedrag’ van de ouders zoals bijvoorbeeld 
werk zoeken, een taalcursus volgen of kleuters naar school brengen. Kinderbijslag is een belangrijke 
hefboom in het realiseren van kinderrechten. Daarom mag kinderbijslag nooit in de weegschaal liggen 
om andere doeleinden te bevorderen, hoe nobel die ook mogen zijn. Gedrag van ouders beïnvloeden, 
kan met andere maatregelen waar kinderen geen nadelen van ondervinden en die oplossingsgericht zijn, 
in de plaats van sanctionerend. Repressieve maatregelen bereiken hun doel meestal niet of zijn zelfs 
contraproductief. Financiële sancties houden een bijkomend gevaar in. Ze hebben een groter effect op 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hun problemen worden er eerder groter door dan dat ze deze helpen 
oplossen”. In een klacht tegen Frankrijk bij het Europees Comité voor Sociale Rechten stelde het 
European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) 
dat de opschorting van gezinstoelagen als maatregelen ter bestrijding van spijbelen een inbreuk 
vormde op het recht van gezinnen op sociale, wettelijke en economische bescherming op grond van 
artikel 16, Europees Sociaal Handvest. Het Comité stelde vast dat de maatregel niet in verhouding 
stond tot het nagestreefde doel en merkte daarbij op dat de betwiste opschorting en de mogelijke 
ontneming van gezinstoelagen ouders exclusief verantwoordelijk maakt voor het terugdringen van 
spijbelen en de betreffende gezinnen economisch en sociaal kwetsbaarder maakt: ECSR, European 
Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) tegen 
Frankrijk, klacht nr. 82/2012, punt 42, 19 maart 2013.
(48) G. Loosveldt en B. Van Buggenhout, Belangrijk ingrediënt Vlaams ‘socialebeschermingsrecht’ 
aanvaard; de zorgverzekering en het Arbitragehof, Tijdschrift voor Sociaal Recht, 407-433, 2001.
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komende decennia het mensbeeld beïnvloeden. Zij zullen het ‘sociale’ van 
bepaalde risico’s op de proef stellen en daarmee ook de sociale zekerheid, haar 
financiering en haar prestaties. Dit is een uitdaging met bedreigingen én, wat 
ons betreft, ook kansen.

‘Kwaliteit van leven’ en niet de verkruimelende financieringsbasis van de 
sociale zekerheid moet de motivatie leveren voor een sterker uitgebouwde en 
met de sociale zekerheid verbonden preventie.

Verstandige preventie in een rechtsstaat kan helpen de sociale zekerheid 
opnieuw méér gedragen te maken en een duurzame toekomst te schenken.

Lang leve het Instituut voor Sociaal Recht! Ik dank u voor uw aandacht.
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