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GROEI EN VERDELING.  
DE LUCAS-OPTIE

AFSCHEIDSCOLLEGE1

DOOR JOZEF PACOLET
Prof. dr., Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA, KU Leuven)2

‘Geef en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde en 
overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij 
gebruikt zal men ook voor u gebruiken.’, Lucas 6, 38.

(1)  Afscheidscollege op de emeritaatsviering van 18 september 2017 in het Max Weber Auditorium, 
Leuven. Ik hou eraan Voormalig Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, Vlaams 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, Rector Prof. dr. Luc Sels, 
Voorzitter Beweging.net Peter Wouters, Hiva-Directeur Prof. dr. Manu Gerard, en collega’s Sien 
Winters en Frederic De Wispelaere te bedanken voor hun bijdragen aan de emeritaatsviering en 
hun vriendelijke woorden op deze viering. De video van de toespraken is te vinden op: https://hiva.
kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Emeritaatsviering-prof-dr-Jozef-Pacolet-20170912. Dank 
ook voor alle andere vriendschapsbetuigingen naar aanleiding van mijn emeritaat. Dank ook aan 
Frederic De Wispelaere voor zijn commentaren bij de eerste versie van deze toespraak.
(2)  Jozef Pacolet studeerde economie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) waar hij in 
1989 promoveerde op de marktstructuur en de schaalvoordelen in de Belgische financiële sector. 
Van 1977 tot 1983 was hij wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Economische 
Studiën KUL en sinds 1983 tot september 2017 hoofddocent en hoofd bij de Onderzoeksgroep 
Verzorgingsstaat en Wonen van het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
van de KUL waar hij onderzoek verrichtte over de relatie economie en verzorgingsstaat, met 
speciale aandacht voor de gezondheidszorg, de langdurige zorg en pensioenen. Toonaangevende 
projecten waren de ‘organisatie van de langdurige zorg in Vlaanderen, België en Europa’, 
‘toekomstverkenningen en manpowerplanning voor de zorgsector’, ‘de staat van de verzorgingsstaat 
in Europa’, ‘de omvang en de strijd tegen sociale en fiscale fraude en ontwijking’ en meer recent ‘de 
statistiekverzameling over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU’.
Van 1981 tot 2005 was hij docent ‘Organisatie van financiële instellingen’ aan de VLEKHO 
Vlaamse Economische Hogeschool in Brussel.
Tussen 1991 en 2006 was hij achtereenvolgens lid van de Raad van Bestuur van Belgacom, ASLK, 
CBHK en de Federale Participatiemaatschappij FPM. Vanaf 1 oktober 2017 is hij emeritus met 
opdracht aan de KUL.
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INLEIDING

Ik heb geluk dat deze viering nog net voor het einde van dit academiejaar 
doorgaat. Bij de opening van dit op zijn einde lopende academiejaar hadden 
wij het boek Utopia van Thomas More van onze universiteit cadeau gekregen, 
ik veronderstelde als verplichte lectuur. Want het verhaal dat ik u wens te 
brengen, lijkt voor mijzelf soms nog altijd een verre utopie. Maar ik wil u vooral 
een positief verhaal brengen. Het is voor u immers vandaag een feestviering.

Utopie is niet de huidige rijkdom van onze economie en de kwaliteit van onze 
sociale zekerheid en sociale bescherming in het algemeen vandaag. Dit is reeds 
werkelijkheid. Ik wil het hebben over de toekomst van de sociale zekerheid 
in dit rijke Europa, België en Vlaanderen en met name over een aantal 
verbeteringen die voor mij de sociale zekerheid nog beter zou moeten maken. 
Het zijn verbeteringen voor die takken die vooral de impact van de vergrijzing 
moeten opvangen, de pensioenen, de gezondheidszorg en de langdurige zorg, 
hier vooral de ouderenzorg. Samen ongeveer 3/4 van de sociale zekerheid en 
bijna 20% van ons bruto binnenlands product (bbp). Een mens moet zich 
weten te beperken in het leven.

Toen ik in de jaren zeventig afstudeerde was een van de cursussen die wij 
meekregen nog het Rapport van de Club van Rome, dat in 1972 verscheen 
over de ‘grenzen van de groei’ en de relatie tussen bevolkingsgroei, economische 
ontwikkeling, uitputting van de grondstoffen, milieuvervuiling. Het was geen 
optimistisch toekomstbeeld en sommigen hielden ons voor dat nulgroei de 
optie was.

NULGROEI WAS GEEN OPTIE: WIJ ZIJN EEN RIJKE ECONOMIE GEBLEVEN

Ik begon te studeren op het einde van de gouden jaren zestig. Vanaf 1974 was 
er de eerste en tweede oliecrisis en kenden wij voor het eerst sinds jaren een 
daling van het bbp per capita.

Voor een economist geboren in 1951 is het boeiend om over officiële 
statistieken, reeds vanaf het jaar 1953, te beschikken over het bruto 
binnenlands product, de welvaart die wij jaar na jaar produceren en bijgevolg 
ook kunnen consumeren of sparen. Het is over deze evolutie dat de economen 
zich druk maken als zij jaar na jaar, om niet te zeggen dag na dag, ramen wat 
de groeicijfers zijn. Merkwaardig hoor je dan altijd, in feite weinigzeggende 
groeipercentages van het totale bbp vermelden, zonder dat men verneemt wat 
het absolute bedrag is, of nog belangrijker het absolute bedrag per capita. Als 
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het vertraagt dan maakt men zich zorgen over de productiviteit die stagneert of 
de beroepsactieve bevolking die niet meer beschikbaar zal zijn. Hoogte van het 
bbp en groei is vooral de basis om de sociale zekerheid te financieren, zonder 
uit het oog te verliezen dat een deel van deze sociale zekerheid ook bijdraagt 
aan deze groei. In die vroege jaren vijftig, in termen van vandaag, was dit bbp 
ongeveer 10.000 EUR per capita. Nu, bijna zeven decennia verder, is het in 
reële termen verviervoudigd tot 40.000 EUR per capita. Wij zijn een rijke 
economie.

VAN BABYBOOM NAAR BEVOLKINGSBOOM

De bevolkingsexplosie waarover de Club van Rome het had was een 
wereldprobleem. Demografie is een sleutelbegrip bij de verkenning van de rol 
en de toekomst van de sociale zekerheid. Toen ik in de jaren tachtig aan het 
HIVA begon, was het vooruitzicht van een krimpende bevolking tegen het 
jaar 2010 het grootste zorgenkind. Het was de toenmalige minister van Sociale 
Zaken, Jean-Luc Dehaene, die voor het eerst de impact van de vergrijzing op de 
sociale zekerheid onder ogen zag. Wij hebben vanaf toen zelf de relatie blijven 
onderzoeken tussen demografische evoluties, economische ontwikkeling en 
sociale bescherming. Sindsdien zijn de bevolkingsvooruitzichten voor België 
gewijzigd van een krimpende bevolking van 8,5 miljoen mensen, naar een 
stagnerende bevolking van 11 miljoen tegen 2050 tot een stijgende bevolking 
van rond de 12,5 miljoen inwoners tegen 2060. Europa verwacht zelfs dat 
onze bevolking in 2060 tot 15,5 miljoen kan gestegen zijn. De voorbije 20 jaar 
is de bevolking in België, mede door netto migratie, met 1,1 miljoen gestegen, 
zelfs iets meer dan het hoogste cijfer dat wij bereikten in de naoorlogse 
babyboomperiode. Maar of het nu een krimpende of stagnerende of stijgende 
bevolking is, de herauten van de onhoudbaarheid van onze verzorgingsstaat, 
onder druk van de vergrijzing, blijven hetzelfde mantra herhalen dat onze 
verzorgingsstaat onhoudbaar is. Ik wil hierna een aantal voorstellen formuleren 
om integendeel het fraaie bouwwerk van onze sociale bescherming verder te 
verbeteren, zodat het nog beter kan bijdragen aan het opvangen van de impact 
van de vergrijzing.

VORMEN VAN SOCIALE BESCHERMING

De sociale zekerheid dekt ons in voor de risico’s van het leven, van de wieg 
tot het graf. Men kan zich helemaal niet indekken, men kan een beroep doen 
op zelfzorg doordat men voldoende reserves heeft, men kan een beroep doen 
op familie, op de bijstand, op de staat, meer in het bijzonder op de sociale 
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zekerheid en ten slotte op private verzekeringen en op sparen. Verzekeren is 
voor mij het kernbegrip om zich in te dekken tegen deze risico’s. Bij voorkeur 
sociale verzekering omdat dit ook de solidariteit omvat voor diegenen die zich 
niet kunnen verzekeren. Het is daarmee ook beter dan sparen omdat niet 
iedereen kan sparen.

PENSIOEN

De door de vorige regering geïnstalleerde Commissie Pensioenhervorming 
heeft in extenso de noodzakelijke richting geschetst voor het Belgische 
pensioenstelsel. In principe zijn er twee grote manieren om het pensioen te 
organiseren, met name op basis van een repartitiestelsel en op basis van een 
kapitalisatiestelsel. Beide oplossingen ondergaan op verschillende manieren de 
impact van de vergrijzing van de bevolking en worden daarom verondersteld 
complementair te zijn (Commissie Pensioenhervorming, alinea 17.2, p. 172).

In werkelijkheid zijn er nog veel meer mogelijkheden om de impact van de 
vergrijzing op te vangen. Wie de gevolgen van een krimpende groep actieven 
vreest die de bijdragen moeten verdienen voor de ouder worden bevolking, 
kan een migratiepolitiek voeren of via een gepaste gezinspolitiek ook de 
nataliteit proberen te beïnvloeden. De Europese Commissie berekende 
onlangs nog de mogelijke impact (European Commission, 2017). Een 
nataliteitspolitiek heeft pas op termijn een impact, de migratiepolitiek heeft 
een onmiddellijker effect. De migratie heeft reeds, ondermeer in België, een 
aanzienlijke bijdrage geleverd in de groei van de bevolking. Maar behoudens 
deze demografische middelen zijn er drie mogelijkheden om het financiële 
evenwicht te vrijwaren in een repartiestelsel: hetzij de periode van het betalen 
van bijdragen verlengen — met een dubbel effect dat zowel de bijdragen stijgen 
maar ook de uitkeringen dalen — de bijdragenpercentages zelf verhogen of het 
pensioen laten dalen. Een belangrijke beslissing is geweest om de wettelijke 
pensioenleeftijd op te trekken. Maar toch erodeert het wettelijke pensioen. 
De pensioencommissie stelt voor om een eerste pijler bis in te voeren, met 
name om een kapitalisatiestelsel toe te voegen aan de eerste pijler. Zonder veel 
uitleg — het is exact één paragraaf — wordt gesteld dat beide systemen een 
natuurlijke complementariteit hebben. Nochtans zijn de mogelijkheden om de 
twee stelsels in evenwicht te houden exact dezelfde, met name langer bijdragen 
betalen (wat betekent later op pensioen gaan) of de premies verhogen of de 
pensioenrechten verminderen.
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Men kan het pensioen dus op peil houden in het wettelijke repartitiestelsel, 
ofwel via een tweede pijler of via individuele pensioenopbouw door middel van 
pensioensparen en levensverzekeringen of andere vormen van voorzorgssparen. 
Geleidelijk groeit ook het besef dat het verwerven van de eigen woning 
pensioensparen is, dus men kan dit er als ‘vierde pijler’ aan toe voegen. Wij 
noemden het in begin jaren negentig al ‘pensioensparen avant la lettre’. Wij 
gaan er nu niet meer op in.

Een driepijlerstelsel is de standaardoplossing voor de pensioenstelsels (zie Barr 
en Diamond, 2008). In die zin is het merkwaardig dat in België de derde pijler 
wel is uitgebouwd maar geen genade vindt bij de experten als geen onderdeel 
zijnde van het algemene pensioenstelsel. Vermoedelijk hebben zij dezelfde 
mening over andere vormen van langetermijnsparen, zoals de individuele 
levensverzekering.

De pensioenhervorming van 1997 heeft het vertrouwen in de eerste pijler 
doen toenemen door enerzijds de loonplafonds te laten stijgen en aan de 
andere kant de minimumrechten te verbeteren. In feite zijn de aanbevelingen 
van de Commissie Pensioenhervorming doordesemd van een pleidooi voor 
een verbeterde eerste pijler. Maar daarnaast stelt men ook een eerste-pijler bis 
voor op basis van kapitalisatie. Hiervoor zouden de middelen van de derde 
pijler gebruikt kunnen worden.

De tweede pijler onder de vorm van de groepsverzekering en de pensioenfondsen 
heeft in het verleden wel genade gevonden bij de pensioenexperten. Dat 
stelsel is maar geleidelijk op gang gekomen en dan nog voornamelijk via de 
groepsverzekering.

Achtereenvolgende socialistische ministers van pensioenen hebben de tweede 
pijler hervormd, ondermeer door er meer garanties en er meer solidariteit in 
te bouwen via sectorfondsen, door ook de sociale partners meer te betrekken 
bij het beheer zodat de pijler de allure (of moet ik zeggen illusie) kreeg van een 
paritair beheerde pijler. De veralgemening van het stelsel was het oogmerk en 
is het nog steeds. Hoever is men daarin geslaagd?

Wanneer einde 2000 nog maar een 10% van de gepensioneerden kon 
terugvallen op een tweede pijler, was dit volgens de Pensioenatlas 2010 voor 
de rustgepensioneerde werknemers in 2007 al gestegen tot 35%, zowel bij 
het totale aantal gepensioneerden als de in dat jaar nieuw gepensioneerden. 
Doorheen de jaren was men dat pensioen wel meer en meer gaan opnemen 
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onder de vorm van een kapitaal en niet als een rente. De Pensioenatlas leert 
ons ook wel dat een groot deel van deze aanvullende pensioenen, vertaald in 
een maandelijkse rente, voor 30% van de mannen en voor bijna 50% van de 
vrouwen beneden de 100 EUR lag. Voor een groot aantal personen blijft het 
een dunne pensioenportefeuille. Maar beter dat dan niets.

De gefragmenteerde ambitie om de tweede pijler te versterken was de jongste 
jaren sterk aanwezig bij de openbare sector, onder meer bij de lokale besturen 
waar men aan de ene kant constateert dat het ambtenarenpensioen duur is 
en aan de andere kant kan vaststellen dat er veel contractuelen zijn, die daar 
geen recht op hebben. Bijgevolg wenst men een tweede pijler te creëren, 
hierbij blijkbaar vergetend dat dit ook een prijskaartje heeft. De jongste 
voorstellen van de overheid gaan in de richting van het voorbehouden van een 
ambtenarenstatuut tot een beperkte groep en de vraag was dan of men voor 
de anderen een tweede pijler in het verschiet heeft. Ook voor de zelfstandigen 
vermeldt het Zomerakkoord 2017 de invoering van een volwaardige tweede 
pensioenpijler voor zelfstandigen, natuurlijke personen.

De vraag is of al die voorstellen voldoende zijn geweest. Het succes van de 
tweede pijler is immers afhankelijk van de hoogte van de premies die men 
wenst te betalen en het rendement van de beleggingen. Het zou unfair zijn 
om de tweede pijler aan zijn rendement af te rekenen nadat wij verschillende 
financiële crisissen hebben gekend en nu een periode van historisch lage rente. 
Maar zijn anderzijds de bijdragen en de totale opbouw van een pensioenreserve 
voldoende vooruitgegaan? Herhaaldelijk stelden wij vast dat de private 
bijdragen voor de pensioenopbouw in een tweede pijler bijvoorbeeld niet 
onaanzienlijk zijn als wij ze vergelijken met de socialezekerheidsbijdragen 
voor pensioenen (Pacolet en Strengs, 2010; Pacolet en De Wispelaere, 2015; 
Gieselinck, et al.). Macro-economisch zijn zij echter amper het equivalent van 
de uitkeringen die er elk jaar uit gepuurd worden. Zij groeien nauwelijks. 
De totale pensioenreserves onder de vorm van pensioenfondsen, of ruimer 
ook de groepsverzekeringen, blijven een beperkt percentage van het bbp: rond 
de 5% voor de pensioenfondsen, rond de 15% voor de groepsverzekeringen. 
Onder de titel ‘The growing importance of funded pension arrangements’ 
geeft de OESO nog eens een illustratie daarvan: België situeert zich bij de 
landen waar de pensioenen op basis van kapitalisatie tot de laagste behoren. 
Wat ook opvalt is dat het ongeveer het enige land is waar de reserves niet zijn 
toegenomen tussen 2000 en 2015, als percentage van het bbp. Het is vechten 
tegen de bierkaai. Maar wij staan daar niet alleen. In tal van andere Europese 
landen, met een sociale zekerheid van het Bismarck-type, met uitzondering 
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van Nederland, is de tweede pijler beperkt en is het pensioen voornamelijk via 
repartitie georganiseerd.

Zo klinkt het jongste plan van de Minister van pensioen in het zomerakkoord 
2017 voor een ‘vrij aanvullend pensioen loontrekkenden’ bijna als een 
noodkreet. ‘Het idee is om nu een vrij aanvullend pensioen te voorzien dat 
zou gefinancierd worden door middel van bijdragen die door de werkgever op 
vraag van de werknemer van het loon worden ingehouden’ (Federale Regering, 
26 juli 2017). Het wordt nu aan de werknemer overgelaten om voor zijn 
tweede pijler te betalen. Iemand moet het doen. Eigenlijk wordt het daarmee 
trouwens een ‘collectief individueel pensioensparen’, dat volgens mij niet veel 
verschilt van de derde pijler, die in de Commissie Pensioenhervorming geen 
genade kent.3

Wat baat het om het ambtenarenpensioen af te bouwen als men nadien toch 
de middelen zal moeten vinden om een tweede pijler te financieren, wat tot 
nu toe nauwelijks of niet gerealiseerd is. Twintig jaar timmeren aan de weg 
om een tweede pijler voor de rest van de bevolking te organiseren brengt 
weinig vooruitgang. Zelfs in de voorstellen van de Pensioencommissie zou 
men een veralgemeende tweede pijler (een eerste pijler bis) organiseren op 
basis van de middelen van een derde pijler. Ondertussen, ondermeer door het 
bestaan van een loonplafond voor de eerste pijler, riskeert dit wel, de facto, 
te degraderen tot een basispensioen. Een basispensioen is geen goed wettelijk 
pensioen. Zo is de theoretische netto vervangingsratio, rekening houdend met 
de fiscaliteit, vooralsnog voor de laagste inkomens 84%, voor de gemiddelde 
inkomensgroep 73% maar voor de hoge inkomens 59%. Naar de toekomst 
toe daalt die vervangingsratio voor de gemiddelde en hoge inkomens verder. 
Men zal zich geleidelijk maar steeds meer onvoldoende verzekerd voelen door 
het wettelijk pensioen. Wij stellen dus voor een ‘stand still’ (als die er al niet 
is) te organiseren in al deze formules van tweede en derde pijler en zich te 
focussen op het herstel van de eerste pijler, door het verder verbeteren van 
de minima uiteraard, maar ook door voor de middengroepen het wettelijk 
pensioen in ere te herstellen door ook het plafond te verhogen. Hiervoor kan 

(3)  Trouwens ook recent niet bij de oppositie gezien het voorstel van Groen om een verbeterd 
basispensioen te financieren met de middelen die nu gaan naar fiscale uitgaven voor de derde 
pijler, geraamd op ongeveer 750 miljoen EUR. Ook het ambtenarenpensioen is populair als 
financieringsbron voor de rest. Daar heeft men het voorstel om de extra  middelen uit te smeren 
over alle werknemers, zodat het pensioen van werknemers en ambtenaren geharmoniseerd wordt.
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men de wettelijke pensioenbijdragen verhogen, middelen die men toch anders 
ook zal moeten vinden voor een tweede of derde pijler.

GEZONDHEIDSZORG

Jan Peers beschreef 20 jaar geleden het Belgische gezondheidsstelsel als een 
evenwichtige combinatie van controle van het aanbod en van de prijzen, 
zodanig dat macro-economisch de kosten beheersbaar waren, terwijl toch 
de noodzakelijke vooruitgang kon gefinancierd worden. In internationaal 
perspectief heeft ons dit tot de dag van vandaag een hoogwaardig en 
toegankelijk stelsel bezorgd. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Christelijke 
Mutualiteit (CM) kon Marc Justaert twee jaar geleden stellen dat wij 6de 
gerangschikt stonden in de 2014 Euro Health Consumer Index, een index 
van de performantie van het gezondheidszorgsysteem voor 36 landen. Wat die 
rankings waard zijn, laat ik in het midden, maar ook Wynand Van De Ven 
citeerde vorig jaar trots op zijn afscheidscollege dat Nederland eerste stond. 
België staat in 2016 op de vierde plaats, met 860 punten bijna ex aequo met 
Noorwegen dat 865 punten heeft, dus ik zou ietwat chauvinistisch kunnen 
stellen dat wij ex aequo zijn met de derde plaats, dus brons in dit Europese 
kampioenschap. België heeft hierin zelfs de beste score op toegankelijkheid, 
versta beschikbaarheid van de zorg. Benieuwd om te zien waar wij zitten in 
de kostprijs. Anno 2012 situeert Nederland zich op de eerste plaats, is dus het 
duurste, met overigens een merkwaardig lage eigen bijdrage van de zieken zelf. 
België staat op de zevende plaats. Zwakke punten voor België die blijven, is 
bijvoorbeeld de preventie. En ook het relatief hoge, zeker in vergelijking met 
Nederland, niveau van de eigen bijdragen is een zwak punt.

Maar er is een ander punt dat mij in de loop der jaren bekommerde vanuit 
het oogpunt van het vermijden van een dualisering in het zorgsysteem en 
het zoeken naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de zorg. Bij opname in 
een ziekenhuis is er de extra kost voor een eenpersoonskamer, maar nog veel 
meer de extrakost van de supplementen die door het gebruik maken van 
een eenpersoonskamer worden uitgelokt. Is een eenpersoonskamer nog een 
luxe, of zou het niet de standaard moeten worden in onze rijke economie?4 

(4)  Ook de experten van DKV en de Nederlandse gezondheidseconoom W. Van de Ven stellen: 
“Echter, kan en eenpersoonskamer in een ziekenhuis nog als luxe worden beschouwd in een tijd 
waar in de rest van de economie eenpersoonskamers de norm geworden zijn” (Calcoen et al., 2015, 
p. 548).

380421_NL BTSZ 2017-4.indb   526 12/10/18   09:15



527

GROEI EN VERDELING. DE LUCAS-OPTIE

Is het dan verantwoord dat ook de supplementen voor de honoraria van de 
artsen aanzienlijk stijgen met 100 tot 200 of zelfs 300% indien men een 
eenpersoonskamer wenst. Zowel de Christelijke als Socialistische Mutualiteit 
hebben de omvang van dit fenomeen in beeld gebracht, het bijkomende 
probleem geschetst dat dit aanzienlijk kan verschillen van ziekenhuis tot 
ziekenhuis voor eenzelfde ingreep en dat de hospitalisatieverzekering dit niet 
altijd remedieert wanneer zij maar tot een bepaald plafond de supplementen 
terugbetaalt. Voor diegenen waar het wel gedekt is, leidt dit onvermijdelijk tot 
een optrekken van de premies, zodat de hospitalisatieverzekering duurder en 
duurder wordt. Deze verzekering is wijd verspreid, hetzij via de verzekering bij 
de werkgever, hetzij via de mutualiteit, illustrerend dat de bevolking gevoelig is 
voor het risico en ook bereid is om ervoor te betalen. Het stelsel werd de jongste 
jaren herhaaldelijk gewijzigd. Vanaf 2010 mogen er geen kamersupplementen 
worden gevraagd voor twee- of meerpersoonskamers; vanaf 2015 mogen er geen 
ereloonsupplementen worden gevraagd in twee- of meerpersoonskamers (van 
Sloten, F. en Wantier, M., 2017). Men vreesde wel — en het werd bewaarheid 
— dat de honorariasupplementen zouden stijgen in de eenpersoonskamer. 
Andere recente aanpassingen zijn de invoering van een speciale prijsindex, 
de medische index, waardoor de premies automatisch kunnen stijgen als de 
uitkeringen stijgen.5 Zelfs dat was niet voldoende want zo moest recent de 
controle-instantie, de Nationale Bank van België (NBB), een verzekeraar 
verplichten om zijn premies te verhogen. 700.000 verzekerden zouden hun 
premie zien stijgen met 5,5 tot 9%. Ik kan mij voorstellen dat dergelijk blanco 
checksysteem niet veel genade zou vinden voor de wettelijke ziekteverzekering 
indien men zou stellen dat de bijdragen mogen stijgen als de kosten stijgen. 
De wettelijke ziekteverzekering kende de jongste decennia een groeinorm van 
soms 4,5%, soms 2,5%, nu voor 2017 nog 1,5% boven de inflatie. Maar dit 
werd voor dit begrotingsjaar 2017 verder uitgehold tot maar 0,5% boven de 
inflatie (van Cutsem, 2017). Toch heeft de premieverhoging voor de private 
verzekeraar een logica en legitimiteit. Er is immers geen gratis lunch. Maar 
als de private verzekeraar een aparte index krijgt, plus de instructie van de 
NBB om zijn premies te verhogen wegens solvabiliteitsvereisten, waarom zou 
de verplichte ziekteverzekering haar premies niet kunnen verhogen om haar 
financiële evenwicht te bewaren in het licht van de groeiende behoeften?

(5)  De premies voor de hospitalisatieverzekering mogen stijgen volgens de conusmptieprijsindex, 
ofwel op basis van de medische index. (FOD Economie, Medische index). Voor de 
eenpersoonskamer is die tussen 2015 en 2017 gestegen met 8,85%. Tussen juni 2015 en juni 2017 
is de consumptieprijsindex gestegen met 3,8%.
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Deze problemen met de supplementen bracht de voorzitter van de Socialistische 
Mutualiteit op de idee om de hospitalisatieverzekering enkel nog te laten 
spelen voor het comfort van de kamer, alsof dit niet de basisnorm zou moeten 
worden, en de rest van de middelen ingezameld via premies van de private 
hospitalisatieverzekering door te storten aan de wettelijke ziekteverzekering. 
Die zou het dan gelijker kunnen verdelen over alle artsen en ziekenhuizen. 
De hospitalisatieverzekering wordt als het ware de tollenaar voor de verplichte 
ziekteverzekering.

De supplementen voor de artsen hebben een voorgeschiedenis die teruggaat 
tot de artsenstaking in 1964 (Calcoen et al., 2015; Van de Voorde et al., 
2014). Supplementen zijn voor sommigen de normale tarieven en de 
lagere terugbetalingstarieven zijn voor diegenen die het zich niet kunnen 
veroorloven en moeten terugvallen op de sociale verzekering (KCE, 2014, p. 
234). De realiteit is dat zij die het zich kunnen veroorloven, zich ook een 
hospitalisatieverzekering kunnen veroorloven, wat leidt tot een tweedeling van 
de ziekenhuiszorg. De vraag kan daarbij worden gesteld of deze problematisch 
is. Een recent rapport van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg) stelt dat het niet eens zeker is of de zorg in een eenpersoons- 
en tweepersoonskamer beter of slechter is, wat ook betekent dat er geen 
prijsverschil in de honoraria zou moeten zijn. Voor het verschil in comfort kan 
wel een extra prijs worden gevraagd, maar dan is de vraag wat het basiscomfort 
is. Dat het een ideologisch geladen thema is blijkt uit het KCE-rapport dat 
van een ‘clash’ spreekt tussen twee visies, ‘zij die een vrij, zelf regulerend 
beroep uitoefenen, waar in principe honoraria vrij worden vastgelegd en waar 
sociale tarieven kunnen geconventioneerd worden om de gezondheidszorg 
toegankelijk te laten voor de arme. Aan de andere kant is er het perspectief 
van de patiënt of burger, die gans zijn leven bijdragen heeft betaald voor een 
sociale, solidaire gezondheidszorg en die voorspelbare en betaalbare out-of-
pocket-tarieven wenst tegen te komen’ (vertaling van KCE, 2014, pp. 238-
239). Hieraan iets veranderen is dan ook utopisch, maar opnieuw stellen wij 
voor om stap voor stap, de evolutie te corrigeren door verder de supplementen 
te beperken, de honoraria te herijken en daarmee ook evenwichtiger te 
verdelen en vooral ook om de gebruiker die soms onderverzekerd is of riskeert 
geconfronteerd te worden met een onbetaalbare hospitalisatieverzekering, 
meer sociale bescherming te bieden. De keuze voor een eenpersoonskamer is 
geen argument meer om geconfronteerd te worden met hoge supplementen 
want het is geen luxe meer, een idee dat overigens quasi volledig ingang heeft 
gevonden in de rusthuissector, maar daar verblijft men uiteraard doorgaans 
langer. Het valt trouwens op dat de ziekenhuissector echt wel achterna hinkt 
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want het aantal eenpersoonskamers situeert zich daar rond de twintig procent 
(van Sloten en Wantier, 2017) terwijl dit in de woonzorgcentra in Vlaanderen 
nu al negentig procent is (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2017). Misschien 
versterkt het systeem van de hospitalisatieverzekering die achterstand wel. 
Maar het zal wel veranderen. De CM signaleert dat ‘zowel de vraag naar als het 
aanbod aan eenpersoonskamers veel groter’ is in de materniteit (van Sloten, 
F. en Wantier, M., 2017, p. 29). Men kan er zeker van zijn dat de cohorte 
baby’s die dat comfort hebben gekend, de rest van hun leven toch wel op een 
eenpersoonskamer zullen rekenen als zij ooit ziek en hulpbehoevend worden.

LANGDURIGE ZORG

En dan heb je nog de langdurige zorg. Het eerste onderzoek dat ik als 
projectleider HIVA in 1983 mocht uitvoeren was voor de CM en het Wit-
Gele Kruis over de kostprijs van de thuiszorg, met aandacht ook voor de 
mantelzorg. Toen ik het voorstel toelichtte in onze Raad van Bestuur vroeg de 
voorzitter van het Algemeen Christelijk Werkersverbond6 Willy D’havé toen 
wat mantelzorg was. Nu staat er een standbeeld voor de mantelzorger voor het 
gebouw van beweging.net op de Haachtsesteenweg.

Doorheen verschillende rapporten zijn wij dan telkens weer die voorzieningen 
voor ouderen, waarvan hier sprake, en hun sociale bescherming in het 
algemeen in beeld gaan brengen, Belgisch en ook Europees. Wij hebben zien 
gebeuren hoe de voorzieningen een naam kregen, nu langdurige zorg, ‘long 
term care’, en geleidelijk aan een plaats kregen in de statistieken, eerst OESO, 
dan Europees. Recent nog merken wij hoe de Europese coördinatieregels van 
de sociale zekerheid ze nu nog maar pas aan het ontdekken zijn. Onbenoemd 
en ongeteld riskeren ze onbemind te zijn. Deze voorzieningen in de thuiszorg, 
in de residentiële zorg, bestaan uiteraard veel langer en maakten in belangrijke 
mate in België ook deel uit van de ziekteverzekering (thuisverpleging, 
rusthuizen). Dat was ook lang onze stelling: de langdurige zorg in Vlaanderen 
en België is goed uitgebouwd — het kan altijd beter — en zij zit in belangrijke 
mate op haar plaats bij de ziekteverzekering, die best ook blijft waar zij zich 
situeert, op het federale niveau. Ik heb de discussies meegemaakt of er toch 
geen aparte afhankelijkheidsverzekering moest ontstaan, en of dit door de 
overheid of privaat of door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas diende te 

(6)  Het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) werd in 2014 omgevormd tot beweging.net.
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gebeuren, wat in die tijd een publieke bank en verzekeraar was. En dan kwam 
de discussie of dit geregionaliseerd diende te worden. Het werd in 2001 een 
Vlaamse Zorgverzekering. In de andere gewesten gebeurde niets. In 2004 
schrijf ik in een rapport voor de federale minister over het ‘Vlaams mirakel van 
de Zorgverzekering … en de stille kracht (indachtig Louis Couperus) van de 
federale tegemoetkoming hulp aan bejaarden’ (Pacolet en Deliège, et al., 2004).

Tien jaar later is deze stille kracht geregionaliseerd, maar zijn ook andere taken 
van de sociale zekerheid (kinderbijslag en in deze context ook belangrijk, de 
financiering van de woonzorgcentra) geregionaliseerd. De Vlaamse Sociale 
bescherming heeft zeer snel vorm gekregen, trouwens via een rol ook die in 
deze aan de mutualiteiten wordt toebedeeld, waardoor die constructie nog 
maar eens aantoont hoezeer de langdurige zorg in het verlengde ligt van de 
gezondheidszorg en er best ook complementair mee wordt georganiseerd. 
Maar die conclusie hadden wij 20 jaar geleden al geformuleerd, onder meer 
op basis van de pioniersrol die de uitbouw van de Duitse zorgverzekering in 
deze speelde: men wenste deze wel als aparte pijler in de sociale zekerheid 
te organiseren, maar ‘onder het dak van de ziekteverzekering’. Vandaag zijn 
de andere drie gewesten ook met de uitbouw van de zorgverzekering bezig. 
In Wallonië zal dat via het AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) zijn en 
eveneens in samenwerking met de mutualiteiten. In Brussel is men het nog 
volop aan het bestuderen maar het gaat diezelfde richting uit, met dat verschil 
dat niet minder dan vier ministers bijvoorbeeld naar de woonzorgcentra zullen 
kijken, telkens een Franstalige en een Nederlandstalige, voor respectievelijk 
de rusthuisbedden die vallen onder de Minister bevoegd voor ‘bijstand aan 
personen’, en voor de rust- en verzorgingstehuisbedden (RVT) die vallen onder 
de minister bevoegd voor ‘Gezondheidszorg’. In totaal dus vier ministers.

De respectievelijke regionale autoriteiten krijgen er een substantieel pakket 
van bevoegdheden bij, met de bijbehorende middelen. Ik wil het over de stille 
kracht van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden hebben.

Net zoals in de gezondheidszorg is het aangewezen dat er een goede sociale 
verzekering wordt uitgebouwd; meer nog dan in de gezondheidszorg bestaan er 
weinig private verzekeringen. Dat valt ook internationaal op. Een aantal jaren 
verblijf in een rusthuis of intensieve thuiszorg is een groot risico met een hoge 
kost en dient sociaal verzekerd te worden. De Vlaamse Zorgverzekering heeft de 
niet-medische extrakosten willen compenseren, zowel in de thuissetting als in 
een rusthuis. Deze tegemoetkoming is zeg maar onvoldoende gedifferentieerd 
en er zijn plannen om dit verder te differentiëren of om eventueel zelfs 
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een maximumfactuur te voorzien. Nu komt er de bevoegdheid voor de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bij. Het betreft een hoger en meer 
gedifferentieerd bedrag, afhankelijk van de zorgbehoefte maar ook  van het 
inkomen en het vermogen. Bij de discussie over de Vlaamse Zorgverzekering 
was er consensus om de financiering te voorzien naargelang van de draagkracht, 
terwijl de uitkering enkel afhankelijk zou moeten zijn van de behoefte. Wel was 
er discussie of het een uitkering in geld zou moeten zijn, of dat men niet eerst 
de beschikbaarheid van voorzieningen, dus in natura, zou moeten verbeteren. 
Het werd een uitkering in geld, van nu 130 EUR per maand. De financiering 
gebeurt via een beperkte jaarlijkse premie van respectievelijk 25 en 50 EUR, 
en voor het overige wordt het gefinancierd uit algemene belastingmiddelen. 
De tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt toegekend naargelang van de 
hulpbehoevendheid maar is afhankelijk van het inkomen, aangevuld met het 
vermogensinkomen, wat een soort van vermogenstoets is. Terloops gezegd, in 
Wallonië is men nog steeds aan het bekijken hoe deze tegemoetkoming hulp 
aan bejaarden geïntegreerd moeten worden in de totale financiering van het 
aanbod van de langdurige zorg en bijvoorbeeld zou kunnen bijdragen tot een 
verruimd aanbod in natura van de thuiszorg.

In Vlaanderen behoudt de uitkering in alle geval het karakter van een 
bijstandsregeling, die zij had. Een zeker differentiëren van eigen bijdragen, 
zoals nu bestaat in de gezinszorg of in de remgelden, is aanvaardbaar. Maar 
wanneer men dit te sterk accentueert, worden steeds meer groepen uitgesloten 
van deze sociale bescherming en vermindert de bereidheid om ervoor te betalen 
en om er zich mee te identificeren. Het klopt ook niet met de idee van sociale 
verzekering voor een risico waar men een heel leven voor zal betalen, maar 
indien men ze nodig heeft, zal men eerst zichzelf moeten verzekeren als men 
de middelen heeft of zijn vermogen opgebruiken, voordat men een beroep kan 
doen op de sociale verzekering. Diegenen die het geluk hebben zelfredzaam te 
blijven, moeten niet interen op dat vermogen. In een logica van een verdere 
sociale verzekering stellen wij voor om deze inkomens- en vermogenstoets in 
de tegemoetkoming hulp aan bejaarden weg te laten, in lijn met de principes 
die men had toen men de Vlaamse Zorgverzekering uitbouwde.

BETAALBAARHEID OP LANGE TERMIJN: ‘CAN WE AFFORD TO GROW OLDER?’

‘Can we afford to grow older’ was een titel van een boek een paar jaar 
geleden over de impact van vergrijzing (Disney, R., 1996). Kunnen wij het 
ons veroorloven om met pensioen te gaan, of nog erger, kunnen wij het ons 
veroorloven om ouder en hulpbehoevend te worden? Zowel nationaal als 
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Europees wordt de impact van de vergrijzing steeds nauwkeuriger in beeld 
gebracht. Het jaarlijks verslag van de Belgische Studiecommissie voor de 
vergrijzing verschijnt in juli. Het volgende driejaarlijkse vergrijzingsrapport 
van de Europese Commissie 2018 zal in juni 2018 gepubliceerd worden. U 
weet waarnaar uit te kijken.

Beide rapporten verschillen soms licht omdat nationale planners graag hun 
methoden aanhouden, terwijl Europa haar gestroomlijnde hypothesen oplegt 
om de vergelijking mogelijk te maken. Maar ze volgen een gelijkaardige 
methodiek en komen ook tot gelijklopende conclusies. Beide rapporten 
projecteren vrij gedetailleerd de huidige stelsels van sociale bescherming 
naar de toekomst, met hun kwaliteiten en gebreken. Alles is uiteraard 
onzeker: de demografische vooruitzichten, de economische ontwikkeling. De 
verdere toekomst is onzekerder dan de nabije en zelfs dat niet. Want soms 
verandert het beleid al nog voor de rapporten zijn gepubliceerd. Zo bevatte 
het Europees rapport van 2015 nog scenario’s voor België op basis van de 
wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, terwijl reeds in 2014 was beslist dat de 
pensioenleeftijd tegen 2025 tot 66 zou stijgen, en tegen 2030 tot 67. Maar zij 
geven wel een gedetailleerd beeld van de impact van de vergrijzing op de sociale 
bescherming en de betaalbaarheid daarvan in de toekomst. De opeenvolgende 
rapporten voor Europa van 2009, 2012 en 2015 lieten bijvoorbeeld de impact 
zien van de financiële crisis die langer duurde dan verwacht en ons op een 
lager groeipad zette, maar dat groeipad is wel opnieuw gestegen. Wat leren de 
cijfers voor België? De publieke uitgaven voor gezondheidszorg zouden stijgen 
van 6% tot 6,1% van het bbp tussen nu en 2060. Zelfs in de VS is het aandeel 
van de publieke uitgaven van het bbp nu even hoog en de totale uitgaven zijn 
er meer dan 15%.7 De publieke kost van de pensioenen tussen nu en 2060 
zou stijgen van 11,8 naar 15,1% van het bbp, zonder het optrekken van de 
pensioenleeftijd. Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 en 
67 jaar tegen respectievelijk 2025 en 2030 zou de meerkost tussen nu en 2060 

(7)  In ‘Your money or your life’ illustreert D. Cutler voor de VS dat in 1950 ongeveer 1 op elke 
25 dollar was besteed aan gezondheidszorg, in 2003 was het 1 op 7, evoluerend naar 1 op 6 (wat 
het was in 2015), dan 1 op 5 en projecties voor vijftig jaar verder zouden zelfs uitkomen op 1 
op 3. Zijn commentaar is: elke andere groei van een industrie zou toegejuigd worden, hier is het 
blijkbaar een probleem. Recente projecties laten uitschijnen dat de 1 op 5 reeds in 2026 een feit zou 
kunnen zijn en David Cutler wijst wel op wat problematisch is, met name een aanzienlijk aandeel 
van verspilling in deze uitgaven, slinkende bereidheid van publieke financiering, een toenemende 
onbetaalbaarheid voor lage inkomens en de ‘crowiding out’ van andere noodzakelijke uitgaven 
(Cuckler, 2018; Cutler, 2018).
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voor die pensioenen halveren, of ongeveer 2 percentpunt van het bbp minder 
kosten. De sterkste stijging is voorzien voor de langdurige zorg: van 2,1% naar 
3,7% van het bbp. Maar daar hebben wij een paar decennia voor om ons aan 
te passen, op voorwaarde natuurlijk dat de groei wordt aangehouden, zoals 
overigens verondersteld in deze scenario’s.

MAAR ER IS GEEN ‘FREE LUNCH’

Op de kaft van een van onze rapporten heb ik een cartoon gezet van een 
financieel adviseur die aan zijn klant een pensioenformule aan het verkopen 
is, het rekenmachientje in de hand. De boodschap van de adviseur was: ‘Als je 
2% van je loon opzij zet voor je pensioen, dan kun je met pensioen gaan op je 
97ste‘. De klant zat er maar beteuterd bij.

Er is geen gratis lunch in deze; ook niet in macro-economische termen en ook 
niet naar te toekomst toe. Met een bevolkingsaandeel van de 65-plusser dat 
stijgt van 18% van de bevolking tot 24%, is het niet onlogisch dat de uitgaven 
voor hun gezondheid, langdurige zorg en pensioen zullen stijgen.8 Als men dan 
scenario’s overweegt waarbij deze bijdragen niet mogen stijgen, dan kan, met 
een groeiend aantal gerechtigden, de sociale bescherming alleen maar afkalven. 
De toekomstige situatie in België is niet zo slecht en wij vermoeden dat de 
toekomst nog beter kan zijn dan de scenario’s ons voorhielden, bijvoorbeeld 
dank zij de verschuiving in de wettelijke pensioenleeftijd of efficiëntiewinst in 
de zorgsector9, maar de uitgaven zullen wel moeten stijgen.

WINNENDE EN VERLIEZENDE GENERATIES?

De vraag hierbij is steeds of de volgende generatie het dan even goed zal 
hebben als de voorgaande. Op basis van deze scenario’s heb ik even de situatie 
van de oudere leeftijdsgroep, de plus 65, tegenover de min 65 geplaatst, in 
reële termen, nu en in 2060. Goed wetende dat de 65+ van 2060 de jonge 

(8)  Het jongste Jaarlijks Verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing (juli 2017) vergelijkt 
het aandeel van de +67 vandaag (16%) met deze in 2060 (22%). Maar de relevante leeftijdsgrens 
verschuift over de tijd. De werkelijk relevante vergelijking zou de 65+ vandaag (18%) moeten 
vergelijken met de 67+ in 2060 (22%). Een kleine 4% meer gepensioneerden de komende 35 jaar, 
dat moet toch niet onoverkomelijk zijn? En misschien moeten wij in 2060 zelfs eerder kijken naar 
de 68+, of de 69+.
(9)  Onder meer door meer preventie of door een betere organisatie van de zorg zoals die mogelijk 
blijkt volgens het jongste KCE-rapport over de ziekenhuizen.
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generatie is van vandaag. En tegen dan zou ik moeten spreken van de 68+, 
als ik de hypothese durf aannemen dat de pensioenleeftijd in 2060 op 68 zal 
liggen. De pensioenleeftijd zal al 68 zijn in Ierland tegen 2028, in Nederland 
tegen 2040. Daarmee hebben alle 25+ in de zaal alvast hun ‘pensioen in zicht’.

Pensioen is voor de ouderen. Langdurige zorg ook in grote mate, alhoewel 
daar ook voorzieningen voor jongere personen met een beperking in zitten. 
Gezondheidszorg is zeker niet exclusief een uitgave voor alleen maar de 
ouderen. Vandaag is nog bijna de helft van de uitgaven voor personen beneden 
de 65 jaar; naar de toekomst zal het relatieve gewicht van de 65+ wel toenemen. 
Ook tal van andere takken van de sociale bescherming houden voordeel in voor 
de jongeren. Wanneer wij projecties van de Belgische vergrijzingscommissie of 
van het Europese ‘Ageing’ rapport nu interpreteren in bbp per capita dat men 
als 65+ beschikbaar heeft vandaag of in de toekomst en dit vergelijkt met de 
rest van de bevolking (-65, dus van jongste kind tot die 65-jarige), dan zou 
de oudere vandaag recht hebben op 32.514 EUR per capita, de gemiddelde 
waarde van zijn pensioen, gezondheidszorg en ouderenzorg, en de toekomstige 
oudere zou — in reële termen dank zij de rijker wordende economie — in 2060 
een 56.000 EUR krijgen. De rest van het bbp verdelen we over de rest van de 
bevolking, van jongste baby tot net geen 65 jaar: dan zou het bbp waarover 
zij kunnen beschikken vandaag een kleine 34.385 EUR zijn en in 2060 — 
waarin generaties die nog moeten geboren worden —  bijna 57.000 EUR 
(Pacolet J. en De Wispelaere, F., 2015, p. 760; prijzen 2013 omgerekend naar 
prijzen 2017). De scenario’s die ons huidige stelsel van sociale bescherming 
doorrekenen naar de toekomst leren ons dat beide groepen erop vooruitgaan 
en ook bijna via dezelfde tred. Het is dankzij het repartitiestelsel samen met 
de materiële vooruitgang dat de sociale bescherming welvaartsvast vooruitgaat. 
Zij wenst de ‘train de vie’ te handhaven voor diegenen die gepensioneerd 
worden ten opzichte van diegenen die actief zijn. Dat moet ook de ambitie 
zijn van een socialezekerheidsstelsel onder de vorm van repartitie. Het moet 
ook het argument zijn om het nu reeds uit te bouwen op een hoogwaardige 
en voor de zorg op een genereuze wijze. De opeenvolgende projecties van de 
Europese ‘ageing’ commissie van 2009, 2012 en 2015 hebben laten zien dat 
de economische crisis duidelijk zijn sporen heeft nagelaten: ze heeft ons op 
een lager groeipad gebracht en het herstel is langer uitgebleven. De projecties 
naar de toekomst blijven echter illustreren dat zowel actieven als niet-actieven 
erop vooruitgaan. Diegenen die in 1951 geboren waren zijn vertrokken op het 
niveau van 10.000 EUR per capita; wie nu geboren wordt vertrekt van een 
niveau van 36.000 en wie in 2060 geboren wordt zal, volgens die scenario’s, 
vermoedelijk vertrekken van het niveau van 59.000 EUR per capita.
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DE LUCAS-OPTIE

Daarom kan ik moeilijk geloven dat de toekomst voor de huidige 
generaties er minder goed zou uitzien dan voor de vroegere generaties. Ons 
socialezekerheidsstelsel garandeert dat alle generaties erop vooruitgaan en 
dat de actieven van vandaag ooit gebruik zullen maken van het stelsel dat 
zij nu ontwerpen voor de inactieven. Solidariteit is welbegrepen eigenbelang 
(Spinnewyn, F., 1985) en omgekeerd. Als zij het ontwerpen voor de bijstand, 
voor de arme alleen, zal het armer zijn in ontwerp, ook voor hen: ‘designed 
for the poor is poorer by design’. Ontworpen voor de arme alleen, is armer 
in ontwerp. Dat vermijden is voor mij de Lucas-optie: ‘Geef en u zal gegeven 
worden: een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in 
de schoot storten. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken’.

Het bepleiten en daarmee misschien een bijdrage leveren tot het vrijwaren 
van een hoogwaardige verzorgingsstaat, is dat geen nobele opdracht voor het 
HIVA in de toekomst?
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BIJLAGEN

FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING EN BEVOLKINGSVOORUITZICHTEN
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FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN HET BBP IN PRIJZEN VAN 2017

FIGUUR 3: EVOLUTIE VAN HET BBP PER CAPITA IN PRIJZEN VAN 2017
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OUDEREN: EEN KWALITATIEF 
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EN/OF HET BELEID VAN DE 
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* Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven
** Federaal Planbureau
*** Voormalig medewerker Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

INLEIDING

De uitbouw van een uitgebreid systeem van sociale zekerheid wordt terecht 
aangeduid als een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de 20ste eeuw. 
Via allerhande sociale verzekeringen weten burgers zich op dit moment 
verzekerd tegen verschillende sociale risico’s. Werkenden betalen bijvoorbeeld 
werkloosheidsbijdragen zodat ze kunnen terugvallen op een afdoend 
inkomen als ze zonder werk vallen. Ze betalen pensioenbijdragen zodat hun 
levensstandaard gewaarborgd blijft na pensionering. Een deel van de bevolking 
blijkt evenwel niet in staat om zich voldoende te verzekeren. Vandaar dat er 
in de meeste landen als laatste redmiddel een systeem van sociale bijstand 
wordt ingericht. Sociale bijstand verschilt op twee essentiële punten van 
sociale zekerheid. Om recht te hebben op bijstand is het niet nodig vooraf te 
hebben bijgedragen. Daarnaast wordt sociale bijstand enkel gereserveerd voor 
diegenen die er het meest nood aan hebben. Daarom wordt sociale bijstand 

(1)  Dit artikel is een sterk ingekorte versie van de met de BTSZ Student Award 2017 bekroonde 
masterthesis van Joy Schols. Voor een uitgebreidere bespreking van het onderwerp, zie Schols 
(2016).
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enkel toegekend indien een middelentoets uitwijst dat de betrokkene geen 
andere middelen heeft die hem of haar een minimaal inkomen garanderen.

De vraag is of iedereen die recht heeft op sociale bijstand deze ook daadwerkelijk 
ontvangt. Bestaande studies geven aan dat dit niet het geval is (Eurofound, 
2015; Kayser en Frick, 2000; van Oorschot, 1995a, 1995b). Heel wat mensen 
‘glippen door de mazen van het net’ en ontvangen dus niet de uitkeringen 
waarop ze recht hebben. Dit fenomeen wordt in de literatuur aangeduid als 
non-take-up of niet-gebruik (van Oorschot en Kolkhuis Tanke, 1989). Non-
take-up is bijzonder problematisch omdat het de mensen treft die zich in de 
samenleving in de kwetsbaarste positie bevinden.

Dit artikel onderzoekt non-take-up van een welbepaalde socialebijstands-
uitkering, met name de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO is 
de belangrijkste socialebijstandsuitkering voor ouderen en dient als laatste 
vangnet voor ouderen die geen of onvoldoende pensioenrechten hebben 
kunnen opbouwen. Onderzoek naar non-take-up van de IGO-uitkering is 
bijna onbestaande. Non-take-up van de IGO wordt zijdelings behandeld in 
een aantal recente rapporten over pensioenen en/of armoede (Commissie 
pensioenhervorming 2020-2040, 2014; Federaal Planbureau, 2013), maar er 
bestaat bij ons weten slechts één bijdrage die volledig aan het thema is gewijd. 
In zijn masterproefonderzoek onderzocht Ooms (2008) non-take-up via 
kwalitatieve interviews met bewoners uit de gemeente Zonhoven en via een 
focusgroep met experten uit Limburgse openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn (OCMW). De studie van Ooms vormt een goed startpunt in de 
analyse van non-take-up van de IGO omdat ze als eerste de oorzaken ervan 
tracht te achterhalen. De studie is echter verouderd, beperkt zich tot een heel 
specifieke geografische regio en haalt door de erg brede focus op non-take-up 
een aantal thema’s slechts oppervlakkig aan. Ons onderzoek vult de studie van 
Ooms (2008) aan door uitvoerig in te gaan op de oorzaken van non-take-up in 
de aanvraag- en toekenningsprocedure van de IGO. We baseren ons hiervoor 
op de ervaringen van personeel betrokken bij de uitvoering en/of het beleid 
van de IGO. We gaan ervan uit dat dit personeel bijzonder goed geplaatst 
is om inzicht te bieden in de situaties van non-take-up. Kenmerkend voor 
deze respondenten is immers dat zij zowel zicht hebben op de wetgeving, de 
werking van de uitvoerende instanties waarin zij tewerkgesteld zijn alsook op 
de drempels die cliënten ervaren in de dienstverlening.

Dit artikel is als volgt gestructureerd. Sectie 1 schetst de IGO-regelgeving en 
gaat dieper in op de middelentoets. Sectie 2 behandelt de onderzoeksvragen 
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en de onderzoeksmethode. De derde sectie rapporteert de voornaamste 
onderzoeksresultaten. In deze sectie analyseren we het bestaan en de oorzaken 
van non-take-up van de IGO en formuleren we een aantal beleidsaanbevelingen. 
Tot slot worden de bevindingen uit ons onderzoek kort samengevat in een 
conclusie.

1. DE IGO

De IGO is een bijstandsuitkering die voorziet in een minimumbescherming 
voor 65-plussers. Het is een financiële uitkering voor ouderen die over 
onvoldoende middelen beschikken om een menswaardig bestaan te leiden 
(Belgium.be, 2012; Socialsecurity.be, s.d.). 65-plussers die onder een 
vooropgestelde inkomensdrempel (of IGO-drempel) vallen en hierdoor een 
verhoogd risico op armoede hebben, krijgen de IGO (meestal als surplus 
op het pensioen) toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)2 
(Belgium.be, 2012; Rijksdienst voor Pensioenen, 2015b).

In de meeste situaties wordt het recht op de IGO ambtshalve onderzocht 
door de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen, 2015a). Het ambtshalve 
onderzoek betekent dat de middelentoets, die aan de basis ligt van de al dan 
niet toekenning van de IGO, automatisch wordt uitgevoerd wanneer de 
betrokkene de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) bereikt en een 
pensioenbedrag ontvangt dat lager is dan de vooropgestelde inkomstendrempel 
(IGO-drempel). Zoals later in dit artikel zal blijken, vervult deze middelentoets 
een essentiële functie in ons onderzoek naar non-take-up. Deze middelentoets 
wordt hieronder dan ook uitgebreid besproken.3

De middelentoets van de IGO, het onderzoek naar de financiële toestand van de 
oudere (Pieters, 2006, 2008; Behrendt, 2000), gebeurt via een inlichtingenbrief. 
Deze inlichtingenbrief wordt door de RVP verstuurd naar de potentieel 
gerechtigde en diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner om hun 

(2)  De RVP was de pensioendienst voor werknemers en zelfstandigen. De RVP is tijdens het 
onderzoeksproces gefuseerd met de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en omgevormd 
tot de Federale Pensioendienst (FPD). In dit artikel wordt de oude benaming, RVP, gebruikt omdat 
het onderzoek hoofdzakelijk werd uitgevoerd in de periode voor de fusie.
(3)  Art. 5 §3, 5 §4 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie 
voor ouderen, BS 29 maart 2001; RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen 
− Vervangt dienstnota 2014|5; Art. 10 §1 van het KB van 23 mei 2001 tot instelling van een 
algemeen regelement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001.
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bestaansmiddelen in kaart te brengen. Tot deze bestaansmiddelen behoren de 
onroerende (bijvoorbeeld een huis of een bouwgrond) en roerende bezittingen 
(bijvoorbeeld spaargeld en beleggingen) van de betrokkenen.4 De potentieel 
gerechtigde en de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner dienen de 
inlichtingenbrief schriftelijk in te vullen en de nodige bewijselementen toe te 
voegen. Na het invullen van het inlichtingenformulier verwacht de RVP dat de 
bevraagden het formulier met de gevraagde bewijsstukken terugsturen naar de 
pensioendienst. De bewijsstukken omvatten “afschriften van de verkoopakte, 
de schenkingsakte of notariële akte, een afschrift met het recentste aanslagbiljet 
en een lijst met opgave van de roerende en onroerende goederen”.5

De bestaansmiddelen (inclusief de pensioenen) van de aanvrager worden in 
de middelentoets in eerste instantie geschat op basis van de eigen aangifte 
in de inlichtingenbrief. De inlichtingen van de betrokkenen kunnen, in 
tweede instantie, gecontroleerd en (indien nodig) verbeterd worden door de 
RVP.6 Om de gegevens te controleren heeft de pensioendienst toegang tot de 
databanken van de FOD Financiën. Deze controle met de gegevens van de 
FOD Financiën gebeurt niet altijd. Wanneer op basis van de eigen aangifte 
van bestaansmiddelen de IGO kan worden toegekend, worden de gegevens 
telkens gecontroleerd. Indien voldoende elementen aanwezig zijn (op basis 
van de eigen inlichtingen) die de voorwaarden voor het ontvangen van de 
uitkering schenden, mag de IGO daarentegen geweigerd worden zonder 
verdere inlichtingen op te vragen. Het controleren van de ingevulde gegevens 
is dus niet nodig wanneer uit de eigen aangifte van bestaansmiddelen blijkt dat 
de persoon geen recht heeft op de IGO.7

Indien uit de inlichtingenbrief en na controle met de gegevens van de FOD 
Financiën blijkt dat de bestaansmiddelen lager zijn dan de vooropgestelde 
IGO-drempel, wordt de IGO toegekend. Het recht op de IGO wordt echter 

(4)  Art. 7 van de Wet van de 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, 
BS 29 maart 2001; RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt 
dienstnota 2014|5; Art. 15 van het KB van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen regelement 
betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001
(5)  RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt dienstnota 2014|5. p. 67.
(6)  Art. 13 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, 
BS 29 maart 2001; RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt 
dienstnota 2014|5.
(7)  Art. 13 §2 en 13 §3 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie 
voor ouderen, BS 29 maart 2001.
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geweigerd wanneer de aangegeven of gecontroleerde bestaansmiddelen te hoog 
zijn om in aanmerking te komen voor de IGO.8

Eind 2017 bedroeg de IGO-uitkering ongeveer 1.083,28 EUR bruto per 
maand, wat betekent dat het inkomen tot dit bedrag wordt opgetrokken voor 
een alleenstaande. Voor samenwonenden is dit bedrag 722,18 EUR (Federale 
Pensioendienst, 2017a). Uit de jaarstatistiek van de RVP wordt duidelijk 
dat iets meer dan 106.000 personen in januari 2017 gebruikmaakten van 
de IGO (Federale Pensioendienst, 2017b, p. 211). Volgens de Commissie 
pensioenhervorming 2020-2040 (2014) en het Federaal Planbureau (2013) 
wordt de IGO doorgaans als aanvulling gebruikt op het huidige inkomen 
van de 65-plusser. Dit blijkt ook uit de recentste cijfers van januari 2017 die 
aantonen dat zo’n 82 percent van de IGO-ontvangers de uitkering cumuleert 
met een pensioeninkomen (Federale Pensioendienst, 2017b, p. 216).

2. ONDERZOEKSOPZET

Kwantitatief onderzoek naar non-take-up is moeilijk omdat uitvoeringsinstanties 
meestal niet over voldoende administratieve gegevens beschikken om niet-
gebruikers te registreren (Matsaganis et al., 2010). Dit onvermogen om de 
omvang van niet-gebruik te berekenen wordt het identificatieprobleem 
genoemd (van Oorschot en Kolkhuis Tanke, 1989). Ook met betrekking 
tot de IGO komt dit probleem tot uiting. De uitvoeringsinstanties hebben 
geen zicht op de roerende goederen van individuen. Alle burgers betalen 
belastingen op de roerende inkomsten maar deze worden geïnd via de banken. 
De belastingen op de geïnde gelden worden door de banken anoniem betaald 
aan de belastingdienst, waardoor de overheid geen overzicht heeft van de 
hoeveelheid roerende goederen per individu.9 Het ontbreken van een Belgisch 
vermogenskadaster maakt bijgevolg dat het aantal niet-gebruikers van de IGO 
niet becijferd kan worden. De gevolgen van zo’n gebrek aan administratieve 
data komen bijvoorbeeld tot uiting in de berekening van de Commissie 
pensioenhervorming 2020-2040 (2014). Als alle ouderen met een inkomen 
lager dan de inkomstendrempel die geen IGO ontvangen, worden opgeteld, 
zou niet-gebruik van de IGO volgens de Commissie 79% bedragen. Deze 

(8)  Art. 13 §3 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 
ouderen, BS 29 maart 2001.
(9)  Informatie verkregen van een voormalig medewerker FOD Sociale Zekerheid, persoonlijke 
communicatie, 13 april 2016.
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schatting is, zoals ze zelf aangeven, een overschatting en toont aan dat bij 
gebrek aan de nodige administratieve gegevens kwantitatief onderzoek geen 
duidelijk beeld kan vormen van de non-take-up.

Kwalitatief onderzoek is een alternatief voor kwantitatief onderzoek omdat 
het een diepgaand inzicht kan bieden in de situaties van niet-gebruik. 
Zo’n onderzoek kan niet exact bepalen hoe vaak niet-gebruik van de IGO 
voorkomt, maar kan wel gedetailleerde kennis opleveren over het fenomeen. 
Deze kwalitatieve studie naar niet-gebruik van de IGO tracht, op basis van 
de visies en ervaringen van ambtelijk personeel, een antwoord te formuleren 
op drie onderzoeksvragen namelijk: (1) bestaat er non-take-up van de IGO 
volgens het ambtelijk personeel? (2) wat zijn de oorzaken van non-take-up van de 
IGO volgens het ambtelijk personeel? en (3) welke aanbevelingen formuleert het 
ambtelijk personeel om de non-take-up van de IGO te verminderen?

De kwalitatieve onderzoeksdata werden verzameld op basis van diepte-
interviews met ambtelijk personeel betrokken bij de uitvoering of het beleid 
van de IGO en dit om non-take-up te verkennen vanuit hun visie en expertise. 
De respondenten werden geselecteerd vanwege hun bijzondere (tussen)
positie die een verbinding vormt tussen het beleid en de cliënten. Deze 
verbinding ontstaat doordat de functie van ambtenaren niet beperkt is tot 
het louter uitvoeren van beleid zoals oorspronkelijk werd gedacht (Howlett 
et al., 2009). Ambtenaren hebben ook zicht op de drempels en problemen 
zoals die worden ervaren door de cliënten (van Oorschot, 1991), wat een 
belangrijke bron van informatie kan zijn voor beleidshervorming. Omwille 
van deze reden werden tien maatschappelijk werkers uit Vlaamse OCMW’s, 
twee ervaringsdeskundigen van de POD MI10, vier individuen werkend bij 
een regionaal kantoor of het hoofdkantoor van de RVP en vier personen 
van de Ombudsdienst Pensioenen geïnterviewd.11 Alle onderzoeksresultaten 
uit dit artikel zijn geformuleerd op basis van informatie verkregen van de 
respondenten en worden ondersteund door letterlijke citaten uit de interviews. 
Het is belangrijk te vermelden dat de onderzoeksresultaten dateren van het 
jaar 2016 en ze hierdoor niet noodzakelijk van toepassing zijn op dit moment.

(10)  De afkorting POD MI staat voor Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.
(11)  Voor meer informatie omtrent de respondentenselectie, zie Schols (2016).
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3. ONDERZOEKSRESULTATEN

In deze sectie van het artikel worden de belangrijkste onderzoeksresultaten 
gerapporteerd. De onderzoeksresultaten bieden een antwoord op de drie 
onderzoeksvragen.

3.1. HET BESTAAN VAN NON-TAKE-UP VAN DE IGO

Ondanks het feit dat de omvang van non-take-up onmogelijk becijferd kan 
worden, geven de respondenten aan dat non-take-up van de IGO een bestaand 
probleem is. Alle maatschappelijk werkers geven aan in de periode 2015 
en 2016 situaties van non-take-up te hebben ontdekt bij hun cliënten. De 
schattingen over het aantal niet-gebruikers variëren tussen de twee tot vijftien 
gevallen per jaar. Deze niet-gebruikers zijn individuen die al langer recht 
hadden op de IGO op het moment dat de aanvraag door de maatschappelijk 
werkers werd behandeld.

De respondenten geven aan dat non-take-up van de IGO een bestaand maar 
beperkt probleem is. Non-take-up wordt door de respondenten gezien als 
een beperkt probleem wegens twee factoren. Enerzijds is non-take-up van de 
IGO beperkt in vergelijking met de grote hoeveelheid aan niet-gebruik die 
vroeger aanwezig was in de regeling. Anderzijds is niet-gebruik beperkt ten 
opzichte van de grote hoeveelheid fraude die voorkomt in de regeling. Deze 
twee factoren worden in de volgende paragrafen verduidelijkt.

Niet-gebruik van de IGO is volgens de respondenten sterk verminderd ten 
gevolge van de invoering van het ambtshalve onderzoek. De maatschappelijk 
werkers geven aan dat het aantal IGO’s dat wordt aangevraagd in OCMW’s 
drastisch is verminderd sinds de invoering van dit onderzoek.

Als je hier 15 of 10 jaar geleden mee kwam dan was er veel meer dat 
niet in orde was. Nu loopt het allemaal beter.

De pensioengerechtigde als vrager wordt uitgeschakeld, het wordt zo 
voorgesteld en ze krijgen direct de vragenlijst. Dat is natuurlijk positief 
want ik ben van oordeel dat een IGO een recht is en geen gunst.

Het ambtshalve onderzoek wordt positief geëvalueerd door de respondenten 
omdat er geen aanvraaginitiatief van de cliënt wordt verwacht. De respondenten 
maken duidelijk dat in de periode voor het ambtshalve onderzoek de IGO 
telkens moest worden aangevraagd en niet-gebruik veelvoorkomend was. Toch 
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wordt door de respondenten, alsook door de Commissie pensioenhervorming 
2020-2040 (2014), opgemerkt dat vandaag, zelfs bij het ambtshalve onderzoek, 
nog steeds initiatief van de betrokkene wordt verwacht om de inlichtingenbrief 
in te vullen. Dit laatste wordt door de respondenten benoemd als een 
belangrijke oorzaak voor het nog aanwezige niet-gebruik (cf. sectie 3.2.2).

Het ambtshalve onderzoek is ingevoerd in januari 2004 (Commissie 
pensioenhervorming 2020-2040, 2014) en had als doel het aantal niet-
gebruikers te verminderen (Het Federaal Planbureau, 2013). De werking van 
het ambtshalve onderzoek werd doorheen de jaren op twee manieren aangepast 
door bemiddeling van de Ombudsdienst Pensioenen. Ten eerste bemiddelde 
de Ombudsdienst met de RVP om een inhaalbeweging op te starten voor die 
personen die in het verleden niet ambtshalve onderzocht werden (Ombudsman 
voor Pensioenen, 2011). Als resultaat werden alle personen die niet ambtshalve 
onderzocht waren omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt 
voor 2004, door de RVP opgespoord en onderworpen aan een automatisch 
onderzoek. Ten tweede worden sinds 2010 alle personen die met vervroegd 
pensioen gaan (voor 65 jaar) onderworpen aan het ambtshalve onderzoek op 
de wettelijke pensioenleeftijd. In 2009 merkte de Ombudsdienst immers op 
dat bij veel individuen die het pensioen vervroegd opnemen geen ambtshalve 
onderzoek werd uitgevoerd op de wettelijke pensioenleeftijd, wat ingaat tegen 
de wettelijke bepalingen. De wet stelt namelijk dat de RVP over moet gaan 
tot een ambtshalve onderzoek voor personen die de wettelijke pensioenleeftijd 
hebben bereikt, zelfs indien het pensioen vervroegd werd toegekend.12 Naar 
aanleiding van deze opmerking heeft de RVP zijn werkwijze aangepast. Ook 
diegenen die voor deze aanpassing het vervoegd pensioen hadden opgenomen 
en dus niet ambtshalve waren onderzocht op de wettelijke pensioenleeftijd, 
werden alsnog onderworpen aan het ambtshalve onderzoek (Ombudsman 
voor Pensioenen, 2011).

Non-take-up wordt niet enkel als beperkt beschouwd omdat het minder 
voorkomt dan vroeger, maar ook in verhouding tot de grote omvang van 
fraude. De respondenten leggen uit dat de IGO gevoelig is voor fraude 
omdat de RVP niet beschikt over administratieve gegevens over de roerende 
goederen op het moment van toekenning en zich hierdoor moet baseren op de 
inlichtingen van betrokkenen. De respondenten geven aan dat het regelmatig 

(12)  Art. 10 van het KB van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen regelement betreffende 
de inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001.
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voorkomt dat betrokkenen bewust bepaalde roerende bestaansmiddelen niet 
kenbaar maken aan de pensioendienst.

In reactie op deze fraudeproblematiek, zet de RVP de laatste jaren sterk in 
op fraudebestrijding binnen de regeling. Zo bestaan er op dit moment 
twee administratieve methodes om fraude op te sporen. Ten eerste beschikt 
de pensioendienst over de mogelijkheid een bankafschrift op te vragen van 
de lopende rekeningen en de spaarrekeningen. Wanneer ouderen op de 
inlichtingenbrief verklaren geen gelden te bezitten, maar het pensioen wel wordt 
gestort op een rekening, wordt hier alsnog een bankafschrift van opgevraagd.13 
Ten tweede kan de pensioendienst sedert een aantal jaren na het overlijden 
postuum overgaan tot een nieuw IGO-onderzoek van het eerder vastgestelde 
recht op de IGO voor de betrokkene en de overlevende echtgenoot of wettelijk 
samenwonende. Immers, sinds 1 juli 2012 worden notarissen of personen die 
een akte van de erfenis opmaken verplicht de FOD Financiën hiervan op de 
hoogte te brengen. De FOD Financiën wordt geacht deze gegevens vervolgens 
aan de RVP over te maken via een elektronisch bericht. Op deze manier krijgt 
de pensioendienst na het overlijden zicht op alle bestaansmiddelen. Indien 
fraude postuum wordt vastgesteld, kan een terugvordering plaatsvinden.14

Volgens sommige respondenten leidt de focus op fraudebestrijding tot minder 
aandacht voor niet-gebruik. Ze geven aan onbewust de wetgever te volgen 
en meer aandacht te schenken aan fraudebestrijding dan aan niet-gebruik in 
hun dienstverlening. Deze beperkte aandacht voor niet-gebruik is opvallend 
omdat er voldoende argumenten bestaan die het belang van dit verschijnsel 
rechtvaardigen. Wanneer niet-gebruik optreedt bij een sociale uitkering, 
bereikt de regeling haar vooropgestelde doelen niet (Hernanz et al., 2004). Van 
Oorschot (1995a) benoemt dit fenomeen als de ineffectiviteit van het beleid, 
waarbij de oorspronkelijke intenties van de beleidsmakers niet worden bereikt. 
Niet-gebruik in socialezekerheidsregelingen duidt, met andere woorden, op 
een beleidsontwerp dat tekortschiet (Kayser en Frick, 2000). Daarnaast leidt 
niet-gebruik tot een ongelijkheid tussen gelijken (Steenssens, 2014). Volgens 
Matsaganis et al. (2010) is er sprake van een onrechtvaardige en ongelijke 
behandeling wanneer individuen een uitkering niet ontvangen, terwijl zij hier 
wel recht op hebben. Van Oorschot (1995a) bevestigt dit laatste en rekent 

(13)  RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt dienstnota 2014|5.
(14)  RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt dienstnota 2014|5.
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ook het risico op armoede tot een van de gevolgen van niet-gebruik, net 
omdat de betrokkenen een lager inkomen ontvangen door het ontbreken 
van de uitkering. Dit risico op armoede ontstaat ook wanneer non-take-up 
van de IGO optreedt. De Ombudsdienst Pensioenen (2016) wijst namelijk 
op het belang van de IGO voor het bestrijden van armoede bij ouderen. Dit 
wordt bevestigd door de Commissie pensioenhervorming 2020-2040 (2014), 
op basis van de surveydata van de European Union Statistics on Income and 
Living Conditions (EU-SILC), waaruit blijkt dat personen met een inkomen 
lager dan de IGO-drempel effectief nood hebben aan het ontvangen van deze 
financiële bijstand.

Sommige respondenten van de pensioendienst verklaren de (wettelijke) focus op 
fraudebestrijding vanuit het idee dat niet-gebruik klein is en onterecht gebruik 
een veel groter probleem vormt. Andere respondenten schrijven de beperkte 
aandacht voor niet-gebruik dan weer toe aan financiële argumenten. Hiermee 
worden de inzichten uit eerder onderzoek bevestigd. Niet-gebruik wordt 
immers niet actief opgespoord omdat dit kan leiden tot extra uitgaven voor de 
overheid. Fraude daarentegen leidt tot onnodige overheidsuitgaven waardoor 
het opsporen van deze gebruikers wordt gezien als een besparingsmaatregel 
(Steenssens, 2014; Matsaganis et al., 2010). De IGO wordt als bijstandsregeling 
volledig gefinancierd uit de belastinggelden. Het onterechte gebruik van 
de IGO is bijgevolg erg duur voor de overheid. Net daarom wordt volgens 
sommige respondenten sterk ingezet op fraudebestrijding.

Er is ook iets wat men niet kan voelen maar vermoeden. De IGO kost 
veel geld op staatsbudget.

Ondanks het feit dat de respondenten de omvang van niet-gebruik als beperkt 
bestempelen, geven ze toch aan dat non-take-up niet mag worden verwaarloosd. 
Niet-gebruik van de IGO houdt immers in dat mensen onterecht moeten 
rondkomen met een beperkt inkomen, wat de kans op armoede bij ouderen 
vergroot.

Het is geen levensgroot probleem. Nee maar ja die mensen die het niet 
hebben (…) Het komt niet zo super vaak voor, maar diegenen die het 
niet hebben zijn diegenen die het het meest nodig hebben.

Samengevat tonen de respondenten aan dat non-take-up van de IGO bestaand 
maar beperkt is. De vraag rijst of deze conclusie een goede weerspiegeling is 
van de realiteit. Zekerheid over de werkelijke omvang van non-take-up is er 
immers niet. Niet enkel de methodologische beperking in het bepalen van 
deze omvang speelt een rol maar de mogelijkheid bestaat ook dat de omvang 
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van niet-gebruik onderschat wordt door de respondenten. In een voorstudie 
van van Oorschot en Kolkhuis Tanke (1989) kwam namelijk tot uiting dat 
bevraagden soms onterecht denken dat er weinig niet-gebruikers zijn.

3.2. DE OORZAKEN VAN NON-TAKE-UP

Volgens van Oorschot (1989, 1995a, 1995b) kunnen de oorzaken van 
non-take-up zich manifesteren op drie niveaus, namelijk op het wetniveau, 
op het uitvoeringsniveau en op het cliëntniveau. In deze sectie worden de 
aangehaalde oorzaken die leiden tot non-take-up van de IGO gekoppeld aan 
een van de drie niveaus, respectievelijk de oorzaken die zich bevinden in de 
regelgeving, bij de uitvoerende instanties of bij de cliënten zelf. Merk echter 
op dat de oorzaken op de drie niveaus met elkaar kunnen interageren. Zo 
geeft van Oorschot (1995a) bijvoorbeeld aan dat wanneer een individu beslist 
om geen aanvraag in te dienen, dit niet louter kan worden herleid tot een 
oorzaak op het cliëntniveau. Het niet-indienen van een aanvraag kan immers 
eveneens een onbewuste actie zijn van de cliënt als gevolg van een gebrekkige 
informatieverstrekking door het uitvoeringsniveau.

3.2.1. Wetniveau

De respondenten halen verschillende oorzaken aan op het niveau van de 
regelgeving die kunnen leiden tot niet-gebruik van de IGO.

a) De wetgeving van het ambtshalve onderzoek
De wet schrijft een eenmalige uitvoering van het ambtshalve onderzoek voor 
op het moment dat de betrokkene de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. 
Volgens de respondenten komt het vaak voor dat een individu op het 
moment van dit onderzoek geen recht heeft op een IGO, door bijvoorbeeld 
de gezinssamenstelling, een verkoop of een schenking, maar enkele jaren later 
wel. Indien het individu op een later moment denkt aanspraak te kunnen 
maken op de IGO, moet hij of zij op eigen initiatief een aanvraag indienen bij 
de pensioendienst.15 De respondenten geven meermaals aan dat ouderen om 
verschillende redenen (cf. sectie 3.2.3) niet in staat zijn om op latere leeftijd 
deze stap te nemen. Als niet-gebruik van de IGO wordt ontdekt, dan gaat het 
voornamelijk om individuen die rechthebbend worden nadat het ambtshalve 
onderzoek heeft plaatsgevonden.

(15)  Art. 5 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, 
BS 29 maart 2001.
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b) Hiaten in de regelgeving
De respondenten bevestigen vorig onderzoek dat stelt dat niet-gebruik het 
gevolg kan zijn van de onduidelijke en onvolledige wetgeving (Dornan, 2006; 
van Oorschot, 1995a, 2002). De onduidelijke en onvolledige wetgeving zou 
kunnen leiden tot drie groepen niet-gebruikers.

Een eerste groep niet-gebruikers bestaat uit personen die nooit hebben 
gewerkt als zelfstandige en/of werknemer en die geen hulp inroepen van de 
dienstverlenende instanties. Een voorbeeld zijn vrouwen die nooit gewerkt 
hebben en waarbij de man het gezinspensioen ontvangt. Het IGO-onderzoek 
gebeurt in dit geval ambtshalve voor de man maar niet voor de vrouw, terwijl zij 
mogelijk ook recht heeft op een IGO. De respondenten van de pensioendienst 
geven aan dat de RVP in deze situaties telkens (op eigen initiatief ) de man 
op de hoogte brengt over de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor de 
vrouw. Ambtshalve wordt er volgens de respondenten echter geen onderzoek 
gevoerd naar de IGO-rechten van de vrouw.

Andere niet-gebruikers zijn ambtenaren, al zou niet gebruik bij ambtenaren 
beperkt zijn omdat ambtenaren eerder uitzonderlijk recht hebben op de IGO. 
Niet-gebruik bij ambtenaren kan ontstaan doordat er bij ouderen met een 
ambtenarenpensioen geen ambtshalve onderzoek plaatsvindt. Deze vorm 
van niet-gebruik werd overigens ook al door de Ombudsdienst Pensioenen 
(2016) aangehaald, die aanbeveelt om de wetgeving aan te passen zodat ook 
ambtenaren op de leeftijd van 65 jaar ambtshalve worden onderzocht.16

Een laatste groep niet-gebruikers zijn personen zonder wettelijk verblijfsadres 
in België, zoals bijvoorbeeld daklozen. Uit de interviews blijkt dat een risico 
op niet-gebruik ontstaat wanneer een persoon wordt geschrapt uit het 
bevolkingsregister. Deze situatie ontstaat wanneer een persoon zijn woning 
en dus ook zijn wettelijke verblijfplaats verliest. In België zijn de sociale 
rechten immers verbonden met de verplichte inschrijving van burgers op 
het grondgebied. Het verliezen van het wettelijk adres impliceert dan ook 
het verliezen van verschillende sociale rechten. Om zulke problemen te 
voorkomen heeft de Belgische Staat het referentieadres ingevoerd voor mensen 
met onvoldoende bestaansmiddelen die geen verblijfplaats meer hebben. Een 

(16)  Voor de wetgeving die bepaalt welke individuen ambtshalve worden onderzocht is, zie 
art. 10 van het KB van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen regelement betreffende de 
inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001.
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persoon kan zich inschrijven op een referentieadres bij een OCMW of bij een 
particulier. Een referentieadres stelt de persoon in staat zijn sociale rechten te 
ontvangen zonder een verblijfplaats te hebben (Lasselin en Vangoethem, 2014). 
Echter, de IGO wordt enkel uitbetaald aan individuen die een referentieadres 
hebben bij een OCMW en niet aan diegenen met een referentieadres bij een 
particulier.

Niet-gebruik is in deze situatie het resultaat van de wetgeving die stelt dat 
de IGO enkel wordt uitbetaald aan individuen met een referentieadres bij 
een OCMW.17 Deze oorzaak voor niet-gebruik op het wetsniveau wordt 
bovendien versterkt door een oorzaak op het uitvoeringsniveau. Immers, ons 
onderzoek bevestigt de eerdere bevinding van Lasselin en Vangoethem (2014) 
dat OCMW’s vaak niet bereid zijn een referentieadres aan te bieden omdat 
dit inhoudt dat zij economische steun moeten bieden aan de betrokkenen. 
Volgens de respondenten bieden OCMW’s soms geen referentieadres aan uit 
angst om ‘een aanzuigeffect’ te creëren voor andere daklozen.

De reden voor het enkel toekennen van de IGO aan een individu met een 
referentieadres bij een OCMW heeft te maken met de controle van de 
verblijfsvoorwaarde. De IGO wordt enkel uitbetaald wanneer de vereiste 
‘het hebben van de hoofdverblijfplaats in België’ wordt vervuld (Rijksdienst 
voor Pensioenen, 2016).18 Deze verblijfsvoorwaarde wordt gecontroleerd 
aan de hand van het toesturen van verblijfsbewijzen.19 In het geval van 
een referentieadres bij een particulier verblijft de persoon niet op het adres 
waardoor een verblijfplaats in België niet vastgesteld kan worden. Een OCMW 
daarentegen is als uitvoeringsorganisatie in staat een garantie te geven voor het 
verblijf op Belgisch grondgebied. De pensioendienst heeft hiertoe de beslissing 
genomen, zoals in volgend citaat wordt geduid, dat de IGO niet wordt 
uitgekeerd wanneer een individu een referentieadres heeft bij een particulier: 
“In het geval van een inschrijving op een referentieadres bij een natuurlijk persoon 
kan de IGO niet worden toegekend omdat er geen hoofdverblijfplaats kan worden 
vastgesteld en er geen controle van het verblijf kan worden uitgevoerd.” (RVP 
dienstnota 2015|15, p. 18).

(17)  RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt dienstnota 2014|5.
(18)  Art. 4 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, 
BS 29 maart 2001; RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt 
dienstnota 2014|5.
(19)  RVP dienstnota 2015|15: De inkomensgarantie voor ouderen − Vervangt dienstnota 2014|5.

380421_NL BTSZ 2017-4.indb   559 12/10/18   09:15



560

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2017

3.2.2. Uitvoeringsniveau

In volgende paragrafen beschrijven we de oorzaken voor non-take-up op het 
uitvoeringsniveau zoals ze worden ervaren door de respondenten.

b) De werking van de middelentoets
Ons onderzoek bevestigt eerdere inzichten uit studies die stellen dat non-
take-up het gevolg kan zijn van de middelengetoetste aard van de uitkeringen 
(Bargain et al., 2012; van Oorschot, 1989). Een middelentoets kan immers 
leiden tot administratieve complexiteit door het gebruik van ingewikkelde 
formulieren (van Oorschot, 1989, 2002) en ingewikkeld taalgebruik waardoor 
betrokkenen er niet in slagen de uitkering aan te vragen (Eurofound, 2015).

Uit ons onderzoek blijkt dat de complexe middelentoets van de IGO een 
oorzaak is van non-take-up. De respondenten bevestigen de conclusie van de 
Commissie pensioenhervorming 2020-2040 (2014) dat de inlichtingenbrief 
te ingewikkeld is en hierdoor non-take-up in de hand werkt. Zij merken op 
dat de vraagstelling en het taalgebruik van de inlichtingenbrief te moeilijk zijn 
voor ouderen. Veel ouderen blijken niet te begrijpen wat er van hen gevraagd 
wordt, waardoor het mogelijk is dat ouderen de brief foutief of zelfs niet 
invullen.

Antwoord op de vraag of het inlichtingendocument te moeilijk is voor ouderen:
Ja da’s niet te doen! Die mensen komen allemaal of wel naar hier [de 
pensioendienst] of wel naar het OCMW of wel naar mutualiteiten 
en dergelijke en vooral wanneer het begint te gaan over kadastraal 
inkomen en dergelijke, dat is gewoon niet duidelijk, vaak doen de 
kinderen het dan ja. Maar het is die groep die alleen is die overal een 
beetje tussenuit valt hè.

De respondenten bevestigen eveneens de bedenking van de Commissie 
pensioenhervorming 2020-2040 (2014) dat het moeilijk is voor ouderen 
om op erewoord te verklaren dat ‘de verstrekte inlichtingen juist en volledig 
zijn’. De betrokkenen worden er immers heel nadrukkelijk op gewezen dat 
de gegevens correct moeten worden ingevuld, wat beangstigend is en wat kan 
leiden tot het bewust niet indienen van de inlichtingenbrief.

a) Discretionaire ruimte van de pensioenbeambten
Volgens van Oorschot (1991; 1995a) kunnen de beheerders van het 
uitvoeringsniveau een grote invloed hebben op wat de betrokkenen 
daadwerkelijk ontvangen. Lipsky (1980) noemt dit de discretionaire ruimte, 
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wat kan worden begrepen als het hebben van veel autonomie in het uitvoeren 
van het werk (Hjörne et al., 2010; Lipsky, 1980).

In tegenstelling tot de bevindingen uit het masterproefonderzoek van Ooms 
(2008), waarbij tot uiting kwam dat pensioenbeambten veel discretionaire 
ruimte genieten en de IGO-aanvraag kunnen beïnvloeden, geven de 
pensioenbeambten in ons onderzoek aan dat hun discretionaire ruimte erg 
beperkt is. Volgens de respondenten is er op dit moment weinig tot geen 
discretionaire ruimte mogelijk. Het computerprogramma van de RVP, 
‘theseos’, werd de laatste jaren verbeterd waardoor het behandelen van dossiers 
nu gebeurt op basis van een vast formaat en er weinig ruimte overblijft voor 
interpretatie.

Hoewel de discretionaire ruimte beperkt is, blijkt werkdruk wel een invloed te 
hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Van Oorschot (1991, 1995a) 
wijst op de mogelijkheid dat uitvoerders fouten maken en van Lanen (2013) 
wijst dit toe aan de invloed van een zware caseload. De respondenten bevestigen 
dat fouten worden gemaakt door de pensioenbeambten en de ‘caseload’ hier 
een bepalende factor voor is. De pensioenbeambten worden geconfronteerd 
met grote personeelstekorten en een groot aantal dossiers. Het behandelen 
van dertig tot vijftig dossiers per dag per persoon is niet ongewoon. Ook aan 
het onthaal van de pensioendienst moeten grote aantallen mensen worden 
geholpen door slechts één of twee collega’s.

Ja ik denk bij mij wel. Ik geef dat eerlijk toe. Er zijn dingen bij, ik zet 
daar ‘ja’ en ik klik het niet aan in mijn berekening. Dat zijn fouten 
die je maakt door snel te zijn. Een vinkje ‘ja’ of een vinkje ‘nee’ dat kan 
een heel verschil zijn.

De pensioendienst werkt met verificateurs om het maken van fouten te 
beperken. Alle dossiers worden gecontroleerd door een verificateur. Wanneer 
een dossierbehandelaar een dossier heeft afgehandeld, moet het eerst worden 
geverifieerd door een andere collega alvorens het dossier wordt afgerond. Het 
maken van fouten wordt hierdoor sterk ingeperkt.

De respondenten geven wel aan dat het maken van fouten kan leiden tot 
vertragingen in de dossierbehandeling. Deze vertragingen kunnen leiden tot 
tijdelijk niet-gebruik. Tijdelijk niet-gebruik duidt op het feit dat er een bepaalde 
tijd zit tussen het recht hebben op de tegemoetkoming en het daadwerkelijk 
ontvangen van die tegemoetkoming (van Oorschot, 1989, 1995a). Telkens 
wanneer een ambtenaar fouten maakt in de behandeling van het dossier, 
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wordt dit afgekeurd door de verificateur en moet het dossier opnieuw worden 
bekeken. De pensioendienst verbindt zich ertoe in zulke gevallen de IGO 
terug te betalen. In het geval van een administratieve vergissing of fout stelt 
de wet dat de IGO herzien wordt en dat deze nieuwe beslissing ingaat vanaf 
het moment dat de verbeterde beslissing had moeten ingaan.20 Toch maken de 
respondenten duidelijk dat de terugbetaling niet wegneemt dat behoeftigen 
soms maanden geen IGO-uitkering ontvangen.

c) Discretionaire ruimte van de maatschappelijk werkers
Eurofound (2015) rapporteert over de onderzoeksresultaten van een Belgisch 
onderzoek van Steenssens et al. (2007) over de discretionaire ruimte van 
maatschappelijk werkers en benoemt dit als een oorzaak voor non-take-up. Uit 
ons onderzoek blijkt dat deze discretionaire ruimte inderdaad een oorzaak kan 
zijn voor niet-gebruik. De respondenten bevestigen dat de dienstverlening van 
OCMW’s lokaal wordt ingevuld, wat leidt tot een grote verscheidenheid aan 
dienstverlening tussen verschillende regio’s. Sommige OCMW’s behandelen 
de IGO-aanvraag, anderen niet (in sommige gemeentes gebeurt de IGO-
aanvraag immers in het gemeente- of stadhuis). Sommige maatschappelijk 
werkers doen huisbezoeken en andere doen dit niet. Sommige maatschappelijk 
werkers vullen de inlichtingenbrief in met de betrokkenen, anderen niet.

Ik verwijs door naar het stadhuis (…) maar dan moeten zij wel zelf 
naar het stadhuis gaan, met inkomstenbewijzen (…) voilà dat is mijn 
taak daarin. Wij hebben de tijd niet om mee dat traject te overlopen 
maar meestal is dat duidelijk voor die mensen.
Dat is gemeentelijk bepaald. Er zijn gemeenten die het belangrijk 
vinden om dat mee op te pakken en er zijn ook gemeenten die zeggen 
van: “Wij hebben al heel veel te doen en vinden niet dat dat onze 
bevoegdheid is.”

Wanneer de IGO-aanvraag niet gebeurt in het OCMW en de persoon 
hiervoor naar het gemeente- of stadhuis moet gaan, worden ze vaak geholpen 
door administratief bedienden. Twee respondenten geven aan dat wanneer 
betrokkenen niet in contact komen met maatschappelijk werkers, ze mogelijks 
hun rechten kunnen mislopen.

Hier gebeurt dat door een maatschappelijk werker, in veel gemeenten 
is dat een administratief bediende (…) dat gaat echt van gemeente tot 

(20)  Art. 13 van het KB van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen regelement betreffende 
de inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001.
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gemeente afhangen. Hetgeen dat ze invullen [op de inlichtingenbrief ] 
zal wel in orde zijn, het probleem is dat ze niet verder kijken dan 
dat stuk, de rechten die nog mogelijk zijn. [Dan krijg] je dikwijls de 
opmerking (…) van “Oh wat jij mij hier vertelt, heeft mij nog nooit 
iemand gezegd.” De uitdaging is vooral dat niet enkel gekeken wordt 
of een bepaalde bijstandsuitkering in orde is maar ook of alle sociale 
voordelen die daaruit kunnen voortvloeien [bijvoorbeeld het recht op 
sociale tarieven voor gas en elektriciteit] opgenomen worden.

Werkbelasting en persoonlijke motivatie blijken een belangrijke invloed 
te hebben op de aangeboden diensten van maatschappelijk werkers. Ons 
onderzoek bevestigt hiermee de inzichten uit eerder onderzoek. Zo tonen 
Hermans en anderen (1999) aan dat het hebben van een zware caseload en een 
gebrek aan tijd een effect heeft op de manier waarop cliënten worden behandeld. 
Maatschappelijk werkers zoeken immers naar (alternatieve) strategieën die 
afwijken van de oorspronkelijke intenties van de wetgevende instanties om 
sneller te kunnen werken. Bovendien komt in de studie van Ooms (2008) 
ook naar voren dat hard werk en motivatie van de maatschappelijk werker een 
stimulerend effect hebben op de opname van de IGO.

Daar zitten dan misschien maar twee mensen op en dan hebben die 
de ruimte niet om alles mee op te volgen en mee op te pakken met de 
mensen zoals wij dat doen (…)
Het zou spijtig zijn (…) als je bij een maatschappelijk werker komt 
die minder gemotiveerd is en dan niet alle rechten uitput, ja dat is 
jammer.
Je hebt als maatschappelijk werker heel wat ruimte om er zelf veel van 
te maken (…) Het bestuur gaat u niet opleggen van u moet nu dit bij 
iedereen controleren, nee.

d) Interpretatie van de wet
Van Oorschot (1995a) legt uit dat een onjuiste interpretatie van de wet een 
oorzaak kan zijn voor niet-gebruik op het uitvoeringniveau. Ons onderzoek 
bevestigt deze bevinding.

De respondenten verklaren dat de pensioendienst geen (of zo weinig mogelijk) 
voorschotten uitbetaalt, terwijl dit niet conform de wettelijke bepaling is. De 
wetgeving stelt namelijk dat de pensioendienst voorschotten moet uitbetalen 
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aan betrokkenen wanneer uit het bestaansmiddelenonderzoek blijkt dat nog 
geen definitieve beslissing over de IGO kan worden genomen.21

Een voorbeeld van zo’n situatie doet zich voor wanneer er problemen zijn met 
de bekendmaking van de buitenlandse pensioenen. In de middelentoets van 
de IGO wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen en pensioenen.22 
Bijgevolg kan de IGO niet worden uitbetaald alvorens alle pensioenrechten 
worden opgenomen, ongeacht de aard of oorsprong van deze middelen.23 Dit 
wil zeggen dat ook de gegevens van het buitenlandse pensioen gekend moeten 
zijn, omdat deze worden meegenomen in de middelentoets. De respondenten 
merken op dat de gegevensuitwisseling tussen verschillende landen niet 
accuraat werkt.

Ja dat [buitenlandse pensioenen] moet gekend zijn ja, dat is ook een 
stuk van de bestaansmiddelen. Maar eer je het vaak hebt! Vraag het 
maar eens aan Griekenland hè! En ja Griekenland daar zien we soms 
dossiers van een paar jaar hè.
Als die papieren niet in orde komen, dat zijn van die landen: Portugal, 
Italië, Bosnië, Kroatië. Ik heb mensen die 3 tot 4 jaar aan het wachten 
zijn. Wat er wel wordt gedaan, als het te lang duurt worden er 
voorschotten gevraagd.

Volgens sommige respondenten betaalt de pensioendienst geen of weinig 
voorschotten, ook niet als de betrokkene ernaar vraagt. De Ombudsdienst voor 
Pensioenen heeft al meermaals moeten bemiddelen tussen de pensioendienst 
en de betrokkene om een voorschot te krijgen.

Vaak hebben wij moeten bemiddelen om een voorschot te krijgen 
omdat het oorspronkelijk niks was. Normaal zouden ze het sowieso 
moeten toekennen maar we hebben al dossiers gezien dat er geen 
voorschotten zijn toegekend dat het pas door ons gebeurt, door onze 
bemiddeling werden de voorschotten toegekend.

De respondenten van de pensioendienst geven toe dat de RVP niet gewillig 
is om voorschotten te betalen omdat dit een risico met zich meebrengt. De 

(21)  Art. 11 van het KB van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende 
de inkomensgarantie voor ouderen, BS 31 mei 2001.
(22)  Art. 7 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, 
BS 29 maart 2001.
(23)  RVP dienstnota 2001/9: De inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

380421_NL BTSZ 2017-4.indb   564 12/10/18   09:15



565

NON-TAKE-UP VAN DE INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN

mogelijkheid bestaat immers dat, na het ontvangen van de buitenlandse 
pensioengegevens, de betrokkene geen recht heeft op de IGO of recht heeft 
op een kleiner IGO-bedrag. In deze situaties werden de voorschotten ten 
onrechte of te veel uitbetaald, waardoor een terugvordering moet plaatsvinden. 
Een terugvordering is niet prettig voor de betrokkenen en hierdoor redeneert 
de pensioendienst dat het soms beter is om te wachten op de documenten 
van het desbetreffende land. Eén respondent geeft daarnaast ook aan dat een 
terugvordering onnodige administratieve lasten met zich meebrengt.

e) Onduidelijke informatieverstrekking
Ons onderzoek bevestigt de stelling van van Oorschot (1989, 1995a) dat 
een gebrekkige communicatie en het geven van onvoldoende voorlichting 
en informatie voor cliënten, een oorzaak zijn voor niet-gebruik op het 
uitvoeringsniveau. Meermaals halen de respondenten aan dat ouderen 
onvoldoende op de hoogte zijn over het bestaan en de regulering van de IGO.

Bekendmaking van het recht op de IGO zal voornamelijk vanuit 
de RVP, hulpverleners, OCMW’s, ziekenfondsen, moeten komen. 
Spontaan zal een rechthebbende niet direct reageren, al was het maar 
omdat de term ‘inkomensgarantie voor ouderen’ nietszeggend is voor de 
huidige generatie gepensioneerden.

De Caluwé et al. (2012) merken op dat het probleem van de gebrekkige 
informatieoverdracht ook beïnvloed wordt door ‘de digitale kloof ’. De 
respondenten bevestigen inderdaad dat de digitale kloof een belangrijke 
factor is voor het probleem van informatieverstrekking. Het merendeel van 
de informatie kan online worden teruggevonden maar voor een grote groep 
ouderen is dit niet toegankelijk.

Ik krijg ook vaak te horen op de dienst pensioenen van “Het staat toch 
op de website van de IGO.” Ik ben 42 jaar, ik ben opgegroeid zonder 
computer, we hebben dat niet meegemaakt op school. Laat staan de 
generatie van 65-75 jaar. Ik denk niet dat die mensen op de website 
gaan zien. Dus hoe worden die bereikt?

Een belangrijke bron voor informatieverstrekking voor ouderen is de 
pensioendienst. De RVP organiseert zitdagen in gemeentes om op deze manier 
een lokale dienstverlening aan te bieden. De respondenten oordelen positief 
over de diensten van de pensioendienst, zoals het onthaal en de zitdagen. In de 
regionale kantoren van de RVP kan de betrokkene ook met zijn vragen terecht. 
De betrokkene kan hiervoor een afspraak maken of gebruikmaken van de vrije 
onthaalfunctie. Voornamelijk de zitdagen, georganiseerd in grote gemeentes, 
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worden als erg succesvol geëvalueerd op vlak van informatieverstrekking voor 
ouderen.

Het bestaan van de zitdagen en het onthaal van de pensioendienst worden 
dus positief beoordeeld, maar deze diensten blijken onvoldoende bereikbaar 
te zijn. De respondenten duiden op lange wachttijden voor ouderen. De 
respondenten van de pensioendienst geven zelf ook aan sterk onder druk te 
staan en te weinig personeel te hebben om tegemoet te komen aan de noden van 
ouderen. Daarnaast wordt aangegeven dat de zitdagen in bepaalde gemeentes 
werden afgeschaft en dat dit de dienstverlening niet ten goede komt.

Volgens het ambtelijk personeel is ook de bereikbaarheid van de telefoonlijn 
ondermaats, zowel voor betrokkenen als voor professionals. Maatschappelijk 
werkers contacteren immers regelmatig de ‘1765’-telefoonlijn van de 
pensioendienst wanneer ze vragen hebben in verband met de regelgeving.

De telefoonlijn 1765 is een goed initiatief, de lijn is echter vaak bezet.
Als ik de telefoonlijn gebruik is dat ’s morgens tussen 9 uur en 9u10, 
dan weet ik dat ik kans maak om vlot binnen te geraken, daarna 
niet meer. Ik moet wel zeggen de inlichtingen die je krijgt zijn wel 
verbeterd ten opzichte van vroeger. Duidelijker en to the point.

Ook al geven maatschappelijk werkers aan dat de kwaliteit van de informatie 
is verbeterd ten opzichte van vroeger, is deze informatie voor ouderen toch nog 
steeds moeilijk te begrijpen. Een eerste mogelijke verklaring hiervoor is dat het 
callcenter van de pensioendienst slechts twee tot drie minuten de tijd heeft om 
de persoon verder te helpen. Een tweede verklaring is dat de telefoonlijn werkt 
met keuzemenu’s, wat vaak moeilijk is voor ouderen.

Ben je werknemer, druk 1, ben je zelfstandige, druk 2 (…) Mensen 
die zwakker zijn (…) die haken af, letterlijk dan!

Uit ons onderzoek blijkt dat ouderen een kwetsbare groep zijn, net omdat ze 
weinig kennis hebben van de sociale wetgeving. Informatieverstrekking is juist 
om deze reden erg belangrijk voor ouderen. Vroeger werd bij het versturen 
van de inlichtingenbrief een document toegevoegd met de adressen en de 
tijdstippen van de zitdagen. Deze bijlage had als doel ouderen te informeren 
zodat zij weten waar en wanneer ze hulp kunnen vragen. Deze bijlage wordt nu 
niet meer toegestuurd, wat volgens de respondenten de informatieverstrekking 
niet ten goede komt.
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Hoewel de maatschappelijk werkers proberen een laagdrempelige 
dienstverlening te organiseren, is ook deze vorm van hulpverlening soms 
moeilijk bereikbaar voor ouderen. Respondenten wijzen op de fysieke, mentale 
en sociale barrières die vaak voorkomen bij de oudere leeftijdscategorie en 
de vraag voor hulp bemoeilijken (cf. sectie 3.2.3). De respondenten maken 
duidelijk dat, zelfs indien de huidige informatiekanalen worden verbeterd, 
de grote uitdaging bestaat uit het zoeken naar manieren om de groep ‘niet-
gebruikers’ te kunnen bereiken.

Ja het zijn altijd dezelfde mensen die eruit vallen he, die weinig 
contacten hebben, die niet lezen, het niet meer kunnen, het niet meer 
begrijpen, die bereik je niet. Die lezen de streekkrant niet, die gaan 
niet op internet, die gaan niet naar de gepensioneerdenbond waar ze 
dat dan toch zouden kunnen horen.
De mensen die aanspraak kunnen maken op een IGO zijn de 
moeilijkste categorie om te bereiken, want ja als wij publiciteit voeren 
in de pers, dan bereik je niet specifiek die doelgroep want de meeste 
mensen die met een pensioentje moeten rondkomen van 600-700 
EUR per maand die kopen geen krant.

3.2.3. Cliëntniveau

Voorgaand onderzoek toont aan dat de oorzaken van niet-gebruik zich meestal 
niet bevinden op het cliëntniveau, maar wel op het niveau van de uitvoering 
of de regelgeving (Steenssens, 2014). Daarentegen beweren de respondenten 
in ons onderzoek dat niet-gebruik van de IGO hoofdzakelijk te wijten is aan 
oorzaken op het cliëntniveau. Deze oorzaken worden hieronder toegelicht. 
Merk echter op dat, zoals eerder aangehaald in sectie 3.2, de oorzaken op 
het cliëntniveau worden beïnvloed door oorzaken op het niveau van de 
regelgeving en de uitvoering. In de volgende paragrafen worden de oorzaken 
op cliëntniveau besproken alsook de interactie met factoren op andere niveaus. 
Als eerste oorzaak wordt het hebben van onvoldoende kennis en foute 
percepties aangehaald. De tweede oorzaak heeft betrekking op het feit dat 
ouderen een kwetsbare categorie zijn.

a) Onvoldoende kennis en foute percepties
De respondenten geven aan dat ouderen weinig kennis hebben over sociale 
regelgeving, en dus ook over de IGO. De onbekendheid van de uitkering is 
groot bij de doelgroep. Vaak is het zelfs zo dat IGO-ontvangers niet beseffen 
dat ze de uitkering ontvangen. Volgens de respondenten kennen veel ouderen 
de term ‘Inkomensgarantie voor ouderen’ niet. Dit wordt bevestigd door het 
masterproefonderzoek van Ooms (2008), waarbij twaalf ouderen werden 
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bevraagd en niemand kennis had van de term. Een belangrijk aspect dat 
bijdraagt aan de onbekendheid is het feit dat er volgens de respondenten 
nog steeds veel ouderen zijn die niet kunnen lezen en schrijven. Daarnaast 
is er ook een grote groep anderstaligen die de regels van de IGO niet 
begrijpen omdat ze de taal niet, of onvoldoende, beheersen. Tot slot brengen 
respondenten de beperkte kennis over de regeling in verband met de geringe 
informatieverstrekking vanuit de RVP en het bestaan van een digitale kloof 
(cf. sectie 3.2.2).

De Commissie pensioenhervorming 2020-2040 (2014) verwacht dat sommige 
ouderen onbewust de vragenlijst foutief invullen omdat ze onvoldoende kennis 
hebben over de sociale wetgeving. Volgens sommige respondenten is het 
mogelijk dat het foutief invullen van de inlichtingenbrief, het neerschrijven 
van een extra nul bijvoorbeeld, kan leiden tot niet-gebruik. De wet schrijft 
namelijk voor dat de IGO mag worden geweigerd zonder inlichtingen op te 
vragen bij de FOD Financiën, wanneer blijkt dat er elementen aanwezig zijn 
waardoor de voorwaarden voor het ontvangen van de uitkering niet vervuld 
zijn.24 Volgens de respondenten van de pensioendienst wordt bij een weigering 
van de IGO altijd een berekening toegestuurd waardoor de betrokkene de fout 
kan ontdekken. Maatschappelijk werkers geven echter aan dat de documenten 
van de RVP, met name de berekeningen, niet leesbaar zijn voor ouderen.

Behalve onvoldoende kennis blijken ouderen ook te kampen met foute 
percepties over het IGO-gerechtigd zijn. Van Oorschot (1995a) stelt dat 
het hebben van foute of onvoldoende informatie over de uitkering kan 
leiden tot foutieve conclusies over het wel of niet rechthebbend zijn voor de 
uitkering. Hij trekt echter het belang van deze oorzaak in twijfel aangezien er 
onvoldoende onderzoek is naar de percepties van gebruikers. Met betrekking 
tot de IGO blijkt deze oorzaak wel een invloed te hebben. De respondenten 
maken duidelijk dat ouderen vaak geen kennis hebben over het bestaan van 
de regeling en daardoor ook niet beseffen dat ze recht hebben op de uitkering.

De weg naar het OCMW is moeilijk voor ouderen omdat ze ook niet 
altijd het besef hebben dat ze tekort zijn gedaan.

Maatschappelijk werkers geven aan dat 65-plussers de IGO vaak niet willen 
aanvragen of weigeren mee te werken aan het onderzoek, omdat ze kampen 

(24)  Art. 13 §1, 2, 3 van de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 
ouderen, BS 29 maart 2001.
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met foute ideeën over de werking van deze bijstandsuitkering. Ouderen vrezen 
vaak dat de kinderen het verschuldigde bedrag moeten terugbetalen na hun 
overlijden of dat de RVP het pensioenbedrag zal verminderen wanneer ze de 
IGO ontvangen.

Ze zijn ook heel bang voor die bemoeienissen: “Ze moeten in mijn 
leven niet komen [die] van [de FOD] Financiën.” Ze kennen dat 
niet, ze vertrouwen dat niet. [Ze denken:] “Het ministerie komt alleen 
maar halen in de plaats van te geven.”
Ze hebben vaak schrik. [Ze zeggen:] “Als ze mij hier iets gaan bijgeven, 
gaan ze dat ergens anders afpakken?”

Uit ons onderzoek blijkt dat betrokkenen in sommige gevallen ‘bewust’ de 
uitkering niet aanvragen naar aanleiding van ‘onbewust’ foute ideeën of 
percepties. Ook Dornan (2006) legt uit dat de keuze om de uitkering niet 
op te nemen geen bewust en rationeel proces is, maar dat de beslissing vaak 
onbewust gemotiveerd is.

b) Kwetsbare target-categorie
De respondenten benoemen ’65-plussers’ als een kwetsbare categorie in de 
samenleving wegens verschillende oorzaken.

Ten eerste zijn ouderen een kwetsbare categorie door angstgevoelens. Ouderen 
hebben, zoals eerder vermeld, weinig kennis over de sociale wetgeving en 
kampen met foute percepties, wat leidt tot angst. Maatschappelijk werkers 
tonen aan dat ouderen wegens deze angstgevoelens de uitkering soms afwijzen.

Ik heb daar al drie keer de IGO voor aangevraagd. Ja die man wil 
niet. Uit angst hè, er zijn mensen die uit angst niet willen. Ze willen 
niet dat er meer geweten is van hun en dan is de vraag van in hoeverre 
kan je die angst wegkrijgen?

Vervolgens vermelden maatschappelijk werkers dat ouderen moeilijk de 
weg vinden naar de dienstverlenende instanties en dat mentale en fysieke 
beperkingen hier een grote rol in spelen.

Ik heb mijn best gedaan om te horen of het stadhuis er niet aan huis 
kan komen voor de IGO-aanvraag [omdat het individu door fysieke 
beperkingen zich niet kan verplaatsen] maar ja dat wordt niet gedaan 
dus die heeft geen IGO.

Behalve angstgevoelens en fysieke en mentale barrières, geven de 
maatschappelijk werkers aan dat ouderen vaak schroom en schaamte ervaren 
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in het vragen om financiële hulp. Steenssens et al. (2007) beschrijven deze 
gevoelens van schaamte als een sociaal-psychologische drempel die de opname 
van de uitkering belemmert. Deze gevoelens van schaamte ontstaan, volgens 
de auteurs, doordat de maatschappij gebruikers van uitkeringen negatief 
stigmatiseert.

Tot slot blijkt dat personen die geen familie hebben, die alleen zijn, die niet 
deelnemen aan het sociale leven, die met andere woorden geïsoleerd leven, 
een erg kwetsbare categorie vormen. Deze ouderen kunnen niet rekenen op 
hulp en advies van hun omgeving en stappen niet snel naar dienstverlenende 
instanties. De respondenten maken duidelijk dat het hierdoor erg moeilijk is 
om deze groep te bereiken en dat non-take-up bij deze categorie waarschijnlijk 
veelvoorkomend is.

3.3. AANBEVELINGEN OM NON-TAKE-UP TE BEPERKEN

De respondenten hebben in het vorige hoofdstuk enkele oorzaken benoemd 
die kunnen leiden tot niet-gebruik van de IGO. Volgens Steenssens (2014) is 
kennis van deze oorzaken noodzakelijk om niet-gebruik te bestrijden. Conform 
dit idee worden in de volgende paragrafen vier aanbevelingen geformuleerd die 
volgens de respondenten non-take-up van de IGO kunnen verminderen.

3.3.1. Aparte betalingen IGO en pensioen

Als eerste aanbeveling stellen de respondenten een aparte betaling van de 
IGO en het pensioen voor. De respondenten bevestigen eerder onderzoek 
van Currie (2004) dat stelt dat niet-gebruik beperkt kan worden wanneer 
groepsgenoten belangrijke informatie met elkaar delen. Met betrekking tot de 
IGO blijkt dit niet te gebeuren. Doorgaans kennen ouderen de IGO immers 
niet (cf. sectie 3.2.3), ook al ontvangen ze deze uitkering. Dat zelfs ouderen die 
de IGO ontvangen niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan is te wijten aan 
het feit dat de IGO gelijktijdig met het pensioen in één som wordt uitbetaald. 
De respondenten geven bijgevolg aan dat het betalingssysteem van de IGO 
een negatief effect heeft op de bekendheid van de regeling. Zij dringen erop 
aan dat de IGO afzonderlijk wordt uitbetaald, ook al gebeurt deze betaling op 
dezelfde dag en op dezelfde bankrekening als de betaling van het pensioen.

Mensen weten niet dat dit een bijstandsuitkering is, mensen begrijpen 
dat niet goed want ze krijgen het met hun pensioen uitbetaald. Dat is 
hun pensioen, dat is geen bijstandsuitkering.
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3.3.2. Inlichtingenbrief aanpassen

De tweede aanbeveling heeft betrekking op het vereenvoudigen van de 
inlichtingenbrief, namelijk het vereenvoudigen van de vraagstelling en de 
termen zodat deze beter aansluiten bij de doelgroep. Inspiratie voor het 
vereenvoudigen van de inlichtingenbrief kan volgens de respondenten worden 
gehaald bij de inlichtingenbrieven voor de Tegemoetkoming Hulp aan 
Bejaarden (THAB) en bij de Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 
en de Integratietegemoetkoming (IT) van de FOD Sociale Zekerheid.

Behalve vereenvoudiging, bevelen de respondenten aan om ‘de verklaring op 
erewoord’ op het einde van de inlichtingenbrief aan te passen. De Commissie 
pensioenhervorming 2020-2040 (2014) gaf reeds aan dat het voor ouderen erg 
beangstigend kan zijn om dit te ondertekenen. Ook de respondenten maken 
duidelijk dat deze verklaring erg bedreigend overkomt voor ouderen en dit 
aanleiding geeft tot bewust niet-gebruik. Inspiratie voor de aanpassing naar 
een minder bedreigende boodschap, kan opnieuw worden gevonden bij de 
inlichtingenbrieven van de FOD Sociale Zekerheid.

Als laatste aanbeveling stellen maatschappelijk werkers voor om de 
inlichtingenbrief volledig ‘om te keren’. Hiermee wordt bedoeld dat de 
pensioendienst alle elektronische gegevens van de FOD Financiën gebruikt en 
enkel bijkomende inlichtingen vraagt over die gegevens die niet gekend zijn. 
Praktisch krijgt dit vorm aan de hand van een ingevulde bestaansmiddelenbrief. 
De betrokkene ontvangt een brief waarop alle gekende gegevens ingevuld 
zijn. De betrokkene dient enkel die aspecten in te vullen die niet gekend zijn 
door de overheid. De oudere wordt met andere woorden enkel geacht de 
reeds ingevulde gegevens te controleren en de roerende vermogens bekend te 
maken. Aan de hand van dit systeem kan niet-gebruik worden verminderd bij 
die personen die de brief niet invullen uit bijvoorbeeld angst en onwetendheid. 
Deze aanbeveling is niet utopisch. De respondenten van de pensioendienst 
geven immers aan dat de (volledig of onvolledig) ingevulde vragenlijst toch 
wordt gecontroleerd met gegevens van de FOD Financiën.

3.3.3. Betere informatieverstrekking en betere samenwerking tussen het OCMW en de RVP

De respondenten pleiten voor een betere informatieverstrekking aan 
ouderen. Volgens de maatschappelijk werkers is het zoeken naar manieren 
om deze kwetsbare categorie te bereiken de grootste uitdaging. Ze geven 
drie aanbevelingen om de informatieverstrekking van de pensioendienst te 
verbeteren.
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Allereerst kan de bereikbaarheid van de pensioendienst worden verbeterd 
door de personeelscapaciteit te verhogen, met name voor de telefoonlijn 
en de zitdagen. De pensioendienst kampt met personeelstekorten, wat de 
bereikbaarheid niet ten goede komt.

Ten tweede wordt aan de pensioendienst aanbevolen om bij het versturen 
van de inlichtingenbrief de plaats en tijdstippen van de zitdagen opnieuw op 
te nemen in een bijlage (zoals dit in het verleden reeds gebeurde). Op deze 
manier worden ouderen beter geïnformeerd.

Tot slot wijzen de respondenten op de belangrijke rol van maatschappelijk 
werkers in het bestrijden van niet-gebruik van de IGO. Informatieverstrekking 
is volgens hen niet enkel een verantwoordelijkheid van de pensioendienst, 
maar ook van de OCMW’s. Het creëren van een betere samenwerking tussen 
beide instanties is hiervoor aangewezen. De samenwerking kan worden 
verbeterd op twee domeinen. Ten eerste ervaren maatschappelijk werkers een 
nood aan informatie over de wetsveranderingen. Zij worden hierover niet 
geïnformeerd door de overheid, maar worden wel geacht kennis te hebben van 
de sociale wetgeving om de rechten van betrokkenen te verkennen. Ten tweede 
zijn maatschappelijk werkers van mening dat het gunstig kan zijn om op de 
inlichtingenbrief te vermelden dat betrokkenen terecht kunnen bij het sociaal 
huis of het OCMW wanneer het document onduidelijk is. Maatschappelijk 
werkers zijn immers belangrijke partners in de toekenning van de IGO en 
kunnen betrokkenen bijstaan in de aanvraagprocedure.

De respondenten geven aan dat maatschappelijk werkers, in tegenstelling tot 
het personeel van de pensioendienst, beter in staat zijn niet-gebruikers op te 
sporen. Maatschappelijk werkers voorzien in een lokale dienstverlening die 
dichter aansluit bij de bevolking en vaak laagdrempeliger is. Ambtenaren van 
de pensioendienst daarentegen behandelen voornamelijk dossiers en hebben 
niet de mogelijkheid om aandacht te schenken aan de sociale context van 
betrokkenen.

3.3.4. Periodieke ambtshalve controle

In sectie 3.2.1 van ons onderzoek werd duidelijk dat non-take-up het gevolg 
kan zijn van het ambtshalve onderzoek dat eenmalig wordt uitgevoerd. Als 
laatste aanbeveling stellen de respondenten dan ook voor om het ambtshalve 
IGO-onderzoek periodiek te herhalen. De Ombudsdienst Pensioenen (2016, 
p. 10) onderbouwt deze stelling op basis van volgende waarneming: “Wanneer 
de IGO geweigerd werd op 65 jaar, kan door een wijziging van de financiële 
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situatie de gepensioneerde 65-plusser later misschien wel aanspraak maken op de 
IGO. In deze gevallen kan de IGO enkel op aanvraag toegekend worden. Helaas 
stellen de Ombudsmannen vast dat bij verschillende gepensioneerden ten onrechte 
het idee leeft dat eens een beslissing over de IGO genomen is, deze definitief is.” (de 
Ombudsdienst Pensioenen, 2016, p. 10).

Over de mogelijkheid een periodieke ambtshalve controle uit te voeren:
Ja dat zou kunnen, voorlopig doen we het niet, maar dat zou kunnen. 
Dat gaat veel personeel kosten als je het niet kan automatiseren (…) 
Als het automatiseringsmogelijkheden heeft, je moet het recht krijgen 
waar je recht op hebt, op dat moment zeg ik doe dat maar en doe 
dat automatisch als het kan. Als je daar maar een heel klein aantal 
positieve gevallen uithaalt, dan begin ik te twijfelen kwestie kosten-
batenanalyse.

Het uitvoeren van de periodieke controle zou in de praktijk vorm kunnen 
krijgen aan de hand van een nieuw ambtshalve onderzoek vijf of tien jaar na 
het eerste ambtshalve onderzoek. Zo stellen de respondenten voor om een 
nieuw ambtshalve onderzoek op te starten op de leeftijd van 70 of 75 jaar voor 
diegenen waarvoor het recht op de IGO werd geweigerd tijdens het eerste 
ambtshalve onderzoek.

CONCLUSIE

In ons onderzoek gingen we na of non-take-up van de IGO een bestaand 
fenomeen is, wat de oorzaken zijn op wet-, uitvoerings-, en cliëntniveau 
en welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om non-take-up te 
verminderen. Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van kwalitatieve diepte-
interviews met personeel betrokken bij de uitvoering en/of het beleid van de 
IGO. In wat volgt worden de resultaten uit dit onderzoek kort samengevat.

Wat betreft het bestaan van non-take-up van de IGO, geven de respondenten 
aan dat non-take-up van de IGO bestaand maar beperkt is. Non-take-up wordt 
als beperkt beschouwd in vergelijking met de grote hoeveelheid niet-gebruik 
die vroeger aanwezig was en in vergelijking met de grote hoeveelheid fraude 
die momenteel aanwezig is in de regeling. Opvallend is dat de respondenten 
minder aandacht hebben voor niet-gebruik als gevolg van deze focus op fraude.

Ten tweede tracht ons onderzoek de oorzaken van niet-gebruik in kaart te 
brengen op het niveau van de regelgeving, het niveau van de uitvoerende 
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instanties en op het niveau van de cliënten. De respondenten tonen aan dat de 
oorzaken voor non-take-up van de IGO zich bevinden op deze drie niveaus en 
ze sterk met elkaar interageren.

Op het niveau van de regelgeving worden twee oorzaken voor non-
take-up aangeduid. De belangrijkste oorzaak vindt zijn oorsprong in de 
wettelijke bepalingen van het ambtshalve onderzoek. De wetgeving stelt 
dat het ambtshalve onderzoek eenmalig wordt uitgevoerd op de wettelijke 
pensioenleeftijd. De respondenten merken op dat het ambtshalve onderzoek 
hierdoor een momentopname is, en het vaak voorkomt dat behoeftigen pas op 
latere leeftijd gerechtigd worden op de IGO. Als tweede oorzaak op dit niveau 
merken de respondenten in de regelgeving enkele hiaten op die kunnen leiden 
tot niet-gebruik.

Op het niveau van de uitvoering worden vier oorzaken aangehaald, namelijk 
het geven van onvoldoende voorlichting, het hanteren van ingewikkelde 
formulieren bij de middelentoets, de discretionaire ruimte van het ambtelijk 
personeel en het fout interpreteren van de wetgeving. Op dit niveau gaat 
veel aandacht naar de manier waarop de middelentoets wordt uitgevoerd. 
De inlichtingenbrief die de bestaansmiddelen onderzoekt, blijkt immers erg 
ingewikkeld te zijn voor ouderen en werkt hierdoor niet-gebruik in de hand.

De respondenten schrijven non-take-up van de IGO ten slotte ook toe aan 
cliëntfactoren. Zo zijn kennisgebrek, angstgevoelens, sociaal-psychologische 
en mentale barrières belangrijke oorzaken voor niet-gebruik van de IGO. 
Verder wijzen ze ook op het belang van de fysieke barrière, een oorzaak van 
niet-gebruik die in de literatuur niet tot uiting kwam. 65-plussers ervaren 
fysieke drempels om de IGO aan te vragen of om hulp in te roepen bij het 
invullen van de brief wanneer zij niet in staat zijn zich te verplaatsen naar 
het gemeentehuis, het stadhuis of het OCMW. Als laatste oorzaak halen de 
respondenten aan dat ouderen foute percepties hebben over het rechthebbend 
zijn. Uit ons onderzoek blijkt immers dat ouderen ‘bewust’ de uitkering niet 
aanvragen ten gevolge van ‘onbewust’ foute ideeën.

De aangehaalde oorzaken leiden op hun beurt tot een viertal aanbevelingen 
om non-take-up in de toekomst te verminderen. Twee aanbevelingen hebben 
betrekking op het verbeteren van de bekendheid van de IGO, wat kan worden 
gerealiseerd door het apart uitbetalen van de IGO en het pensioen en door 
te voorzien in een betere informatieverstrekking aan betrokkenen. Vervolgens 
raden de respondenten aan om de inlichtingenbrief te vereenvoudigen of 
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zelfs volledig ‘om te keren’. De laatste aanbeveling is het organiseren van een 
periodieke ambtshalve controle.

Samenvattend toont ons onderzoek aan dat er vandaag nog steeds mensen zijn 
die ‘door de mazen van het net vallen’ en hierdoor geen of onvoldoende sociale 
bescherming ontvangen. Meer nog, het wordt duidelijk dat de oorzaken 
van dit ‘niet gebruiken’ zich deels situeren in het beleid of aan de uitvoering 
van het beleid, en niet louter aan de personen zelf. Tot slot illustreert ons 
onderzoek dat de ervaringen van personen werkend bij de uitvoeringsinstanties 
een waardevolle bron van informatie zijn. Deze informatie kan eveneens een 
belangrijke bijdrage leveren in processen van beleidshervorming.
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INLEIDING

‘Zekerheid’ vormt een psychologisch begrip, in de zin dat het naar een 
geestestoestand verwijst die aan de gesteldheid van een persoon verbonden is. 
Het zeker zijn zal slechts in subsidiaire orde afhangen van regelingen die door 
een samenleving genomen worden: zo zal geen enkele wetgeving erin kunnen 
slagen om burgers zich voor de volle honderd procent ‘zeker’ te laten voelen. 
Desalniettemin behoort het bieden van veiligheid en sociale bescherming aan 
burgers, die zij niet op eigen houtje kunnen verwerven, wel tot de essentie van 
een staat.

Sociale risico’s worden veroorzaakt en beïnvloed door maatschappelijke 
factoren. Heden zullen de sociale risico’s waarmee individuen geconfronteerd 
worden niet dezelfde zijn als deze van honderd jaar geleden, aangezien de 
noden en behoeftes van mensen evolueren in de tijd. Het is dan ook erg 
relevant een kritische blik te werpen op de inhoud van de bescherming die het 
Belgische socialezekerheidsstelsel momenteel biedt.

Dit artikel probeert een antwoord te vinden op de vraag: “Wat is het effect van 
nieuwe sociale risico’s op de positie van de huidige klassieke sociale zekerheid 
in België, gelet op de evolutie van de sociale risico’s doorheen de geschiedenis?”

1. DE ONTWIKKELING VAN KLASSIEKE SOCIALE RISICO’S IN BELGIE

1.1. HET BEGRIP ‘SOCIAAL RISICO’

Algemeen wordt aangenomen dat slechts de beginselen die betrekking hebben 
op de negen sociale risico’s, vermeld in het Verdrag nr. 102 betreffende de 
minimumnormen van de sociale zekerheid — dat in 1952 gesloten werd 
door de Internationale Arbeidsorganisatie — tot het socialezekerheidsrecht 
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behoren.1 Dit verdrag vormt een belangrijk vertrekpunt omdat er een 
opsomming en een omschrijving gegeven wordt van negen klassieke sociale 
risico’s: ziektekosten, inkomensderving bij ziekte, werkloosheid, ouderdom, 
arbeidsongeval of beroepsziekte, kinderlast, moederschap, invaliditeit en 
vroegtijdige dood van een persoon van wie men economisch afhankelijk is.

Bovendien kunnen in de heersende rechtsleer ook een aantal algemene 
omschrijvingen van het begrip worden teruggevonden. Zo wordt een sociaal 
risico omschreven als een eventualiteit die zich in het leven van een mens 
kan voordoen en die zijn bestaanszekerheid in het gedrang kan brengen.2 
Het zijn gebeurtenissen die een persoon verhinderen om nog langer een 
normaal beroepsinkomen te verwerven en die hem lasten kunnen opleggen 
die zijn levensstandaard mogelijks verlagen.3 Wanneer er zich een sociaal 
risico voordoet, zal de sociale zekerheid optreden in de vorm van een 
vervangingsinkomen of van aanvullende inkomsten.

1.2. HET ONTSTAAN VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSPROBLEMATIEK IN BELGIE

In onze vroegste primitieve maatschappijen moest een individu wanneer hij 
geconfronteerd werd met ziekte, ongeval, ouderdom, de onmogelijkheid 
zichzelf te onderhouden of andere sociale risico’s simpelweg terugvallen 

(1)  D. Pieters en P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België en 
Nederland, Leuven, Acco, 73, 2006; W. van Eeckhoutte, Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht 
– band 1, Mechelen, Kluwer, 4, 2015; J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, 
Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 7, 2015; J. Van Langendonck en J. Put, 
Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 7, 2002.
(2)  E. Alfandari, L’evolution de la notion de risqué social, in J. Van Langendonck (ed.), The 
New Social Risks, Londen, Kluwer Law International, (29) 34-35, 1996; U. Beck, World at 
risk, Cambridge, Polity Press, 4, 2009; A. Maes en B. Van Buggenhout, Sociale bescherming op 
nieuwe paden, Leuven, Universitaire Pers, 576, 2003; D. Pieters en P. Schoukens, Triptiek sociale 
zekerheid, Leuven, Acco, 12-13, 2006; W. van Eeckhoutte, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, 
Mechelen, Kluwer, 3, 2009; W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – 
Band 1, Mechelen, Wolters Kluwer, 5, 2015; J. Viane, The securisation of social security, in J. Van 
Langendonck (ed.), The New Social Risks, Londen, Kluwer Law International, (53) 54, 1996; A. 
Giddens, Risk and responsibility, The modern law review, (1) 4, 1999.
(3)  E. Alfandari, L’evolution de la notion de risqué social, in J. Van Langendonck (ed.), The 
New Social Risks, Londen, Kluwer Law International, (29) 36, 1996; D. Heylen, I. Verbeeck, L. 
Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet, Sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 1, 2009; D. 
Pieters en P. Schoukens, Triptiek sociale zekerheid, Leuven, Acco, 13, 2006; W. van Eeckhoutte, 
Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – band 1, Mechelen, Kluwer, 5, 2015.
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op zijn eigen bloedverwanten.4 Liefdadigheid, kerkelijke groeperingen, 
particuliere verzekeringen of christelijke mutualiteiten waren lange tijd de 
enige beschikbare middelen waarop een persoon kon terugvallen.5

Ook tijdens de eerste decennia na de Belgische onafhankelijkheidsverklaring 
trad de overheid noch actief, noch passief op tegen sociale risico’s.6 Het was pas 
op het einde van de negentiende eeuw dat de Belgische overheid in aanraking 
kwam met een stijgende vraag naar sociale bescherming door de opkomende 
industrialisering in West-Europa.7 Slechte hygiënische omstandigheden, 
huisvesting en mensonwaardige arbeidsomstandigheden binnen de fabrieken 
hadden immers als gevolg dat de Belgische arbeiders steeds meer te lijden 
hadden van armoede, ziekten, ongevallen en werkloosheid.8

Als eerste stap lanceerde de overheid daarom verschillende wetgevende 
initiatieven om arbeiders aan te moedigen zelf noodzakelijke voorzorgen te 
nemen tegen sociale risico’s.9 Weliswaar werden zo de eerste stappen gezet naar 
het erkennen van sociale risico’s, maar de overheid nam in het begin een erg 
passieve en terughoudende houding aan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de Belgische bevolking terecht in een 
periode van ontbering, ellende en financiële uitputting. Vanaf 1941 werden 
er daarom ideeën uitgewisseld om de sociale en economische toestand van 
de burgers na de oorlog te verbeteren.10 Uiteindelijk kwam er in 1944 de 
zogenaamde Besluitwet tot stand, een ontwerp dat als doelstelling had om “voor 
een uitbreiding te zorgen der gemeenschappelijke zekerheid, teneinde het grootst 

(4)  J-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Brussel, Larcier, 14, 2014.
(5)  J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 23-28, 2015.
(6)  W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 8, 2015.
(7)  E. Alofs et R. Hoop, De houdbaarheid van compenserende uitkeringen in geval van verlies 
van kostwinner door overlijden (overlevingspensioen) en na echtscheiding (recht op alimentatie) 
in het ‘adult worker model’: incorporatie van nieuwe sociale risico’s, Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid, nr. 4, p. 684, 2009.
(8)  G. Van Limberghen, Sociaalzekerheidsrecht, Brussel, Larcier, 25, 1997.
(9)  W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 8, 2015.
(10)  RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 31, 2010, www.rva.be/
sites/default/files/assets/publications/Brochures/75/75NL.pdf.
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aantal arbeidzame mannen en vrouwen aan de vrees voor ellende te onttrekken”.11 
De Besluitwet vormde een mijlpaal in de geschiedenis van ons land: voor de 
eerste keer werd het begrip ‘sociale zekerheid’ geïntroduceerd in het Belgisch 
recht.12 De overheid besefte dat particuliere inspanningen onvoldoende waren 
om haar burgers een betrouwbare bestaanszekerheid te geven en dat dit een 
taak voor de staat diende te zijn.13

Heden biedt het Belgische socialezekerheidssysteem bescherming tegen 
verschillende sociale risico’s.

Meer concreet worden er negen klassieke risico’s geïntegreerd in zeven 
takken van sociale zekerheid: rust- en overlevingspensioenen, ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, werkloosheidsuitkering, arbeidsongevallenverzekering, 
beroepsziektenverzekering, gezinsbijslag en jaarlijkse vakantie.14 Verder 
verleent de Belgische overheid ook dekking aan haar burgers via een tweede 
systeem: de sociale bijstand.15 Ook sociale bijstand wordt in België tot de 
algemene noemer van sociale zekerheid gerekend.16

2. DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE SOCIALE RISICO’S IN BELGIE

2.1. HET BEGRIP ‘NIEUWE SOCIALE RISICO’S’

2.1.1. Begripsomschrijving

De inhoudelijke pijlers van de bescherming tegen de klassieke sociale risico’s, 
waartegen de Belgische overheid tegenwoordig optreedt, zijn grotendeels tot 
stand gekomen in een naoorlogse context. Wanneer het echter gaat over de 

(11)  Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, BS 1730, 30 december 1944.
(12)  J. Van Langendonck, J. Put, D. Simoens, G. Van Limberghen en A. Van Regenmortel, 
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 30, 2011.
(13)  Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, BS 1730-1731, 30 december 1944.
(14)  W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 5, 2015.
(15) J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 12, 2015.
(16)  D. Pieters en P. Schoukens, Triptiek sociale zekerheid, Leuven, Acco, 20, 2006; J. Van 
Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 13, 2015.
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toekomst van Westerse welvaartsstaten, wordt er in de rechtsleer steeds vaker 
gesproken over het concept van ‘nieuwe sociale risico’s’.

Wegens gebrek aan een precieze juridische definitie van dit begrip, grijpen 
we terug naar een algemene begripsomschrijving van gezaghebbende auteurs. 
Het betreft “situaties waarin individuen te maken krijgen met inkomensverlies 
en die ontstaan zijn als gevolg van de sociale en economische veranderingen die de 
laatste drie tot vier decennia plaatsgevonden hebben en die gepaard gingen met de 
overgang naar een postindustriële samenleving”.17 Vooral vrouwen, jongeren op 
de arbeidsmarkt en laaggeschoolden bevinden zich in het directe leefmilieu 
waar de nieuwe sociale risico’s zullen voorkomen.18

2.1.2. Afbakening ten opzichte van klassieke sociale risico’s

Zowel klassieke sociale risico’s als nieuwe sociale risico’s vormen gebeurtenissen 
die de bestaanszekerheid sterk in het gedrang brengen. In beide gevallen vormt 
de sociale zekerheid een economische overbrugging die weer voor stabiliteit 
zorgt. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen merkbaar tussen beiden 
categorieën.

Dekking tegen klassieke sociale risico’s vangt individuen op wanneer het 
inkomen plots (gedeeltelijk) wegvalt tijdens een bepaalde levensfase.19 Dekking 
tegen nieuwe sociale risico’s daarentegen is er eerder op gericht om mensen 
te ondersteunen via tegemoetkomingen boven op het arbeidsinkomen dat zij 

(17)  G. Bonoli, Postindustrialisation, New Social Risks, and Welfare State Adaption in Advanced 
Industrial Democracies, Comparative Political Studies, (495) 498, 2007; P. Taylor-Gooby, New risks 
and social change, in P. Taylor-Gooby, New risks, new welfare. The transformation of the European 
Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 3, 2004; T. Hieda, The political economy of welfare 
recalibration: what determines the state’s responses to the emergence of new social risks?, EUI working 
paper: Department of political and social sciences, 2, 2009; T. Leoni, Welfare state adjustment to 
new social risks in the post-crisis scenario. A review with focus on the social investment perspective, 
Working Paper nr. 89, 3, 2015, www.foreurope.be; E. Huber en D. Stephans, Combating old and 
new social risks, Paper delivered at the 14th International Conference of Europeanists, 2, 2004, 
http://huberandstephens.web.unc.edu/files/2016/06/NSR-05.pdf.
(18)  A. Hemerijck, Changing welfare states, Oxford, Oxford University Press, 135, 2013; E. Huber en 
D. Stephans, Combating old and new social risks, Paper delivered at the 14th International Conference 
of Europeanists, 4, 2004, http://huberandstephens.web.unc.edu/files/2016/06/NSR-05.pdf.
(19)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, in P. Taylor-Gooby (ed.), New risks, new welfare. 
The transformation of the European Welfare state, Oxford, Oxford University Press, (1) 11, 2004.
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verdienen.20 Het loon valt niet altijd weg, maar volstaat voor veel gezinnen 
gewoon niet langer om rond te komen.21

Klassieke sociale risico’s vormen verder eventualiteiten waarmee iedere 
persoon vroeg of laat meermaals in aanraking komt.22 Nieuwe sociale risico’s  
daarentegen ontstaan door de progressieve ontwikkeling van de mensheid, en 
dan specifiek deze op technologisch en wetenschappelijk vlak.23 Het overgrote 
deel van de bevolking zal zich goed weten aan te passen aan deze evolutie. 
Nieuwe sociale risico’s vormen hierdoor slechts een bedreiging voor een aantal 
sub-bevolkingsgroepen in minderheidssituaties, waardoor het toekennen van 
sociale bescherming moeilijker wordt.

Klassieke sociale risico’s spelen zich ook afwisselend af in de verschillende 
levensfases van elk individu. Nieuwe sociale risico’s worden vooral gelinkt aan 
maatschappelijke veranderingen. Hierdoor komen er een aantal specifieke 
risicosituaties tot stand bij het betreden van de arbeidsmarkt, de integratie 
hierin en bij een aantal zorgverantwoordelijkheden die voorkomen bij het 
uitbouwen van een gezin.24 Nieuwe sociale risico’s zullen bijgevolg vooral 
optreden tijdens jongere levensfases.

2.2. DE MANIFESTATIE VAN NIEUWE SOCIALE RISICO’S

2.2.1. Het risico ‘werk en gezin niet kunnen combineren’

a. De emancipatie van de vrouw als oorzaak (sociaal-cultureel)
In ons naoorlogse socialezekerheidsstelsel heerste er een traditionele 
familiestructuur van een werkende vader en een zorgende moeder. In de 
meeste gezinnen merkte men een duidelijke gezagsverhouding op: mannen 

(20)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, in P. Taylor-Gooby (ed.), New risks, new welfare. 
The transformation of the European Welfare state, Oxford, Oxford University Press, (1) 10, 2004.
(21)  P. Taylor-Gooby, New social risks in postindustrial society: some evidence on responses to active 
labour market policies from Eurobarometer, International Social Security Association, (45) 46, 2004.
(22)  W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 17, 2015.
(23)  A. Giddens, Risk and responsibility, The modern law review, (1) 4, 1999.
(24)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, in P. Taylor-Gooby (ed.), New risks, new welfare. 
The transformation of the European Welfare state, Oxford, Oxford University Press, (1) 8, 2004.
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zorgden ervoor dat er brood op de plank kwam en vrouwen bleven thuis om 
voor de kinderen en het huishouden te zorgen.25

De emancipatie van de vrouw eind jaren zeventig heeft er echter voor gezorgd 
dat vrouwen op grote schaal begonnen toe te treden tot de arbeidsmarkt. 
Verklarende factoren hiervoor waren enerzijds dat er wereldwijd meer aandacht 
werd besteed aan de gelijkheid tussen man en vrouw.26 Anderzijds zorgde de 
naoorlogse industrialisering ook voor de introductie van nieuwe en duurdere 
noodzakelijke gebruiksvoorwerpen, waardoor het steeds belangrijker werd om 
twee inkomens te verwerven.27 Vandaag heerst voornamelijk het ‘adult worker 
model’, waarbij elke partner in een samenlevingsrelatie een beroepsactiviteit 
uitoefent.28

b. Het risico inhoudelijk
Vroeger kwam sociale zorg gewoonlijk op de schouders van de vrouw 
terecht.29 Doordat vrouwen nu net als hun partner ook deel uitmaken van de 
arbeidsmarkt, brengt dit als gevolg met zich mee dat deze taken nu moeten 
worden geëxternaliseerd.30

(25)  C. Crouch, Employment, industrial relations and social policy: new life in and old connection, 
in N. Manning en I. Shaw (eds.), New risks, new welfare, Oxford, Blackwell Publishers Ltd, 103; 
P. Taylor-Gooby, New social risks in postindustrial society: some evidence on responses to active 
labour market policies from Eurobarometer, International Social Security Review, (45) 46, 2004.
(26)  W. van Eeckhoutte, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 36, 2009.
(27) A. Leira, Welfare states and working mothers, Cambridge, Cambridge University Press, 12, 
1992; P. Taylor-Gooby, New risks and social change, in P. Taylor-Gooby (ed.), New risks, new 
welfare, Oxford, Oxford University Press, 3, 2004.
(28)  E. Alofs en R. Hoop, De houdbaarheid van compenserende uitkeringen in geval van verlies 
van kostwinner door overlijden (overlevingspensioen) en na echtscheiding (recht op alimentatie) 
in het adult worker model: incorporatie van nieuwe sociale risico’s, Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid, nr. 4, p. 693, 2009.
(29)  P. Taylor-Gooby, Welfare states under pressure, Londen, Sage Production, 12, 2003.
(30)  G. Bonoli, Postindustrialisation, new social risks and welfare in state adaptation in advanced 
industrial democracies, Comparative Political Studies, (495) 499, 2007; T. Hieda, The political 
economy of welfare recalibration: what determines the state’s responses to the emergence of the social 
risks?, Working Paper European University Institute, 2, 2009; A. Leira, Welfare states and working 
models, Cambridge, University Press, 12, 1992; B. Schulte, Old age and dependency, in J. Van 
Langendonck (ed.), The New Social Risks, Londen, Kluwer Law International, (149) 153, 1996.
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Zo ondervinden vele ouders moeilijkheden bij kinderopvang: de voorzieningen 
zijn dikwijls erg duur en de wachtlijsten lang.31 Bovendien komt de nood soms 
niet alleen tijdens de peuter- en kleuterjaren voor: in gezinnen waar beide 
ouders een drukke job hebben, zullen ook oudere schoolkinderen moeten 
terugvallen op voor- of naschoolse opvang.32

Dit dure kostenplaatje leidt uiteraard tot grote frustratie: vaak wordt een 
van de ouders genoodzaakt om zijn werkuren te verminderen om voor de 
kinderen te zorgen, wat dan weer gepaard gaat met een inkomensverlies en 
een belemmering in de carrièremogelijkheden. Wanneer beide ouders een laag 
inkomen genieten kan de onmogelijkheid om werk en gezin te combineren 
uiteindelijk leiden tot een armoederisico.33

2.2.2. Het risico op armoede bij alleenstaande moeders

a. De wijziging van traditionele samenlevingsvormen als oorzaak (sociaal-cultureel)
De verschuiving naar een adult worker model had als gevolg dat ook 
de onstabiliteit binnenin het gezinsleven toenam.34 Het traditionele 
samenlevingsmodel in het naoorlogse systeem bestond uit een gehuwde man 
en vrouw die samen een aantal kinderen hadden.35 De gelijkschakeling tussen 
mannen en vrouwen zorgde er echter voor dat vrouwen nu in de mogelijkheid 
waren om economisch onafhankelijk te worden van hun man, wat resulteerde 

(31)  A. Leira, Welfare states and working mothers, Cambridge, Cambridge University Press, 24.
(32)  Kind en Gezin, Cijfers en rapporten: kinderopvang, www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/
cijfers/kinderopvang/schoolkinderen.
(33)  G. Bonoli, New social risks and the politics of the post-industrial social policies, in K. 
Armigeon en G. Bonoli (ed.), The politics of post-industrial welfare states: adapting post-war social 
policies to new social risks, Londen, Routledge, (3) 6, 2006.
(34)  A. Cerami, New social risks in Central and Eastern Europe: the need for a new empowering 
politics of the welfare state, Czech Sociological Review, (1089) 1091, 2008.
(35)  M. Corijn, De instabiliteit van huwelijken in België, SVR, (1) 1, 2011, http://www4.
vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2011-02-10-webartikel2011-
5-instabiliteit-huwelijk.pdf; P. Deboosere, R. Lesthaege, J. Surkyn, D. Willaert, P. Boulanger, A. 
Lambert en L. Lohle-Tart, Huishoudens en gezinnen in België, Sociaal-economische enquête, 1, 
2001, http://statbel.fgov.be/nl/binaries/mono_200104_nl%5B1%5D_tcm325-92942.pdf.
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in het feit dat het aantal echtscheidingen zienderogen toenam en er steeds 
meer samenlevingsvormen buiten het huwelijk tot stand kwamen in België.36

Vooral bij twintigers en jonge dertigers is er heden niet langer sprake van een 
dominant patroon. Individuen laten zich steeds meer leiden door hun eigen 
plannen en niet langer door maatschappelijke instituties: zelfontplooiing en 
individuele autonomie staan centraal in onze huidige maatschappij. Ook 
kiezen steeds meer vrouwen ervoor om alleenstaand te blijven.37 Alleenstaand 
ouderschap is uiteraard geen nieuw fenomeen, maar sinds de jaren zeventig 
is het overlijden van de partner hiervan niet langer de belangrijkste oorzaak, 
maar wel de steeds sterkere positie van de vrouw.38

(36)  M. Corijn, De instabiliteit van huwelijken in België, SVR, (1) 1, 2011, www4.vlaanderen.
be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2011-02-10-webartikel2011-5-instabiliteit-
huwelijk.pdf; A. Hatland en A. Skevik, Changes in the family, in J. Van Langendonck (ed.), The 
New Social Risks, Londen, Kluwer Law International, (73) 73, 1996; E. Huber en D. Stephans, 
Combating old and new social risks, in K. Armigeon en G. Bonoli (eds.), The politics of post-
industrial welfare states: adapting post-war social policies to new social risks, Londen, Routledge, (143) 
146, 2006; E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 44, 2010, 
http://docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-en-hun-arbeidsloopbaan.html.
(37)  A. Hatland en A. Skevik, Changes in the family, in J. Van Langendonck (ed.), The New Social 
Risks, Londen, Kluwer Law International, (73) 74, 1996; G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck 
en J. Myles, A New welfare architecture for Europe?, Report submitted to the Belgian presidency of 
the European Union, 44, september 2001; D. Frans, M. Vanmechelen en W. Van Lancker, Een 
structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in de Federatie Wallonië-Brussel, 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, (1) 11, 2014, http://www.centrumvoorsociaalbeleid.
be/sites/default/files/FINAAL%20Onderzoeksrapport%2020-10-2014.pdf.
(38)  B. Cantillon, G. Verbist en V. De Maesschalck, De sociaal-economische positie van 
eenoudergezinnen, Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, (139) 139, 2004, http://www.
steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2004_1-2_29.pdf; G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. 
Hemerijck en J. Myles, A New welfare architecture for Europe?, Report submitted to the Belgian 
presidency of the European Union, 44, september 2001; E. Huber en J. Stephens, Combating old 
and new social risks, in K. Armigeon en G. Bonoli (eds.), The politics of post-industrial welfare states: 
adapting post-war social policies to new social risks, Londen, Routledge, (143) 148, 2006; T. Leoni, 
Welfare state adjustment to new social risks in the post-crisis scenario. A review with focus on the social 
investment perspective, Working Paper nr. 89, 4, 2015, www.foreurope.be.
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b. Het risico inhoudelijk
Een ‘alleenstaande ouder’ kan omschreven worden als een persoon ouder 
dan vijftien jaar die niet samenwoont met een echtgenoot of partner, maar 
wel met een of meer kinderen, en dus alleen instaat voor de dagelijkse 
verantwoordelijkheden – zoals het opvoeden van deze kinderen – en voor 
het totale gezinsinkomen.39 In België staat in 80% van de gevallen een vrouw 
aan het hoofd van eenoudergezinnen, zodat er in dit artikel dan ook gefocust 
wordt op deze risicogroep.40

Ondanks het relatief kleine aandeel van alleenstaande ouders in verhouding 
tot andere gezinstypes in België, vormen alleenstaande ouders in het algemeen 
toch een erg kwetsbare groep in onze samenleving. De toenemende onstabiliteit 
binnen het gezinsleven op zich vormt niet direct een indicator voor een nieuw 
sociaal risico, maar de gevolgen zijn dat wel. Zo hebben studies aangetoond 
dat in België alleenstaand ouderschap geassocieerd wordt met een hoger risico 
op armoede (22,3%) in vergelijking met koppels met kinderen (7,2%). In 
onderstaande tabel vinden we hier een voorstelling van.

(39)  K. Geurts, De arbeidsmarktpositie van alleenstaand ouders, Leuven, Steunpunt WAV, 14, 
2006, http://docplayer.nl/14585033-De-arbeidsmarktpositie-van-alleenstaande-ouders-nieuwe-
bevindingen-uit-het-datawarehouse-arbeidsmarkt-en-sociale-bescherming.html.
(40)  B. Cantillon, G. Verbist en V. De Maesschalck, De sociaal-economische positie van 
eenoudergezinnen, Over.Werk, Tijdschrift van het Steunpunt WAV, (139) 139, 2004, http://www.
steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2004_1-2_29.pdf; E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en 
hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 45, 2010, http://docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-
en-hun-arbeidsloopbaan.html.
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TABEL 1: HET ARMOEDERISICO BINNEN DE BELGISCHE GEZINSSTRUCTUREN (2015)41

Huidig stelsel Nieuw stelsel Nieuw stelsel 
met indexering

Kinderen (< 18) 11,2% 10,9% 10,4%
Gezinnen met kinderen 10,4% 9,8% 9,4%*
Gezinnen met 1 kind 12,3% 10,7%* 10,7%*
Gezinnen met 2 kinderen 7,6% 8,2% 7,4%
Gezinnen met 3 kinderen 8,8% 7,1% 7,1%
Gezinnen met 4 of meer kinderen 23,2% 25,4% 23,2%
Koppels met kinderen 7,2% 6,5% 6,4%
Eenoudergezinnen 22,3% 22,9% 20,8%

Noot: * = significant verschillend van het ‘huidig stelsel’, p < 0,05 op basis van een t-toets.

Bron: simulaties op basis van EUROMOD/Mefisto, inkomens op basis van EU-SILC 2012, prijzen 2015, 
regelgeving 2015.

Dit hogere armoederisico bij alleenstaande ouders valt te verklaren door een 
aantal factoren.

Als eerste vormt de scholingsgraad een erg belangrijke indicator. Zo blijkt 
uit statistieken dat alleenstaande ouders opvallend lager geschoold zijn in 
vergelijking met de totale bevolking.42 Concreter, wanneer men alleenstaande 
moeders vergelijkt met moeders uit een tweeoudergezin, zal 35% onder hen 
laaggeschoold zijn, tegenover slechts 23% van de moeders met partners.43 
Dit lage opleidingsniveau maakt dat ze relatief minder kansen hebben op de 

(41)  W. Van Lacker, J. Vinck en B. Cantillon, De armoede- en verdelingsimpact van de nieuwe 
Vlaamse kinderbijslag: een analyse van het akkoord van de Vlaamse Regering van 28 mei 2006, 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, (1) 9, 2016, http://www.centrumvoorsociaalbeleid.
be/sites/default/files/D%202016%206104%2001_juli%202016_0.pdf.
(42)  D. Frans, M. Vanmechelen en W. Van Lancker, Een structurele aanpak van de verarming 
van eenoudergezinnen in de Federatie Wallonië-Brussel, Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck, 15, 2014, http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/FINAAL%20
Onderzoeksrapport%2020-10-2014.pdf.
(43)  E. Valgaeren, De loopbanen en loopbaankansen van alleenstaande ouders, Diepenbeek steunpunt 
Gelijkekansenbeleid, Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt, 14, 2008, 
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/Onderzoek/2008%20loopbaankansen%20
alleenstaande%20ouders.pdf.
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arbeidsmarkt, aangezien scholing en het beschikken over een diploma steeds 
belangrijker geworden zijn in onze dienstenmaatschappij (zie infra).

Alleenstaande ouders hebben dan ook een lagere tewerkstellingsgraad in 
vergelijking met koppelhuishoudens.44 De vastgestelde laaggeschooldheid, 
maar ook de onmogelijkheid om een voltijdse job uit te oefenen in 
combinatie met gezinstaken vormen hiervoor de trigger.45 Bovendien is het 
ook opvallend dat de werkzaamheidsgraad bij alleenstaande vaders hoger ligt 
dan bij alleenstaande moeders, wat impliceert dat alleenstaande ouder zijn als 
vrouw ook een hoger armoederisico inhoudt.46 Het relatief lagere gemiddelde 
welvaartsniveau bij deze bevolkingsgroep zal zich dan ook in een hoger 
armoederisico vertalen.

2.2.3. Het risico op langdurige werkloosheid en ‘being a working poor’

a. De overgang naar een postindustriële samenleving als oorzaak (economisch)
De industriële evolutie zorgde wereldwijd voor een tendens van economische 
welvaart. Het aantal nieuwe jobs groeide fors aan, hoofdzakelijk dan in 
productiesectoren, waardoor het merendeel van de mannelijke bevolking 
tewerkgesteld kon worden in fabrieken.47 De arbeidsmarkt werd in deze 
periode dan ook gekenmerkt door stabiliteit en werkzekerheid.48

Vanaf de jaren zeventig wijzigde onze maatschappijvorm zich echter 
langzaamaan in een postindustrieel samenlevingsmodel. De toenemende 
globalisering en enorme technologische ontwikkeling zorgden ervoor dat 
België naar een diensten- en kenniseconomie evolueerde.49 Hoewel het totale 

(44)  E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 45, 2010, http://
docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-en-hun-arbeidsloopbaan.html.
(45)  K. Geurts, De arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders, Leuven, Steunpunt WAV, 22, 
2006, http://docplayer.nl/14585033-De-arbeidsmarktpositie-van-alleenstaande-ouders-nieuwe-
bevindingen-uit-het-datawarehouse-arbeidsmarkt-en-sociale-bescherming.html.
(46)  E. Valgaeren, Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan, TVW, (44) 45, 2010, http://
docplayer.nl/7176782-Alleenstaande-ouders-en-hun-arbeidsloopbaan.html.
(47)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, in P. Taylor-Gooby (ed.), New risks, new 
welfare, Oxford, Oxford University Press, (1) 1-2, 2004.
(48)  T. Hieda, The political economy of welfare recalibration: what determines the state’s responses to the 
emergence of new social risks?, EUI working paper: Department of political and social sciences, 2, 2009.
(49)  M. Powell en M. Hewitt, Welfare state and welfare change, Buckingham, Open University 
press, 86, 2002.
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werkgelegenheidsaanbod op hetzelfde peil is gebleven, heeft deze evolutie voor 
gevolg dat de toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde bevolkingsgroepen, 
met name laaggeschoolden, moeilijker is geworden, aangezien de economie in 
ons postindustriële tijdperk hoofdzakelijk steunt op kennis en concurrentie en 
de link tussen onderwijs en tewerkstelling steeds belangrijker wordt.50

2.2.4. b. De risico’s inhoudelijk

De overgang naar een postindustriële samenleving maakte dat voormalige 
handarbeiders op grote schaal werkloos werden en niet in staat waren om 
zich opnieuw te re-integreren in de arbeidsmarkt.51 Immers, om te kunnen 
inspelen op het werkgelegenheidsaanbod in de dienstensector, wordt er van 
de werknemer vereist dat hij over een bepaalde scholing en kennis beschikt.

Laaggeschoolde arbeiders die heel hun leven industriële jobs uitoefenden 
passen niet meer op de arbeidsmarkt. Door hun gebrek aan opleiding kunnen 
zij geen toegang meer krijgen tot een vaste en degelijk betaalde tewerkstelling 
en worden ze geconfronteerd met langdurige werkloosheid.52 Het risico op 
langdurige werkloosheid beperkt zich bovendien niet enkel tot laaggeschoolde 
voormalige handarbeiders, ook jonge laaggeschoolden komen ermee in 
aanraking.

Laaggeschoolden die de arbeidsmarkt (willen) betreden, worden bovendien 
ook geconfronteerd met een ander nieuw sociaal risico: het risico op being 
‘a working poor’.53 Studies hebben aangetoond dat in België 18,5% van de 
bevolking kan worden aanzien als laaggeschoold.54 Figuur 2 weerspiegelt 

(50)  A. Hemerijck, Changing welfare states, Oxford, Oxford University Press, 136, 2013; E. Huber en 
D. Stephans, Combating old and new social risks, Paper delivered at the 14th International Conference 
of Europeanists, 2, 2004, http://huberandstephens.web.unc.edu/files/2016/06/NSR-05.pdf.
(51)  P. Taylor-Gooby, New risks and social change, in P. Taylor-Gooby (ed.), New risks, new 
welfare, Oxford, Oxford University Press, (1) 4, 2004.
(52)  P. Taylor-Gooby, New social risks in postindustrial society: some evidence on responses to 
active labour market policies from Eurobarometer, International Social Security Review, (45) 52, 2004.
(53)  A. Hemerijck, Changing welfare states, Oxford, Oxford University Press, 135, 2013.
(54)  S. Moens, Statistics Belgium: analyse trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013), FOD 
Economie, K.M.O, Middenstand en Energie Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, 
6, 2013, http://statbel.fgov.be/nl/binaries/analyse-b_nl_tcm325-261813.pdf; Laaggeschoold: 
Hieronder worden mensen gerekend die geen diploma of getuigschrift behaalden van het secundair 
onderwijs, werkzoekenden uit de leertijd (Syntra) en het deeltijds beroepssecundair onderwijs.
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dat de werkloosheidsgraad van laaggeschoolden maar liefst drie keer hoger 
ligt dan deze van hogergeschoolden. De meer dynamische sectoren in onze 
maatschappij die de meeste mogelijkheden bieden, vereisen prioritair immers 
een goede opleiding en voldoende vaardigheden.

FIGUUR 1: DE WERKLOOSHEIDSGRAAD IN BELGIE NAAR ONDERWIJSNIVEAU (1986-2013*)55

* Gegevens niet beschikbaar in 1983-1985.

2.2.5. Het risico op een burn-out of andere stressgerelateerde ziekte

a. De overgang naar een postindustriële samenleving als oorzaak (economisch)
Ons traditionele socialezekerheidsstelsel focust hoofzakelijk op een dekking 
van het inkomensverlies ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen. In 
onze nieuwe economie echter steken vooral de stressgerelateerde risico’s de 
kop op.56 Werknemers worden immers geconfronteerd met een verhoogde 
intensiteit van de werkdruk. Oorzaken hiervan zijn onder meer te vinden 
bij de concurrentiestrategieën van de werkgevers, zoals het verhogen van de 
werklast, het vragen van een steeds grotere flexibiliteit, het verlengen van de 
loopbaanduur en het steeds verder vervagen van de grens tussen privé- en 
beroepsleven.57 Bovendien is het verbeteren van vaardigheden een noodzakelijk 
gegeven geworden in onze maatschappij. Hierdoor worden de zekerheid van 

(55)  S. Moens, Statistics Belgium: analyse trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013), FOD 
Economie, K.M.O, Middenstand en Energie Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, 23, 
2013, http://statbel.fgov.be/nl/binaries/analyse-b_nl_tcm325-261813.pdf.
(56)  G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck en J. Myles, A new welfare architecture for 
Europe, Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, 19, september 2001.
(57)  G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck en J. Myles, A new welfare architecture for 
Europe, Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, 19, september 2001.
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een job voor het leven en een stabiele carrière afhankelijk gemaakt van het 
vermogen van de werknemer om zichzelf constant te bewijzen, te verbeteren 
en nieuwe vaardigheden te verwerven.58

Ten gevolge van de de-industrialisering moet een groot deel van de bevolking 
vandaag genoegen nemen met zogenaamde ‘lagekwaliteitjobs’. Studies 
hebben echter aangetoond dat deze lagekwaliteitjobs leiden tot een lage 
werktevredenheid, stress en gezondheidsproblemen van de tewerkgestelde.59

b. Het risico inhoudelijk
Heel wat Belgen ontwikkelen dan ook een burn-out, een langdurige, negatieve 
en werkgerelateerde geestesgesteldheid, die gepaard gaat met lichamelijke 
en emotionele uitputtingsverschijnselen, verminderde motivatie en andere 
spanningsklachten. Uit een recente studie van de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen blijkt dat 6,9% van de werknemers een ernstig risico 
loopt om een burn-out te krijgen.60 Het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering stelde verder dat deze factoren van stress en burn-out, 
de belangrijkste oorzaak zijn van invaliditeit.61

Het ziektebeeld van dit nieuwe sociale risico kent een multicausaal karakter. 
Het is een samenspel van diverse factoren dat veelal de aanloop zal vormen.62 
De beroepsprestatie zal vaak een belangrijke rol aannemen, maar tal van andere 
elementen kunnen eveneens van gelijkwaardig belang zijn (bijvoorbeeld 
privéomstandigheden). Hierdoor wordt het ziektebeeld niet als beroepsziekte 
erkend, aangezien hiervoor een rechtstreekse en determinerende oorzaak met 
het beroep noodzakelijk is.63

(58)  A. Cerami, New social risks in Central and Eastern Europe: the need for a new empowering 
politics of the welfare state, Czech Sociological Review, (1089) 1091-1092, 2008.
(59)  G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck en J. Myles, A new welfare architecture for Europe, 
Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, 5 en 118, september 2001.
(60)  Vr. en Antw. Kamer 2014-15, B 042 (Vr. nr. 42 D. Senesael), 16 september 2015.
(61)  Vr. en Antw. Kamer 2014-15, B 042 (Vr. nr. 42 D. Senesael), 16 september 2015.
(62)  C. Hoogduin, W. Schaufeli, C. Schaap en A. Bakker, Behandelingsstrategieën bij burn-out, 
Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 77, 2001.
(63)  Art. 30bis wet 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 8712, 27 augustus 1970.
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Hoewel een burn-out in de meeste gevallen dus duidelijk arbeidsgerelateerd 
is, belemmert de multicausaliteit de bescherming ertegen. Een slachtoffer 
zal geen aanspraak kunnen maken op bijkomende ondersteuningen die bij 
een erkenning als beroepsziekte wel mogelijk zijn. De zieke zal dus moeten 
terugvallen op de klassieke ziekteverzekering, waarbij de vergoeding 60% 
van het loon zal bedragen, gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.64 
Werknemers met een burn-out zijn in België echter gemiddeld 189 dagen 
werkonbekwaam, waardoor dit een financieel risico met zich meebrengt.65

3. HOE KOMT HET BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL AAN DEZE NIEUWE RISICO’S 

TEGEMOET?

3.1. HET RISICO OM WERK EN GEZIN NIET TE KUNNEN COMBINEREN

3.1.1. Het effect van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet

De wetgeving voorziet in de mogelijkheid tot het opnemen van een 
loopbaanonderbreking in de publieke sector en een tijdskrediet in de private 
sector.66 Deze maatregelen bieden de mogelijkheid aan werknemers om onder 
bepaalde voorwaarden tijdelijk volledig niet of deels minder te gaan werken 
(zonder jobverlies) om bijvoorbeeld te zorgen voor de kinderen.67 Ook uit 
de voorbereidingen blijkt dat de wetgever via deze maatregelen een betere 
combinatie van het beroeps- en het privéleven beoogt.68

(64)  J. Van Langendonck, J. Put en A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 502, 2011.
(65)  X, Baloise biedt verzekering tegen burn-out aan, De Standaard, 15 december 2014, http://
www.standaard.be/cnt/dmf20141215_01430865.
(66)  D. Pieters en P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België en 
Nederland, Leuven, Acco, 163, 2006.
(67)  J. Vandeweyer, Werkt loopbaanonderbreking?, Brussel, VUBPress, 71, 2010.
(68)  Art. 1 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van 
tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse 
betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr 77 ter van 10 juli 2002, nr. 77 
quater van 30 maart 2007, nr. 77 quinquies van 20 februari 2009, nr. 77 sexies van 15 december 
2009 en nr. 77 septies van 2 juni 2010; Art. 1 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 
juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.
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3.1.2. Het effect van het wetsvoorstel 2 mei 2016

Op 2 mei 2016 heeft C. Fonck ook een wetsvoorstel ingediend dat beoogt om 
de huidige wetgeving rondom tijdskrediet nog meer aan te passen teneinde een 
evenwicht te vinden tussen werk en gezin en aldus beter rekening te houden 
met de gezins- en beroepsrealiteit.69

Het wetsvoorstel wil vooreerst ervoor zorgen dat de reglementering inzake 
het tijdskrediet van het KB van 31 december 2014 beter afgestemd wordt op 
de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103, door opnieuw het recht op 
tijdskredietuitkeringen in te stellen voor een volledige duur van het tijdskrediet, 
ongeacht de vorm waarin dat tijdskrediet wordt aangevraagd.70 Immers cao 
nr. 103 bepaalt dat bij een tijdskrediet met motief de tijdspannes van 36 of 
48 maanden niet proportioneel verrekend worden bij een halftijdse of één 
vijfde tijdskrediet. Dit heeft ook als gevolg dat de duur van de uitkeringen 
onveranderd zal blijven, ongeacht de gekozen vorm van het tijdskrediet.71 
De maatregel beoogt dan ook proratisering opnieuw mogelijk maken, met 
als gevolg dat de balans tussen werk en privé opnieuw in evenwicht wordt 
gebracht.72 Verder heeft het wetsvoorstel ook als doel om de leeftijdsgrens die 
momenteel geldt voor zorg op kinderen op te trekken naar 15 jaar.73

(69)  Voorstel van wet teneinde de balans tussen gezin en werk te verbeteren door de regels inzake 
tijdskrediet te wijzigen en aldus beter rekening te houden met de gezins- en de beroepsrealiteit, Parl. 
St., Kamer 2015-16, nr. 1810.
(70)  Voorstel van wet teneinde de balans tussen gezin en werk te verbeteren door de regels inzake 
tijdskrediet te wijzigen en aldus beter rekening te houden met de gezins- en de beroepsrealiteit, Parl. 
St., Kamer 2015-16, nr. 1810, 5.
(71)  Voorstel van wet teneinde de balans tussen gezin en werk te verbeteren door de regels inzake 
tijdskrediet te wijzigen en aldus beter rekening te houden met de gezins- en de beroepsrealiteit, Parl. 
St., Kamer 2015-16, nr. 1810, 5.
(72)  Art. 2 Voorstel van wet teneinde de balans tussen gezin en werk te verbeteren door de 
regels inzake tijdskrediet te wijzigen en aldus beter rekening te houden met de gezins- en de 
beroepsrealiteit, Parl. St., Kamer 2015-16, nr. 1810.
(73)  Art. 2 Voorstel van wet teneinde de balans tussen gezin en werk te verbeteren door de 
regels inzake tijdskrediet te wijzigen en aldus beter rekening te houden met de gezins- en de 
beroepsrealiteit, Parl. St., Kamer 2015-16, nr. 1810.
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3.1.3. Het effect van ouderschapsverlof

Werknemers, statutair en contractueel personeel kunnen ook gebruik 
maken van ouderschapsverlof om werk en gezin te combineren.74 Het 
ouderschapsverlof betreft een thematisch verlof dat de mogelijkheid biedt om 
arbeidsprestaties tijdelijk gedeeltelijk of volledig te schorsen met het specifieke 
doel: de opvoeding van zijn jonge kinderen.75

3.1.4. Besluit: maatregelen flexibel genoeg?

Om te evalueren of de wetgevende maatregelen voldoende flexibiliteit 
bieden om elk nieuw sociaal risico op te vangen zal de maatregel telkens 
worden afgetoetst aan vier criteria, in functie van de betrokken risicogroep: 
het inhoudelijke karakter van de maatregelen (doelstelling), de kring van 
gerechtigden, de te hanteren uitkeringsvoorwaarden, de hoogte van de 
uitkering en de vorm van voorziening (materieel toepassingsgebied).

Wat betreft het inhoudelijke karakter, kan worden gesteld dat de huidige 
sociale zekerheid zeker bepaalde initiatieven biedt die specifiek als doel hebben 
om gezinnen te ondersteunen in het combineren van werk en gezin. Een van 
de partners kan gedurende een bepaalde periode thuis blijven om te zorgen 
voor de kinderen zonder dat hij hierbij zijn volledige loon of job zal verliezen. 
Zeker het nieuwe wetsvoorstel, dat proratisering opnieuw mogelijk maakt en 
de leeftijdsgrens voor zorg aan zijn kind aanzienlijk verhoogt, is veelbelovend. 
Vrijheid en flexibiliteit zullen zowel op het werk als in het gezin centraal staan.

Bij het tweede criterium, de kring voor gerechtigden, is er een struikelblok 
dat de flexibiliteit verstoort. In principe vormen de wetgevende maatregelen 
een individueel recht, zodat iedere ouder er recht op heeft onder dezelfde 
voorwaarden.76 De mogelijkheid tot opname van tijdskrediet, een 
loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof vormen echter privileges die 
niet toekomen aan zelfstandigen, wat een belangrijke inperking vormt. Enkel 
wanneer de ouder een zelfstandige in bijberoep is, wordt de deur op een kier 

(74)  Art. 1 KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het 
kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, BS 29930, 7 november 1997; Collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof.
(75)  Art. 2 KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader 
van de onderbreking van de beroepsloopbaan, BS 29930, 7 november 1997.
(76)  V. Buelens en P. Stroobants, Handboek ontslag, Antwerpen, Maklu, 43, 2007.
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gezet en zijn de maatregelen onder bepaalde voorwaarden en vormen wel 
mogelijk.

Op het vlak van de te hanteren uitkeringsvoorwaarden wordt de uitvoering van 
de maatregelen afhankelijk gesteld van anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden 
in hoofde van respectievelijk de ouder en het kind. Dit zal op zich weinig 
problemen met zich meebrengen zodat de toets van flexibiliteit voor dit 
criterium geslaagd is te noemen.

Het probleem voor dit sociale risico situeert zich het meest bij het vierde 
aspect van de flexibiliteitstoets: het materiële toepassingsgebied. De 
uitkeringsvergoedingen ter compensatie zijn namelijk beduidend laag en 
worden niet voldoende aangepast aan evoluerende noden: een uitkering voor 
tijdskrediet bedraagt momenteel hoogstens 587,93 EUR per maand (voor 
voltijds tijdskrediet).77 De bedragen bij ouderschapsverlof liggen wel wat 
hoger, maar vertonen nog steeds een schril contrast met het normaal verdiende 
loon.78 Het armoederisico dat gepaard gaat met het nieuwe sociale risico wordt 
hierdoor dus niet of slechts zeer minimaal gedekt. Verder zijn de vergoedingen 
ook forfaitair bepaald, zodat ze dus ook niet kunnen worden aangepast aan de 
specifieke (armoede)situatie en gezinssamenstelling van een huishouden.

3.2. HET RISICO OP ARMOEDE BIJ ALLEENSTAANDE MOEDERS

3.2.1. Het effect van kinderbijslag

De Belgische sociale zekerheid voorziet als eerste in een systeem van 
kinderbijslag. Deze tegemoetkoming heeft als doel om de kost van het 
onderhoud van het kind dat niet werkt of kan werken op te vangen en wordt 
gezien als een soort loon voor de arbeid die erin bestaat kinderen op te voeden.79 
Op dit moment ontvangen de rechthebbenden per kind een maandelijks 
basisbedrag, afhankelijk van de leeftijd en rangorde van het kind, tot het 
kind een bepaalde leeftijd bereikt (in principe 18, of ouder onder bepaalde 

(77)  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Bedragen privésector tijdskrediet, 2016, www.rva.be/nl/
documentatie/barema's/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#16312.
(78)  F. Hendrickx en C. Engels, Arbeidsrecht – Deel 2, Brugge, Die Keure, 191, 2015.
(79)  Conceptnota van de Vlaamse Regering ingediend op 31 mei 2016, Voor elk kind en gezin 
een groeipakket op maat, Vlaams Parlement, nr. 769, 6, 2016, https://docs.vlaamsparlement.be/
docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf; W. van Eeckhoutte, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-
’16 – Band 1, Mechelen, Wolters Kluwer, 526, 2015.
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omstandigheden).80 Eenoudergezinnen ontvangen bovendien een verhoogde 
toeslag.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake 
kinderbijslag overgedragen naar de gemeenschappen en de gewesten. In het 
kader hiervan sloot de Vlaamse Regering een akkoord over de toekomstige 
Vlaamse kinderbijstand. Vanaf 1 januari 2019 wil ze in Vlaanderen namelijk 
starten met een nieuw systeem: het zogenaamde ‘groeipakket’, dat uit drie 
pijlers zal bestaan. Kort samengevat zullen Vlaamse kinderen die geboren 
worden vanaf 2019 allen een gelijke en onvoorwaardelijke kinderbijslag 
ontvangen, ongeacht hun rang of leeftijd.81 Bovendien zullen er ook, in functie 
van iedere sociale situatie, extra zorgtoelagen en sociale toelagen worden 
toegekend bovenop het basisbedrag.82

3.2.2. Het effect van het Interprofessionele loonakkoord van 2 februari 2017

Op 2 februari 2017 werd tussen de sociale partners het Interprofessionele 
loonakkoord afgesloten. Dit akkoord werd opgesteld met als doelstelling om 
de kloof tussen de armoedegrens en de minimumuitkeringen te verkleinen.83 
Meer concreet, zullen vanaf 1 april 2017 de bedragen voor alleenstaande 
werknemers die ouderschapsverlof opnemen worden verhoogd met maar liefst 
38% bij een voltijdse onderbreking.84 Ook bij een deeltijdse vermindering van 
het werk is er een stijging voorzien, maar weliswaar in mindere mate.

3.2.3. Het effect van sociale bijstand

Alleenstaande moeders die onvrijwillig niet over een beroepsinkomen 
beschikken en dus niet in aanmerking komen voor de uitkeringen van de 

(80)  X, Basiskinderbijslag, Federaal Agentschap voor de kinderbijslag, Famifed, 2016, http://
vlaanderen.famifed.be/nl/bedragen.
(81)  Conceptnota van de Vlaamse Regering ingediend op 31 mei 2016, Voor elk kind en gezin 
een groeipakket op maat, Vlaams Parlement, nr. 769, 10, 2016, https://docs.vlaamsparlement.be/
docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.
(82)  Conceptnota van de Vlaamse Regering ingediend op 31 mei 2016, Voor elk kind en gezin 
een groeipakket op maat, Vlaams Parlement, nr. 769, 11, 2016, https://docs.vlaamsparlement.be/
docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.
(83)  Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, Brussel, 3, 2 februari 2017, www.cnt-nar.be/
INTERP-AKKOORD/IPA-2017-2018-BIL.pdf.
(84)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 2, januari 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
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klassieke takken van het socialezekerheidsstelsel, kunnen verder ook nog een 
beroep doen op sociale bijstand (leefloon, gewaarborgde gezinsbijslag).85

3.2.4. Het effect van het minimumrecht per loopbaanjaar

Het minimumrecht per loopbaanjaar is een andere manier waarin de 
Belgische sociale zekerheid specifiek voorziet in een correctie op lage lonen 
bij werknemers. Deze maatregel, die zich situeert op het vlak van pensioenen, 
heeft specifiek als doel om armoede op te vangen en een compensatie te 
bieden aan vrouwen die deeltijds werken in laagbetaalde sectoren.86 Via het 
minimumrecht per loopbaanjaar kan als het ware worden ‘ingebroken’ in de 
formule die wordt toegepast om het wettelijke rustpensioen te berekenen.87 
Wanneer het geherwaardeerde loon van een bepaald jaar lager is dan het 
grensbedrag, zal het werkelijke loon worden vervangen door een aangepast en 
wettelijk gewaarborgd minimumloon.

3.2.5. Besluit: flexibel genoeg?

Wat betreft het inhoudelijke aspect, voorziet het socialezekerheidsstelsel zeker 
in een aantal initiatieven die specifiek als doelstelling hebben om tegemoet te 
komen aan het lage welvaartsniveau en de opvoedingskosten bij (alleenstaande) 
moeders, en dus ook aan het armoederisico dat hiermee gepaard gaat. Van 
al deze maatregelen vormt de kinderbijslag het belangrijkste middel om 
alleenstaande moeders financieel te ondersteunen.88

Het tweede criterium, de kring van gerechtigden, wordt opnieuw breed 
ingekleurd. Kinderbijslag vormt een universeel recht en wordt toegekend aan 
ieder huishouden, ongeacht zijn statuut op de arbeidsmarkt.89 Bovendien 

(85)  D. Pieters en P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België 
en Nederland, Leuven, Acco, 16, 2006.
(86)  Y. Stevens, Deel IX Pensioenen, in J. Put, V. Verdeyen en Y. Stevens, Praktijkboek Sociale 
zekerheid 2016 – voor de onderneming en de sociale adviseur, Leuven, Kluwer, (653) 684, 2016.
(87)  Y. Stevens, Deel IX Pensioenen, in J. Put, V. Verdeyen en Y. Stevens, Praktijkboek Sociale 
zekerheid 2016 – voor de onderneming en de sociale adviseur, Leuven, Kluwer, (653) 684, 2016.
(88)  K. Geurts, De arbeidsmarktpositie van alleenstaand ouders, Leuven, Steunpunt WAV, 22, 
2006, http://docplayer.nl/14585033-De-arbeidsmarktpositie-van-alleenstaande-ouders-nieuwe-
bevindingen-uit-het-datawarehouse-arbeidsmarkt-en-sociale-bescherming.html.
(89)  W. Van Lancker, J. Ghysels en B. Cantillon, De impact van kinderbijslagen op het armoederisico 
bij alleenstaande moeders: België in vergelijkend perspectief, Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck, 9, 2012, www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202012%206104%20
14_november%202012.pdf.
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ressorteren alleenstaande moeders onder het extra selectieve criterium van 
éénoudergezinnen, wat recht geeft op een verhoogde tegemoetkoming bij de 
uitkeringen.

Ook op het vlak van de uitkeringsvoorwaarden zijn weinig problemen te 
erkennen. Een ouder heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot een 
bepaalde leeftijd van het kind. De wet vereist enkel dat er een bijzondere band 
is tussen de rechthebbende en het kind.

Bij het vierde aspect – het materiële toepassingsgebied van de maatregelen 
– kunnen opnieuw een aantal kritische opmerkingen geformuleerd worden. 
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de basisbedragen van de huidige 
kinderbijslagregeling veel te laag zijn om een redelijke levensstandaard te 
waarborgen.90 Ook de sociale toelagen voor eenoudergezinnen zijn te gering 
en ontoereikend om het armoederisico effectief op te vangen. Enkel het 
Interprofessionele loonakkoord zorgt voor een veelbelovende vooruitgang 
in de nabije toekomst wat betreft de hoogte van de uitkeringen wanneer 
alleenstaande moeders ouderschapverlof wensen op te nemen.91

Uit onderzoek van het toekomstige kinderbijslagsysteem blijkt dat het de 
armoedekloof zal doen afnemen voor gezinnen met kinderen in het algemeen, 
maar echter niet voor eenoudergezinnen en grote gezinnen.92 Anders gezegd, 
alleenstaande moeders worden door dit nieuwe beleid nog steeds niet geholpen.

(90)  W. Van Lancker, J. Ghysels en B. Cantillon, De impact van kinderbijslagen op het armoederisico 
bij alleenstaande moeders: België in vergelijkend perspectief, Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck, 3, 2012, www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202012%206104%20
14_november%202012.pdf.
(91)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 2, januari 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
(92)  W. Van Lancker, J. Vinck en B. Cantillon, De armoede- en verdelingsimpact van de nieuwe 
Vlaamse kinderbijslag: een analyse van het akkoord van de Vlaamse Regering van 28 mei 2006, 
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, 20, 2016, http://www.centrumvoorsociaalbeleid.
be/sites/default/files/D%202016%206104%2001_juli%202016_0.pdf.
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3.3. HET RISICO OP LANGDURIGE WERKLOOSHEID

3.3.1. Het effect van de verplichte werkloosheidsverzekering voor werknemers

a. De werkloosheiduitkering
Belgische werknemers die reeds een periode gewerkt hebben en op een bepaald 
moment werkloos worden kunnen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, 
een beroep doen op een werkloosheidsuitkering.93 De werkloosheidsuitkering 
is in principe onbeperkt in duur als aan alle voorwaarden voldaan is.94 Zo kan 
in theorie een werkloze tot aan de pensioenleeftijd aanspraak maken op deze 
compensatie.95 De toekenning wordt wel ingeperkt door een reglementering 
die een halt toeroept aan langdurige werkloosheid door onwil bij de werkloze.96 
Bovendien werd ook de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen nog 
versterkt, waardoor de uitkeringen met name voor langdurig werklozen 
verlaagd werden.

b. De anciënniteitsvergoeding
Momenteel komen enkel nog werknemers die te maken krijgen met 
herstructurering, een zwaar beroep uitoefenen of die een loopbaan van minstens 
35 jaar achter de rug hebben in aanmerking voor deze uitkering.97 Concreet 
wordt de hoogte van de werkloosheidsuitkering door deze compensatie op 
dagbasis met enkele euro’s verhoogd, afhankelijk van de vergoedingsperiode, 
de gezinssituatie en de leeftijd.98

c. De inschakelingsvergoeding
Werkzoekende schoolverlaters kunnen onder bepaalde voorwaarden een 
inschakelingsvergoeding bekomen. Deze maatregel voorziet in een forfaitaire 

(93)  D. Pieters en P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België en 
Nederland, Leuven, Acco, 161, 2006.
(94)  J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, Handboek sociale zekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 513, 2015.
(95)  Art. 64 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 29 888, 
31 december 1991.
(96)  D. Pieters en P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België en 
Nederland, Leuven, Acco, 161, 2006.
(97)  Art. 126, lid 2, 1°-4° KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 
BS 29 888, 31 december 1991.
(98)  Art. 126, § 2 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 
29 888, 31 december 1991; W. van Eeckhoutte, Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – band 1, 
Mechelen, Kluwer, 1574-1575, 2015.
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uitkering (afhankelijk van de leeftijd en gezinssituatie) berekend op dagbasis, 
na afloop van een beroepsinschakelingsperiode.99

3.3.2. Het effect van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Deze regeling werd specifiek ingevoerd om ouderen sociale bescherming te 
bieden wanneer zij op latere leeftijd ontslagen worden.100 Door hun leeftijd en 
hun verminderde integratievermogen zijn hun tewerkstellingskansen immers 
kleiner geworden. Onder bepaalde voorwaarden kan de betrokkene via deze 
regeling aanspraak maken op een supplement bij zijn werkloosheidsuitkering, 
namelijk de helft van het verschil tussen de uitkering en het nettobedrag van 
zijn loon, dat tot aan de pensioenleeftijd dient te worden uitgekeerd.101

3.3.3. Het effect van een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (P.W.A.)

De wet van 30 maart 1994 verplicht langdurig werklozen verder om zich in 
te schrijven bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.102 Hier worden 
zij in de mogelijkheid gesteld om werkzaamheden te verrichten die in het 
gewoonlijke arbeidscircuit niet aangeboden worden (bv. seizoensgebonden 
activiteiten in de landbouw).103

3.3.4. Het effect van het Interprofessioneel loonakkoord van 2 februari 2017

Deze maatregel stelt als doel om de kloof tussen de armoedegrens en de 
minimumuitkeringen te verkleinen door deze laatste aan te passen aan het 
welvaartsniveau.104 Op het vlak van werkloosheid werden vanaf 1 september 
2017 de minimabedragen en forfaits van de werkloosheidsuitkeringen, de 

(99)  Art. 124 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 29 888, 
31 december 1991; J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, Handboek sociale 
zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 530, 2015.
(100)  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling 
van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarden indien zij ontslagen worden.
(101)  M. Coppens, Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, 55, 2015, http://www.aclvb.be/
sites/default/aclvb/Documenten/Thema/swt-rcc/brochure-swt-brugpensioen.pdf.
(102)  Art. 73 wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, BS 8866, 31 maart 1994.
(103)  D. Pieters en P. Schoukens, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België 
en Nederland, Leuven, Acco, 163, 2006.
(104)  Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, Brussel, 3, 2 februari 2017, www.cnt-nar.be/
INTERP-AKKOORD/IPA-2017-2018-BIL.pdf.
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SWT-regeling en de inschakelingsvergoeding verhoogd tussen de 1% en 4,7%, 
afhankelijk van de specifieke situatie.105

3.3.5. Het effect van doelgroepverminderingen en de Vlaamse aanwervingsincentive

Het Vlaamse gewest heeft het initiatief genomen om een doelgroepenbeleid 
uit te werken dat erop gericht is om de tewerkstellingskansen van bepaalde 
werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen.106 Hierbij 
ontvangen werkgevers uit de private of openbare sector een soort ‘korting’ op 
socialezekerheidsbijdragen wanneer zij oudere werknemers (55-plussers) of 
laaggeschoolde jongere werknemers (-25 jaar) aanwerven die aan een aantal 
vereisten voldoen.107

Verder keurde de Vlaamse regering in 2017 ook het besluit tot toekenning van 
aanwervingspremies voor langdurig werklozen goed.108 Dit systeem voorziet 
dat aan werkgevers die een niet-werkende persoon aanwerven, die voldoet aan 
alle algemene voorwaarden, een forfaitaire premie toegekend wordt.109

3.3.6. Besluit: flexibel genoeg?

Wat betreft het inhoudelijke aspect, voorziet het Belgische socialezekerheids-
stelsel zeker in een flexibel vangnet voor langdurige werklozen. Hierbij worden 
de verschillende doelgroepen die geconfronteerd kunnen worden met dit 
nieuwe sociale risico, geviseerd: ontslagen ouderen, werkzoekende jongeren, …

Het tweede aspect, de kring van gerechtigden doorstaat iets moeilijker de 
flexibiliteitstoets. Zo kampt de toegang tot de inschakelingsvergoeding met een 
problematisch gegeven: een groot deel van de jongeren, namelijk 25-plussers 
en min 21-jarigen zonder diploma secundair onderwijs, wordt uitgesloten van 

(105)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 1, januari 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
(106)  CLB Consult, Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid sinds 1 juli 2016, 1, juli 2016, www.
clbgroup.be/media/2435/infonota-vlaamse-doelgroepenbeleid-juli-2016.pdf.
(107)  CLB Consult, Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid sinds 1 juli 2016, 3, juli 2016, www.
clbgroup.be/media/2435/infonota-vlaamse-doelgroepenbeleid-juli-2016.pdf.
(108)  Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de aanwervingsincentives voor 
langdurig werkzoekenden, 3 februari 2017, https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/09013557801c4576.
(109)  Art. 2, § 1 Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de aanwervingsincentives 
voor langdurig werkzoekenden, 2, 3 februari 2017, https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-
message-document/document/09013557801c4576.
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dit vangnet.110 De allerzwaksten uit onze maatschappij kunnen zo nog steeds 
niet op bescherming rekenen. Een ander punt van kritiek kan gegeven worden 
op het feit dat al deze maatregelen in principe voorbehouden worden aan 
werknemers. Zelfstandigen en ambtenaren genieten een minder verregaande 
bescherming.

Op vlak van de uitkeringsvoorwaarden zien we bij de meeste maatregelen geen 
onredelijke voorwaarden. Telkens wordt van het principe vertrokken dat de 
betrokkene onvrijwillig werkloos dient te zijn.

Het vierde criterium vormt opnieuw qua flexibiliteit een groot struikelblok 
door het bedrag van de uitkeringen. De forfaitaire minimumbedragen van 
al deze regelingen liggen momenteel veel te laag om een armoedevrij bestaan 
te kunnen garanderen.111 Ook bij het veelbelovende Interprofessioneel 
loonakkoord, dat niet voorziet in een drastische verhoging van de uitkeringen, 
kan men vraagtekens plaatsen. Desalniettemin kan toch vermeld worden dat 
de Belgische overheid ook effectief actie onderneemt om deze bevolkingsgroep 
beter te beschermen, via de introductie van de doelgroepverminderingen en 
de aanwervingspremie. Minpunt hierbij is dat de betrokkenen nog steeds 
afhankelijk worden gesteld van het initiatief van de werkgevers en zelf enkel 
nog steeds een passieve houding kunnen aannemen.

3.4. HET RISICO OP ‘BEING A WORKING POOR’

3.4.1. Het effect van de inkomensgarantieuitkering (IGU)

De enige vermeldenswaardige maatregel die onrechtstreeks voor sociale 
bescherming zorgt, is de inkomensgarantie-uitkering. Werklozen, die 
noodgedwongen deeltijds werk aanvatten omdat ze geen voltijdse baan vinden, 
krijgen onder voorwaarden recht op een inkomen dat overeenkomt met 
minimaal een voltijdse werkloosheidsuitkering.112 De IGU probeert aldus te 
vermijden dat de deeltijdse arbeid tot een inkomensval zou leiden, doordat in 
vele gevallen de werkloosheidsuitkering hoger zal liggen dan hun deeltijdse loon.

(110)  Vr. en Antw. Kamer 2015-’16, nr. 079 (Vr. nr. 079 E. Massin), 24 juni 2016.
(111)  ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, 1, januari 2017, www.acv-online.be/Images/ACV-
Samenvatting-IPA-2017-2018-tcm183-402606.pdf.
(112)  D. Van Auwera en C. Callebert, Statuten voor kansengroepen, Sociale wetgeving actueel, 13, 
2013, http://www.gidts.be/sites/default/files/Documenten/cursus_SWA_062013.pdf.
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3.4.2. Besluit: flexibel genoeg?

Als we dit sociale risico toetsen aan de vier criteria om tot het ideaalbeeld van 
flexibiliteit te komen, kunnen we kort zijn. Inhoudelijk zijn er weinig tot geen 
initiatieven voorhanden om bescherming te bieden tegen het risico. De kring 
van gerechtigden die er toegang toe krijgt is dan ook beperkt tot werklozen, die 
als werknemer opnieuw deeltijds aan de slag gaan en aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. De hoogte van de uitkeringen is andermaal problematisch laag en 
schommelt onder de armoedegrens.113

3.5. HET RISICO OP EEN BURN-OUT OF ANDERE STRESSGERELATEERDE ZIEKTEN

3.5.1. Het erkennen van een burn-out als beroepsgerelateerde ziekte

In 2014 werden stressaandoeningen reeds erkend als psychosociale 
risico’s, waardoor werkgevers voortaan onderworpen werden aan strengere 
preventieverplichtingen. Sinds 2016 behoort ook burn-out tot de kwalificatie 
van beroepsgerelateerde ziekte.114 Beroepsgerelateerde ziekten worden 
onderscheiden van beroepsziekten en kunnen omschreven worden als ziekten 
waarvan de blootstelling aan een bepaald risico groter is dan die waaraan 
de bevolking over het algemeen onderhevig is.115 Het werk kan hierbij 
een belangrijke rol spelen, maar hoeft niet de enige en de hoofdoorzaak te 
zijn.116 Een burn-out ten gevolge van een langdurig onevenwicht tussen 
wat de werknemer aankan en wat de werkgever vraagt, past perfect in deze 
omschrijving.

3.5.2. Besluit: flexibel genoeg?

Wat betreft het inhoudelijke aspect, vormt de erkenning van een burn-out als 
een beroepsgerelateerde ziekte zeker een stap in de goede richting, aangezien 

(113)  Art. 114, § 3 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 
29 888, 31 december 1991; W. van Eeckhoutte, Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – 
band 1, Mechelen, Kluwer, 1564, 2015; J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, 
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 528, 2015.
(114)  X, De Block erkent burn-out als arbeidsgerelateerde ziekte, De Standaard, 27 november 
2016, www.demorgen.be/wetenschap/de-block-erkent-burn-out-als-beroepsziekte-b062adf4/.
(115)  Art. 62bis, §1 wet 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 8712, 
27 augustus 1970.
(116)  J. Van Langendonck, J. Put, D. Simoens, G. Van Limberghen en A. Van Regenmortel, 
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 379, 2011.
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ook hier steevast wordt ingezet op meer preventie.117 De Belgische regering 
is zich duidelijk bewust van de psychologische druk die vaak op werknemers 
gelegd wordt in onze samenleving.

Toch dient hierbij een kritische opmerking te worden gemaakt, waarbij 
automatisch de link kan gelegd worden met het vierde criterium. Inzetten 
op preventie is goed, maar wanneer het risico toch doorbreekt, wordt er 
momenteel nog altijd niet voorzien in wetgevende maatregelen met een 
vergoedend of herstellend karakter. Betrokkenen kunnen hierdoor nog steeds 
niet rekenen op een vervangingsinkomen dat voorziet in een bedrag waar 
iemand met een ‘klassieke’ beroepsziekte wel recht op zal hebben.

Het tweede criterium (de kring van gerechtigden) zorgt ook voor een aantal 
beperkingen aan de flexibiliteit. De rechtsgrond voor beroepsgerelateerde 
ziekten bevindt zich namelijk in de beroepsziektenwet, zodat zelfstandigen 
niet onder het toepassingsgebied vallen en dus in de kou blijven staan.118

De te hanteren uitkeringsvoorwaarden tot slot zullen aanleiding geven tot 
weinig problemen. De aandoening dient enkel onder de definitie te vallen van 
beroepsgerelateerde ziekte om recht te geven op de sociale bescherming, wat 
kan worden aangetoond door een medische vaststelling van een arts.

(117)  Persbericht 26 april 2016, Hervorming van erkenningssysteem voor beroepsziekten, www.
deblock.belgium.be.
(118)  Art. 2 wet 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 8712, 27 augustus 1970.
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 CONCLUSIE

Centraal stond de vraag: “Wat is het effect van nieuwe sociale risico’s op de positie 
van de huidige klassieke sociale zekerheid in België, gelet op de evolutie van de 
sociale risico’s doorheen de geschiedenis?”  Ter beantwoording volgende conclusies.

België heeft kort na de Tweede Wereldoorlog een socialezekerheidssysteem 
tot stand gebracht dat dekking biedt tegen een aantal klassieke sociale risico’s 
(ouderdom, werkloosheid, ziekte en invaliditeit, ...). Deze risico’s zijn van alle 
tijden en bestaan ook vandaag nog steeds uit schadelijke invloeden waarmee 
de bevolking in aanraking komt.

De inhoudelijke pijlers van het Belgische socialezekerheidsstelsel kregen echter 
vorm in een tijdperk waarin onze samenleving er op zijn minst gezegd anders 
uitzag dan vandaag. Het Belgische maatschappelijke landschap is vanaf de 
jaren zeventig immers in een spiraal beland van toenemende globalisering, 
technische en wetenschappelijke evoluties en geneeskundige vooruitgang. 
Deze ontwikkelingen hebben een aantal maatschappelijke veranderingen 
veroorzaakt, die op hun beurt een aantal grote wijzigingen in de bestaande 
risicostructuren met zich mee brachten. Bepaalde groepen van de bevolking 
hebben heden bijzondere kwetsbaarheden en worden geconfronteerd 
met nieuwe sociale risico’s binnen het gezin, op de arbeidsmarkt en bij 
gezondheidsaspecten.

In eerste instantie kan zeker worden gesteld dat onze sociale zekerheid op 
inhoudelijk vlak telkens meerdere maatregelen voorziet, die vaak ook specifiek 
geïntroduceerd werden om bescherming te bieden tegen de nieuwe sociale 
risico’s. Echter, als we deze bescherming ook aftoetsen aan een aantal andere 
criteria, dient toch te worden besloten dat de huidige klassieke sociale zekerheid 
over het algemeen onvoldoende is afgestemd op nieuwe sociale risico’s. De 
wetgever is zich zonder twijfel bewust van de gevolgen die de maatschappelijke 
veranderingen teweegbrengen bij de risicostructuren en is bereid om 
maatregelen te nemen. De doelstellingen van recente wetsontwerpen leggen de 
vinger wel op de juiste wonde en zijn veelbelovend, maar het gewenste effect 
blijft in bijna ieder geval uit door de teleurstellende uitkeringsbedragen. De 
flexibiliteitstoets wordt hierdoor voor geen enkel nieuw sociaal risico volledig 
doorstaan. Dit leidt tot de conclusie dat de overheid te weinig financiële 
middelen ter beschikking stelt om zowel ‘klassieke’ als ‘nieuwe’ sociale risico’s 
ten volle te kunnen ondersteunen.
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DE SOCIAALRECHTELIJKE POSITIE 
VAN DE ERKENDE VLUCHTELING IN 
BELGIE

DOOR MATTIJS VANMARCKE
Advocaat bij Bloom Law

1. INLEIDING

1.1. DOEL VAN HET ARTIKEL

Dit artikel beoogt het onderzoek naar de sociaalrechtelijke positie van 
personen die internationale bescherming betrachten op basis van het 
Vluchtelingenverdrag.1 Het onderzoek omvat juridische vraagstukken die de 
landsgrenzen overschrijden. De omschrijving van de sociaalrechtelijke positie 
van personen die internationale bescherming zoeken, zou niet volledig zijn 
zonder de internationaalrechtelijke insteek te behandelen.

Het is niet de bedoeling een praktische handleiding op te stellen voor de 
(kandidaat-)vluchteling, maar wel om een juridisch kader te schetsen van 
zijn eigenlijke rechten en plichten en welke de voorwaarden zijn opdat de 
kandidaat-vluchteling deze zou kunnen uitoefenen. Belangrijke pijnpunten in 
het traject dat de kandidaat-vluchteling doorloopt, zullen worden toegelicht.

Het eerste deel van het artikel legt de focus op statistisch materiaal dat 
beschikbaar is over vluchtelingen of asielzoekers in het algemeen. Op die 
manier kan een ruimere context gecreëerd worden om meer duidelijkheid te 
bieden in de problematiek. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de kansen 
van vluchtelingen op de Belgische en Europese arbeidsmarkt.

Vervolgens wordt in deel twee, in grote lijnen, de Belgische sociaalrechtelijke 
situatie van vluchtelingen weergegeven. Gezien het korte bestek van dit artikel 

(1) Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, United Nations 
Treaty Series, vol. 189, 13, gewijzigd door het Protocol van New York van 31 januari 1967, United 
Nations Treaty Series, vol. 606, 267.
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is het niet mogelijk om alle aspecten grondig te duiden, maar dit deel kan de 
lezer alvast een leidraad bieden bij een eventueel grondiger onderzoek.

Tot slot komt in deel drie de situatie aan bod waarin de kandidaat-vluchtelingen 
al dan niet vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst. Hierbij wordt de 
nadruk gelegd op de aanwezige steunmaatregelen die verleend worden aan 
de personen die vrijwillig vertrekken. Als besluit zal de problematiek van de 
export van socialezekerheidsrechten van terugkerende vluchtelingen toegelicht 
worden.

1.2. VLUCHTELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT: CIJFERMATIGE VOORSTELLING

Van de huidige generatie vluchtelingen, komende vanuit de 
vluchtelingeninstroom die startte rond 2014, zijn op het moment van schrijven 
nog geen cijfers over de integratie op de arbeidsmarkt bekend. Om een 
impressie te hebben van de succeskansen van een (kandidaat-)vluchteling om 
te integreren op de Belgische arbeidsmarkt, volgt hieronder een overzicht van 
de meest markante tendensen en cijfers uit de periode 2003-2010. De meest 
voorkomende landen hierbij zijn: Rusland, Servië, Kosovo, Congo, Rwanda, 
Iran, Irak en Afghanistan. Hierbij worden voornamelijk de asielzoekers in de  
ruimste zin besproken. De kandidaat-vluchtelingen die op het einde van de 
procedure geweigerd worden, vallen buiten het onderzoeksgebied.

FIGUUR 1: GRAAD VAN TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN
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Figuur 12 geeft de graad van tewerkstelling weer van drie categorieën 
vreemdelingen vanaf hun aankomst in België. Het gaat om economische 
migranten (blauwe lijn), gezinsherenigers (oranje lijn) en vluchtelingen 
(grijze lijn). De data van de grafiek dateren van de periode 2003-2010. De 
categorie waarbij de tewerkstellingsgraad systematisch het hoogst ligt, is 
logischerwijs die van de economische migranten. Voor vluchtelingen is de 
situatie gevoelig nadeliger in de eerste jaren na hun aankomst. Vluchtelingen 
vinden systematisch later werk dan de andere controlegroepen, nl. de 
economische migranten en gezinsherenigers. Na een viertal jaren komt de 
tewerkstellingsgraad van vluchtelingen in ongeveer dezelfde lijn te liggen met 
gezinsherenigers. Op lange termijn blijkt dat de gezinsherenigers het minst 
voeling hebben met de Belgische arbeidsmarkt.

De volgende logische stap bestaat uit het opvolgen van de vluchtelingen die 
wel aan de slag zijn kunnen gaan en bijgevolg bijgedragen hebben aan de 
sociale zekerheid. Op die manier is het mogelijk om het aantal vluchtelingen 
te achterhalen dat gebruikmaakt van de Belgische werkloosheidsuitkeringen 
(in de veronderstelling dat zij voldoen aan de voorwaarden).

FIGUUR 2: PERCENTAGE VREEMDELINGEN MET WERKLOOSHEIDSUITKERING

Figuur 23 geeft een overzicht van het percentage vreemdelingen dat 
beroep doet op de werkloosheidsverzekering. Zoals eerder gezegd vinden 

(2) D. Lens, I. Marx en S. Vujic, Integrating (former) asylum seekers into the Belgian labour market. 
What can we learn from the recent past?, Antwerpen, Centre for Social Policy, 13, 2017.
(3) D. Lens, I. Marx en S. Vujic, Integrating (former) asylum seekers into the Belgian labour market. 
What can we learn from the recent past?, Antwerpen, Centre for Social Policy, 23, 2017.
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economische migranten eerder werk waardoor die groep in deze grafiek 
oververtegenwoordigd is, omdat zij reeds bijdragen betaald hebben. Na een 
aantal jaren verblijf in België, stijgt het aantal vluchtelingen dat terugvalt op de 
werkloosheidsverzekering enorm. Na 7 jaar overstijgt het aantal vluchtelingen 
dat recht heeft op een werkloosheidsuitkering zelfs het aantal economische 
migranten dat recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Tijdens de eerste termijn na de asielaanvraag zijn asielzoekers vrij afhankelijk 
van de sociale bijstand in ruime zin.4 Asielzoekers in de beginjaren van hun 
verblijf in België doen in grote mate een beroep op dit enige sociale vangnet 
waarvoor geen voorafbetaalde bijdragen vereist zijn. Na drie jaar kent het 
aantal gebruikers een piek, van bijna 70%, om uiteindelijk na 9 jaar op 20% 
te stranden. Dit blijven hoge cijfers vergeleken met het percentage van de 
economische migranten, namelijk 3%.

In 2016 dienden in totaliteit 18.710 mensen een asielaanvraag in. Hiervan 
waren 14.670 asielaanvragen enkelvoudig en 4.040 meervoudig.5 Dit betekent 
een significante daling in vergelijking met 2015, waarin 44.760 asielaanvragen 
geregistreerd werden.6 Figuur 3 geeft een overzicht van de evolutie van de 

(4) D. Lens, I. Marx en S. Vujic, Integrating (former) asylum seekers into the Belgian labour market. 
What can we learn from the recent past?, Antwerpen, Centre for Social Policy, 14, 2017.
(5) CGVS, Asielstatistieken 2016, Brussel, CGVS, 1, januari 2017.
(6) CGVS, Asielstatistieken 2016, Brussel, CGVS, 2, januari 2017.
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asielaanvragen in 2015 en 2016. Hierbij valt op dat het hoogtepunt van de 
migratiecrisis te vinden is in de zomer van 2015 met als absolute piekmaand 
september, waarin 6.830 asielaanvragen geregistreerd werden.7 De meeste 
asielzoekers komen uit Afghanistan en Syrië, met respectievelijk 2.767 en 
2.766 aanvragen.8

FIGUUR 3: EVOLUTIE VAN HET AANTAL ASIELAANVRAGEN (PERSONEN) IN 2015-2016

2. SOCIAALRECHTELIJKE STATUS ERKENDE VLUCHTELING IN BELGIE

2.1. DE INTERNATIONALE BESCHERMING VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE RECHTEN VAN 

VLUCHTELINGEN

Het internationale verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ofwel 
het Vluchtelingenverdrag, vormt de basis van de bescherming waarvan 
vluchtelingen kunnen genieten.9

(7) CGVS, Asielstatistieken 2016, Brussel, CGVS, 2, januari 2017.
(8) CGVS, Asielstatistieken 2016, Brussel, CGVS, 6, januari 2017.
(9) Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, United Nations 
Treaty Series, vol. 189, 13, gewijzigd door het Protocol van New York van 31 januari 1967, United 
Nations Treaty Series, vol. 606, 267 (Verder: Vluchtelingenverdrag).
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Het Vluchtelingenverdrag voorziet een aantal fundamentele bepalingen m.b.t. 
sociale en economische rechten voor vluchtelingen. Hoofdstuk III van het 
Vluchtelingenverdrag is gewijd aan ‘winstgevende arbeid’.10 Hoofdstuk IV 
voorziet enkele bepalingen m.b.t. het welzijn van de vluchtelingen, waaronder 
onderwijs.11 Verder hebben de (kandidaat-)vluchtelingen op basis van het 
Vluchtelingenverdrag een aantal plichten tegenover het land dat hen opvang 
heeft geboden. De vluchtelingen verbinden zich ertoe zich aan de wetten en 
voorschriften te houden en de maatregelen om de openbare orde te beschermen 
te respecteren.12

De doelstelling van deze expliciete opname van sociaal-economisch getinte 
rechten, was dubbel. Enerzijds was het de bedoeling om (kandidaat-)
vluchtelingen een minimale waardigheid te garanderen. Anderzijds had het 
verdrag voor ogen om de vluchteling zo snel mogelijk te integreren in de 
maatschappij van de opvangende staat.13

Traditioneel zijn er nog twee andere mogelijke oplossingen om het 
vluchtelingenprobleem op te lossen, zoals de vrijwillige repatriëring naar hun 
land van herkomst of resettlement in derde landen.14 De opstellers van het 
Vluchtelingenverdrag hadden klaarblijkelijk voor ogen om de vluchtelingen 
zo snel mogelijk lokaal te integreren.15 De keuze voor deze doelstelling 
moet bekeken worden in het licht van de context bij de opstelling van het 
Vluchtelingenverdrag. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog leek deze 
keuze voor de hand liggend, aangezien de meeste vluchtelingen na de Tweede 
Wereldoorlog uit Europa afkomstig waren. De kans om de integratie in de 
lokale opvangstaat te doen slagen, was toen waarschijnlijk groter dan nu het 
geval is. Een tweede belangrijke reden is iets minder voor de hand liggend, 
maar wel belangrijk: de opvang van vluchtelingen uit communistische staten, 
versterkte de ideologische en strategische doelstellingen van het “Westen”, de 

(10) Art. 17 e.v. Vluchtelingenverdrag.
(11) Art. 20 e.v. Vluchtelingenverdrag.
(12) Art. 2 Vluchtelingenverdrag.
(13) J. Fitzpatrick, Revitalizing the 1951 Refugee Convention, Harv.Hum.Rts. J., 250, 1996.
(14) E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 3, 2002-2003. Zie ook de lijst van landen die deelnemen in het 
Resettlement-programma van UNHCR: http://www.unhcr.org/559ce97f9.
(15) I.C. Jackson, The 1951 Convention relating to the Status of Refugees: A Universal Basis for 
Protection, Int.J.Refug.L., 406., 1991.
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kapitalistische staten.16 Ten laatste konden vluchtelingen meehelpen om de 
naoorlogse arbeidstekorten op te vangen.17 Dit laatste argument wordt ook nu 
vaak aangehaald om aan te tonen dat de lokale integratie van vluchtelingen 
ook vandaag nog een kans op slagen heeft.

2.1.1. Winstgevende arbeid

Het Vluchtelingenverdrag voorziet dat vluchtelingen aan dezelfde regeling 
onderworpen moeten worden als onderdanen van een vreemd land onder 
dezelfde omstandigheden.18 Beperkende maatregelen ten aanzien van 
vluchtelingen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt zijn uitgesloten 
wanneer de vluchteling reeds drie jaar in het land verblijft.19 Beperkende 
maatregelen zijn tevens uitgesloten wanneer de vluchteling getrouwd is met een 
onderdaan van de verdragsluitende staat of kinderen heeft die de nationaliteit 
hebben van de verdragsluitende staat. Het Vluchtelingenverdrag beschrijft 
een anti-discriminatieregeling voor vluchtelingen. De Verdragsluitende staten 
moeten ‘in welwillende overweging’ een regeling uitwerken om de lonen 
op gelijke hoogte te stellen voor vluchtelingen. Hoewel dit recht een van de 
belangrijkste middelen vormt voor de (kandidaat-)vluchtelingen om zich te 
integreren in het opvangland, zijn er voor wat het recht op loonarbeid betreft, 
het meeste voorbehouden gemaakt in het verdrag.

Het Vluchtelingenverdrag schrijft voor dat de verbonden staten ‘een zo 
gunstig mogelijke behandeling’ moeten uitwerken voor zelfstandigen en vrije 
beroepers.20 Vooraleer vluchtelingen zich kunnen vestigen als zelfstandige, 
moeten zij kunnen aantonen dat zij zich regelmatig op het grondgebied van 
de verdragsstaat bevinden. Dit houdt niet in dat zij permanent hoeven te 
verblijven in dezelfde verdragsstaat.

Het Vluchtelingenverdrag vereist strengere verblijfsvoorwaarden voor vrije 
beroepen.21 Het is de bedoeling dat vluchtelingen op zijn minst hun woon- of 

(16) E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 3, 2002-2003.
(17) J.C. Hathaway en R.A. Neve, Making International Refugee Law Relevant Again: A Proposal 
for Collectivized and Solution-Oriented Protection, Harv.Hum.Rts.J., 119, 1997.
(18) Art. 17, 1 Vluchtelingenverdrag.
(19) Art. 17, 2 Vluchtelingenverdrag.
(20) Art. 18 en 19 Vluchtelingenverdrag.
(21) Art. 19 Vluchtelingenverdrag.
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verblijfplaats hebben in het land of regelmatig verblijven op het grondgebied. 
Regelmatig verblijven is een vaag begrip, dat verder toegelicht werd door de 
rechtsleer. Toonaangevende auteur in deze materie, Goodwin-Gill, beschrijft 
dat ‘regelmatig’ verblijf meer inhoudt dan de loutere wettige aanwezigheid 
op het grondgebied. De (kandidaat-)vluchtelingen die zich op basis van het 
Vluchtelingenverdrag zouden willen vestigen als vrije beroeper, zullen moeten 
aantonen dat hij of zij voor een zekere termijn zal blijven in de verdragsstaat. 
Bovendien moet het verblijf duurzaam en onvoorwaardelijk regelmatig zijn.22

2.1.2. Welzijn

Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat vluchtelingen niet minder gunstig 
mogen behandeld worden dan de onderdanen voor wat betreft de huisvesting23 
en het lager onderwijs.24 Deze formulering van een niet-discriminatiebeginsel 
wordt meermaals opgenomen in secundaire EU-wetgeving met betrekking tot 
het GEAS (Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem). Verder verbinden de 
staten zich ertoe om vluchtelingen zo gunstig mogelijk te behandelen voor wat 
betreft het hoger onderwijs, de erkenning van buitenlandse schoolcertificaten 
of universitaire diploma’s en graden en de toekenning van beurzen.25

2.1.3. Toepassing in België

De internrechtelijke doorwerking van het Vluchtelingenverdrag is niet steeds 
even duidelijk. Voor elke bepaling afzonderlijk kan nagegaan worden of ze 
al dan niet directe werking heeft en of een (kandidaat-)vluchteling rechten 
(en plichten) kan putten uit deze internationale bepalingen. Vooraleer deze 
materie hoofdzakelijk Europeesrechtelijk geharmoniseerd was, was de werking 
van het Vluchtelingenverdrag in de interne rechtsorde vaak het voorwerp 
van discussie. Het Hof van Cassatie26 27 heeft een tijd terug twee belangrijke 
arresten geveld over de mogelijke rechten en plichten van kandidaat-
vluchtelingen in België. Artikelen 23 en 24 van het Vluchtelingenverdrag, nl. 
het non-discriminatiebeginsel voor vluchtelingen ten opzichte van nationale 
onderdanen, was het voorwerp van discussie. Voor het Hof kan dit non-

(22) Goodwin-Gill, G.S., The Refugee In International Law, Oxford, Clarendon Press, 584 p., 1996.
(23) Art. 21 Vluchtelingenverdrag.
(24) Art. 22, 1 Vluchtelingenverdrag.
(25) Art. 22, 2 Vluchtelingenverdrag.
(26) Cass. 13 mei 1996 (Rosa A./Rijksdienst voor Kinderbijslag), T.Vreemd., 339, noot D. 
Vanheule, 1996.
(27) Cass. 13 mei 1996 (Vasa G./O.C.M.W. Evere), T.Vreemd., 342, noot D. Vanheule, 1996.
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discriminatiebeginsel enkel van toepassing zijn met “eventueel terugwerkende 
kracht, voor de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving de hoedanigheid 
van vluchteling bezit en als dusdanig erkend is”. Het ontbreken van een 
erkenning als vluchteling zou dus volgens het Hof ook de niet-toepassing 
van artikelen 23 en 24 van het Vluchtelingenverdrag inhouden, waardoor 
kandidaat-vluchtelingen niet meer dezelfde rechten en plichten zouden hebben 
als nationale onderdanen voor wat betreft de socialezekerheidsregelingen 
en voorzieningen in levensonderhoud. Het Hof laat het motief om tot deze 
redenering te komen in het midden.

Auteur E. Desmet28 stelt zich de vraag of de kandidaat-vluchteling niet 
gerechtigd is om bovenvermelde artikelen in te roepen, omdat hij of zij nog 
niet erkend is en dus geen vluchteling zou zijn dan wel omdat hij of zij bij 
gebrek aan erkenning (nog niet) over een regelmatig verblijfsrecht beschikt, 
zoals de artikelen als bijkomende verblijfsvoorwaarden opleggen. Als het 
Hof de eerste redenering zou volgen, dan verleent het Hof in feite aan de 
erkenning een constitutief karakter. In het vluchtelingenrecht wordt doorgaans 
aangenomen dat de erkenning louter declaratief werkt.29 De tweede redenering 
is aannemelijker, nl. dat het Hof de mogelijkheid om artikelen 23 en 24 van 
het Vluchtelingenverdrag in te roepen, koppelt aan het al dan niet regelmatig 
karakter van het verblijf van de kandidaat-vluchteling. Het Hof heeft echter 
geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de kandidaat-vluchteling 
eventueel andere onbeperkte verblijfstitels zou hebben.

Volgens D. Vanheule30 zouden kandidaat-vluchtelingen echter ook de 
mogelijkheid hebben om artikelen 23 en 24 van het Vluchtelingenverdrag 
in te roepen. Zoals steeds moet aan twee voorwaarden voldaan zijn vooraleer 
kandidaat-vluchtelingen dergelijke internationale bescherming kunnen 
inroepen. Ten eerste moeten zij kunnen aantonen dat zij een vluchteling 
zijn in de zin van het Vluchtelingenverdrag.31 Hierbij vormt de aanvraag tot 
erkenning een weerlegbaar vermoeden van bezit van status. Ten tweede moeten 

(28) E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 3, 2002-2003.
(29) Art. 1, 2, 1 Vluchtelingenverdrag.
(30) Noot onder Cass. 13 mei 1996 (Rosa A./Rijksdienst voor Kinderbijslag) en Cass. 13 mei 1996 
(Vasa G./O.C.M.W. Evere), D. Vanheule, De status van kandidaat-vluchtelingen: is de declaratieve 
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling in België constitutief?, T.Vreemd., 345-355, 1996.
(31) Art. 1 Vluchtelingenverdrag.

380421_NL BTSZ 2017-4.indb   633 12/10/18   09:17



634

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2017

zij kunnen aantonen dat zij beschikken over een regelmatig, onvoorwaardelijk 
en onbeperkt recht op verblijf.32 De meeste kandidaat-vluchtelingen kunnen 
nog niet aan de tweede voorwaarde voldoen aangezien zij slechts kunnen 
terugvallen op een voorlopig verblijfsrecht. Zoals eerder aangetoond moet het 
gaan om een duurzaam en onvoorwaardelijk regelmatig verblijf.

2.1.4. Is het Vluchtelingenverdrag nog up-to-date?

Zoals hierboven al aangehaald, werd het Vluchtelingenverdrag in een zeer 
specifieke context opgesteld, nl. na de Tweede Wereldoorlog. De opstellers 
hadden in gedachten dat dit verdrag slechts een tijdelijke maatregel zou 
zijn om die specifieke crisis op te lossen. De Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen, United Nations High Commissioner for Refugees (verder: 
UNHCR), had een mandaat gekregen van drie jaar om de vluchtelingen van 
de Tweede Wereldoorlog te helpen.33 Het verdrag had als doelstelling om de 
Europese vluchtelingen op te vangen. Voor wat betreft de context van de 
Koude Oorlog werd nog geen oplossing voorzien op moment van het opstellen 
van het verdrag. Na die drie jaar is het aantal vluchtelingen echter blijven 
toenemen en het vluchtelingenprobleem van aanzicht veranderd.

In 1967 werd een nieuw protocol bij het Vluchtelingenverdrag bijgevoegd, 
namelijk het Protocol van New York van 1967.34 Op die manier werden 
de geografische en temporele beperkingen aan het oorspronkelijke 
Vluchtelingenverdrag opgeheven.35 Niet-West-Europeanen konden zich 
voortaan evenzeer op de definitie van vluchteling en de bescherming van 
het Vluchtelingenverdrag beroepen. Op het moment van schrijven van 
dit artikel zijn 142 landen zowel lid van het nieuwe Protocol als van het 
oorspronkelijke Vluchtelingenverdrag. 146 landen, waaronder de Verenigde 
Staten van Amerika zijn enkel lid van het nieuwe Protocol. Dit maakt van het 

(32) UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 1979, HCR/IP/4/Eng/
REV.1, nr. 28, 1992.
(33) UNHCR, The 1951 Refugee Convention (fact-sheet), A ‘Timeless’ Treaty Under Attack: A 
New Phase, UNHCR, 3., 2011.
(34) Protocol van New York van 1967 betreffende de Status van Vluchtelingen, 31 januari 1967, 
606 UNTS 267.
(35) M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, p. 1, 2011.
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Vluchtelingenverdrag een van de verdragen die door een groot aantal landen 
werd ondertekend.36

De aanneming van een nieuw Protocol neemt niet weg dat het 
vluchtelingenprobleem van 1951 niet meer van dezelfde aard is als de huidige 
migratiecrisis. Ten eerste is er nu veel meer sprake van ‘massale’ migratie. Waar 
vroeger de problematiek van de gedwongen migratie grotendeels individueel 
was, zien we nu bij de huidige migratiecrisis dat de problematiek collectief 
geworden is.

Ten tweede37 worden de oorzaken van de massale migratie alsmaar ingewikkelder. 
Er is geen duidelijke, eenvoudig aantoonbare oorzaak voor het fenomeen, maar 
er zijn wel meervoudige, complexe oorzaken. De huidige migratiestromen 
beperken zich overigens niet enkel tot vervolgingen, maar omvatten ook 
oorlogssituaties zoals vandaag in Syrië en Afghanistan, klimaatvluchtelingen 
en vluchtelingen die uitwijken voor socio-economische rampen.

Ten derde slaan steeds meer mensen op de vlucht binnen de landsgrenzen van 
hun eigen staat. De UNHCR hanteert voor deze mensen de omschrijving 
‘Internally Displaced People’, waarvoor het een volledig eigen regeling heeft 
moeten uitwerken.38

Ten vierde komen steeds meer vluchtelingenstromen op gang tussen 
ontwikkelingslanden onderling binnen dezelfde regio. Vaak kunnen 
deze landen niet voldoende steun en opvang voorzien voor deze grote 
vluchtelingenstromen. De rechten in het Vluchtelingenverdrag zijn 
eurocentrisch geïnspireerd. Veel ontwikkelingslanden zijn niet in staat om 
de bijvoorbeeld sociale en economische grondrechten van het verdrag te 
garanderen, zelfs niet aan eigen bevolking.39

(36) Zie UNCHR, States parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 
and the 1967 Protocol, http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-
convention-its-1967-protocol.html.
(37) E. Desmet, Vijftig jaar verdrag van Genève betreffende de status van Vluchtelingen: een 
kritische balans, Jura Falconis, 39, 5, 2002-2003.
(38) UNHCR, The Protection of Internally Displaced Persons and the Role of UNHCR, 2007, 
http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/45dd5a712.pdf.
(39) Zoals bv. artikel 24 van het Vluchtelingenverdrag betreffende de sociale zekerheid.
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Ten slotte is het tegenwoordig vaak moeilijk om nog een onderscheid te kunnen 
maken tussen vluchtelingen sensu stricto enerzijds en economische migranten 
anderzijds.40 Het personele toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag 
komt te kort om de ‘nieuwe’ categorieën vluchtelingen te beschermen. Daarom 
voorziet het UNHCR een uitbreiding van de definitie en heeft het ook 
bescherming verleend aan bijvoorbeeld intern ontheemden en terugkerende 
vluchtelingen, nl. personen die oorspronkelijk niet onder het toepassingsgebied 
van de UNHCR vielen (en dus ook niet onder het Vluchtelingenverdrag).41

Naarmate een toestroom aan vluchtelingen opduikt naar aanleiding van 
bepaalde activiteiten, neemt ook de kritiek op het Vluchtelingenverdrag toe. 
Verschillende auteurs halen hiervoor verschillende argumenten aan die vaak 
op hun beurt weerlegd worden door toonaangevende auteurs in het vakgebied 
van het internationaal recht.

Ten eerste verschijnen in de actualiteit en in de rechtsleer stemmen dat het 
verdrag verouderd zou zijn en niet meer aangepast aan onze tijd. Zo was 
B. De Wever tijdens het hoogtepunt van de asielcrisis van oordeel dat het 
Vluchtelingenverdrag aangepast moest worden, omdat onze sociale zekerheid 
de grote toevloed van vluchtelingen niet zou kunnen verwerken. Hij gaf als 
reden verder aan dat ons socialezekerheidsstelsel vandaag heel verschillend is 
van dat uit 1951.42 Ook kwamen in Nederland dergelijke voorstellen op tafel. 
Verschillende politieke partijen vinden dat het verdrag te veel rechten toekent 
aan vluchtelingen en willen het verdrag wijzigen.43 Aangezien volgens deze 
auteurs het verdrag uit 1951 stamt, hebben we vandaag een ander, aangepast 
verdrag nodig, omdat de problematiek van de huidige vluchtelingencrisis 
verschillend is.

(40) M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, p. 3, 2011.
(41) UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 1979, HCR/IP/4/Eng/
REV.1, nr. 28, 1992.
(42) Belga, Om Schengenzone opnieuw tot leven te wekken, moeten buitengrenzen dicht, Knack, 
22 september 2015, geraadpleegd op http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-wever-om-schengenzone-
opnieuw-tot-leven-te-wekken-moeten-buitengrenzen-dicht/article-normal-607201.html.
(43) P. Gruppen, Waarom de kritiek op het Vluchtelingenverdrag geen hout snijdt, Trouw, 
2017, https://www.trouw.nl/home/waarom-de-kritiek-op-het-Vluchtelingenverdrag-geen-hout-
snijdt~ace2cf54.
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Een tweede argument dat vaak gebruikt wordt om het Vluchtelingenverdrag 
te bekritiseren, is de brede definiëring van het begrip “vluchteling”. Volgens 
sommigen zouden te veel categorieën van personen kunnen ‘profiteren’ van 
het verdrag en Europa binnentrekken. Deze critici pleiten dan ook voor een 
inperking van de definitie. Auteur Morel is van oordeel dat de definitie in 
het Vluchtelingenverdrag te vaag is en dat er daarom te veel ruimte bestaat 
voor interpretatie door de statenpartijen.44 Het groot aantal staten zorgt voor 
een groot aantal verschillende mogelijkheden om het begrip “vervolging” 
te interpreteren. Hierdoor ontstaat volgens haar op internationaal niveau 
een gebrek aan coherentie. De erkenningsprocedure is niet expliciet nader 
bepaald in het verdrag zelf. Dit zorgt, zelfs in de EU, voor grote variatie in de 
procedures onder de statenpartijen. Aan de andere kant is het ook zo dat de 
algemene definitie vaak restrictiever wordt geïnterpreteerd dan oorspronkelijk 
de bedoeling was. Aan de basis van deze interpretaties liggen de politieke 
ideeën rond het nationale migratiebeleid.

Ten derde wordt aangehaald dat het Vluchtelingenverdrag een te individuele 
aanpak vereist, waardoor administraties de dossiers niet meer zouden kunnen 
verwerken zoals het hoort. Een grote toevloed van vluchtelingen zorgt volgens 
hen voor een te grote druk op de asielsystemen en rechtbanken. Als laatste 
halen verschillende critici nog aan dat het Vluchtelingenverdrag ervoor zorgt 
dat de verdeling van de ‘lasten’ die een vluchtelingencrisis met zich meebrengt, 
onvoldoende gespreid wordt.45

In de rechtsleer weerleggen verschillende toonaangevende auteurs in het 
internationaal recht (deels) deze kritiek.  Goodwin-Gill46, een gezaghebbende 
auteur in het internationale vluchtelingenrecht, haalt aan dat de interpretatie 
van het begrip ‘vluchteling’ in een internationale context altijd zal verschillen 
op statelijk niveau.47 Volgens hem maken de evolutie en interpretatie van 
het begrip deel uit van de normale evolutie van het recht in het algemeen en 
hoeft dit niet noodzakelijk een probleem te zijn. De algemene evolutie van de 
globalisering die de wereld in 1951 nog niet kende, hoeft geen obstakel te zijn 
hierbij. De auteur stelt dat staten die partij zijn bij het Vluchtelingenverdrag 

(44) M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, 7, 2011.
(45) M. Morel, 60 jaar Vluchtelingenverdrag: Reden Tot Feest?, Wereldbeeld, 4, 8, 2011.
(46) Goodwin-Gill, G.S., The Dynamic of International Refugee Law, Int’l J. Refugee L., 17, 2013.
(47) Goodwin-Gill, G.S., The Continuing Relevance Of International Refugee Law In A 
Globalized World, Hum. Rts. L. Rev., 19, 2015.
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vaker het begrip ‘vluchteling’ restrictiever gaan interpreteren door de 
terrorismedreiging van vandaag. Nochtans was in 199448 al afgesproken dat 
staten duidelijke maatregelen zouden nemen om op te sporen welke vluchteling 
al dan niet heeft deelgenomen aan terrorisme-gerelateerde activiteiten en om 
die vluchteling uiteraard niet onder de beschermingsmaatregelen van het 
Vluchtelingenverdrag te rangschikken.

Ten tweede wijst de auteur op de dynamiek van het internationale 
vluchtelingenrecht. De bescherming van vluchtelingen gaat niet alleen over 
de toelating tot een specifiek land of een verblijfsrecht in dit land, hoewel dit 
soms de enige manier kan zijn om de bescherming van het verdrag te kunnen 
waarborgen. Het internationaal recht voorziet voorlopig nog geen asielrecht of 
verblijfsrecht in de formele zin. Landen hebben wel internationale plichten na 
te komen, in de lijn met de rechtsstaat. In 2011 heeft het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens geoordeeld49 dat staten stappen mogen ondernemen 
om illegale immigratie tegen te gaan en dat zij legitieme bezorgdheden 
kunnen hebben om de steeds vaker voorkomende omzeiling van de 
vreemdelingenwetgeving tegen te gaan. Aan de andere kant, oordeelde het Hof 
verder, moeten staten erover waken dat zij hun internationale verplichtingen 
niet verwaarlozen.

Een tweede auteur, K. Walker50, poneert tevens dat het Vluchtelingenverdrag 
niet garandeert dat een vluchteling een verblijfsrecht of recht op asiel heeft. 
Hoewel veel staten bezorgd zijn dat het Vluchtelingenverdrag voor een 
grote, oncontroleerbare toestroom van vluchtelingen zou zorgen, is de enige 
verplichting die op lidstaten rust de non-refoulement.51 Hierbij zijn staten 
op basis van het Vluchtelingenverdrag de verplichting aangegaan om de 
vluchtelingen niet terug te sturen naar het land waar de dreiging heerst. Dit 
wil strikt genomen niet zeggen dat staten verplicht zijn om een — al dan 
niet permanent — verblijfsrecht af te leveren aan personen die internationale 
bescherming verzoeken. Volgens het Vluchtelingenverdrag is het juridisch 
perfect mogelijk om erkende vluchtelingen over te brengen naar (veilige!) derde 
staten. Wanneer in de praktijk echter een dergelijke mogelijkheid ontbreekt, 
dan moet de staat die de vluchteling erkend heeft ook opvang voorzien. De 

(48) U.N.G.A., Declaration on Measures to Eliminate Terrorism, Res. 49/60, 1994.
(49) EHRM, MSS v. België en Griekenland, nr. 30696/09.
(50) K. Walker, Defending the 1951 Convention Definition Of Refugee, Immigr. L. J., 12, 2002-2003.
(51) Art. 3 Vluchtelingenverdrag.
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grootte van de groep vluchtelingen is volgens de auteur recht evenredig met de 
interpretatie van de definitie ‘vluchteling’ door de partijstaten. Oorspronkelijk 
is de definitie zelfs zodanig opgesteld dat het een compromis zou opleveren van 
enerzijds mensenrechten en anderzijds de soevereiniteit van de staten voor wat 
betreft het migratierecht.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is volgens Hathaway het doel 
van het verdrag niet noodzakelijk om te voldoen aan de specifieke noden van 
individuele vluchtelingen, maar wel om de internationale migratiestromen in 
het belang van de staten te reguleren.52 De ruime en algemene definitie van het 
verdrag hoeft dus niet noodzakelijk een probleem te zijn wanneer staten een 
restrictievere interpretatie van het begrip ‘vluchteling’ zouden willen hanteren. 
Verder was het begrip voor de opstelling van het Protocol zelfs nog temporeel 
en personeel beperkt tot Europese situaties.

Volgens Walker mogen de mensenrechtelijke aspecten hierbij echter niet 
uit het oog verloren worden. Voor personen die internationale bescherming 
zoeken en die uiteindelijk erkend worden, waarborgt het verdrag een aantal 
sociale en economische rechten die een stuk beperkter zouden kunnen 
geweest zijn, indien het doel van het verdrag er inderdaad enkel uit bestond 
om de immigratiestromen in het belang van de staten te regelen. Uit de 
voorbereidende werken van het Vluchtelingenverdrag blijkt verder dat 
de opstellers hier aandacht aan besteed hebben. Zo benadrukte de Franse 
delegatie bij de opstelling dat zowel de rechten van de staten als de rechten van 
de vluchtelingen beschermd moesten worden.53

Volgens dezelfde auteur is de huidige definitie in het Vluchtelingenverdrag 
nog voldoende bij de tijd.54 Hoewel verschillende personen buiten het 
toepassingsgebied van de definitie vallen, zoals personen die subsidiaire 
bescherming genieten, moet het verdrag volgens deze auteur niet aangepast 
worden. Een eerste reden hiervoor is dat het verdedigbaar is dat staten 
beperkingen invoeren in hun immigratiebeleid. Hoewel hiervoor soms valse 
redenen of motieven worden gegeven, is het mogelijk dat een terechte vrees 
ontstaat dat staten hun eigen onderdanen zouden benadelen wanneer een te 

(52) J. Hathaway, A Reconsideration of the Underlying Premise of Refugee Law, Harv. Int’l. L.J., 
129, 1990.
(53) U.N. ESCOR, 11th Sess., 406th mtg., at 276, U.N. Doc. E/OR(XI) (1950).
(54) K. Walker, Defending the 1951 Convention Definition Of Refugee, Immigr. L. J., 15, 2002-2003.
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grote toevloed vluchtelingen in het land zou worden opgevangen. Wanneer 
deze staten echter personen zouden weigeren die internationale bescherming 
vragen op basis van het Vluchtelingenverdrag, moeten zij ervoor zorgen dat zij 
niet handelen in strijd met het non-refoulement-principe.

Als conclusie kan gesteld worden dat het Vluchtelingenverdrag een compromis 
heeft willen bereiken tussen fundamentele mensenrechtelijke vraagstukken en 
de leefbaarheid van de ondertekenende staten in een migratiecrisis. Hoewel 
de huidige definitie niet perfect is, kan ze volgens verschillende auteurs 
nog verder blijven bestaan en dit ook in deze huidige migratiecrisis. Het 
Vluchtelingenverdrag heeft niet tot doelstelling een recht op permanent 
verblijf toe te kennen aan kandidaat-vluchtelingen. Het kernidee was om een 
tijdelijke bescherming te verlenen door het non-refoulement-beginsel op te 
nemen als belangrijkste krachtpunt.55

2.2. TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT IN BELGIE

2.2.1. Algemeen en zesde staatshervorming

Het regelgevende kader voor de tewerkstelling van vreemdelingen in het 
algemeen, wordt voorzien door de Wet van 30 april 1999 en het Koninklijk 
Besluit van 9 juni 1999. Intussen zijn de gewesten gedeeltelijk bevoegd voor 
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en meer specifiek voor het 
arbeidsmarktbeleid en de arbeidskaarten A en B.

Heden ressorteert de bevoegdheid voor het uitvaardigen van normen inzake 
arbeidskaarten A en B onder de gewesten. Bovendien kunnen ze een eigen 
toezicht uitoefenen op het gebruik van deze arbeidskaarten en ook op het 
gebruik van arbeidskaart C, hoewel ze niet bevoegd zijn om normen inzake 
deze arbeidskaarten vast te stellen.

De aangelegenheden die verband houden met de bijzondere verblijfssituatie 
van de werknemer alsook de regelgeving met betrekking tot de arbeidskaart 
C, blijven een federale bevoegdheid. Het uitoefenen van het toezicht op de 
correcte toepassing van de normen inzake arbeidskaarten A, B en C blijft 

(55) C.J. Harvey, Reconstructing Refugee Law, J.C.L., 32, 1998.
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vooralsnog een federale bevoegdheid,56 hoewel de gewesten bevoegd zijn om 
inbreuken vast te stellen.57

2.2.2. Arbeidskaart

Vanaf 8 juli 2016 worden erkende vluchtelingen vrijgesteld van arbeidskaarten.58 
Dit is een gevolg van de invoering van een verblijf van beperkte duur met 
verblijfkaart A.

Voorheen verkregen vluchtelingen steeds een verblijf voor onbepaalde 
duur wanneer de erkenning eenmaal toegekend werd. Door een recente 
wetswijziging59 werd deze regeling ongedaan gemaakt en wordt een beperkt 
verblijfsrecht van vijf jaar voorzien. Tijdens deze periode ontvangen 
erkende vluchtelingen niet langer automatisch een B-kaart voor het verblijf, 
aangezien deze kaart gekoppeld is aan het onbeperkte verblijfsrecht. Sinds de 
wetswijziging krijgen vluchtelingen een verblijfskaart A.

Uit de parlementaire voorbereiding60 blijkt dat het de bedoeling was van de 
wetgever om het recht op verblijf voor vluchtelingen gedurende de eerste vijf 
jaar expliciet afhankelijk te maken van de situatie van het land van herkomst. 
De wetgever bevestigt de juridische geldigheid van deze wetswijziging door ten 
eerste te verwijzen naar het Vluchtelingenverdrag, dat geen expliciete bepaling 
bevat met betrekking tot de duur van de vluchtelingenstatus. Ten tweede 
bevat de Erkenningsrichtlijn61 enkel een minimumnorm met betrekking tot 
het verblijf van erkende vluchtelingen. Artikel 2462 voorziet namelijk dat aan 
personen met een vluchtelingenstatus een verblijfstitel moet worden verstrekt 

(56) Art. 22, 3° Bijzondere Wet Zesde Staatshervorming.
(57) Art. 22, 4° Bijzondere Wet Zesde Staatshervorming. 
(58) Art. 2, lid 1, 5° KB 9 juni 1999.
(59) Art. 7 wet van 1 juni 2016 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 
28 juni 2016.
(60) Parl.St, Kamer, 2015-16, 21 maart 2016, nr. 1730/001.
(61) Richtl.Raad nr. 2011/95/EU, 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, 
voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor 
subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking), Pb. L. 
20 december 2011, afl. 337, 3.
(62) Art. 14 Erkenningsrichtlijn.
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die ten minste drie jaar geldig is. Deze kan worden verlengd, tenzij dwingende 
redenen van nationale veiligheid of openbare orde zich daartegen verzetten.

De Raad van State63 heeft er in het wetgevende advies op gewezen dat de 
beperking in tijd van het verblijfsrecht niet mag leiden tot een beperking 
van de rechten waarop deze personen op grond van hun vluchtelingenstatus 
aanspraak kunnen maken. De wetgever garandeert de overeenstemming van 
het wetsontwerp met het recht op toegang tot werk64, toegang tot sociale 
voorzieningen65 en gezondheidszorg, die gegarandeerd worden door de 
Erkenningsrichtlijn.

Na afloop van een periode van vijf jaar na de indiening van de asielaanvraag, 
wordt de erkende vluchteling tot een verblijf van onbeperkte duur toegelaten, 
tenzij de vluchtelingenstatus ondertussen werd ingetrokken of opgeheven.66 
Na deze periode van vijf jaar, verkrijgt de erkende vluchteling een B-kaart.

2.2.3. Arbeidsbemiddeling

a. Vlaanderen
In juli 2016 kondigden het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers 
(Fedasil) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB) aan dat zij een samenwerkingsakkoord hadden bereikt met betrekking 
tot de integratie van kandidaat-vluchtelingen en erkende vluchtelingen door 
middel van tewerkstelling. Hiervoor heeft Fedasil67 een instructie uitgevaardigd 
die dit akkoord operationaliseert. Dit akkoord focust specifiek op kandidaat-
vluchtelingen en personen die een verblijfstitel bekomen hebben, zoals 
erkende vluchtelingen of personen die subsidiaire bescherming genieten. De 
instructie heeft als doel om alle bewoners in Nederlandstalige opvangcentra te 
informeren over de toegang tot de arbeidsmarkt en om de opvangstructuren 
de nodige middelen en informatie te bezorgen in verband met de begeleiding 
van de VDAB.

(63) RvS, 13 januari 2016, 758/4 advies nr. 58.
(64) Art. 26 Erkenningsrichtlijn.
(65) Art. 29 Erkenningsrichtlijn.
(66) Art. 49, §1, tweede lid Vreemdelingenwet.
(67) Fedasil, Instructie betreffende de tewerkstelling van asielzoekers-samenwerking tussen VDAB en 
Fedasil, februari 2016, zie ook http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/instructie_
samenwerking_vdab_20170206.pdf.
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Uit het bovenvermelde akkoord blijkt dat zowel Fedasil als de VDAB de 
focus leggen op werk als sleutel tot de integratie van erkende vluchtelingen 
in onze maatschappij. Specifiek voor deze doelgroep zal de VDAB68 focussen 
op versnelde activering richting de arbeidsmarkt door o.m. opleidingen te 
voorzien en werkgevers te informeren over wetgeving en mogelijkheden tot 
tewerkstelling van erkende vluchtelingen.

Uit het voorgaande blijkt dat er heel wat initiatieven bestaan om erkende 
vluchtelingen op weg te helpen naar werk en op die manier ook naar 
integratie. De wetswijziging van 2016 die de duur van het verblijfsrecht van 
erkende vluchtelingen wijzigt van onbepaald naar automatisch tijdelijk, lijkt 
tegenstrijdig met de gedachte om erkende vluchtelingen zo snel mogelijk te 
integreren in de Belgische arbeidsmarkt.

b. Wallonië
Enige tijd later, op dinsdag 29 augustus 2017, ondertekenden Fedasil en het 
Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem) eveneens 
een dergelijk samenwerkingsakkoord69 dat het voor asielzoekers makkelijker 
moet maken om toegang te krijgen tot opleidingen en werk in Wallonië. 
Deze samenwerking is een vervolg op de bovenvermelde samenwerking tussen 
Fedasil en de VDAB en komt inhoudelijk overeen.

c. Brussel
Voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft heeft Fedasil de 
intentie uitgedrukt om nauwer samen te werken met Actiris, de Brusselse 
arbeidsbemiddelingsdienst, maar vooralsnog zijn nog geen specifieke 
akkoorden afgesloten.

d. Duitstalige Gemeenschap
Op dit ogenblik zijn gegevens bekend over een mogelijke samenwerking met 
Fedasil en het Arbeitsamt der Deutsprachigen Gemeinschaft Belgiens.

(68) Zie http://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/Integratie%20
via%20werk_VDAB.pdf
(69) https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/samenwerking-tussen-fedasil-en-
forem.
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2.2.4. Beroepskaart voor de zelfstandige activiteit van vreemdelingen

Net zoals erkende vluchtelingen vrijgesteld worden van arbeidskaarten, 
kunnen erkende vluchtelingen ook zonder beroepskaart aan de slag met een 
zelfstandige activiteit.70

2.2.5. Vrijwillige activiteiten

Erkende vluchtelingen zijn normaal gezien steeds in het bezit van een 
verblijfstitel of verblijfsdocument. Wanneer eenmaal het tijdelijke verblijfsrecht 
van 5 jaar wordt toegekend, verkrijgen zij een elektronische A-kaart. In het 
geval waarin het verblijfsrecht van onbepaalde duur wordt, verkrijgen zij een 
elektronische B-kaart. Om deze reden is de vrijstelling van de vereiste om over 
een arbeidskaart te beschikken van toepassing, waardoor erkende vluchtelingen 
zonder administratieve formaliteiten aan de slag kunnen als vrijwilliger.71

2.3. SOCIALE ZEKERHEID

2.3.1. Niet-discriminatiebeginsel

De erkenning als vluchteling werkt declaratief, dit wil zeggen dat vluchtelingen 
vanaf dat moment een beroep kunnen doen op de rechten en plichten die 
in het Vluchtelingenverdrag vervat liggen.72 Dit heeft als gevolg dat het 
niet-discriminatiebeginsel vanaf dat ogenblik begint te werken. Erkende 
vluchtelingen worden op het vlak van sociale zekerheid en arbeidswetgeving 
in principe volledig gelijkgesteld met nationale onderdanen. Inhoudelijk 
vermeldt het artikel expliciet een aantal bepalingen met betrekking tot 
arbeidswetgeving. Het gaat o.m. over de bepalingen inzake minimumloon, 
arbeidsduur, vakantie, minimumleeftijd, opleidingen en ook alle aanspraken 
die voortvloeien uit collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarnaast omvat het 
niet-discriminatiebeginsel alle beschikbare Belgische takken van de sociale 
zekerheid en sociale bijstand. Vervolgens mogen erkende vluchtelingen 
evenmin uitgesloten worden van het toepassingsgebied van eventuele 
internationale of bilaterale overeenkomsten met betrekking tot de handhaving 
van verkregen rechten op het gebied van sociale zekerheid.73

(70) Art. 1, 4° KB van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen 
van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige 
beroepsactiviteit, BS 4 maart 2003, 10517.
(71) Art. 9, §2 Vrijwilligerswet.
(72) Art. 48 Vreemdelingenwet.
(73) Art. 24, 3° Vluchtelingenverdrag.
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De enige voorwaarde die hierbij geldt, is dat de erkende vluchteling ‘regelmatig’ 
op het grondgebied van de lidstaat moet verblijven. Volgens Goodwin-Gill 
houdt het regelmatige karakter van het verblijf in dat er een zekere graad van 
vestiging en duurtijd aan het verblijf is gekoppeld.74 Het Hof van Cassatie 
heeft daarentegen een eigen, internrechtelijk begrip aan het concept verbonden 
dat uitgaat van de bedoelingen van de verdragsluitende staten, met name 
dat het verblijf regelmatig is wanneer de erkende vluchtelingen er verblijven 
overeenkomstig de nationale wet, zonder dat dit verblijf is onderworpen aan 
voorwaarden inzake duur.75 Dankzij dit arrest zal de recente wetswijziging die 
het verblijf van erkende vluchtelingen in eerste instantie tijdelijk maakt, geen 
invloed hebben op de toepasbaarheid van het niet-discriminatiebeginsel.

2.3.2. Plaats van tewerkstelling

De onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid gebeurt op basis van het 
werklandbeginsel, waarbij de plaats van tewerkstelling als uitgangspunt wordt 
gebruikt.76 Alle erkende vluchtelingen die in België in dienst zijn van een in 
België gevestigde werkgever of verbonden zijn aan een in België gevestigde 
exploitatiezetel, vallen dus onder het toepassingsgebied van de Belgische 
sociale zekerheid sensu lato.

Voor wat betreft erkende vluchtelingen die een zelfstandige activiteit uitoefenen, 
geldt eenzelfde regel: de wetgeving van de staat waar de beroepsactiviteiten 
worden verricht, ongeacht de nationaliteit, is van toepassing. Eenieder die 
in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door 
een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is, wordt door de 
Belgische sociale zekerheid beschouwd als een zelfstandige.77

(74) Goodwin-Gill, G.S., The Continuing Relevance Of International Refugee Law In A 
Globalized World, Hum. Rts. L. Rev., 19, 2015.
(75) Cass. 16 april 1984, T.V.R., 83-85, 1985.
(76) Art. 3 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid voor werknemers, BS 2 juli 1981.
(77) Art. 3 KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 
BS 29 juli 1967.
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2.3.3. Geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid

a. Recht op geneeskundige verzorging
Het niet-discriminatiebeginsel van het Vluchtelingenverdrag vindt ook 
uitwerking in de Belgische regeling voor het recht op geneeskundige 
verstrekkingen. De wet maakt geen onderscheid tussen Belgen en erkende 
vluchtelingen of andere vreemdelingen. Deze voorziening kan ook beschouwd 
worden als een omzetting naar Belgisch recht van artikel 30 van de 
Erkenningsrichtlijn.78

Net zoals steeds, zijn de rechthebbenden de werknemers of zelfstandigen die 
door de RSZ-wet79 verplicht aansluiting moeten hebben met een verzekering 
voor geneeskundige verzorging. De wet voorziet eveneens expliciet een 
aansluiting voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen om te vermijden 
dat zij tussen de mazen van het net zouden vallen.80 Voor kinderen die als 
personen ten laste van de gerechtigde worden beschouwd, geldt eveneens een 
recht op geneeskundige verstrekkingen.81

Het recht op geneeskundige verstrekkingen wordt echter gekoppeld aan het 
verblijfsrecht van de vreemdeling. Zo worden personen die minder dan drie 
maanden in België mogen verblijven, uitgesloten van de regeling.82 Deze 
uitzondering wordt dan weer getemperd door een uitvoeringsbesluit83 dat 
kandidaat-vluchtelingen, van wie de asielaanvraag ontvankelijk werd verklaard 
door de Dienst Vreemdelingenzaken, vrijstelt van de verblijfsvoorwaarden.

b. Arbeidsongeschiktheid
Net zoals bij de regeling van de geneeskundige verstrekkingen, voorziet de 
ziekteverzekeringswet geen onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen 
voor wat betreft de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er kunnen echter een 

(78) Art. 30, 1 Erkenningsrichtlijn.
(79) Art. 32 Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen (Ziekteverzekeringswet), BS 27 augustus 1994, 21524.
(80) Art. 32, 22° Ziekteverzekeringswet.
(81) Art. 32, 23° Ziekteverzekeringswet, j° 123, 3° KB 3 juli 1996.
(82) Art. 32, 15° Ziekteverzekeringswet, j° 128quinquies, §1 KB 3 juli 1996.
(83) Art. 128quinquies, §1 KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 31 juli 1996, 20285.
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aantal problemen rijzen die specifiek zijn voor erkende vluchtelingen, voor wat 
betreft de wachttijd en het bedrag van de uitkeringen.

Ten eerste kan de wachttijd84 van 12 maanden waarin 180 arbeids- of 
gelijkgestelde dagen moeten verricht worden, voor een hindernis zorgen. 
Ziekte in het begin van de activiteiten als werknemer of zelfstandige, kan 
ervoor zorgen dat de erkende vluchteling geen recht heeft op arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen. Erkende vluchtelingen kunnen hun activiteiten die ze 
in het land van herkomst hebben verricht, niet als arbeidsdagen inbrengen.

Ten tweede wordt de hoogte van het bedrag, zoals vaker het geval is bij 
de berekening van socialezekerheidsprestaties, berekend op basis van 
het aantal gezinsleden85 dat zich op hetzelfde adres gevestigd heeft. Voor 
erkende vluchtelingen van wie de gezinsleden thuisgebleven zijn, kan de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering verminderen tot 40% van het referentieloon.

2.3.4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De arbeidsongevallenregeling en de beroepsziekteregeling hanteren niet de 
nationaliteit als uitgangspunt, maar wel de onderwerping als werknemer aan 
de RSZ-wet.86 Voor erkende vluchtelingen betekent dit dat zij, net als Belgen, 
onderworpen zijn aan de bepalingen van beide wetten.

2.3.5. Werkloosheidverzekering

In theorie kunnen erkende vluchtelingen zich net zoals Belgen en andere 
buitenlanders laten inschrijven als werkzoekende. Voor beide categorieën 
dienen de toelaatbaarheidsvereisten87 en de toekenbaarheidsvereisten88 vervuld 
te zijn. De erkende vluchtelingen kennen een specifieke migratieachtergrond, 
waardoor hier een aantal problemen kunnen optreden.

(84) Art. 128, §1 Ziekteverzekeringswet.
(85) Art. 93 Ziekteverzekeringswet.
(86) Art. 1 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 24 april 1971, 5201; j° art. 2, §1, 1° 
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, 8712.
(87) Art. 30 e.v. KB houdende de werkloosheidsreglementering.
(88) Art. 44 e.v. KB houdende de werkloosheidsreglementering.
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Een eerste hindernis bij het verkrijgen van het recht op werkloosheidsuitkeringen 
betreft het doorlopen van de wachttijd.89 Verder kunnen buitenlandse 
prestaties enkel in rekening worden gebracht indien zij binnen de grenzen 
van bilaterale en internationale verdragen uitgevoerd zijn.90 Voorlopig kunnen 
enkel onderdanen van Algerije, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, 
Macedonië, San Marino en Turkije91 92 in het buitenland vervulde arbeid in 
rekening brengen als arbeidstijd in de zin van de werkloosheidsreglementering. 
Het is ook mogelijk voor erkende vluchtelingen om activiteiten die zij in staten 
hebben verricht waarmee België verdragspartij is, in rekening te brengen als 
arbeidstijd.

Ten tweede vereist de werkloosheidsreglementering sinds 9 november 201693 
dat de erkende vluchteling daarenboven nog activiteiten als werknemer heeft 
verricht krachtens de Belgische regeling gedurende minstens drie maanden.94 
Deze bijkomende voorwaarde kaderde in een besparingsoperatie.

2.3.6. Rust- en overlevingspensioenen

Voor erkende vluchtelingen gelden dezelfde voorwaarden als voor Belgen 
om een pensioenuitkering te bekomen. De werknemer die in België te 
werk gesteld werd ter uitvoering van enige arbeidsovereenkomst95 of de 
zelfstandige96 die zijn activiteiten in België heeft uitgeoefend, heeft recht op 

(89) Art. 30 KB houdende de werkloosheidsreglementering.
(90) Art. 37, §2 KB houdende de werkloosheidsreglementering.
(91) http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t31.
(92) Y. Jorens, Sociale Zekerheid, Adm. Wegwijz. Voor Vreemd. Vluchtel. Migr., 71, 2005.
(93) KB van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 
130, 153 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot 
invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het KB van 
2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing 
van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking 
tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1in het KB van 
9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-
misbruikbepalingen, BS 20 september 2016, 63550.
(94) Art. 37, §2 KB houdende de werkloosheidsreglementering.
(95) Art. 1 KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, BS 27 oktober 1967, 11246.
(96) Art. 1 KB nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, BS 10 november 1967, 11840; art. 1 KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967, 8071.

380421_NL BTSZ 2017-4.indb   648 12/10/18   09:17



649

SOCIAALRECHTELIJKE POSITIE VAN DE ERKENDE VLUCHTELING IN BELGIE

pensioenuitkeringen. Deze redenering wordt bevestigd door het algemene niet-
discriminatiebeginsel97 van Belgen ten opzichte van vluchtelingen betreffende 
de sociale wetgeving.

Bij de berekening van de pensioenen ontstaan geen noemenswaardige 
problemen, wanneer de erkende vluchteling reeds (deels) een carrière in het 
land van herkomst achter de rug heeft. De Belgische pensioenregeling gaat 
ervan uit dat in deze gevallen de persoon in beide landen een gedeeltelijk 
pensioen kan bekomen.98 99

2.3.7. Gezinsbijslagen

Het criterium om recht te hebben op een vorm van gezinsbijslag, hangt niet af 
van de nationaliteit, maar wel (voornamelijk) van de plaats van tewerkstelling.100 
In 2014101 werden echter ook nieuwe verblijfsvoorwaarden gekoppeld aan het 
recht op kinderbijslag. Erkende vluchtelingen die tewerkgesteld en gevestigd 
zijn in België, hebben in principe recht op kinderbijslag. De gezinsbijslag 
kan evenwel gecombineerd worden met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 
werkloosheidsuitkeringen of pensioenen.

Zelfstandige erkende vluchtelingen kunnen eveneens recht hebben op 
bijslagen indien ze bijdragen betalen overeenkomstig de bepalingen i.v.m. de 
sociale zekerheid van zelfstandigen.102

Vanaf 1 januari 2019 zal de Vlaamse overheid de regie en uitbetaling van de 
kinderbijslag overnemen van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag 
(FAMIFED). De huidige regeling zal grote wijzigingen ondergaan, waardoor 
voor het bestek van dit artikel niet zal ingegaan worden op de details van deze 
bestaande regeling.

(97) Art. 24 Vluchtelingenverdrag.
(98) Art. 10bis, §1, 2° KB nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen.
(99) Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europees socialezekerheidsrecht, 
Brugge, die Keure, 70-73, 1997.
(100) Art. 1/1, 1° Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939, BS 22 december 1939.
(101) Wet van 4 april 2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 5 mei 2014, 36144.
(102) Art. 1/1, 2° Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939, BS 22 december 1939, 8702, 
j° art. 20, §1 KB nr. 38 houdende het sociaal statuut van zelfstandigen.
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2.3.8. Socialeminimumvoorzieningen

Naast de sociale verzekeringen die via het normale bijdragesysteem werken, kent 
België een groot aantal voorzieningen die bepaalde risico’s dekken, waarvan de 
uitkeringen niet afhankelijk zijn van de bijdragen. Deze uitkeringen worden 
gefinancierd door gemeenschapsmiddelen, waardoor deze niet automatisch 
openstaan voor elke vreemdeling die al dan niet op het Belgische grondgebied 
verblijft.103

Volgens een onderzoek van S. Carpentier104 blijkt dat vluchtelingen die éénmaal 
in het systeem van de sociale bijstand verzeild raken, moeilijk terug een plaats 
op de reguliere arbeidsmarkt vinden. Ze zijn dan ook oververtegenwoordigd 
in de cijfers van de leeflonen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW), vergeleken met andere categorieën vreemdelingen. Verder 
concludeert Carpentier dat wanneer vluchtelingen één keer genoten hebben 
van de prestaties van de sociale bijstand, zij ook sneller opnieuw (moeten) 
terugvallen op dit vangnet. Hieronder volgt een bespreking van de belangrijkste 
onderdelen van de socialeminimumvoorzieningen die al dan niet beschikbaar 
zijn voor erkende vluchtelingen.

a. Maatschappelijke integratie — leefloon
Het recht op maatschappelijke integratie, waaronder het leefloon, wordt 
geregeld door de wet van 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie.105 Tot de gerechtigden van het recht op maatschappelijke integratie 
horen niet enkel Belgen, de wet voorziet ook een expliciete bepaling voor 
erkende vluchtelingen106 en personen die de subsidiaire beschermingsstatus107 
genieten. Bovendien moeten de erkende vluchtelingen meerderjarig108 zijn, 

(103) S. Bouckaert, Sociale Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 47, 2012.
(104) S. Carpentier, Lost in Transition? Essays on the Socio-Economic Trajectories of Social Assistance 
Beneficiairies in Belgium, Antwerpen, onuitg. proefschrift, 12, 2016.
(105) Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 37 juli 2002, 33610.
(106) Art. 3, 3°, vijfde streepje wet maatschappelijke integratie.
(107) Art. 3, 3°, zesde streepje wet maatschappelijke integratie, n.a.v. een recente wetswijziging 
in juli 2016.
(108) Art. 3, 2° wet maatschappelijke integratie.
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niet over toereikende bestaansmiddelen109 beschikken, werkbereid110 zijn en 
voldoen aan de verblijfsvoorwaarden111 die de wet vooropstelt.

De invulling van de voorwaarde ‘werkelijke verblijfplaats in België’, wordt 
geregeld door het KB betreffende het algemeen reglement maatschappelijke 
integratie.112 Iedereen die gewoonlijk en bestendig (legaal!) op het grondgebied 
verblijft, zelfs als hij niet over een woonst beschikt of niet is ingeschreven 
in de bevolkingsregisters, wordt geacht zijn werkelijke verblijfplaats in 
België te hebben. De eis om een regelmatig verblijf te hebben in België werd 
aangevochten, maar werd bevestigd door de arbeidsrechtbank113 van Brussel. 
De verblijfsvoorwaarden zijn volgens de rechtbank in overeenstemming met 
Richtlijn 2004/38/EG (vrij verkeer en verblijf in de EU) en met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. Het arbeidshof van Brussel114 is 
van oordeel dat het KB van 11 juli 2002 geen extra voorwaarden oplegt om 
te voldoen aan het recht op maatschappelijke integratie. Volgens het hof is 
het logisch dat personen die niet regelmatig in België verblijven, uitgesloten 
worden van het recht op leefloon, omdat hun verblijfssituatie hoogst precair is.

Erkende vluchtelingen die erkend worden door het Hoog Commissariaat 
voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, maar niet beschikken over 
een geldig verblijfsrecht in de zin van art. 49 Vreemdelingenwet, kunnen geen 
aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie.115

b. Maatschappelijke integratie — tewerkstelling
Het OCMW kan zelf optreden als werkgever of op zoek gaan naar een 
andere geschikte werkgever bij deze vorm van maatschappelijke integratie. 
De bedoeling is om hulpbehoevende personen sneller zelf aan een eigen 

(109) Art. 3, 4° wet maatschappelijke integratie.
(110) Art. 3, 5° wet maatschappelijke integratie.
(111) Art. 3, 1° wet maatschappelijke integratie.
(112) KB van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie, BS 37 juli 2002, 33622.
(113) Arbrb. Brussel, 13 januari 2006, A.R. nr. 16.378/08, onuitg.; j° S. Bouckaert, Sociale 
Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 56, 2012.
(114) Arbh. Brussel, 13 september 2006, A.R. nr. 46.496, onuitg.; j° S. Bouckaert, Sociale 
Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 56, 2012
(115) Arbrb. Brussel, 18 oktober 2006, A.R. nr. 2.182/06, onuitg.; j° S. Bouckaert, Sociale 
Minimumvoorzieningen, AMV, 62, 66, 2012.
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inkomen te helpen, in plaats van een leefloon toe te kennen. Dit recht op 
tewerkstelling blijft behouden, zolang de betrokkene niet gerechtigd is op een 
sociale uitkering waarvan het bedrag minstens gelijk is aan het bedrag van het 
leefloon waarop hij volgens zijn categorie aanspraak zou kunnen maken.116

Voor personen die jonger zijn dan 25 jaar betreft deze vorm van maatschappelijke 
integratie overigens de enige mogelijkheid. Deze vorm van maatschappelijke 
integratie kan bestaan in de vorm van een arbeidsovereenkomst of een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat binnen een 
bepaalde periode zal leiden tot een arbeidsovereenkomst.117

c. Gewaarborgde gezinsbijslag
De gewaarborgde gezinsbijslag vormt een vangnet voor de erkende 
vluchtelingen die niet gerechtigd zijn op de gezinsbijslag onder het stelsel van 
de werknemers of de zelfstandigen. Iedere natuurlijke persoon die in België 
verblijft, kan voor de kinderen die uitsluitend of hoofdzakelijk te zijnen laste 
zijn, een aanvraag indienen om de toekenning van gewaarborgde gezinsbijslag 
te bekomen.118

De termijn van vijf jaar werkelijk en ononderbroken verblijf die normaal gezien 
geldt voor vreemdelingen opdat zij het recht op gewaarborgde gezinsbijslag 
zouden kunnen uitoefenen, geldt niet voor erkende vluchtelingen. Het recht 
op gewaarborgde gezinsbijslag ontstaat op de datum waarop de betrokkene 
de hoedanigheid van erkende vluchteling wordt toegewezen, maar niet in 
de periode die dateert ervoor, nl. tijdens de asielprocedure.119 Kandidaat-
vluchtelingen worden op die manier uitgesloten van het recht op gewaarborgde 
gezinsbijslag. Voor het overige moeten de erkende vluchtelingen die 
rechthebbende willen worden voldoen aan de voorwaarden, zoals die evenzeer 
gelden voor Belgen.

De gewaarborgde gezinsbijslag wordt slechts toegekend wanneer de erkende 
vluchteling over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. Hierbij worden 
alle bestaansmiddelen vanaf de in de wet bepaalde grens, ook deze van de 

(116) Art. 8 wet maatschappelijke integratie.
(117) Art. 6, §§1-3 wet maatschappelijke integratie.
(118) Art. 1 wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, BS 7 augustus 
1971, 9302.
(119) Arbh. Brussel 12 april 2002, J.T.T., 845, 16, noot O. De Leye, 2003.
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echtgenoot of persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt, in 
aanmerking genomen.

Het rechtgevende kind moet evenzeer aan alle voorwaarden voldoen. Ten 
eerste moet het kind ‘ten laste’ van de aanvrager zijn, maar er is geen bloed- of 
aanverwantschap vereist.120 Het al dan niet ten laste zijn van de aanvrager, 
houdt een feitenkwestie in. Zo beschouwde de arbeidsrechtbank van Brussel 
de voorwaarde voldaan in het geval van een gezin asielzoekers waarbij de 
aanvrager meer dan de helft bijdroeg in het onderhoud van het kind.121 Deze 
redenering volgt uit een wettelijk vermoeden, dat geldt tot het tegendeel 
aangetoond wordt, wanneer het kind ingeschreven is in het bevolkingsregister, 
op hetzelfde adres als dat van de ouders.

Voor het rechtgevende kind geldt evenzeer een verblijfsvereiste. In 
principe moet het kind vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag werkelijk en 
ononderbroken in België verbleven hebben. Voor gezinnen die op de vlucht 
zijn en erkend worden, zou dit een praktische inperking van het recht op 
gewaarborgde gezinsbijslag betekenen. Hierdoor lijkt strijdigheid met art. 24 
van het Vluchtelingenverdrag, nl. het niet-discriminatiebeginsel, niet ver af. 
De wetgever heeft daarom een vrijstelling van deze voorwaarde voorzien voor 
onder meer vluchtelingen en personen die de subsidiaire beschermingsstatus 
genieten.122

d. Inkomensgarantie ouderen (IGO)
De inkomensgarantie voor ouderen is een vangnet voor personen die de 
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar die door omstandigheden 
geen aanspraak kunnen maken op de pensioenregeling van de klassieke sociale 
zekerheid. Deze minimumvoorziening wordt geregeld door de wet van 22 
maart 2001.123

Erkende vluchtelingen behoren tot de groep van vreemdelingen die door de 
wet van 22 maart 2001 als gerechtigden beschouwd worden van het recht 

(120) Art. 2, 1°, a) wet gewaarborgde gezinsbijslag.
(121) Arbrb. Brussel 3 augustus 2007, AR nr. 11.728/09, onuitg.
(122) Art. 1, vijfde lid, 3° wet gewaarborgde gezinsbijslag.
(123) Wet van 22 maart tot instelling van een inkomensgarantie van ouderen, BS 29 maart 2001, 10244.
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op inkomensgarantie voor ouderen.124 Als voorwaarde geldt echter dat de 
gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.

Tot voor kort gold geen verplichte minimumduur van verblijf in België waaraan 
een aanvrager van de IGO moest voldoen. Aanvragen vanaf 1 september 
2017 zullen echter beoordeeld worden aan de hand van de verblijfsduur van 
de aanvrager. Deze nieuwe voorwaarde geldt voor alle aanvragers, waardoor 
erkende vluchtelingen hier aldus ook aan moeten voldoen. De gerechtigde op 
de inkomensgarantie moet vanaf 1 september 2017 zijn hoofdverblijfplaats in 
België hebben en gedurende ten minste tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar 
ononderbroken, een werkelijk verblijf in België gehad hebben. Voor aanvragen 
die dateren voor deze datum moest enkel het bestaan van een bestendig en 
daadwerkelijk verblijf aangetoond worden.125

Alle andere toekenningsvoorwaarden, nl. de leeftijdsvereiste en de vereiste van 
onvoldoende bestaansmiddelen, gelden evenzeer voor erkende vluchtelingen 
als voor Belgen.

e. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap
De tegemoetkomingen aan personen met een handicap omvatten drie 
elementen die door de wet van 27 februari 1987126 geregeld worden, nl. de 
inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Enkel specifieke categorieën vreemdelingen kunnen gebruik maken van 
de verschillende vormen van tegemoetkomingen, waaronder o.m. de 
onderdanen van EU-lidstaten, onderdanen van EER-lidstaten127 en ook 
erkende vluchtelingen128. Deze gelijkschakeling van erkende vluchtelingen 
vloeit voort uit het niet-discriminatiebeginsel van het Vluchtelingenverdrag.129 
Na een lange discussie in (inter)nationale rechtspraak, werd het personele 

(124) Art. 4 wet van 22 maart 2001.
(125) Art. 4 wet van 22 maart 2001.
(126) Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap, BS 1 april 1987, 4832.
(127) EER: de Europese Economische Ruimte.
(128) Arbh. Brussel 11 mei 1992, Rev.dr.etr., 192, 1992; T.Vreemd 1992, 269 j° S. Bouckaert, 
Sociale Minimumvoorzieningen, AMV, 62, p. 120, 2012.
(129) Art. 24 Vluchtelingenverdrag.
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toepassingsgebied van de wet van 27 februari 1987 uitgebreid tot alle personen 
die ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister.130

Vanaf 1 juli 2018 moet de aanvrager gedurende tien jaar, waarvan ten minste 
vijf jaar ononderbroken, een werkelijk verblijf in België gehad hebben.131 Deze 
verblijfsvereiste is het gevolg van een recente wetswijziging van 26 maart 2018.

2.3.9. Maatschappelijke dienstverlening

Het recht op maatschappelijke dienstverlening is niet afhankelijk van het 
bezit van de Belgische nationaliteit. De OCMW-wet132 voorziet dit recht “aan 
eenieder”. Voor kandidaat-vluchtelingen is een uitzondering voorzien, nl. de 
regeling van de materiële opvang. Het recht op maatschappelijke dienstverlening 
omvat financiële steun (in de vorm van o.m. leefgeld, huurtoelage, terug-
betaling van energiekosten, …) en sociale hulp (budgetbegeleiding).

2.3.10. Welzijnszorg

In tegenstelling tot de bovenvermelde sectoren van de sociale zekerheid, die 
ofwel deels ofwel volledig onder federale bevoegdheid ressorteren, behoort 
het welzijnsrecht tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen. De 
relevante sectoren van de welzijnszorg voor erkende vluchtelingen zijn het 
minderhedenbeleid, de bijzondere jeugdzorg, de bijstand aan personen met 
een handicap en de zorgverzekering.133

2.4. DE ZIN EN ONZIN VAN EEN APART SOCIAAL STATUUT

2.4.1. Voorstel Bart De Wever

Tijdens het hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015 stelde NVA-voorzitter B. 
De Wever voor om een apart sociaal statuut voor vluchtelingen in te voeren. 
De erkende vluchtelingen zouden dan niet meteen over alle sociale rechten 

(130) KB van 9 februari 2009 houdende wijziging van KB van 17 juli 2006 tot uitvoering van 
artikel 4, §2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap, BS 6 maart 2009.
(131) Art. 4 wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap, BS 1 april 1987, 4832, zoals gewijzigd door de wet van 26 maart 2018 betreffende de 
versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018.
(132) Art. 1 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, BS 5 augustus 1976, 9876.
(133) S. Bouckaert, Welzijnszorg, AMV, 57, p. 49, 2010.
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kunnen beschikken. De Wever klaagt de toestand aan waarbij vluchtelingen 
recht krijgen op verschillende prestaties van de sociale zekerheid (sensu lato), 
met inbegrip van de sociale bijstand) van zodra zij een erkenning hebben 
bekomen.134 Na een storm van kritiek werd het voorstel van tafel geveegd, 
waardoor nog geen concrete ideeën of wetsontwerpen besproken kunnen 
worden.135 Hieronder volgt een bespreking van de juridische (on)mogelijkheden 
om een dergelijk (hypothetisch) verschillend statuut in te voeren.

2.4.2. Verenigbaarheid met artikel 24 Vluchtelingenverdrag

Het Vluchtelingenverdrag schrijft voor dat de regelmatig op het grondgebied 
van de lidstaten verblijvende vluchtelingen op dezelfde manier behandeld 
moeten worden voor wat betreft de arbeidswetgeving en de sociale zekerheid.136 
Op die manier hebben erkende vluchtelingen dezelfde rechten en plichten als 
de nationale onderdanen. Het Vluchtelingenverdrag specifieert expliciet voor 
welke onderdelen van de sociale wetgeving het niet-discriminatiebeginsel van 
toepassing is.

Een apart sociaal statuut met verschillende rechten en plichten voor erkende 
vluchtelingen lijkt moeilijk verenigbaar met het niet-discriminatiebeginsel van 
art. 24 Vluchtelingenverdrag. Deze bepaling voorziet geen mogelijkheid om 
(wettelijke) uitzonderingen in te voeren, zoals de grondwet dat wel doet.

2.4.3. Verenigbaarheid met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

De Belgische grondwet verbiedt in principe niet dat Belgen en vreemdelingen 
op een andere manier behandeld worden. Iedere vreemdeling die zich op het 
grondgebied van België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen 
en goederen, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.137

Volgens Y. Jorens houdt deze bepaling in dat de gelijke behandeling van 
vreemdelingen en Belgen vooropstaat, maar dat de wetgever mogelijke 
uitzonderingen kan voorzien om een verschil in behandeling mogelijk te 
maken. Deze bepaling in de grondwet betekent volgens de auteur niet dat 

(134) http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-wever-wil-apart-sociaal-statuut-voor-vluchtelingen-
video/article-normal-597605.html, geraadpleegd op 24 april 2017.
(135) http://www.demorgen.be/binnenland/bakken-kritiek-op-voorstel-de-wever-voor-apart-
sociaal-statuut-vluchtelingen-b5a6bf0e/, geraadpleegd op 24 april 2017.
(136) Art. 24 Vluchtelingenverdrag.
(137) Art. 191 Gw.
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elk wettelijk onderscheid gelegitimeerd kan worden, maar evenmin dat elk 
wettelijk onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen strijdig zou zijn met de 
grondwet.138

Bij het opstellen van een nieuw ‘apart’ sociaal statuut voor vluchtelingen, zal 
dus rekening gehouden moeten worden met artikel 191 van de grondwet. 
Hierdoor zal elke specifieke wettelijke uitzondering moeten voldoen aan de 
legaliteits- en proportionaliteitsbeginselen. Elk onderscheid moet een grondige 
motivering bevatten, rekening houdend met het doel en de gevolgen van de 
maatregel.

3. TERUGKEER EN EXPORT VAN SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN

3.1. ALGEMEEN

Dit deel behandelt de (on)mogelijkheid om socialezekerheidsrechten te 
exporteren in geval van de terugkeer van vluchtelingen naar het land van 
herkomst. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden 
en modaliteiten van de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar het land 
van herkomst, met de hierbij horende bijstand.

3.2. VRIJWILLIGE TERUGKEER

3.2.1. Concept

Het concept vrijwillige terugkeer omvat de gevallen waarin een persoon naar 
zijn land van herkomst of een derde land terugkeert, waar hij toegelaten is 
om te verblijven op het grondgebied. Dit is een autonome beslissing van die 
persoon waarbij deze een beroep kan doen op een programma voor bijstand bij 
terugkeer, uitgewerkt door de overheid van het gastland.139

3.2.2. Cijfers

Het aantal kandidaat-vluchtelingen en andere migranten die vrijwillig 
terugkeren naar het land van herkomst, blijft stijgen. In 2016 keerden 4.267 

(138) Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europese socialezekerheidsrecht, 
Brugge, die Keure, 21, 1997.
(139) Zie de website van het Agentschap integratie & inburgering, op: http://www.kruispuntmi.
be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/
terugkeer/vrijwillige-terugkeer.
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personen terug naar hun land van herkomst via het “vrijwilligeterugkeer-
programma”. In 2015 bedroeg dit aantal 4.053 personen. Ongeveer de helft 
van deze personen kreeg hierbij materiële steun om zich opnieuw in hun land 
van herkomst te vestigen. De grootste aantallen van vrijwillig terugkerende 
personen, zijn terug te vinden bij Irakezen en Afghanen. Het gaat hierbij om 
asielzoekers.140

De overheid subsidieert141 hierbij organisaties zoals Caritas International en 
de Internationale Organisatie voor Migratie om deze terugkeer mogelijk te 
maken.

3.2.3. Bijstand bij vrijwillige terugkeer

Fedasil is bevoegd voor de coördinatie van de vrijwillige terugkeerprogramma’s. 
Samen met de hulp van de gesubsidieerde organisaties zoals Caritas 
International, heeft Fedasil een eigen beleid ontwikkeld in 2012, zonder 
aanwezig wettelijk kader. Zo zijn er nieuwe criteria geïntroduceerd om te 
bepalen welke categorieën van ogenaamde ‘terugkeerders’ een beroep kunnen 
doen op re-integratiesteun. Bijstand bij vrijwillige terugkeer bestaat op dit 
moment uit drie luiken: de bijstand bij terugkeer, de terugkeerpremie en de 
re-integratiesteun.142

a Bijstand bij terugkeer en terugkeerpremie
Een migrant die naar zijn land wil terugkeren en geen financiële middelen 
heeft om de terugreis te betalen, kan hiervoor steun vragen bij Fedasil. Fedasil 
zal dan samen met de Internationale Organisatie voor Migratie de kostprijs en 
de praktische organisatie van de terugreis op zich nemen. Hiervoor moet de 
migrant beschikken over een geldig internationaal paspoort.

(140) http://fedasil.be/nl/nieuws/retour-volontaire/vrijwillige-terugkeer-stijgende-lijn.
(141) Zie KB van 17 mei 2016 tot wijziging van het KB van 26 februari 2015 tot toekenning 
van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de 
coördinatie van de “Vrijwillige begeleide terugkeer”, BS 9 juni 2016, 35026.
(142) Zie Myria, Een nieuw kader voor het Belgisch terugkeerbeleid, Brussel, 2014.
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De terugkeerder krijgt een premie van 250 EUR per volwassene en 125 EUR 
per kind.143 Deze premie kan enkel verkregen worden, wanneer de migrant 
niet beschikt over een wettelijke verblijfsstatus.144

b. Re-integratiesteun
Wanneer de voorwaarden voldaan zijn, kan de terugkeerder bijkomende 
re-integratiesteun ontvangen voor een concreet terugkeerproject in het 
herkomstland. Het betreft een budget dat ingezet wordt voor individuele 
projecten in het herkomstland, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een eigen 
zaak of het volgen van een opleiding. Kandidaat-vluchtelingen, waaronder 
ook niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en andere kwetsbare personen, 
komen in aanmerking voor deze re-integratiemaatregelen.145 De basissteun 
voor volwassenen bedraagt 700 EUR, aangevuld met 350 EUR per kind. De 
aanvulling per dossier kan oplopen tot 1.500 EUR voor een concreet project.

c. Steun op basis van sociale situatie
Een vierde, complementaire vorm van steun is aangepast aan de sociale situatie 
en de gezinssamenstelling van de terugkeerder. De terugkeerbegeleider moet 
expliciet deze vorm van steun voorstellen op basis van de persoonlijke situatie 
van de betrokkene. Concreet kunnen families met kinderen tot 500 EUR 
per dossier extra verkrijgen. Hetzelfde geldt voor personen uit kwetsbare 
categorieën, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen, oudere personen, zieke 
personen, enz. Wanneer er bovendien sprake is van een uitzonderlijke situatie 
kan, mits motivering, maximum 1.000 EUR facultatief toegekend worden per 
dossier.146

3.3. EXPORT SOCIALE ZEKERHEID

In het geval van terugkerende vluchtelingen kunnen positieve en negatieve 
wetsconflicten ontstaan, nl. een persoon kan op grond van de criteria van de 
nationale wetgeving ofwel onder twee of meer socialezekerheidsregelingen 
vallen, ofwel onder geen enkele. Dit is te verklaren doordat ten eerste de 

(143) https://www.fedasil-hosting.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Terugkeer-_
en_reintegratieprogramma_tabel_2015.pdf.
(144) Zie brochure Fedasil op: http://fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/brochure_vt_
nl_druk_3_0.pdf, geraadpleegd op 28 april 2018.
(145) Ibid., 424.
(146) Ibid., 423.
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toepasselijkheid van de socialezekerheidswetgeving van zowel België, als 
in veel gevallen het land van herkomst, afhangt van het uitoefenen van een 
beroepsactiviteit op het grondgebied.147 Principieel is de Belgische sociale 
zekerheid niet meer van toepassing op erkende vluchtelingen die niet (meer) 
in België werkzaam zijn of wel in België werkzaam zijn maar in dienst 
zijn van een werkgever die noch in België gevestigd is, noch in België een 
exploitatiezetel heeft. EU-burgers, EER-burgers en Zwitserse onderdanen 
kunnen tevens genieten van een beter uitgewerkte regeling, maar de bespreking 
daarvan zou te ver reiken voor het onderwerp van dit artikel. Hieronder volgt 
een overzicht van de concrete regeling voor de (uitsluiting van) export van 
socialezekerheidsrechten voor terugkerende erkende vluchtelingen, per sector 
van de sociale zekerheid.

3.3.1. Werkloosheidsuitkeringen

Een van de toekenningsvoorwaarden van de werkloosheidsverzekering is de 
verplichting om zijn gewone woonplaats te hebben in België en hier ook 
effectief te verblijven.148 Deze voorwaarde op zich zorgt ervoor dat erkende 
vluchtelingen die (al dan niet vrijwillig) terugkeren naar het land van herkomst, 
hun werkloosheidsuitkeringen niet meer kunnen innen. Erkende vluchtelingen 
kunnen in de meeste gevallen geen beroep doen op internationale verdragen of 
Europese wetteksten die deze principiële niet-export zouden kunnen milderen.

3.3.2. Geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid

De ziekteverzekeringswet beperkt149 principieel het toepassingsgebied tot het 
Belgische grondgebied. In normale omstandigheden is het dus niet mogelijk 
dat teruggekeerde erkende vluchtelingen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
of terugbetalingen kunnen verkrijgen voor geneeskundige verstrekkingen. 
De ziekteverzekeringswet verleent echter de mogelijkheid aan de uitvoerende 
macht om uitzonderingen te voorzien.150 Het reeds vermelde Koninklijk Besluit 
van 3 juli 1996151 geeft een aantal — tijdelijke — situaties aan waarin arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen kunnen worden verleend of terugbetalingen 
kunnen worden verkregen voor prestaties die in het buitenland werden 
verricht. Het gaat o.m. over geneeskundige verstrekkingen tijdens vakantie of 

(147) W. van Eeckhoutte, Handboek Sociaal Recht II, 598-599, 2016.
(148) Art. 66 KB houdende de werkloosheidsreglementering.
(149) Art. 136, §1 Ziekteverzekeringswet.
(150) Art. 136, §1, tweede lid Ziekteverzekeringswet.
(151) Art. 294 KB 3 juli 1996.
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verrichtingen tijdens periodes van detachering. Deze tijdelijke situaties zijn niet 
relevant voor erkende vluchtelingen die permanent terugkeren naar het land 
van herkomst, waardoor het principe van niet-terugbetaling onverminderd 
blijft gelden.

3.3.3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

De arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling heeft alleen betrekking op 
situaties die in België plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. Beide wetten 
verwijzen voor hun toepassingsgebied naar de RSZ-wet, die een eigen criterium 
hanteert, nl. de plaats van tewerkstelling. In het geval van grensoverschrijdende 
vraagstukken, heeft België enkele internationale verdragen afgesloten, 
maar deze zijn niet relevant voor erkende vluchtelingen vermits geen enkel 
herkomstland van de meest voorkomende nationaliteiten op het lijstje van 
deze verdragen staat. In het geval waarin een erkende vluchteling in beide 
landen de gevolgen draagt van een arbeidsongeval of blootgesteld wordt aan 
de risico’s van een beroepsziekte, dan zal de arbeidsongevallenverzekeraar of 
het Fonds voor Beroepsziekten slechts tot uitkering overgaan voor de periode 
waarin de Belgische wettelijke regeling van toepassing was.152

3.3.4. Rust- en overlevingspensioenen

Het principe van niet-exporteerbaarheid van socialezekerheidsrechten wordt 
gemilderd in de pensioensector. In principe kunnen Belgen in elk geval hun 
Belgische pensioen in eender welk land opnemen.153 Zoals reeds uiteengezet, 
geldt voor erkende vluchtelingen een niet-discriminatiebeginsel154 voor wat 
betreft de sociale zekerheid, waardoor dezelfde mogelijkheden (en dus ook 
voorwaarden) voor zowel vluchtelingen als Belgen met betrekking tot de export 
van pensioenen mogelijk zijn.155 In de praktijk volstaat een bewijs van leven 
om de uitbetaling van de pensioenen in het herkomstland mogelijk te maken.

(152) Y. Jorens, De rechtspositie van niet-EU-onderdanen in het Europees socialezekerheidsrecht, 
Brugge, die Keure, p. 106, 1997.
(153) Art. 18bis KB nr. 50 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968, 441.
(154) Art. 24 Vluchtelingenverdrag.
(155) Zie ook voor andere vreemdelingen: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/foreigner/
paymentpension/paginas/default.aspx.
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3.3.5. Gezinsbijslag

Sinds de koppeling van verblijfsvoorwaarden aan het recht om gezinsbijslag 
te verkrijgen, is het niet meer mogelijk voor rechthebbende, erkende 
vluchtelingen om de gezinsbijslag in het buitenland te innen.

In principe kunnen kinderen van werknemers of zelfstandigen die worden 
opgevoed of lessen volgen buiten België, geen recht doen verkrijgen op 
kinderbijslag.156 In sommige gevallen is het wel mogelijk dat de rechtgevende 
kinderen zich in het buitenland bevinden, terwijl de ouder in België de 
kinderbijslag ontvangt. Het gaat hierbij om tijdelijke situaties zoals vakanties, 
studies in EU-landen of verblijf in een andere EU-lidstaat om medische 
redenen, waardoor deze uitzonderingen in principe niet relevant zijn voor 
kinderen van erkende vluchtelingen die terugkeren naar of achtergebleven 
zijn in het land van herkomst. Erkende vluchtelingen kunnen een aanvraag 
doen bij de bevoegde minister (of eerder de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid) om het recht op gezinsbijslag te blijven ontvangen, wanneer de 
rechtgevende zich in het buitenland bevindt. De FOD Sociale Zekerheid 
zal al dan niet een vrijstelling verlenen in het geval van ‘behartigenswaardige 
gevallen.’

4. BESLUIT

Uit het cijfermateriaal hierboven blijkt dat vluchtelingen het vaak moeilijk 
hebben om zich te integreren in onze maatschappij. De eerste jaren sinds 
de aankomst van de vluchtelingen, vinden ze geen of nauwelijks vast werk, 
waardoor ze een beroep moeten doen op de systemen van de sociale bijstand. 
De arbeidsbemiddelingsdiensten, zoals bijvoorbeeld de VDAB, hanteren 
weliswaar de slogan ‘integration through work’, maar er is nog een lange weg te 
gaan. Recente wetswijzigingen die het verblijfsrecht van erkende vluchtelingen 
automatisch beperken met verlengingsmogelijkheid, in tegenstelling tot het 
vroegere onbeperkte verblijfsrecht, zullen naar alle waarschijnlijkheid de 
integratie van vluchtelingen niet bevorderen.

Bij het hoogtepunt van de huidige asielcrisis in 2015 rezen stemmen om de 
bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag te wijzigen of op te heffen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat het Vluchtelingenverdrag echter is opgesteld met 
het idee om op een hele reeks van situaties van toepassing te kunnen zijn. 

(156) Art. 52 AKBW.
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De definitie van het concept ‘vluchteling’ is bewust vaag gehouden om te 
vermijden dat door een al te specifieke definitie mensen door de mazen van het 
net zouden glippen. De meeste verwarring heerst echter over de inhoud van 
het Vluchtelingenverdrag. Sommige voorstellen om het verdrag op te heffen of 
te wijzigen zijn gebaseerd op het foutieve idee dat het verdrag een onbeperkt 
verblijfsrecht gunt aan alle personen op de vlucht. Het verdrag legt een loutere 
verplichting op aan de lidstaten om vluchtelingen niet terug te sturen naar het 
land van herkomst, het zgn. non-refoulement-beginsel.

Een tweede groep voorstellen die in volle migratiecrisis gelanceerd werd, had 
betrekking op de sociale rechten en plichten van (kandidaat-)vluchtelingen. 
De grote aantallen vluchtelingen zouden voor een grote druk zorgen op de 
financiering van de sociale zekerheid, maar exacte berekeningen zijn echter 
niet beschikbaar. Dankzij het Vluchtelingenverdrag kunnen (erkende!) 
vluchtelingen op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden genieten 
van de sociale bescherming als nationale onderdanen. Dit betekent concreet 
natuurlijk ook dat zij de benodigde bijdragen moeten betalen vooraleer zij 
aanspraak kunnen maken op de uitbetaling van enige prestaties. In de praktijk 
blijkt het halen van de voorwaarden van deze prestaties vaak een struikelblok 
voor erkende vluchtelingen die net in het opvangland zijn aangekomen, 
aangezien zij nog geen bijdragen hebben betaald of nog onvoldoende 
arbeidsdagen hebben. Voor wat betreft asielzoekers die in afwachting zijn van 
een definitieve beslissing m.b.t. hun status, gelden strenge beperkingen voor 
wat betreft de toegang tot de reguliere sociale bijstand. Een volledig apart 
sociaal statuut voorzien voor (kandidaat-)vluchtelingen blijkt in de praktijk 
moeilijk haalbaar door de mechanismen van het niet-discriminatiebeginsel 
van het Vluchtelingenverdrag en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
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In deze rubriek worden bondige ingezonden stukken met een kritische of reflecterende inhoud gepubliceerd.

De teksten geven een waardegedreven antwoord, reactie of opinie weer en vertrekken vanuit één of meer 

beargumenteerde stellingen, waarbij ook bronnen worden vermeld.

Er is ruimte voor persoonlijke beschouwingen en deze teksten dienen niet aan dezelfde vereisten te voldoen 

wat betreft documentatie of verwijzing zoals de reguliere artikelen.

De inhoud van de teksten geeft niet noodzakelijk het standpunt of de mening van de Federale Overheidsdienst 

Sociale Zekerheid weer.
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FORUMTEKST

PREVENTIE EN SOCIALE 
ZEKERHEID: ‘BACK TO THE 
FUTURE’1

DOOR GIANNI LOOSVELDT
Voormalig (1997-2003) wetenschappelijk medewerker Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

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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