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75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID – 
TOESPRAAK*1

DOOR MAGGIE DE BLOCK
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Goedemiddag allemaal,

Vooreerst wil ik het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in het 
bijzonder de heer Paul Soete, bedanken om het initiatief te nemen om hier op deze 
toch wel bijzondere plaats, samen even stil te staan bij de 75ste verjaardag van onze 
sociale zekerheid (- 8 dagen want besluitwet dateert van 28 december 1944).

Inderdaad, “onze sociale zekerheid” want “sociale zekerheid is iets van ons, van ons 
allemaal”. Sommigen van jullie hebben waarschijnlijk door dat ik dit heb overgenomen 
van de website “75 jaar sociale zekerheid”.

De website van 75 jaar sociale zekerheid illustreert duidelijk de geschiedenis van onze 
sociale zekerheid en de evolutie ervan in de tijd.

Jongeren die vandaag de vraag krijgen wat het belang is van de sociale zekerheid, zullen 
waarschijnlijk antwoorden met (stilte) ‘euh...’

Voor de andere generaties, die van mijn grootouders bijvoorbeeld, was het heel 
duidelijk wat de voordelen zijn.

Een moderne samenleving zorgt voor zekerheid op sleutelmomenten in het leven van 
haar burgers: bij een geboorte, verdiende rust op het einde van een drukke carrière of 
bij tegenslag.

De sociale zekerheid heeft zich bewezen als een instrument in de strijd tegen armoede 
en inkomensverlies. Zo hebben we tijdens de financiële crisis dankzij onze sociale 
zekerheid veel minder banen verloren dan andere Europese landen. Ons systeem bleek 
een goed vangnet.

Naast een vangnet, moet onze sociale zekerheid meer een springplank worden. Een  
sociale zekerheid die beschermt én activeert. Daar ben ik persoonlijk heel hard mee 
bezig. Sinds 1999 als parlementslid en de afgelopen jaren als minister. Ik geef twee 
voorbeelden:

* Toespraak gehouden in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 20 december 2019, ter gelegenheid van 
de viering van 75 jaar sociale zekerheid en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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�	In België hebben werknemers, ambtenaren en zelfstandigen aparte statuten op het 
vlak van sociale bescherming. Vallen die verschillen nog te rechtvaardigen? Vanuit 
onze samenleving weerklinkt de vraag naar een gelijk sociaal statuut voor iedereen 
die werkt steeds luider.

�	Onze arbeidsmarkt evolueert razendsnel onder invloed van de digitalisering. Er 
gaan in bepaalde sectoren enorm veel banen verloren terwijl andere vacatures open 
blijven en er elders nieuwe jobs worden gecreëerd. We moeten onze arbeidsmarkt 
beter voorbereiden op deze veranderingen. Wanneer men weet dat er banenverlies 
dreigt in bepaalde sectoren, moet men bijvoorbeeld voorzien in de begeleiding van 
de werknemers naar andere sectoren.

Werknemers vrezen dat ze niet meer zullen meekunnen op die veranderende 
arbeidsmarkt. Dat zorgt voor onzekerheid. Dit vormt een risico dat moet opgevangen 
worden door onze sociale zekerheid.

Daarom ben ik voorstander van de mogelijkheid om 2 jaar opleiding te kunnen volgen 
tijdens een carrière. Zo kunnen werknemers groeien, vaardigheden ontwikkelen en 
vlotter hun weg vinden naar nieuwe functies of vacatures.

Onze sociale zekerheid speelt dus een cruciale rol in ons politiek model. Wij zien het 
niet enkel als een uitgavenpost, maar als een instrument dat aan de basis ligt van het 
functioneren van ons land en het welzijn van onze burgers.

De 75ste verjaardag van onze sociale zekerheid is een goede gelegenheid om hierover 
na te denken. Het Belgische systeem dient vaak als voorbeeld in het buitenland, maar 
ik ben me ervan bewust dat ons werk niet af is.

Onze sociale zekerheid moet mee met haar tijd. Ze zal zich aanpassen aan een 
veranderende samenleving.

Het succes van ons stelsel van sociale zekerheid hangt af van hoeveel mensen er 
werken. Vooraleer de welvaart verdeeld kan worden, moet ze eerst gecreëerd worden 
en voldoende groot zijn.

Dat houdt in dat de sociale zekerheid mensen ook moet activeren. Dat uitkeringen 
terechtkomen bij mensen die het nodig hebben en misbruiken worden aangepakt. 
Het optrekken van de werkzaamheidsgraad en het verhogen van het aantal mensen dat 
bijdraagt aan het systeem, zie ik dan ook als één van de grote uitdagingen voor onze 
sociale zekerheid. Ik dank u voor de aandacht.
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