
391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   1391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   1 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



ISSN 0775-0234
Wettelijk depot: D/2020/11.857/1

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende teksten of voor 
de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron.
De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het 
standpunt of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid.

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   2391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   2 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



INHOUD

75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID

75 JAAR MODERNE SOCIALE ZEKERHEID EN 75STE VERJAARDAG VAN DE  
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 383
KOEN SNYDERS

75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID – TOESPRAAK 385
MAGGIE DE BLOCK

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 75 JAAR – TOESPRAAK 387
PAUL SOETE

75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS 389
KOEN CABOOTER, JEAN DE BREUCK, WIEN DE GEYTER, ANNE LEONARD, KOEN MEESTERS, SABINE SLEGERS,
JEAN-FRANÇOIS TAMELLINI, CELIEN VANMOERKERKE, CATHERINE VERMEERSCH EN JAN VOCHTEN

DE (R)EVOLUTIE VAN SOCIALE ZEKERHEID: VAN 1944 TOT NU 395
KOEN VLEMINCKX

75 JAAR WEG VAN HET SOCIAAL PACT. EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN 
DE SOCIOTECHNISCHE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE 423
RAPHAEL VAN LERBERGE

ARBEIDSRE-INTEGRATIE

TERUG AAN HET WERK MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE VISIE VAN ZORGVERLENERS EN
ERVARINGSDESKUNDIGEN OVER HET INDIVIDUELE PLAATSING & STEUN (IPS) MODEL 453
ANKE BOONEN

ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA

EUROPEES DIGEST – INTERNATIONAAL DIGEST 503
BORIS FRONTEDDU EN DENIS BOUGET

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   379391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   379 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   380391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   380 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID

75 JAAR MODERNE SOCIALE ZEKERHEID EN 75STE VERJAARDAG VAN DE RIJKSDIENST
VOOR SOCIALE ZEKERHEID 383

75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID – TOESPRAAK 385

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 75 JAAR – TOESPRAAK  387

75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS 389

DE (R)EVOLUTIE VAN SOCIALE ZEKERHEID: VAN 1944 TOT NU 395

75 JAAR WEG VAN HET SOCIAAL PACT. EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE 
SOCIOTECHNISCHE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE 423

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   381391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   381 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   382391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   382 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



383

75 JAAR MODERNE SOCIALE 
ZEKERHEID EN 75STE VERJAARDAG 
VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID*1

DOOR KOEN SNYDERS
Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Mevrouw de Minister,
Mijnheer de procureur-generaal,
Dames en heren volksvertegenwoordigers,
Dames en heren in al uw titels en hoedanigheden,

Namens de leden van het Beheerscomité en de medewerkers van de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid (RSZ) mag ik u van harte verwelkomen op deze plechtigheid naar 
aanleiding van 75 jaar moderne sociale zekerheid en tegelijkertijd ook de viering van 
de 75ste verjaardag van de RSZ.

Inderdaad, het is driekwart eeuw geleden dat het “Ontwerp van overeenkomst voor 
sociale solidariteit” tot stand kwam. Deze ontwerpovereenkomst is meer dan terecht 
de geschiedenis ingegaan als “Het Sociaal Pact van 1944” en was het resultaat van 
een jarenlang geheim overleg binnen een comité met vertegenwoordigers van de 
werknemers en werkgevers, en dat in volle oorlogstijd. Het comité startte zijn 
werkzaamheden reeds in oktober 1941 en vergaderde hoofdzakelijk op de zetel van 
Fabrimetal in de Lakenweversstraat.

Naarmate de oorlog evolueerde, beseften de onderhandelaars ongetwijfeld meer en 
meer dat België, na de oorlog, dringend nood zou hebben aan het herstel van de 
koopkracht van de bevolking en aan een stabiel sociaal stelsel dat zekerheid en rust kon 
brengen in de samenleving. Zij geloofden ook dat sociale akkoorden zouden bijdragen 
tot een gunstig economisch klimaat, hetgeen essentieel was voor de heropbouw en de 
naoorlogse economische ontwikkeling.

Op 22 april 1944 sloten de onderhandelaars hun “ontwerp van overeenkomst voor 
sociale solidariteit”. Het woord “Ontwerp” was toegevoegd, omdat de onderhandelaars 
niet formeel gemandateerd waren om zulk akkoord te sluiten.

Het was een document “authentiquement belge”, “een werk van gezond verstand”. 
Vooreerst bevatte de tekst een hele reeks aanbevelingen over dringende maatregelen 
met betrekking tot herstel van de lonen, de prijzen van levensmiddelen, de geleidelijke 
afbouw van de rantsoeneringen, de muntpariteit enz.

* Openingstoespraak in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 20 december 2019, ter gelegenheid van 
de viering van 75 jaar sociale zekerheid en de 75ste verjaardag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3E TRIMESTER 2019

Maar vandaag zijn voor ons vooral onderdelen van belang, die handelen over de sociale 
zekerheid der arbeiders en de beginselen en methodes van paritaire samenwerking.

Er werd voorzien in een veralgemeend en verplicht stelsel van sociale zekerheid voor 
alle werknemers. De werkloosheidsverzekering werd toegevoegd. Men wilde geen 
staatssysteem, maar wel openbare instellingen onder paritair beheer en samenwerking 
met vrije private organisaties voor de concrete uitvoering van de sociale zekerheid.

Voor de financiering koos men voor sociale bijdragen, berekend op het loon en daartoe 
moest er een nieuwe instelling worden opgericht: de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid (RMZ), thans RSZ.

Het Pact ging ook uit van het integraal herstel van de parlementaire democratie 
maar was ook tegelijkertijd een programma om deze te hervormen. Voortaan zou het 
politiek beleid ook moeten steunen op de institutionele betrokkenheid van de sociale 
partners, die worden erkend als representatieve vertegenwoordigers van werknemers 
en werkgevers.

Het ontwerp van overeenkomst werd via de Inlichtingendienst in mei 1944 naar de 
regering in Londen doorgestuurd, maar er werd nooit op gereageerd.

Op 14 oktober 1944, kort na de bevrijding van Brussel, werd in dit Huis de Nationale 
Arbeidsconferentie georganiseerd o.l.v. Eerste minister Hubert Pierlot. Het ontwerp 
van overeenkomst stond evenwel niet op de dagorde. Tijdens de schorsing van de 
zitting, op vraag van de sociale partners, gaven de leden van het comité de nodige 
uitleg aan de premier, die – naar verluidt – volledig uit de lucht viel.

In extremis werd “het ontwerp van overeenkomst” toegevoegd aan de slotresoluties 
en zo effende deze Arbeidsconferentie het pad voor de opmaak van de Besluitwet met 
betrekking tot de sociale zekerheid van de arbeiders.

Dit betekent niet dat dit pact overal op steun kon rekenen. De onderhandelaars 
beseften dat hun pragmatische visie voor de enen veel te ver ging en voor anderen niet 
ver genoeg. Om een impasse te vermijden was dus een snelle concretisering geboden 
en ook de regering begreep dit.

Op 28 december 1944 – het Ardennenoffensief woedt ten volle – wordt de Besluitwet 
door prins Karel ondertekend. ’s Anderendaags blijft men op het Kabinet van Achille 
Van Acker tot diep in de nacht wakker tot men de absolute zekerheid heeft dat de 
wet op 30 december gepubliceerd wordt. De nationale pers heeft op dat ogenblik 
weinig aandacht voor dit gebeuren. Logisch want de Tweede Wereldoorlog komt in 
een kritische eindfase. En toch werd er in die dagen Belgische sociale geschiedenis 
geschreven.

Wij zijn de Kamer van volksvertegenwoordigers dan ook zeer dankbaar voor het feit 
dat zij ons het voorrecht geeft om 75 jaar moderne sociale zekerheid op deze plaats te 
kunnen herdenken.
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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.

 

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   386391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   386 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



387

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE 
ZEKERHEID 75 JAAR – TOESPRAAK*1

DOOR PAUL SOETE
Voorzitter van het beheerscomité RSZ

Mevrouw de Minister, Mijnheer de procureur-generaal, Dames en heren 
volksvertegenwoordigers, Beste collega’s en genodigden,

Zoals u kon vernemen van Koen Snyders, zijn we 8 dagen te vroeg om de 75ste 
verjaardag van de Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
te vieren. Maar gezien het eindejaarsverlof en de mogelijkheid om deze gebeurtenis in 
dit parlement te kunnen vieren, doen we dit dus iets vroeger.

De geschiedenis van deze wet en vooral de voorbereiding ervan maakt historici altijd 
gelukkig. Als er één punt is waarover ze het eens zijn, dan is het dat dit het resultaat 
was van lange, geheime discussies.

Geheimhouding is nu een term die doet dromen, in een wereld waar alles onder 
permanente aandacht van de media, met name de sociale media, gebeurt.

Het is trouwens via deze media dat we deze week een campagne hebben gelanceerd 
die de troeven van onze sociale zekerheid in de verf zet. Natuurlijk kunnen we de 
tekortkomingen ervan en, volgens sommigen, de dode hoeken ervan betreuren. 
Maar als we onszelf vergelijken met andere landen, kunnen we ook trots zijn op onze 
sterktes. Dankzij deze besluitwet zijn we wellicht een van de best presterende landen, 
een van de meest egalitaire landen, of zelfs een van de landen met de beste balans 
tussen werk en privéleven. Kortom, onze sociale zekerheid kan worden voorgesteld als 
deel van het werelderfgoed. In die zin is een vergelijking die vaak terugkomt, en soms 
van bronnen waarvan men het het minst verwacht, de vergelijking met een kathedraal. 
Een kathedraal die tot nu toe de jaren goed heeft doorstaan, maar toch nood heeft aan 
bescherming tegen vernietiging en rampen.

Anderen zien onze sociale zekerheid meer eigentijds als een deel van onze sport- 
en vrijetijdsuitrusting. Zo wordt ze soms beschreven als hangmat, als vangnet, als 
springplank, of als trampoline.

Maar het meest verwant voel ik me met beschrijvingen die de sociale zekerheid situeren 
in de culinaire sfeer. Wat aansluit bij onze Bourgondische natuur. Met verwijzingen 
naar het cappuccinomodel, naar het donutmodel, naar het frietmodel of nog naar 

* 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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het pizzamodel. Telkenmale vanuit de insteek dat er naast een solide en zo mogelijk 
uniforme bodemlaag, meerdere bijkomende lagen, vullingen of aanvullingen mogelijk 
zijn. Die met het pizzamodel een schier oneindig aantal variaties mogelijk maken. 
Wellicht inspiratie voor beleidsmakers die graag kwistig nieuwe statuten bedenken.

Wat ook het ideale model mag zijn, vaststelling is wel dat onze sociale zekerheid 
geen vaste verworvenheid is en dat er belangrijke uitdagingen zijn die onvermijdelijk 
aangepakt moeten worden. De effecten van globalisering, demografische ontwikkeling 
met de vergrijzing en de migratie, digitalisering en mogelijke effecten van de 
klimaatverandering.

Het is een challenge voor de sociale partners die nog steeds ruim twee derde via 
bijdragen op het loon financieren, en voor de respectieve regeringen om hiervoor de 
noodzakelijke maatregelen of laten we zelfs zeggen ingrepen, te realiseren.

Daarbij kunnen ze rekenen op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Een 
instelling die vandaag zorgt voor de inning van ruim 60 miljard bijdragen bij 4 miljoen 
werknemers en ongeveer 250.000 werkgevers. En dat is dan zonder de provinciale en 
lokale besturen gerekend. Een instelling die zich permanent aanpast aan de groeiende 
complexiteit van het economische en sociale gebeuren. Zelfs meer dan dat, die er in 
slaagt zich aan te passen aan het politiek gebeuren.

Zelf heb ik nog de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (RMZ) gekend, 
maar ik kan u verzekeren dat, behalve de koffie, niets onveranderd is gebleven in deze 
instelling. Door de digitalisering innig te omarmen zelfs voor ze was geboren. Want 
de wil om voorloper te zijn in de technologische transitie ligt in de genen van de RSZ. 
Van voorloper met ponskaarten tot voorloper met ‘Artificiële Intelligentie’, die nu, 
bijvoorbeeld, mogelijk maakt om de sociale fraude in een vroeg stadium te ontdekken 
of het nu fictieve tewerkstelling of onrechtmatige uitkeringen betreft.

Dit alles is ook mogelijk gemaakt door de invoering van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid (KSZ), die de structuren van de sociale zekerheid hun tweede jeugd 
heeft gegeven. En door de intense samenwerking met drieduizend andere actoren, 
waaronder in de eerste plaats de uitkeringsorganismen en de sociale secretariaten. 
Er staat nu een krasse 75 jaar oude unieke en performante operator klaar. Ver van 
levensmoe, resultaatgericht, organisatorisch wendbaar en gereed voor de toekomst. 
Met een schatkamer aan data die ter exploitatie kan worden gebruikt en aangeboden.

Met deze troeven stelt de RSZ zich ten dienste van de maatschappij. Klaar om de 
ambitieuze operationele uitdagingen van de toekomst aan te gaan. In de hoop dat een 
constructieve dialoog de basis kan leggen voor een sociale zekerheid op maat van de 
behoeften van iedereen.

Ik dank u.

   _________________________________
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75 JAAR SOCIALE ZEKERHEID VOOR 
WERKNEMERS*1

DOOR KOEN CABOOTER, JEAN DE BREUCK, WIEN DE GEYTER, ANNE LEONARD, 
KOEN MEESTERS, SABINE SLEGERS, JEAN-FRANÇOIS TAMELLINI, CELIEN 
VANMOERKERKE, CATHERINE VERMEERSCH EN JAN VOCHTEN 
De leden van het beheerscomité die de werknemers- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigen

Vijfenzeventig jaar geleden, op 28 december 1944, werd in Brussel de “Besluitwet 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders” ondertekend door Achille 
Van Acker, Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg. Op het moment dat nog volop 
werd gestreden om onze soevereiniteit over ons gehele grondgebied te vestigen, werd 
daarmee de basis gelegd voor onze naoorlogse sociale zekerheid. Veel van de centrale 
principes van onze huidige sociale zekerheid vinden hun oorsprong in deze Besluitwet.

Uit de begeleidende voordracht aan de regent blijkt dat men hiermee ons land wou 
laten aansluiten bij een algemene beweging van democratische landen die door 
de uitbreiding van de sociale zekerheid tot een rechtvaardigere verdeling van de 
economische vooruitgang wilden komen. Alhoewel er reeds tijdens het interbellum 
sociale verzekeringen bestonden, waren deze nog vaak vrijwillig en ontoereikend. 
De Besluitwet maakte de sociale verzekeringen algemeen verplicht voor werknemers 
en verbeterde de kwaliteit van de uitkeringen, prestaties zoals gezondheidszorg 
en de financiering ervan. Het systeem werd opgebouwd rond de financiering uit 
verplichte sociale bijdragen te betalen door werkgevers en werknemers. Het recht 
op socialezekerheidsuitkeringen en de terugbetaling van prestaties waren verbonden 
aan deze bijdrageplicht. De inning van die bijdragen werd gerationaliseerd door 
de oprichting van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, die voortaan 
de bijdragen voor alle takken zou innen en verdelen. Die Rijksdienst, de huidige 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), zou net als de andere op te richten openbare 
instellingen van de sociale zekerheid, paritair worden beheerd door vertegenwoordigers 
van erkende werkgevers- en werknemersorganisaties.

De Besluitwet was immers het resultaat van het “ontwerp van overeenkomst tot 
sociale solidariteit” dat tijdens de oorlog in ons bezette land clandestien en informeel 
werd onderhandeld door een comité van werknemers en werkgevers, ondersteund 
door ambtenaren die door de bezetter uit hun ambt werden ontzet. Ze werden 
verbonden door hun vertrouwen in de kracht van het sociaal overleg als een essentiële 
voorwaarde om de naoorlogse economische en sociale wederopbouw van het land 
tot een goed einde te brengen. Die ambitie werd ver overstegen want hun “ontwerp 

* Gezamenlijke verklaring van de sociale partners waarin zij de uitgangspunten van de sociale zekerheid 
bevestigen, gepresenteerd 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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van overeenkomst” werd een “sociaal pact” dat ons land op weg zette naar een lange 
periode van economische groei, productiviteit en sociale vooruitgang. Het herstelde 
de sociale cohesie en zorgde voor een draagvlak voor economische vooruitgang. Naast 
het sociaal overleg werd de sociale zekerheid hiermee een essentiële component van 
ons sociaaleconomische model.

Ons land werd hiermee een pionier in het realiseren van inclusieve economische 
groei. Om duurzaam te zijn moeten de vruchten van de economische groei worden 
gedeeld door brede lagen van de bevolking. Dit is een stelling die de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vandaag de dag onderschrijft 
en promoot.

DE SOCIALE ZEKERHEID VANDAAG 
Door onder meer ons socialezekerheidsmodel wordt de economische groei in ons 
land meer verspreid over de bevolkingsklassen dan in andere geïndustrialiseerde 
landen. De sociale zekerheid is essentieel voor de toegang tot kwaliteitsvolle zorg en 
inkomensvervanging bij loonverlies of ouderdom en de preventie van inkomensarmoede. 
Sociaal overleg en sociale zekerheid creëren daarbij een draagvlak voor economische 
groei en verhogen de weerbaarheid van de economie. Het laat ons toe om wendbaar 
om te gaan met transities en stabiliseert de economie in tijden van crisis. Het verhoogt 
de voorspelbaarheid die essentieel is voor een gunstig investeringsklimaat.

Onze Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) worden paritair beheerd 
en genieten van een relatief grote autonomie. Ze beheren onze sociale zekerheid op een 
efficiënte en dynamische manier. Op vlak van informatisering van processen, digitale 
communicatie en dienstverlening aan werkgevers, werknemers en burgers, zijn onze 
instellingen voorlopers en uitblinkers op internationaal vlak.

We mogen als sociale partners, als werknemers en als werkgevers, trots zijn op deze 
verwezenlijking. Op dit levende monument. Maar elke generatie heeft de plicht het 
systeem waar nodig aan te passen aan de uitdagingen en noden van haar tijd. Net 
als vijfenzeventig jaar geleden willen de sociale partners hun verantwoordelijkheid 
opnemen om de budgettaire houdbaarheid en de sociale doelmatigheid van de sociale 
zekerheid naar de toekomst toe te waarborgen.

In dat kader onderschrijven wij deze verklaring.

EEN TOEKOMSTGERICHTE SOCIALE ZEKERHEID  
Een toekomstgerichte sociale zekerheid omarmt meerdere generaties en zorgt voor 
welvaart en welzijn voor de kinderen van vandaag en morgen.

Net als 75 jaar geleden staan we als sociale partners ook nu voor een groot aantal 
uitdagingen. Zo worden we geconfronteerd met globalisering, sociologische 
veranderingen, internationale spanningen, digitalisering, klimaatverandering en 
migratie. De vergrijzing, in combinatie met de uittreding van de babyboomgeneratie 
en de toename van de levensverwachting zorgen onvermijdelijk voor een verhoging 
van de uitgaven voor pensioenen, de gezondheidszorg en de ziekte-uitkeringen. Ook 
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het beschermingsniveau van bepaalde groepen zoals bijvoorbeeld eenoudergezinnen is 
een aandachtspunt.

Die uitdagingen moeten op ons niveau aangepakt worden, maar moeten gekaderd 
worden binnen de afspraken en ambities die Europees en internationaal zijn vastgelegd.

EEN DUURZAME SOCIALE ZEKERHEID  
Een duurzame sociale zekerheid vergt dat gezamenlijk zowel naar inkomsten als 
uitgaven gekeken wordt.

Er dient te worden nagegaan hoe de financieringsbasis van de sociale zekerheid 
voldoende duurzaam kan worden gemaakt om de verschillende uitdagingen aan te 
gaan, zowel op korte als op lange termijn. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende 
inkomsten structureel en voorspelbaar zijn.

Tegelijk dient er te worden onderzocht hoe de uitgaven kunnen worden beheerst, zodat 
deze sporen met de draagkracht van onze economie. Daarbij is het samen inzetten op 
een hogere werkzaamheid belangrijk.

Het is ook onvermijdelijk dat gekeken wordt naar de opportuniteit van diverse 
uitzonderingsregelingen. Waar een uitzonderingsregime haar finaliteit mist of niet 
langer legitiem is, dient men bij te sturen of te schrappen. Dit geldt zowel voor 
gunstregimes inzake beroepsgroepen, arbeidsvormen, als alternatieve vormen van 
verloning. Als sociale partners gaan we hierover de dialoog aan, rekening houdend 
met de financiële impact op werkgever en werknemer.

EEN CULTUUR VAN MONITORING EN EVALUATIE 
De budgettaire situatie dwingt ons om systematisch te kijken naar de doelmatigheid 
van de binnen de sociale zekerheid genomen maatregelen, zowel aan financieringszijde 
als aan uitgavenzijde. We moeten de potentiële impact van maatregelen, zowel op de 
sociale doelmatigheid als op de budgettaire houdbaarheid, vooraf grondig evalueren. 
We moeten zoveel mogelijk vermijden dat men dure maatregelen neemt die ongewenste 
resultaten produceren en achteraf moeilijk bij te sturen of terug te schroeven zijn. 
Maatregelen die, ondanks eventuele bijsturing, niet het gewenste resultaat blijven 
hebben, durven schrappen en de vrijgekomen middelen benutten voor maatregelen 
die wel de sociale doelmatigheid en budgettaire houdbaarheid verhogen.

Voor regelrechte fraude aan inkomsten- of uitgavenzijde is er maar één zinvol signaal 
en dat is een volledige zerotolerantie. De inspectiediensten moeten hiertoe efficiënte 
en performante controles kunnen uitvoeren.

EEN STERKE EN DOELMATIGE SOCIALE ZEKERHEID  
Een sterke en doelmatige sociale zekerheid steunt op een gezonde mix van solidariteit en 
verzekering. Solidariteit is en blijft een centraal begrip van ons socialezekerheidssysteem: 
solidariteit tussen werkenden en werklozen, gezonden en zieken, jongeren en ouderen, 
mensen met een inkomen en mensen zonder inkomen. Wanneer zich een sociaal risico  
voordoet, moeten werknemers kunnen rekenen op een waardige bescherming.
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Dit vereist enerzijds een sociale zekerheid met serieuze minima die toelaten de armoede 
te bestrijden.

Anderzijds wordt het verzekeringsaspect van onze uitkeringen vandaag aangetast door 
lage vervangingsratio’s die vooral voor de hogere-inkomensgroepen niet in verhouding 
staan tot de door hen betaalde bijdragen. Ook hier moeten we het nodige evenwicht 
bewaren, als we het draagvlak voor de sociale zekerheid naar de toekomst willen 
garanderen.

Daarnaast moeten we kijken naar een sterkere inzet op preventie, begeleiding, 
activering en re-integratie, ook van langdurig arbeidsongeschikten met betrokkenheid 
van de partners op alle beleidsniveaus.

EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT   
De werkgelegenheidsgraad is nog steeds relatief laag in vergelijking met onze 
buurlanden en ver onder de doelstelling van de Europa 2020-strategie. Er is dus ruimte 
om onze welvaart te verbeteren door het stimuleren van de arbeidsmarkt en een beleid 
gericht op volledige werkgelegenheid voor wie zich op de arbeidsmarkt aanbiedt. Dat 
is echter niet alleen een uitdaging voor de sociale zekerheid, maar vraagt een brede 
inspanning over diverse beleidsdomeinen en overheidsniveaus. Belangrijk daarbij is 
dat we streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij er werk wordt gemaakt van de 
integratie van het potentieel van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Het is niet alleen 
belangrijk dat onze samenleving een signaal geeft dat iedereen erbij hoort, maar dat is 
ook economisch noodzakelijk.

Dit moet mede worden beantwoord door een verhoogde participatie bij de bevolking 
op actieve leeftijd, samengaand met een verhoging van de werkzaamheidsgraad. 
Levenslang leren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vormt samen met werkbaar 
werk een belangrijke troef.

Dit dwingt ons als sociale partners om opnieuw de bakens van een langetermijnvisie 
uit te zetten en de handen in elkaar te slaan om deze te realiseren.

EEN INNOVATIEVE EN DUURZAME ECONOMIE ALS MOTOR VAN DE PRODUCTIVITEIT
Er moet ook worden gestreefd naar een innovatieve en duurzame economie. De 
productiviteitsgroei dient opnieuw te worden gestimuleerd om de economische groei 
en budgettaire houdbaarheid van ons sociaaleconomische model naar de toekomst toe 
te garanderen. De vruchten van die groei worden op een billijke wijze verdeeld.

Innovatie en technologie dienen te worden omarmd om nieuwe banen te creëren. In 
het bijzonder de digitalisering creëert opportuniteiten waarvan we ons niet mogen 
afsluiten. We waken over het nodige beleids- en regelgevende kader om ongewenste 
effecten op het vlak van sociale bescherming te voorkomen, dit evenwel zonder de 
ontwikkeling van nieuwe technologie af te remmen.

GOVERNANCE EN PARITAIR BEHEER 
Als sociale partners beklemtonen we het belang van het paritair beheer. De actieve 
betrokkenheid van de sociale partners was 75 jaar de kracht van onze sociale zekerheid. 
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De financiering ervan wordt nog altijd voor 73% gedragen door bijdragen van 
werknemers en werkgevers.

Sociale partners kunnen ook noodzakelijke aanpassingen vertalen naar hun achterban. 
Wij dringen er op aan dat de politieke verantwoordelijken de sociale akkoorden 
tussen werkgevers- en werknemersorganisaties uitvoeren. Dat neemt niet weg dat 
wij erkennen dat een doelmatig beheer vooronderstelt dat er actief in dialoog wordt 
getreden met de politieke verantwoordelijken en dit op alle beleidsniveaus.

Al deze elementen leiden tot sociale stabiliteit in ons land en een sterke sociale 
zekerheid voor ons allen.
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DE (R)EVOLUTIE VAN SOCIALE 
ZEKERHEID: VAN 1944 TOT NU

DOOR KOEN VLEMINCKX
Adviseur-generaal, Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie, FOD Sociale Zekerheid

Op 28 december 1944, terwijl de Slag om de Ardennen nog in alle hevigheid 
woedde, werd in Brussel de “Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders” ondertekend. Op het moment dat nog volop werd gestreden om onze 
soevereiniteit over ons gehele grondgebied te vestigen, werd daarmee de basis gelegd 
voor onze naoorlogse sociale zekerheid. Het geeft een idee van het prioritaire belang 
dat de naoorlogse regering hieraan heeft gehecht.

De Besluitwet introduceerde in ons land de term “sociale zekerheid”1, een term die in 
1935 in de Verenigde Staten het licht zag door de ‘Social Security Act’. Ook toen was de 
Amerikaanse sociale zekerheid niet vergelijkbaar met ons relatief uitgebreide systeem 
van sociale verzekeringen, maar de term werd hernomen in andere internationale 
publicaties en documenten, in het bijzonder in de Verklaring van Philadelphia van 
10 mei 1944 inzake de doelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). 
Een van die doelstellingen was en is nog steeds het verspreiden van de sociale zekerheid 
“onder de naties van de wereld”. Deze doelstelling werd meteen ook uitgewerkt in de 
IAO-aanbeveling nr. 69.

Het gebruik van deze term signaleerde dus een hogere ambitie dan deze van 
de vooroorlogse sociale verzekeringen. Deze ambitie blijkt ook duidelijk uit de 
begeleidende “voordracht aan den regent”. Men geeft daarin aan dat ons land zich wil 
aansluiten bij een algemene beweging van democratische landen die door de uitbreiding 
van de sociale zekerheid tot een rechtvaardigere verdeling wilde komen. Men verklaart 
dat men de vooroorlogse maatregelen in eigen land ter zake ontoereikend acht, onder 
meer omdat ze deels nog vrijwillig waren, en beklemtoont dat de sociale zekerheid aan 
allen gewaarborgd moet zijn, niet alleen voor de loontrekkenden, maar ook voor de 
zelfstandigen.

1. EEN TRAGE RIJPING

De sociale verzekeringen kenden in ons land een lange voorgeschiedenis. Die 
voorgeschiedenis moeten we ook in beschouwing nemen als we beter willen begrijpen 
hoe ons socialezekerheidssysteem met zijn kenmerkende principes en organisatie is 

(1) Wat aanvankelijk in het Nederlands nog werd vertaald naar “maatschappelijke zekerheid”. Voorheen 
had men het in ons land voornamelijk over “sociale voorzorg”. Tot 1 oktober 1995 werd die term zelfs 
gehandhaafd in de naam van het bevoegde Ministerie van Sociale Voorzorg. Pas sinds 2001 kennen we de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
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ontstaan en gegroeid. Het zorgt ook voor een beter begrip van het belang van de 
Besluitwet.

Religieuze en professionele groeperingen namen al tijdens het ‘ancien régime’ 
initiatieven om hun leden tegen levensrisico’s te verzekeren. Sommige gilden hadden 
bijvoorbeeld een verzekeringskas waaruit de begrafenis van hun leden werd gefinancierd. 
Zo’n levensverzekeringen bestonden zelfs al in het oude Rome. Verzekeringen voor 
ziekte of arbeidsongeschiktheid kwamen daarentegen zelden voor. Wanneer het door 
ziekte of ouderdom echt fout liep, moest men een beroep doen op familiale solidariteit 
of op de kerkelijke armenzorg op parochieniveau of op de publieke armenzorg op 
stedelijk niveau2. Wie een beroep deed op de armenzorg verloor ook vaak zijn of haar 
autonomie en dus deed wie het kon liever een beroep op familiale solidariteit.

Overheidsdienaars kregen soms een pensioen, in geld of in natura, maar dat was 
veelal een gunst voor bewezen diensten en geen verworven recht. Openbare ambten 
waren de facto vaak “ereambten die werden opgenomen door personen die eigenlijk 
geen inkomen hoefden te vergaren” (Janvier e.a., 2014; Schmidt, 2012). Een Frans 
Decreet van 3-22 augustus 1790 “concernant les pensions, gratifications et autres 
récompenses nationales” probeerde daar verandering in te brengen.3 In onze gewesten 
werd het ambtenarenpensioen voor het eerst ingevoerd toen het Soeverein Besluit van 
Prins Willem van Oranje-Nassau van 14 september 1814 inzake het ouderdoms- en 
invaliditeitspensioen voor de Nederlandse rijksambtenaren, in 1815 van toepassing 
werd verklaard in België.4 Dit Soeverein Besluit zal later de Belgische Wet van 21 juli 
1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen inspireren (Janvier, 2014).

De loonarbeiders konden zich echter door de sterke kapitalistische ontwikkeling 
en industrialisering in ons land steeds moeilijker tegen armoede of inkomensverlies 
indekken. Zelfs arbeid was geen garantie om aan de armoede te ontsnappen. Uit 
diverse bronnen uit de eerste helft van de negentiende eeuw blijkt dat er soms 
schrijnende armoede heerste. Tussen 1835 en 1886 vervijfvoudigden de uitgaven voor 
armoedezorg terwijl het aantal betrokkenen meer dan vertienvoudigde (Rahlenbeck, 
1895). Alhoewel het bewustzijn van de burgerij inzake deze “sociale kwestie” 
groeide, werd van overheidswege maar slechts schoorvoetend actie ondernomen. De 
machtsverhoudingen en de ideologie van de heersende klasse smoorden de meeste 
pogingen om van overheidswege het lot van de arbeidsbevolking structureel te 
verbeteren in de kiem.

(2)  Karel V’s Edict van 1531 verplichtte de steden reeds tot de inrichting van de Gemene Beurs, een 
maatregel geïnspireerd door Juan Luis Vives ‘De subventione pauperum’ (1526), een pleidooi voor een lokaal 
en centraal armenbeleid geschreven voor het stadsbestuur van Brugge.
(3)  Artikel 1 stelt: “L’Etat doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance et 
leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance”. Artikel 4 vervolgt: “Tout citoyen, qui a servi, éclairé, 
illustré sa patrie, a droit à sa reconnaissance, et peut suivant la nature et la durée de ses services prétendre aux 
récompenses”.
(4)  De aanhef van het Soeverein Besluit van Prins Willem van Oranje-Nassau van 14 september 1814 stelt: 
“Il est de la justice du gouvernement de récompenser de longs et fidèles services, et de fournir un soutien à 
des hommes, qui, nés dans les provinces soumises à la domination du gouvernement actuel de la Belgique, 
ont consacré leur vie au service de l’Etat, et auxquelles leur âge ou leurs forces ne permettent plus de le servir 
activement”.
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Goedwillende leden van de burgerij, vaak met een religieuze inspiratie, richtten wel 
maatschappijen van voorzorg en onderlinge bijstand op. Ook individuele werkgevers 
ontwikkelden initiatieven. In het midden van de negentiende eeuw beginnen arbeiders 
zich geleidelijk aan ook zelf op basis van hun gemeenschappelijke belangen te 
organiseren. Vanaf 1870 zien we steeds meer groeperingen die een sterke ideologische 
drijfveer kennen, in het bijzonder die van de socialistische beweging.5 De socialistische 
beweging zal tal van coöperatieve en syndicale initiatieven lanceren, onder meer om hun 
leden tegen risico’s zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te beschermen. 
Later volgden gelijkaardige initiatieven van de katholieke arbeidersbeweging.

Al deze initiatieven waren gebaseerd op de mutualistische beginselen van voorzorg, 
onderlinge hulp en solidariteit. De leden betaalden op regelmatige basis een bescheiden 
bijdrage om de gemeenschappelijke kas van een financiële basis te voorzien, zodat zij 
die met een risico werden geconfronteerd konden worden vergoed. Deze mutualiteiten 
waren aanvankelijk een marginaal fenomeen omdat de bijdragen op basis van de eerder 
bescheiden lonen erg laag waren, waardoor de uitbetaalde vergoedingen amper soelaas 
boden. Dit zette uiteraard een domper op de populariteit van de kassen. Tijdens 
een periode van slechte conjunctuur werden deze problemen uiteraard alleen maar 
verscherpt. Aanvankelijk werden de mutualiteiten als de facto belangenverenigingen 
ook gewantrouwd door de overheid, wat nog in de hand werd gewerkt door het verbod 
op het vormen van coalities (wet-Le Chapelier, 1791, die in ons land pas in 1867 werd 
afgeschaft).

Desalniettemin kreeg de centrale overheid geleidelijk aan meer aandacht voor deze 
mutualistische initiatieven. In 1849 werd voor het eerst een rijkstoelage voorzien 
als tegemoetkoming voor de oprichtingskosten van maatschappijen van voorzorg 
en onderlinge bijstand die prestaties verleenden bij ongeval, ziekte of hoge leeftijd. 
In 1851 bood de overheid de maatschappijen van voorzorg en onderlinge bijstand 
de mogelijkheid om rechtspersoonlijkheid te verwerven door een erkenning van 
regeringswege. Ze moesten hiervoor in de eerste plaats als doel hebben om hun 
leden en hun gezin bepaalde prestaties te waarborgen, zoals tijdelijke hulp bij 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, tussenkomsten in de begrafeniskosten, inrichten van 
spaardiensten, enz. De voorwaarden van erkenning waren echter bijzonder streng, 
alsook de verregaande politieke voogdij. In 1886 waren er dan ook maar 220 
erkende maatschappijen met gezamenlijk slechts 32.042 effectieve leden, naast 4.260 
ereleden. De niet-erkende mutualiteiten telden omstreeks 1886 zo’n 31.000 leden 
(Vanthemsche, 1994).

Een halve eeuw later, toen sociale onrust en de invoering van een algemeen meervoudig 
stemrecht tot sociale hervormingen leidde, nam de regering het initiatief om de 
erkenning en het wettelijke kader van de mutualiteiten gevoelig te verbeteren. Door 
de wet van 23 juni 1894 werd het principe van de wettelijke erkenning gehandhaafd 
en werden een aantal voorwaarden, onder meer inzake het beheer van het vermogen, 
versoepeld. Een belangrijke verbetering was dat deze mutualiteiten zich voortaan 
mochten verenigen in bredere verbonden waardoor gemeenschappelijke diensten 

(5)  In 1869 werd de eerste socialistische mutualiteit opgericht, nl. “La Solidarité”, te Fayt-lez-Manage.
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en tal van andere schaalvoordelen mogelijk werden. Deze verbonden werden steeds 
uitgebreider, waardoor uiteindelijk tussen 1906 en 1920 diverse landsbonden werden 
opgericht. Deze zouden tot op heden belangrijke actoren van de Belgische sociale 
zekerheid blijven, in het bijzonder in de sector van de gezondheidszorg.

In het midden van de negentiende eeuw begon de overheid ook het individuele 
voorzorgssparen te stimuleren met het oog op het verbeteren van de levensstandaard 
en het activeren van slapend kapitaal. In 1850 richtte de regering de Spaarbank op, 
die in 1865 fuseerde met een Lijfrentekas tot oprichting van de Algemene Spaar- 
en Lijfrentekas (ASLK). Bij deze ASLK kon eenieder vrijwillig een ouderdomsrente 
vestigen. Door de staatsgarantie, alsook het gebruik van loketten van het uitgebreide 
netwerk van postkantoren, werd dit initiatief in de loop der jaren een succes en 
uitgebreid met andere gelijkaardige initiatieven. Vanaf 1891 begon de regering ook 
toelagen te verstrekken om te worden verdeeld onder diegenen die via de ASLK 
een rente vestigden. De ASLK zal tot in deze eeuw de individuele rekening van de 
werknemers beheren.6

Omstreeks 1873 ontstond een langdurige crisis. De arbeidersbevolking werd hard 
getroffen door een massale werkloosheid en een daling van de lonen. Dit leidde in 
de lente van 1886 in diverse Europese landen tot oproer. Ook in ons land kwamen 
arbeiders in opstand. Door wekenlange stakingen, verzet en oproer, werd de sociale 
kwestie op de politieke agenda gezet. Zo werd al op 17 april 1886 in opdracht van 
koning Leopold II een onderzoekscommissie, de ‘Commissie van de Arbeid’ opgericht. 
Die bood arbeiders de mogelijkheid om over hun leefomstandigheden te komen 
getuigen en om eisen op tafel te leggen. Die eisen waren: arbeidsduurvermindering, de 
afschaffing van het lotingsysteem voor legerdienst, wetgeving voor arbeidsongevallen, 
het verbod op mijnarbeid voor vrouwen en kinderen, en … de invoering van 
verzekeringskassen voor ziekte en werkloosheid.

Een half jaar later, op 9 november 1886, sprak Koning Leopold II in het Paleis der 
Natie een rede uit waarin hij het volgende verklaarde: “De toestand der arbeidersklassen 
moet de hoogste belangstelling wekken, en op de wetgeving rust de plicht te trachten 
dien toestand met nog meerder belangstelling te verbeteren. Misschien verwachtte 
men teveel van het uitwerksel van alleen de vruchtbare beginsels van vrijheid. De 
rechtvaardigheid eischt dat de wet meer bijzonderlijk bescherming verleene aan 
zwakken en ongelukkigen.” De Koning kondigde verder aan dat de regering “ontwerpen 
tot belangrijke hervormingen” bij het parlement zal indienen, onder meer om “bij te 
dragen tot de inrichting van voorzorg, onderstand, verzekering en pensioen”7. Die 
initiatieven kregen slechts langzaam vorm.

In 1890 werd bij wet een fonds van voorzorg en onderstand ten bate van slachtoffers 
van arbeidsongevallen opgericht. Waar de vergoeding voor arbeidsongevallen 
voorheen werd geregeld door het gemeenrecht, wou dit fonds hulp verlenen aan 

(6)  Dit via de vzw CIMIRe, die pas in 2005 werd ontbonden, waarna haar taken werden overgenomen door 
de Federale Pensioendienst (FPD) en de daartoe opgerichte vzw Sigedis.
(7)  Honderd Jaar Sociaal Recht in België: 1886/1887 – 1986/1987. Handelingen van de herdenkingsdag 
van 12 november 1986, Arbeidsblad – Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, bijzonder nummer.
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de door een arbeidsongeval getroffen arbeiders en hun gezin. Datzelfde jaar stelde 
Koning Leopold II voor om de middelen bestemd voor de vijfentwintigste verjaardag 
van zijn troonsbestijging aan dit fonds over te dragen. Maar vijf jaar later, in 1895, 
beschikte dit fonds slechts over een vermogen van 2 miljoen Belgische frank, wat 
uiteraard niet volstond voor het grote aantal slachtoffers van arbeidsongevallen en 
hun verwanten (Rahlenbeck, 1895). In 1891 wijdde een Commissie belast met de 
voorbereiding van een voorontwerp van wet inzake de arbeidsovereenkomsten voor 
arbeiders en huispersoneel, het eerste deel van haar verslag aan de introductie van een 
arbeidsongevallenwetgeving. Uiteindelijk zal het tot 1903 duren tot er een wettelijke 
regeling tot stand komt voor de forfaitaire vergoeding van arbeidsongevallen voor 
arbeiders in industriële ondernemingen met meer dan vijf werknemers.

De invoering van het Algemeen Meervoudig Stemrecht in 1893 zorgde uiteindelijk 
voor de hoognodige versnelling. De eerdergenoemde wet van 23 juni 1894 inzake 
de erkenning van de mutualiteiten verankerde, samen met de wet van 19 maart 
1898 inzake de betoelaging van mutualiteiten, het principe van de “gesubsidieerde 
vrijheid”. De overheid stimuleerde private mutualistische initiatieven door te voorzien 
in een wettelijke omkadering en beloonde mutualiteiten die met succes een erkenning 
aanvroegen met een betoelaging. Deze financiële dotatie werd zelfs verplicht bij wet 
van 5 mei 1912 voor ziekenfondsen die een invaliditeitsfonds hadden opgericht.

De Wet van 10 mei 1900 inzake de inrichting van een arbeiderspensioen, volgens 
sommigen de eerste sociale verzekering in ons land, voorzag in de betoelaging van 
arbeiders die via een mutualiteit een individueel ouderdomspensioen bij de ASLK 
opbouwden. Ook regionale en lokale overheden verstrekten toelagen aan erkende 
mutualistische initiatieven. Zo betaalde de Provinciale Raad van de Provincie Luik in 
1897 toelagen aan de “syndicale kamer” en kende de stad Gent rechtstreeks toelagen 
toe aan de verzekerde werklozen onder de vorm van aanvullende uitkeringen (het zgn. 
“Ghent-systeem”). In 1907 werden daar voor het eerst rijkstoelagen aan toegevoegd.

2. VAN EEN VRIJWILLIGE NAAR EEN VERPLICHTE SOCIALE ZEKERHEID  

Ons land kenmerkte zich dus rond de eeuwwisseling door gesubsidieerde vrije 
initiatieven van sociale voorzorg en onderlinge bijstand, grotendeels georganiseerd via 
de inmiddels grotendeels verzuilde mutualiteiten. De leden dienden zich vrijwillig 
aan te sluiten bij deze mutualiteiten. Volgens Vanthemsche was het vrijwillige 
karakter van deze sociale verzekeringen een ideologische keuze, met het oog op de 
educatie, maar vooral de moralisering van de arbeiders (Vanthemsche, 1894). Er was 
ook veel vertrouwen in de christelijke liefdadigheid. Zo bevestigde de relatief sociaal 
georiënteerde Baron de Béthune in 18908 nog zijn vertrouwen in een bevredigende 
oplossing van de sociale kwestie “par la seul efflorescence de l’esprit de charité 
chrétienne qui a poussé dans le coeur des Belges de si profondes racines!” (geciteerd 
door Vanthemsche, 1994).

(8)  Als verslaggever in de Senaat op 17 juli 1890.
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In het naburige Duitse Keizerrijk werd echter op datzelfde moment aangetoond dat 
het anders kon. In een Keizerlijke boodschap, die op 17 november 1881 door de 
kanselier Otto von Bismarck werd voorgelezen in de Reichstag, kondigde de keizer aan 
dat zijn regering het initiatief zou nemen om te voorzien in een “nieuwe en duurzame 
garantie”9 die een binnenlandse vrede zal bewerkstelligen. Dit zou zij doen door “aan 
zij die lijden de bijstand te bieden waarop zij recht hebben”10. Hij kondigde meteen 
een reeks van wetgevende initiatieven aan, onder meer “een project van wet inzake een 
arbeidersverzekering tegen arbeidsongevallen”11.

Al snel werd de daad bij het woord gevoegd en kregen de “arbeidersverzekeringen” 
formeel gestalte als een geheel van wettelijk verplichte sociale verzekeringen. De 
wettelijk verplichte ziekteverzekering werd reeds in 1883 ingevoerd en werd een 
jaar later gevolgd door een arbeidsongevallenverzekering. De wettelijk verplichte 
arbeidsongeschiktheids- en ouderdomsverzekering liet iets langer op zich wachten en 
werd pas in 1889 ingevoerd. Zowel de ziekteverzekering als de ouderdomsverzekering, 
die als een sluitstuk van een arbeidsongeschiktheidsverzekering werd gezien, werden 
gefinancierd uit sociale bijdragen betaald door zowel arbeiders als werkgevers. De 
uitvoering werd door de overheid gedelegeerd aan paritair beheerde mutualiteiten en 
lokale overheidsdiensten. Deze principes worden tot op heden geassocieerd met het 
zogenaamde “Bismarckiaanse” model.

Belangrijk was dat werd voorzien in een recht op bijstand en verzorging via een wettelijk 
verplichte en door de staat gewaarborgde arbeidersverzekering. Ook in Duitsland 
kwam er uiteraard kritiek op deze ‘Zwangversicherung”, maar de verzekeringsplicht 
werd noodzakelijk geacht om ook hen die via een private verzekering geen bescherming 
zouden kunnen krijgen, bijvoorbeeld vanwege hun lage inkomen of hoge risico, toch 
te verzekeren.12 Volgens de Duitse kanselier Bismarck was dit ook de enige manier om 
de sociale kwestie op te lossen. Alhoewel hij persoonlijk sterk betrokken was bij de 
ontwikkeling ervan, zou Bismarck later afstand nemen van zijn historische verdienste. 
Op hoge leeftijd, nadat hij al lang was afgetreden, verklaarde hij dat hij vond dat het 
systeem uit de hand was gelopen.

Desalniettemin had het Duitse initiatief om wettelijk verplichte sociale verzekeringen 
in te voeren, een enorme weerklank in de omringende Europese landen. De Duitse 
overheid publiceerde zelfs brochures in diverse talen om de geïnteresseerden in 
het buitenland te informeren. In veel landen werd het Duitse systeem dan ook 

(9)  In het Duits: “neue und dauernde Bürgschaften”.
(10)  In het Duits: “den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie 
Anspruch haben”.
(11)  In het Duits: “ Entwurf eines Gesetzes über die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle”.
(12)  Al was de dekkingsgraad aanvankelijk beperkter dan de invoering van een verzekeringsplicht laat 
vermoeden. Zo waren in 1885 ‘slechts’ 4,3 miljoen mensen in het Duitse Keizerrijk (9,2 procent van de 
bevolking) door de wettelijke ziekteverzekering gedekt, al was hun aantal in 1893 al gestegen tot 7.630.000 
(Rahlenbeck, 1895). Bedienden werden aanvankelijk uitgesloten.
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grondig bestudeerd, uiteraard ook in ons land.13 Zo publiceerde de sociaalliberaal 
Gustave Rahlenbeck, advocaat bij het Hof van Beroep van Brussel14, in 1895 een 
studie waarbij hij de mogelijkheid evalueerde om in ons land wettelijke verplichte 
arbeidersverzekeringen in te voeren naar analogie met “ces lois allemandes nouvelles, 
dont tout le monde parle et que le Roi […] designait à nos Chambres législatives 
comme des modèles à suivre” (Rahlenbeck, 1895). Alhoewel hij de Duitse regelgeving 
onmiskenbaar bewonderde15 als een “vraie et bonne solidarité sociale”, vond hij dat de 
Duitse verzekering pionierswerk was en op sommige punten nog onderontwikkeld.

Zijn analyse leest als een aanklacht van de beperkingen van de “gesubsidieerde vrijheid” 
in ons land.16 Net als Emile Vandevelde (1889, p. 179) concludeerde hij dat vrije 
verzekeringen, zelfs de best georganiseerde, gedoemd waren om ontoereikend te blijven: 
“Les raisons profondes, indestructibles : l’instabilité des salaires, la difficulté que l’ouvrier 
d’ordre inférieur, pour lequel il est le plus nécessaire, éprouve à comprendre la prévoyance 
dont les bienfaits ne sont pas immédiatement tangibles […] L’assurance ouvrière sera 
obligatoire ou elle ne sera pas, tel est l’axiome certain qui résulte invinciblement de toute 
étude approfondie et désintéressée de ce grave problème, l’un de ceux qui touchent le 
plus directement à la question sociale” (Rahlenbeck, 1895, p. 32).

Na de eeuwwisseling kwamen er in ons land, ondanks een opvallende toename 
van vrijwillig aangesloten verzekerden, initiatieven om wettelijk verplichte sociale 
verzekeringen in te voeren. Op 5 juni 1911 werd al een verplichte pensioenverzekering 
voor mijnwerkers ingericht. Vanwege hun strategische belang waren de mijnwerkers wel 

(13)  De internationaal actieve socialist Emile Vandevelde publiceerde reeds in 1889 het kritische 
“les difficultés de l’assurance ouvrière en Belgique”. In 1893 bekroonde de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen, letteren en schone kunsten van België “Les principes rationnels de l’assurance ouvrière”, een 
studie van het Duitse systeem (Schoenfeld, 1893).
(14)  De protestantse familie Rahlenbeck was uit Duitsland afkomstig en was ten tijde van de 
godsdienstoorlogen in Leuven terechtgekomen. Rahlenbeck behield de belangstelling voor Duitsland en voor 
de Duitssprekenden in België.
(15)  “En conçoit-on bien l’immense portée? Plus d’aumône, directe ou déguisée, plus de sollicitations où 
la dignité du solliciteur souffre plus ou moins, mais souffre toujours, mais l’assistance fraternelle due comme 
l’est celle que se doivent mutuellement les membres d’une même famille!” (Rahlenbeck 1895).
(16)  Zo klaagde hij aan dat “selon les calculs les plus optimistes” slechts 12% van de arbeiders, een elite, in 
ons land verzekerd was tegen ziekte, terwijl slechts 30% van de arbeidsongevallen tot een schadevergoeding 
leidde.
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vaker de begunstigden voor dit soort van sociale vernieuwing.17 18 In 1912 werd echter 
ook een door de Christelijke mutualiteiten19 geïnspireerd wetsontwerp ingediend, dat 
voorzag in een verplichte verzekering voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. 
Het wetsontwerp werd zelfs goedgekeurd door de Kamer, maar de Eerste Wereldoorlog 
breekt uit nog voor de Senaat de kans krijgt om het ontwerp goed te keuren.20

Na de oorlog wordt het algemeen enkelvoudig stemrecht (voor mannen) ingevoerd 
waardoor het maatschappelijke draagvlak voor sociale initiatieven gemakkelijker 
werd omgezet in parlementaire meerderheden. In 1924 introduceerde een katholiek-
liberale regering bij wet de eerste verplichte pensioenverzekering voor alle arbeiders, 
die een jaar later al wordt uitgebreid tot de bedienden.21 Voor het eerst werden alle 
arbeiders en bedienden, alsook hun werkgevers, verplicht om bijdragen te betalen 
ter financiering van hun individuele ouderdomspensioen na het bereiken van de 
wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Deze bijdragen werden aangevuld door een 
overheidsdotatie. De eerdergenoemde ASLK stond in voor de uitvoering.

De invoering van de gezinsbijslag kwam er in diezelfde periode op initiatief 
van de werkgevers. Zij begonnen na de Eerste Wereldoorlog op eigen initiatief 
kinderbijslagen te financieren voor hun werknemers met kinderlast. Zij werden dus 
niet gefinancierd uit bijdragen, maar waren een vorm van verloning in het voordeel 
van werknemers met kinderlast. Een dergelijk voordeel verstevigde de band tussen de 
werkgever en zijn werknemers, terwijl het de druk voor een algemene loonsverhoging 
verlaagde. De Bond van Grote Gezinnen, die in 1920 werd gesticht, ondersteunde 

(17)  Zo werd reeds op 26 mei 1813, na een zwaar ongeval in de mijnen van de Ourthe, het 
allereerste voorzorgsfonds bij keizerlijk decreet opgericht dat gefinancierd werd door werknemers- en 
werkgeversbijdragen. In 1839 richtten mijnexploitanten zes voorzorgfondsen op, die bekrachtigd werden bij 
koninklijk besluit. Een andere geprivilegieerde, strategische groep waren de zeevarenden van de koopvaardij. 
Op 19 september 1844 werd ook de “Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag” 
(HVKZ) bij koninklijk besluit opgericht, die voorzag in een verplichte verzekering tegen ziekte, invaliditeit, 
ouderdom en arbeidsongevallen. Een belangrijk gegeven is dat deze HVKZ niet alleen werd gefinancierd 
door bijdragen van zeelieden en reders, maar ook door Rijkstoelagen. Pas op 1 januari 2018 is deze HVKZ 
opgegaan in twee andere instellingen van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en 
de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). En voor de ambtenaren voorzag de Nederlandse 
regering reeds voor onze streken het besluit van 14 september 1814 inzake de pensioenen, dat duidelijke 
sporen heeft nagelaten in onze (Belgische) wet van 21 juli 1844 – die heden nog steeds van kracht is – 
betreffende de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
(18)  Net zoals het overheidspersoneel dat toen zowel algemeen als strategisch belangrijk werd geacht voor 
het jonge België. Zo zou men kunnen stellen dat de Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke 
pensioenen, van toepassing op de rijksambtenaren en een aantal bijzondere korpsen, de oudste sociale wet 
is in België. De wetgever van 1844 vond bovendien inspiratie in het Soeverein Besluit van Prins Willem van 
Oranje-Nassau van 14 september 1814, dat in 1815 van toepassing werd verklaard in België.
(19)  Een alternatief socialistisch voorstel wou de private mutualiteiten afschaffen en unieke regionale 
mutualiteiten creëren die alle verzekerden los van hun levensbeschouwelijke oriëntatie zouden groeperen. 
Ze stelden ook een ouderdomspensioen voor dat niet uit bijdragen maar uit algemene middelen zou worden 
gefinancierd, “want slechts weinige arbeiders bereiken de pensioenleeftijd”.
(20)  Het voorstel voorzag in een verplichte verzekering voor loontrekkenden onder een bepaald 
inkomensniveau. Zij zouden zich daarvoor kunnen aansluiten bij een verzekeringsorganisme van hun keuze, 
waar ze rechtstreeks hun persoonlijke bijdrage aan zouden betalen en waaraan een werkgeversbijdrage zou 
worden toegevoegd. Er zouden regionale kassen aan worden toegevoegd, voor zij die geen van de private 
mutualiteiten verkozen.
(21)  In 1930 wordt een afzonderlijke pensioenregeling voor bedienden ingesteld.
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dit initiatief van de werkgevers. Deze initiatieven kenden dan ook een groot succes. 
Deze gezinsbijslagen werden sinds 1921 niet langer rechtstreeks door de werkgever 
uitbetaald, maar onrechtstreeks via een zogenaamde compensatiekas.22 Vanaf 1930 
werden alle werkgevers van de privésector verplicht om gezinsbijslagen volgens een 
wettelijk barema toe te kennen aan hun werknemers.

Op 24 oktober 1929, “Zwarte Donderdag”, werd de krach van Wall Street gevolgd 
door een bankencrisis en een internationale schuldencrisis waarvan de directe gevolgen 
vrijwel het gehele decennium voelbaar bleven. Veertig procent van de bedrijven leed 
verlies en aangekondigde loonsverlagingen lokten in 1932 wilde stakingen uit. Reeds 
in 1932 liep het werkloosheidscijfer op tot 200.000. Daardoor kwam het vraagstuk 
van een verplichte werkloosheidsverzekering op de politieke agenda te staan. Reeds 
voor de Eerste Wereldoorlog verzekerden veel arbeiders zich al vrijwillig tegen 
werkloosheid via het uitgebreide netwerk van syndicale werkloosheidskassen, die vaak 
door de lokale overheden werden gesubsidieerd. De naoorlogse socialistische regering 
voerde de betoelaging van de werkloosheidskassen door de staat in. Hierdoor kenden 
deze vrijwillige werkloosheidsverzekeringen een enorm succes. Meer dan de helft van 
de werknemers was in 1933 vrijwillig verzekerd (Vanthemsche, 1994). Aangezien het 
om syndicale kassen ging, steeg daardoor, tot frustratie van de werkgevers, ook de 
syndicalisatiegraad gevoelig.

Naar aanleiding van de crisis van de jaren dertig kwamen al deze werkloosheidskassen 
echter onder enorme druk te staan, net als de overheid die hen subsidieerde. Steeds 
meer werknemers en dus uitkeringsgerechtigde werklozen deden een beroep op de 
werkloosheidskassen. De enorme versnippering van de werkloosheidskassen maakte 
hen ook kwetsbaar, want hierdoor waren er ook opmerkelijke verschillen tussen de 
financieringsbehoeften van deze werkloosheidskassen (Fuss, 1936).23 In 1936 stelt de 
Belgische regering van nationale eenheid, onder leiding van Premier Paul Van Zeeland, 
een “Koninklijk Commissaris voor het probleem van de werkloosheid” aan. Het gaat 
om Henri Fuss, een voormalig inspecteur van de werkloosheidsfondsen die sinds 1920 
als werkloosheidsexpert bij het Internationaal Arbeidsbureau actief was en tevens een 
gekend syndicalist was. Het werk van Fuss wordt gecompliceerd door de spanningen 
tussen de werkgevers en de werknemers.24

(22)  De werkgever betaalde aan deze kas een bijdrage voor zijn werknemers en daarmee betaalde de 
compensatiekas een gezinsbijslag uit aan werknemers met gezinslast. Ons land telde in 1927 negentien 
compensatiekassen, die allen uitsluitend door de werkgevers werden beheerd (Vanthemsche, 1994).
(23)  In 1936 telde ons land 126 werkloosheidskassen met in totaal 838.511 leden. De grootste kas was 
de “Algemeene Centrale van Bouw, Ameublement, en Gemengde Vakken” (128.254 leden) en de kleinste 
de “Centrale der boekwerkers van België” (4 leden). Terwijl sommige kassen in 1936 geen werkloze leden 
dienden te vergoeden, had de “Belgische Transport Arbeidersbond Nationale Werklozenkas, Antwerpen” 
maar liefst 11.863 werkloze leden te vergoeden op een totaal van 28.355 leden (41,7%) (Fuss, 1936).
(24)  Vanuit het perspectief van de werkgevers werden werknemers immers via de betoelaging van de 
werkloosheidskassen de facto door de overheid gesubsidieerd om zich bij een vakbond aan te sluiten. Een 
verplichte werkloosheidsverzekering zou bij ongewijzigde omstandigheden zelfs neerkomen op een verplichte 
syndicalisering. De kassen hadden ook een zekere vrijheid bij het bepalen van de vergoedingen, wat tot 
ergernis van de werkgevers de loonvorming beïnvloedde. De werkgevers wilden dus in de eerste plaats de 
greep van de vakbonden op de regeling verzwakken. Daar tegenover stonden de vakbonden, die door de 
omstandigheden zowel administratief als financieel werden overbelast, waardoor ze minder middelen konden 
besteden aan de syndicale strijd. In 1936 leken de vakbonden dus niet ongevoelig voor voorstellen die hun 
situatie zou kunnen verlichten.
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In april 1937 presenteert Fuss zijn eerste verslag “De organisatie van de verplichte 
verzekering tegen werkloosheid” aan de regering. In dit verslag pleit hij voor een 
belangrijkere rol voor de overheid in het beheer van de werkloosheidsverzekering. 
De verplichte werkloosheidsverzekering zou gefinancierd worden uit werkgevers- 
en werknemersbijdragen, aangevuld met middelen van de overheid. Deze middelen 
zouden worden beheerd door een nieuw op te richten Nationaal Werklozenfonds. De 
rol van de vakbonden bij het uitbetalen van de werkloosheidsvergoedingen zou wel 
worden behouden. Fuss’ voorstellen worden echter door de vakbonden verworpen.25 
Fuss wordt daarop aangesteld als directeur-generaal van het Ministerie van Arbeid en 
Sociale Voorzorg.26

3. VAN “ONTWERP VAN OVEREENKOMST VAN SOCIALE SOLIDARITEIT” NAAR BESLUITWET

De Tweede Wereldoorlog zorgde in de meeste Europese landen voor een catharsis in 
de ontwikkeling van de sociale zekerheid. De sociale zekerheid wordt een belangrijk 
onderdeel van de visie van de geallieerden voor de inrichting van de naoorlogse 
samenleving. De drijvende factoren waren onmiskenbaar de ervaring van de crisis 
van de jaren dertig en de vrees voor een naoorlogse destabilisatie, versterkt door de 
populariteit van het Communistisch verzet. Maar ook de concrete ervaring van de 
solidariteit van de oorlogsjaren maakte deze naoorlogse sociale initiatieven meer 
aanvaardbaar en zelfs vanzelfsprekend.

De belofte van een nieuwe sociale aanpak werd ook een ideologisch wapen in de strijd. 
Dit was zeker het geval in Groot-Brittannië, waar de Britse regering in juni 1941 een 
Commissie aanstelde om de bestaande sociale verzekeringen en aanverwante diensten 
door te lichten en aanbevelingen te formuleren met het oog op een rationalisatie en 
vereenvoudiging. Sir William Beveridge, een economist en sociaalliberaal hervormer, 
wordt de voorzitter van het Comité.27 In 1942 stelde Beveridge, in wat al snel bekend 
werd als het Beveridge-rapport28, onder meer voor om een universeel systeem van 
sociale verzekeringen in te voeren dat alle inwoners van het land zou verzekeren tegen 

(25)  De voorstellen worden met gemengde gevoelens onthaald. De reacties van de werkgevers zijn nog 
positief te noemen. Ze hebben weliswaar hun bedenkingen bij de voorstellen van Fuss, maar voor hen zijn 
ze in grote lijnen toch aanvaardbaar. De vakbonden verwerpen echter de voorstellen en dwingen de regering 
om een nieuw wetsontwerp uit te werken dat de positie van de vakbonden vrijwel ongemoeid laat. Dit 
regeringsontwerp is dan weer onaanvaardbaar voor de werkgevers, en conservatieve leden van het Parlement 
slagen er vervolgens in om de plannen van de regering door allerlei vertragingsmanoeuvres te laten verzanden.
(26)  In 1895 werd al een zelfstandig ministerie van nijverheid en arbeid opgericht. In 1913 werd binnen 
dat ministerie een dienst voor sociale voorzorg opgericht, belast met de verzekering van arbeidsongevallen, 
de voorzorgsinstellingen, de coöperatieven, de beroepsverenigingen, de arbeidsbeurzen en de 
werkloosheidskassen. Later wordt een Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg opgericht dat pas in 1959 
zal worden gesplitst in een Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en een Ministerie van Sociale Voorzorg, de 
voorlopers van respectievelijk de huidige Federale Overheidsdienst (FOD) Werk, Arbeid en Sociaal Overleg 
en de FOD Sociale Zekerheid.
(27)  Hij had reeds voor de oorlog studies gepubliceerd en gepleit voor een rationalisatie en vereenvoudiging.
(28)  In november 1942 werd het rapport met als officiële titel “Social Insurance and Allied Services (Cmd. 
6404)” gepubliceerd.
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armoede.29 Het rapport stelde echter veel bredere hervormingen30 voor en voorzag 
zo in het fundament van de Britse “welfare state”. De “welfare state” werd het “new 
Jerusalem”, een na te streven ideaal waarmee men zich afzette tegen de Duitse “warfare 
state”. Het rapport kreeg daarmee tijdens de oorlogsjaren een enorme weerklank die 
de landsgrenzen oversteeg. Het ging zelfs zover dat het rapport in vertaalde versie in de 
bezette gebieden werd gedropt.

In ons land poogt de reeds genoemde Henri Fuss, inmiddels door de Duitse bezetter 
uit zijn ambt ontzet, al vanaf het einde van 1940 een overlegcomité op te starten. Hij 
vond bij de werkgevers van Fabrimetal (nu Agoria), in het bijzonder Paul Goldschmidt-
Clermont en Georges Velter, gewillige gesprekspartners.31 Op 17 oktober 1941, 
dus nog voor de publicatie van het Beveridge-rapport, ging dit noodgedwongen 
clandestiene en informele32 comité van start. Het comité had geen officiële naam, maar 
staat intussen eenvoudigweg bekend als het “comité van werknemers en werkgevers”. 
Het comité bestond uit ambtenaren, werkgevers en syndicalisten die ook al voor de 
oorlog sterk geloofden in de kracht van het sociaal overleg en in de noodzaak om 
het sociaal beleid in ons land te versterken.33 Het comité kwam doorgaans wekelijks 
samen.34 Hoewel het comité cijfermatig niet paritair was samengesteld, was het wel 
in de geest strikt paritair “puisque ces travaux ne pouvaient pas aboutir à un résultat 

(29)  Beveridge’s pleidooi voor een nationaal verzekeringsstelsel dat steunt op de beginselen universaliteit 
en eenheid, berustte op zijn vaststelling dat de vooroorlogse sociale regelgeving twee grote zwakheden had, 
namelijk haar ontoereikendheid en complexiteit.
(30)  Het rapport stelde diverse maatregelen voor om wat de “five giant evils” in de samenleving werd 
genoemd, te bekampen: armoede, onwetendheid, gebrek, luiheid en ziekte.
(31)  Henri Fuss schrijft op 9 november 1958 een brief naar Georges Velter om hem te informeren over het 
verschijnen van zijn artikel in het Arbeidsblad over het clandestiene ontstaan van de Ontwerpovereenkomst. 
In de brief beklaagt hij zich dat de redactie een voor hem belangrijke passage in het artikel had verwijderd, 
namelijk “il était brièvement question des personnes qui participèrent avec autorité à nos travaux, de vous 
évidemment, des lourdes responsabilités que vous sûtes prendre, seul avec Paul Goldschmidt, au nom du 
monde patronal, de la cordialité aussi avec laquelle vous stabilisâtes nos réunions, au début vagabondes, dans 
le confort des locaux de Fabrimétal. De tels rappels et bien d’autres, s’imposaient naturellement à mon esprit. 
Je ne suis pas responsable de leur omission et j’ai tenu à ce que vous le sachiez”.
(32)  De deelnemers aan de besprekingen waren, onder meer vanwege de bezetting, niet formeel 
gemandateerd door hun organisaties. Dat was dan ook de reden waarom men na afloop aanvankelijk sprak 
van een “ontwerp van overeenkomst”.
(33)  Voor de werknemers participeerden Henri Pauwels, als voorzitter van het Algemeen Christelijk 
Vakverbond, Arthur Jauniaux, de stichter van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Joseph 
Bondas, secretaris-generaal van de CGTB, en Léon Delsinne, eveneens van de CGTB. Bondas werd na zijn 
vertrek naar Londen vervangen door Hubert Lapaille, tot deze laatste door de Gestapo werd opgepakt en 
gedeporteerd. Later vervoegden ook Louis Major en Achille Van Acker zich bij de groep. Georges Velter en 
Paul Goldschmidt-Clermont zijn er de enige “vertegenwoordigers” voor de werkgevers. Alexandre Galopis, 
gouverneur van de Societé Générale, nam ook aan de vergaderingen deel, maar werd al vroeg door Rexisten 
neergeschoten. Naast Fuss zelf was er ook nog Gaston Grignard, de door de bezetter geschorste directeur-
generaal van het “Office nationale du placement et du chômage”. Fuss werd voorzitter-rapporteur, volgens 
hem “en raison de ces loisirs forcées” (Fuss, 1956, p. 2).
(34)  Aanvankelijk in diverse locaties, onder meer in het buitenverblijf van Goldschmidt-Clermont te Ohain, 
in de buurt van Waterloo, waar er nu nog een plaatje aan deze periode herinnert. Uiteindelijk biedt Georges 
Velter hen onderdak in een klein lokaal van Fabrimetal in de Lakenweversstraat in Brussel.
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positif que par l’accord de tous” (Fuss, 1956, p. 2). Volgens Fuss, de voorzitter van het 
comité35, werd er nooit gestemd, zelfs niet over de procedures.

De clandestiene gesprekken behandelden een veelheid van thema’s. Aanvankelijk 
richtten de gesprekken zich voornamelijk op de principes en methodes van het sociaal 
overleg. Pas in 1943 kwam “de fundamentele hervorming van de sociale zekerheid” 
op de agenda (Goldschmidt-Clermont, 1965). De onderhandelaars zagen hun 
project van sociale zekerheid dan ook niet als een eindpunt. Voor hen was het vooral 
van belang om de hoogdringende zaken, zoals de drastische verhoging van enkele 
uitkeringen, voor het einde van de oorlog mogelijk te maken om tegemoet te komen 
aan de noden en aspiraties van de bevolking. Het moest dus relatief snel gaan en 
uiteraard maakten de omstandigheden de zaak niet eenvoudiger (technisch alleszins, 
hoewel het op andere punten misschien net eenvoudiger werd). Hun ideeën waren 
dan ook pragmatisch en gebaseerd op de voor de oorlog bestaande regelingen. De 
ervaring van Henri Fuss speelde daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol. Naast hun 
gedrevenheid zal dit pragmatisme uiteindelijk hun voorstellen onderscheiden van 
andere initiatieven.36

Op 20 april 1944 wordt het Sociaal Pact door de onderhandelaars ondertekend, 
maar Achille Van Acker37 en Louis Major verkeerden nog in de onmogelijkheid om 
het akkoord in naam van respectievelijk hun partij en organisatie te ondertekenen. 
Daarom werd geopteerd voor de omschrijving “ontwerp van overeenkomst tot sociale 
solidariteit” (Fuss, 1956, p. 9). De ontwerptekst wordt in mei 1944 door tussenkomst 
van het Comité-Gilles en de inlichtingendienst Clarence naar Londen gestuurd, waar 
het document uiterlijk in juli 1944 aankwam. De regering in ballingschap zal er 
evenwel niet op reageren.

Inmiddels hadden de leden van het comité alle moeite om de voorstellen aan hun 
achterban te verkopen. Bij de werkgevers herhaalden Paul Goldschmidt-Clermont en 
Georges Velter dat “il ne peut être question de toucher au texte du Pacte de Solidarité 
Sociale, sinon, on va tout faire sauter” (Van Themsche, 1994, p. 63). Op 11 augustus 
1944 schrijft onderhandelaar Henri Pauwels een brief naar Kardinaal Van Roey om 
zijn aandacht te vestigen op het belang van “ontwerp van overeenkomst tot sociale 
solidariteit” en de noodzaak om deze voorstellen voor het einde van de vijandelijkheden 
te realiseren om te vermijden dat het land in een chaos wordt gestort, wat in de kaart 

(35)  Fuss zelf zat het comité voor, naar eigen zeggen vanwege zijn “loisirs forcés” (Fuss, 1956), en volgens 
Goldschmidt-Clermont deed hij dat “met een onweerstaanbaar, communicatief vertrouwen’ (Goldschmidt-
Clermont, 1965).
(36)  Tijdens de oorlog waren er immers andere denkgroepen rond dit thema actief. Op verzoek van 
de Belgische regering in ballingschap was er in Londen sinds 1941 een Commissie voor de Studie van 
Naoorlogse Problemen actief, waarvan de voorstellen voor een gecentraliseerde aanpak geïnspireerd werden 
door het Beveridge-rapport. Een ander clandestien netwerk rond het Groupement d’Etudes Economiques 
(GEE) en het Centre d’Etudes et de Documentation (CBED) pleitte dan weer voor een meer residuele sociale 
zekerheid, gereserveerd voor economisch zwakkere groepen en met een sterk corporatistische (uitkerings)
structuur en organisatie.
(37)  Georges Velter beklemtoonde overigens de “overheersende rol die Achille Van Acker van begin tot eind 
heeft gespeeld” (Bulletin van Fabrimetal, januari 1977, p. 16).
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zou spelen van extremisten en “des pêcheurs en eau trouble” (Fonds Hoyois, Arca, 
Louvain-la-Neuve).

Op 14 oktober 1944, de V-wapens teisteren die dag de streek rond Antwerpen, wordt 
een Nationale Arbeidsconferentie georganiseerd onder voorzitterschap van premier 
Hubert Pierlot. Het “ontwerp van overeenkomst” staat echter niet op de agenda. 
Men wou de conferentie zelfs afronden na een uiteenzetting door Camille Gutt, de 
minister van Financiën. De verbouwereerde sociale partners vragen een opschorting 
van de zitting aan om de premier te wijzen op het bestaan van het “ontwerp van 
overeenkomst”. Pierlot valt volkomen uit de lucht, maar stemt toe. Om 17u besluit 
men uiteindelijk het “ontwerp van overeenkomst” toch nog in de resoluties van de 
Nationale Arbeidsconferentie op te nemen. Het “ontwerp van overeenkomst” verrijst 
zo uit de clandestiniteit. Vanaf dan gaat het opmerkelijk snel.

Zo werd op 28 december 1944 de “Besluitwet betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders” al getekend door Achille Van Acker, inmiddels de nieuwe 
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg. Van Acker gaf naar aanleiding van de 
vijfentwintigste verjaardag van de sociale zekerheid in zijn toespraak de sfeer van 
die dagen weer: “Ik herinner me nog heel goed dat de leden van mijn kabinet, de 
administratie en mezelf, een deel van de nacht hadden doorgebracht in onze mantels 
om ons tegen de koude te beschermen, om ervoor te zorgen dat de Besluitwet nog voor 
januari 1945 kon worden gepubliceerd” (1970, p. 351).

Wat waren nu de voornaamste kenmerken van het door de onderhandelaars van de 
Ontwerpovereenkomst voorgestelde systeem?

Ondanks zijn internationale weerklank had het Beveridge-rapport, met zijn 
klemtoon op een publiek georganiseerde sociale zekerheid en met als voornaamste 
doelstelling de preventie van armoede, weinig invloed op het door de onderhandelaars 
voorgestelde systeem. Meer nog: de onderhandelaars vonden het achteraf nodig om 
zich nadrukkelijk te distantiëren van het Britse “Beveridge-model”. Het Beveridge-
rapport was volgens Fuss nog niet gekend bij de gesprekspartners. Volgens hem was 
hun realisatie “authentiquement belge” en “une œuvre de gros bon-sens” (Fuss, 1956, 
p. 2). Hun voorstellen waren alleszins geworteld in de vooroorlogse Belgische traditie, 
gekenmerkt door een zeer belangrijke rol van de sociale organisaties, zoals vakbonden 
en mutualiteiten, in de totstandkoming van het sociaal beleid.

De kern van het model was echter ook door en door ‘Bismarckiaans’. Men streefde 
ernaar alle sociale verzekeringsvoorzieningen die in ons land tijdens het interbellum 
tot stand waren gekomen, zonder uitzondering verplicht te maken voor alle 
werknemers, dus naast de pensioenverzekering en de gezinsbijslagen, ook de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering en de werkloosheidsverzekering. De arbeidsongevallen 
en de beroepsziekteregeling werden niet behandeld, daar deze grotendeels 
gecontroleerd werden door de private verzekeringsmaatschappijen. De regeling van de 
“mindervaliden” werd niet opgenomen omdat ze niet werd gefinancierd uit bijdragen.

Het systeem werd immers volledig opgebouwd rond de financiering uit verplichte 
sociale bijdragen op het loon, te betalen door werkgevers en werknemers. Sterker 
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nog: de financiering uit bijdragen was het allesbepalende principe. Per definitie 
werden alle prestaties van de sociale zekerheid gefinancierd via verplichte bijdragen, 
betaald op het loon door zowel de werkgevers als de werknemers. Het recht op 
socialezekerheidsuitkeringen was verbonden aan deze bijdrageplicht en de hoogte 
van de uitkeringen werd verbonden aan de hoogte van het inkomen uit arbeid en 
de sociaalprofessionele status van de betrokkene. Op het gebied van de pensioenen 
werd geopteerd voor repartitie, en oorspronkelijk voor een vrijwel forfaitair wettelijk 
basispensioen dat aangevuld kon worden door aanvullende pensioenen. Later werd dit 
principe van een gelijk basispensioen verlaten voor een inkomensgerelateerd wettelijk 
pensioen.

Organisatorisch werd de sociale zekerheid geconstrueerd rond het “nationaal 
repartitiefonds”, de in 1944 opgerichte Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, 
die de bijdragen voor alle takken zou innen en daarna verdelen. Dit was een belangrijke 
rationalisatie, want het innen van de bijdragen voor de onderscheiden sociale 
zekerheidsvoorzieningen was tijdens het interbellum immers een belangrijke bron 
van moeilijkheden. De vzw Maatschappij voor Mecanografie (het huidige SMALS), 
die reeds in 1939 werd opgericht om de kinderbijslagregelingen te ondersteunen, 
zou bovendien vanaf 1944 ook de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid  
ondersteunen.

Een ander belangrijk gegeven is dat deze Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid, de huidige RSZ, paritair zal worden beheerd door vertegenwoordigers van 
erkende werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere sectoren zouden onder 
het gezag komen van paritair beheerde administratieve instellingen van de sociale 
zekerheid.38 De centrale regering speelde slechts de rol van een toezichthoudende 
autoriteit, al was zij ook co-financier. De bestaande instellingen, die op initiatief van 
de werkgevers of werknemers waren opgericht, werden evenwel zoveel mogelijk bij de 
werking van het nieuwe geheel betrokken. De werkloosheidskassen, ziekenfondsen, 
kinderbijslagfondsen en jaarlijkse vakantiekassen bleven bevoegd voor de uitkering 
van sociale voordelen aan de rechthebbenden. Men koos dus nadrukkelijk voor een 
“niet-staatse” oplossing.

Voor de auteurs van de Ontwerpovereenkomst waren hun plannen voor de sociale 
zekerheid echter nog niet voltooid. Volgens Goldschmidt-Clermont stelden zij zelfs 
aanvankelijk aan de regering voor dat hun project slechts goed was om de eerste twee 
jaren te overbruggen (Goldschmid-Clermont, 1956, p. 97). Meer fundamentele 
hervormingen werden dan ook door hen in het vooruitzicht gesteld en zelfs 
noodzakelijk geacht. Zo was het ook al de bedoeling om in een latere fase tot een 
regeling voor de zelfstandigen te komen, al bleef de sociale zekerheid in de praktijk 
nog een decennium lang voorbehouden voor de werknemers. Toch mag het belang 
van het door hen opgestelde project van sociale zekerheid niet worden onderschat. De 
door hen geformuleerde, weliswaar pragmatische voorstellen, legden onmiskenbaar de 
krachtlijnen van het “Belgische model” (Fuss, 1947) voor lange tijd vast.

(38)  In 1945 werd het Nationaal Fonds voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering opgericht, de voorloper 
van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) die pas in 1963 formeel zal worden 
opgericht.
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Enkele jaren na de oorlog, in 1949, worden Henri Fuss en Walter Leën39, voormalig 
adjunct-kabinetschef van de Minister van Volksgezondheid en het Gezin en 
als academicus verbonden aan de KU Leuven, bij Regentsbesluit aangesteld als 
Rijkscommissarissen voor de Maatschappelijke Zekerheid. Ze krijgen de opdracht 
structurele hervormingen voor te stellen met het oog op de inrichting van een “definitief ” 
socialezekerheidsstelsel voor de werknemers, en het probleem van de inrichting van 
een socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen te bestuderen. Beide commissarissen 
hebben echter een uiteenlopende visie en besluiten, naast een gemeenschappelijke 
inleiding, elk een deel van het rapport voor hun rekening te nemen. Dit resulteert in 
een gespleten rapport over de hervorming van de sociale zekerheid dat in januari 1951 
verschijnt. De impasse tussen de twee commissarissen voorkomt echter niet dat er in 
1956 een verplicht ouderdomspensioensysteem voor zelfstandigen wordt ingericht.40 41 
Dit was in belangrijke mate te danken aan Léon-Eli Troclet, de toenmalige Minister 
van Arbeid en Sociale Voorzorg in de regering-Van Acker IV (1954 tot 1958).

Eerder had Troclet ook al gezorgd voor een verbetering van de werknemerspensioenen. 
Zo werd het gezinspensioen in de werknemersregeling vanaf 1955 berekend op 75% 
van het referteloon, naar analogie met het (maximum) ambtenarenpensioen tot beloop 
van drie vierde van de refertewedde. “Het doel van de wetgever bestond erin om de 
werknemers van de private en van de publieke sector op gelijke voet te plaatsen”.42 Het 
voorstel tot afschaffing van het verschil in berekening tussen het gezinspensioen en 
het alleenstaandenpensioen werd echter om financiële redenen van de hand gewezen.

Deze “universalistische”43 Troclet zorgde echter ook voor spanningen. Troclet nam 
namelijk ook enkele maatregelen die tegen het paritair beheer van de sociale zekerheid 
ingingen. Zo verleende het Koninklijk Besluit van 22 november 1954 aan de minister 
belangrijke bevoegdheden betreffende de organisatie en het personeelsbeheer van de 
parastatalen van de sociale zekerheid. Alhoewel zijn voorstellen eerder bescheiden 
waren, veroorzaakte dit een scherp conflict met de sociale partners omdat zij vreesden 
dat hierdoor de weg naar een “verstaatsing” van de sociale zekerheid werd opengegooid. 
Een van de gevolgen was dat de werkgeversorganisaties zich terugtrokken uit het 

(39)  Later zal Walter Leën administrateur-generaal worden van de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid.
(40)  De pensioenverzekering werd gefinancierd door verplichte bijdragen die werden betaald door de 
zelfstandigen en werd ontworpen als een tweevoudig systeem, gedeeltelijk gebaseerd op kapitalisatie en op 
herverdeling. De pensioenuitkeringen die het systeem aan de zelfstandigen toekende, lagen echter aanzienlijk 
lager dan de uitkeringen die het pensioenstelsel voor loontrekkenden uitbetaalde. Bovendien kwam het 
pensioenstelsel voor zelfstandigen van 1956 slechts langzaam op gang en moest het herhaaldelijk worden 
aangepast wegens de zwakke financiële basis.
(41)  Het zal echter nog tot 1 januari 1968 duren vooraleer er een volwaardig sociaal statuut van de 
zelfstandigen zal worden ingericht.
(42)  Wetsontwerp betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl.St. Kamer 1954-55, nr. 
240/14, verslag namens de Commissie voor de Arbeid en de Sociale Voorzorg, 1, aangehaald in Flohimont, 
Valerie, Gelijkheid in de pensioenregelingen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Brugge, die Keure, 
2013.
(43)  Deze invloedrijke socialistische politicus, die tussen 1945 en 1958 herhaaldelijk minister van sociale 
voorzorg was, geloofde dat het door de Besluitwet geïntroduceerde systeem van sociale zekerheid slechts een 
tussenstap vormde voor een op Beveridgiaanse leest geschoeide verzorgingsstaat. Ook Achille Van Acker sprak 
overigens over de Besluitwet als een “eerste stap naar sociale zekerheid voor alle burgers”.
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Nationaal Fonds voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Op 24 november 1955 
herbevestigde de Nationale Arbeidsraad, op dat moment voorgezeten door Henri 
Fuss, unaniem het basisprincipe van het paritair beheer van de sociale zekerheid 
en legde er de basiskenmerken van vast: de onafhankelijke organismen hebben 
bestuursautonomie, maar staan onder toezicht van de overheid (CNT, 1955, Advies 
nr. 51 van 24 november 1955).

4. WANNEER BISMARCK EN BEVERIDGE ELKAAR ONTMOETEN …

Vanaf de jaren zestig stellen we een onmiskenbare tendens naar universalisering44 
vast. Het is een tijdperk waarin men de onderlinge harmonisering van de wetgeving 
nastreeft en, vooral, het toepassingsgebied van diverse regelingen uitbreidt. Zo wordt 
het toepassingsgebied voor de geneeskundige verzorging uitgebreid naar zelfstandigen 
(1964), overheidspersoneel (1965), personen met een handicap (1967, 1969) en diverse 
nog andere niet-beschermde groepen (vanaf 1969). Hierdoor wordt de geneeskundige 
verzorging vrijwel universeel. Ook het toepassingsgebied van de kinderbijslag wordt 
grondig uitgebreid. Het recht wordt uitgebreid tot niet-uitkeringsgerechtigde 
werklozen, gedetineerden, en, zelfs zonder werkervaring, voor kinderen van personen 
met een handicap en studenten.

Ook het probleem van de armoede werd in deze relatief welvarende periode herontdekt 
(Zamora Vargas, 2017, p. 53). Zo lanceerde de Amerikaanse president Lyndon Johnson 
in 1964 zijn “War on Poverty”. Ook in ons land stelde men vast dat, ondanks de sterke 
uitbreiding van het toepassingsgebied en een lage werkloosheid, nog velen door de 
mazen van het socialezekerheidsnet vielen. Ook het ‘elitaire’ karakter van de sociale 
zekerheid wordt gecontesteerd, waarmee men bedoelt dat zij voornamelijk op maat 
werd gemaakt van een middenklasse die zich een degelijke positie op de arbeidsmarkt 
kan verwerven. In diezelfde periode stelt Herman Deleeck ook vast dat er sprake is van 
een Mattheuseffect, waarbij de middenklasse in de praktijk meer vruchten plukt van 
sociale voordelen en diensten zoals gezondheidszorg, degelijk onderwijs, enz., dan de 
sociaal zwakkeren en armen, voor wie ze van levensbelang zijn (Deleeck, 1967, 1983).

De overheid reageert onder meer met de systematische introductie van een sociaal 
vangnet ter aanvulling van het systeem van de sociale zekerheid. Het Gewaarborgd 
Inkomen voor Bejaarden (de huidige IGO) werd ingesteld bij de wet van 1 april 
1969 en voorziet in een minimuminkomen voor 65-plussers die niet over voldoende 
financiële middelen beschikken, bijvoorbeeld omdat ze geen of slechts beperkte rechten 
konden vestigen op een ouderdomspensioen. In 1971 wordt ook een gewaarborgde 
gezinsbijslag ingevoerd die na een middelentoets wordt toegekend aan nog niet 
rechtgevende kinderen. Vervolgens wordt in 1974 een algemeen bestaansminimum 
ingericht dat voorzag in een algemeen middelengetoetste inkomensgarantie, de 
voorloper van het huidige leefloon.

(44)  Al vonden ook andere belangrijke vernieuwingen plaats, bijvoorbeeld in de ziekte- en de 
invaliditeitsverzekering. Zo worden de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verzekering voor 
geneeskundige zorgen gesplitst. Er komen eigen financieringsregelingen. Naast de sociale partners worden de 
ziekenfondsen en zorgverstrekkers betrokken bij het beheer van de geneeskundige verzorging.
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Ook in het socialezekerheidssysteem zelf werd de minimumbescherming versterkt. 
Zo werden minimumuitkeringen voorzien, weliswaar voor diegenen die voldeden 
aan een minimale bijdrageplicht om een recht op uitkering te openen. Bovendien 
werden allerlei periodes van inactiviteit gelijkgesteld met periodes waarin men aan 
een bijdrageplicht onderhevig was, de zogenoemde “gelijkgestelde perioden”, zodat de 
toegang tot het recht op uitkering versoepeld werd.

Tegelijkertijd werd het inkomensgerelateerde karakter van de sociale zekerheid 
behouden of zelfs versterkt. Zo wordt in 1971 in de sector van de werkloosheid 
overgeschakeld van forfaitaire werkloosheidsuitkeringen naar loonevenredige 
uitkeringen ten belope van 60%, die voor niet-gezinshoofden wordt herleid tot 40%.

Hierdoor is de Belgische sociale zekerheid aan het einde van de jaren zeventig een uniek 
hybride systeem geworden dat het Bismarckiaanse principe van inkomensgerelateerde 
verzekeringen met het Beveridgiaanse principe van armoedepreventie tracht te 
verzoenen.

Deze tendens naar universalisering, versterkt door de “rijpwording” van de 
pensioenstelsels, veroorzaakte een forse verhoging van de uitgaven van de sociale 
zekerheid. Deze stijging werd in de eerste plaats gefinancierd door een toename van 
de socialezekerheidsbijdragen. In 1950 bedroeg de fiscale en parafiscale druk op de 
loonmassa slechts 23,5%. Tegen 1975 was die druk al gestegen tot 34,6% en hij zou 
de daaropvolgende jaren nog aanzienlijk blijven stijgen. Intussen was ook de bijdrage 
van de Staat aan de sociale zekerheid sterk toegenomen. Waar deze in 1946 slechts in 
13,2% van de financiering voorzag, was dat in 1963 reeds bijna verdubbeld tot 23,6%. 
De financiering van de sociale zekerheid begon dan ook een steeds groter beslag te 
leggen op de middelen van de centrale overheid.

5. DE CRISISJAREN

Begin jaren tachtig wordt ons land echter ook getroffen door de gevolgen van een 
economische crisis. Een scherpe toename van de werkloosheid doet de inkomsten uit 
bijdragen dalen en de werkloosheidsuitgaven toenemen. Vanwege deze budgettaire 
situatie gaf de toenmalige regering dan ook voorrang aan het herstel van het financiële 
evenwicht in de sociale zekerheid en aan het terugdringen van de staatssubsidie. Verder 
werd ook getracht het systeem beter te stroomlijnen.

In 1978 diende Herman Deleeck in de Senaat een wetsvoorstel in tot instelling van 
een Koninklijk Commissaris ter voorbereiding van de codificering, de harmonisering, 
en de vereenvoudiging van de sociale zekerheid, terwijl in 1979 in de Kamer een 
voorstel wordt ingediend om een dergelijke commissaris aan te stellen voor de 
hervorming van de sociale zekerheid.45 Beide voorstellen worden geïntegreerd in de 
Wet van 23 juli 1980. De Koninklijke Commissie zal onder leiding van haar voorzitter 
Roger Dillemans vijf jaar later, op 15 maart 1985, een voorontwerp van Wetboek van 

(45)  Wetsvoorstel Verhaeghen en Van Acker, Doc. Kamer, 1979, 1980, nr. 301.
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Sociale Zekerheid aan het Parlement voorleggen.46 Deze Koninklijke Commissie staat 
intussen beter bekend als de Commissie-Dillemans.

Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 23 juli 198047 werd 
nadrukkelijk bepaald dat de Koninklijke Commissie niet mocht beletten dat de 
regering intussen hervormingsvoorstellen zou opstellen en indienen (Mathieu, 
1987). Het tegendeel was wellicht waar, want de werkzaamheden van de Commissie- 
Dillemans leverden onmiskenbaar enorm veel ideeën op voor toen en later door de 
regering doorgevoerde hervormingen, al is het niet altijd duidelijk welke maatregelen 
door haar werden geïnspireerd. De Koninklijke Commissie, die kon rekenen op de 
medewerking van tal van administratieve en academische deskundigen, had dan ook in 
het kader van haar werkzaamheden tal van voorbereidende studies laten uitvoeren via 
haar veertien subcommissies, die vaak nog opgesplitst waren in diverse werkgroepen 
(Mathieu, 1987).

De hervormingen van de regering werden doorgevoerd door een geheel van 
verschillende grote en kleine maatregelen, die grotendeels door middel van bijzondere 
machten werden doorgevoerd. De vele, op zich soms marginale, wijzigingen hadden 
in de daaropvolgende jaren toch een niet onbelangrijke transformerende werking op 
de sociale zekerheid.

Een belangrijke vernieuwing uit die periode was bijvoorbeeld de oprichting van een 
Fonds voor het financiële evenwicht van de sociale zekerheid (FFESZ).48 Doordat 
de Belgische sociale zekerheid per tak werd gefinancierd, werden sommige takken 
van de sociale zekerheid ten gevolge van de financiële crisis met ernstige tekorten 
geconfronteerd, terwijl andere in staat waren om reserves aan te leggen. De oprichting 
van dit Fonds was een eerste stap in de richting van de afschaffing van de aparte 
financiering van de verschillende takken van de sociale zekerheid. Het Fonds schiep 
niet alleen de mogelijkheid om socialezekerheidsbijdragen over te dragen naar takken 
van de sociale zekerheid die in financiële moeilijkheden verkeerden, maar werkte ook 
als een doorgangsluik voor een reeks nieuwe alternatieve inkomsten en bijdragen, zoals 
de loonmatigingsbijdrage en de heffing op het dubbel vakantiegeld. Aangezien de 
meeste financiële middelen nog steeds volgens sector werden verdeeld, had het Fonds 
alleen toegang tot een beperkt aandeel van de middelen van de sociale zekerheid. In 
1995 werd dit uitgeklaard door de oprichting van het Globaal Financieel Beheer voor 
het stelsel van de werknemers.49

Een andere belangrijke structurele maatregel was de deplafonnering van de sociale 
bijdragen, terwijl de vervangingsinkomens wel begrensd bleven. Hierdoor werden het 

(46)  Doc. Kamer nr. 1352, Doc. Senaat nr. 953.
(47)  Doc. Kamer 1979, 1980, nr. 419/5.
(48)  De wet-“Dhoore” van 29 juni 1981 betreffende de algemene principes van de sociale zekerheid, stelde 
preciezere criteria vast voor de Rijkstegemoetkomingen en verleende een wettelijke basis aan de praktijk van 
de transfers van de sectoren met een batig saldo naar de sectoren met een tekort. Bij de RSZ wordt een Fonds 
voor het financiële evenwicht van de sociale zekerheid opgericht (artikel 39bis van de wet, ingevoegd met het 
KB nr. 214 van 30 september 1983).
(49)  Het globaal beheer van de sociale zekerheid wordt verwezenlijkt met de wet van 30 maart 1994.

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   412391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   412 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



DE (R)EVOLUTIE VAN SOCIALE ZEKERHEID: VAN 1944 TOT NU

413

solidariteitsprincipe en de herverdelende werking drastisch versterkt, maar werd het 
verzekeringsprincipe uitgehold. Tegelijkertijd werden de socialezekerheidsbijdragen 
systematisch opgetrokken. Alhoewel deze maatregel gunstig was voor de financiering 
van het stelsel, leidde hij tot een scherpe toename van de sociale lasten voor de hogere 
inkomensgroepen onder de werknemers.

Pierre Mainil, de toenmalige Staatssecretaris voor Pensioenen, streefde naar meer 
convergentie tussen de drie pensioenregelingen. Hij stelde immers dat “de pensioenen 
vaak beoordeeld [worden] door middel van vergelijking. Zonder in de mythe van 
gelijk-pensioen-voor-iedereen te vervallen, is toch een globale kijk op de problemen 
nodig om een samenhangende politiek te voeren”.50 Die globale kijk resulteerde in 
de Wet-‘Mainil’ van 15 mei 1984, houdende maatregelen tot harmonisering in de 
pensioenregelingen, al bleef het bij een eerder symbolische toenadering (Janvier e.a., 
2014).

Verder wou men bepaalde categorieën van de bevolking beter beschermen tegen de 
impact van de crisis, in het bijzonder de gezinnen die afhankelijk waren van een 
vervangingsuitkering, alsook de groepen in de laagste inkomensdecielen. Dit gebeurde 
onder meer door de gezinsmodalisering te versterken en de minima, vooral in de 
bijstand, te verhogen, terwijl de maxima verder werden beperkt.51 Hierdoor werd 
de armoedepreventie versterkt, maar werd het verzekeringsprincipe de facto verder 
uitgehold.

Tijdens de jaren negentig volgden tal van belangrijke vernieuwingen in de operationele 
werking en het beheer van de sociale zekerheid, die vaak ook reeds werden aanbevolen 
door de Commissie-Dillemans. Zo werd ons land door de oprichting van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ, 1990) een pionier in de digitalisering 
en de elektronische uitwisseling van gegevens. Het reeds genoemde Globaal Financieel 
Beheer werd in 1995 voor het stelsel van de werknemers ingevoerd en in 1997 voor 
het stelsel van de zelfstandigen. De autonomie en responsabilisering van de Openbare 
Instellingen van de Sociale Zekerheid werd verbeterd door de introductie van 
bestuursovereenkomsten (1997).

In 1994 wordt door het nieuwe artikel 23 onder meer het recht op sociale zekerheid 
in de Belgische grondwet verankerd. Een jaar later wordt het “handvest van de 
sociaal verzekerde” ingevoerd dat de verplichtingen van de instellingen van de sociale 
zekerheid alsook de rechten van de sociaal verzekerden verduidelijkt.

(50)  Wetsontwerp houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, Parl.St. Kamer 
1983-84, nr. 855/18, verslag, 3., aangehaald door Flohimont, Valerie, Gelijkheid in de pensioenregelingen van 
ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Brugge, die Keure, 2013.
(51)  Deze dubbele doelstelling wordt duidelijk aan de hand van het voorbeeld van de hervorming van de 
werkloosheidsverzekering. Werkloosheidsuitkeringen waren nog steeds gekoppeld aan vroegere bijdragen, 
maar voor drie categorieën van begunstigden werd een onderscheid gemaakt: gezinshoofden met een gezin 
ten laste, alleenstaanden en samenwonenden. De laatstgenoemden zijn werklozen die samen met iemand 
anders leven van diens eigen inkomen uit werk of van een vervangingsinkomen. De eerste twee categorieën, 
die volledig van hun eigen werkloosheidsuitkering afhingen, behielden een normale verzekeringsuitkering. 
De categorie samenwonenden ontving na een bepaalde periode een veel lagere werkloosheidsuitkering die 
niet aan enig vroeger inkomensniveau gelinkt was.
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Rond de eeuwwisseling kwam er, naar aanleiding van het beleidsdiscours over de 
actieve welvaartsstaat en een toenemende interesse voor het academische discours 
over sociale insluiting en de multidimensionaliteit van de armoede, in Europa meer 
aandacht voor actieve (arbeidsmarkt)participatie en re-integratie. De klemtoon wordt 
steeds meer gelegd op het ‘activeringsbeleid’ en het ‘lonend maken van werk’, wat 
in ons land onder meer leidde tot het aanpakken van werkloosheidsvallen (o.m. de 
invoering van een ‘werkbonus’), een striktere opvolging van de beschikbaarheid van 
werklozen, verbeteringen inzake de begeleiding van werklozen, …. Maar eveneens 
maakte de zorg voor wat we nu werkbaar werk noemen deel uit van het paradigma 
van de actieve welvaartsstaat. Zo werd ook ingezet op diensten die de combinatie van 
arbeid en gezin moeten faciliteren, zoals kinderopvang, enz.

Eind 2001 sloten de sociale partners de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 
19 december 2001 betreffende het tijdskrediet (cao nr. 77bis) af voor werknemers in 
de privésector. Dit systeem trad in de plaats van de oude regeling met betrekking tot 
de gewone loopbaanonderbreking. Dit nieuwe verlofstelsel was in tegenstelling tot de 
loopbaanonderbreking niet langer een tewerkstellingsmaatregel, maar een maatregel 
om een betere combinatie tussen het beroeps- en het gezinsleven te bevorderen. In 
die logica werd de vervangingsplicht afgeschaft en daar een recht op verlof werd 
toegekend aan de werknemers, was een akkoord van de werkgever niet langer een 
voorwaarde voor het opnemen van het verlof. Zowel de loopbaanonderbreking als de 
tijdskredieten worden door de RVA toegekend en via het globaal beheer van het stelsel 
van de werknemers gefinancierd. Het tijdskrediet blijkt enorm populair, maar zorgt 
daarbij vanzelfsprekend ook voor een toename van de socialezekerheidsuitgaven.

In 2000 wordt de Commissie-Cantillon tot hervorming van de sociale zekerheid 
van zelfstandigen opgericht en in 2002 wordt een rondetafel georganiseerd om de 
voorstellen van de commissie, om het sociaal statuut van zelfstandigen en hun helpende 
echtgenoot te verbeteren, te bespreken. Daarop besluit de toenmalige regering om een 
sociaal statuut in te voeren voor echtgenoten die hun zelfstandige partner bijstaan. 
Verder werd het minimumpensioen voor zelfstandigen opgetrokken zonder dat de 
bijdragen van de zelfstandigen hiervoor werden verhoogd. In de loop van de volgende 
jaren zullen stelselmatig belangrijke verbeteringen worden aangebracht aan het stelsel 
van de zelfstandigen, waardoor de kloof met het werknemersstelsel in belangrijke mate 
wordt verkleind. Zo is sinds 2016 het minimumpensioen van zelfstandigen even hoog 
als dat van werknemers. Ook de kinderbijslag is identiek. De faillissementsverzekering 
voor zelfstandigen wordt uitgebreid tot een ‘overbruggingsrecht’, een voor de 
zelfstandigen aangepast equivalent van de werkloosheidsuitkering voor werknemers. 
De uitbreiding van de kwaliteit van de sociale bescherming van de zelfstandigen en 
hun meewerkende partners wordt voornamelijk gefinancierd uit algemene middelen.52

In 2011-2012 voerde de regering-Di Rupo I een pensioenhervorming door, waarbij voor 
verdere convergentie tussen het stelsel van de ambtenaren en dat van de werknemers 
en zelfstandigen werd gezorgd (Janvier e.a., 2014). Zo werden de voorwaarden om 
met vervroegd pensioen te gaan voor de onderscheiden beroepscategorieën dichter 

(52)  De sociale bijdragen van de zelfstandigen werden immers niet opgetrokken. In tegenstelling tot het 
werknemersstelsel is er in het stelsel van de zelfstandigen ook nog steeds een plafond op de bijdragen.
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bij elkaar gebracht. Tevens werd er een zekere toenadering tot stand gebracht tussen 
het werknemers- en het ambtenarenstelsel wat betreft de gelijkstelling van tijdvakken 
van loopbaanonderbreking. Verder werden bepaalde preferentiële tantièmes in het 
overheidsstelsel die gunstiger waren dan 1/48, tot die loopbaanbreuk opgetrokken, 
maar zonder alle voorkeurtantièmes af te schaffen. Daarnaast werd, voor wat betreft 
de refertewedde voor de berekening van het ambtenarenpensioen, niet langer de 
gemiddelde wedde van de laatste vijf dienstjaren, maar van de laatste tien dienstjaren 
genomen.

6. NAAR EEN SOCIALE ZEKERHEID VOOR DE 21STE EEUW

Vijfenzeventig jaar na datum kunnen we vaststellen dat de ambities van de 
onderhandelaars van de “Ontwerpovereenkomst” grotendeels werden gerealiseerd. De 
sociale zekerheid wordt in ons land in principe vrijwel universeel gewaarborgd, niet 
alleen voor de werknemers maar ook voor de zelfstandigen. Het socialezekerheidssysteem 
streeft daarbij een dubbele doelstelling na: het voorkomen van inkomensarmoede 
en het beschermen van de levensstandaard van wie getroffen wordt door een sociaal 
risico. Een sociaal vangnet zorgt ervoor dat diegenen die door de mazen van dit 
socialezekerheidsnet vallen tegen (diepe) inkomensarmoede wordt beschermd. De 
bevolking is vrijwel universeel verzekerd voor de ‘geneeskundige verzorging’ en krijgt 
daar een relatief kwalitatieve gezondheidszorg voor in ruil. Bovendien werden er 
maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor zwakkere 
bevolkingsgroepen te waarborgen.

De sociale zekerheid wordt in zijn vijfenzeventigste levensjaar dan ook algemeen 
beschouwd als een belangrijke verworvenheid van onze samenleving. De Belgische 
bevolking heeft in sterke mate aandacht voor de positieve effecten van sociale 
bescherming; de percepties van economische en morele neveneffecten zijn beduidend 
zwakker (Meuleman e.a., 2011). De legitimiteit van de sociale zekerheid als geheel 
wordt in ons land niet echt in vraag gesteld. Aangezien haar realisaties gedragen 
worden door brede lagen van de bevolking, waagt geen enkele politieke partij het om 
te pleiten voor het afschaffen of drastisch beperken van de sociale zekerheid. Maar het 
systeem staat onmiskenbaar voor een aantal belangrijke uitdagingen en vraagstukken, 
waarvan ik er hier een aantal op een niet-exhaustieve wijze vermeld.

6.1. ARMOEDEPREVENTIE EN/OF INKOMENSHANDHAVING

De sociale zekerheid maakt haar beide doelstellingen maar in beperkte mate waar. Het 
systeem is er weliswaar in geslaagd om de inkomensarmoede onder de ouderen sterk 
terug te dringen, maar de door de pensioenverzekering geboden vervangingsratio’s 
zijn in internationale vergelijking eerder beperkt. De uitkeringen voor de bevolking 
op actieve leeftijd slagen er bovendien niet altijd in om uitkeringstrekkers boven de 
Europese armoedegrens te tillen. De Vereniging voor Steden en Gemeenten en diverse 
anderen hebben er daarom voor gepleit om de minima naar de Europese armoedegrens 
op te trekken.

In het verleden evalueerde de FOD Sociale Zekerheid op vraag van o.m. het Rekenhof 
de sociale impact en de kostprijs van deze operatie. Recent vroeg Minister van Werk 
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Peeters aan het Federaal Planbureau wat de volledige optrekking van de uitkeringen 
tot de armoedegrens zou kosten. Het optrekken van de uitkeringen53 zou volgens het 
Federaal Planbureau54 bruto 1,7 miljard EUR kosten, maar dalen tot 1,24 miljard 
wanneer rekening wordt gehouden met de terugverdieneffecten op vlak van btw 
en economische groei. Het verhogen van de uitkeringen zou volgens het Federaal 
Planbureau ook voor een bijkomende economische groei van 0,17 procent zorgen en 
voor 2.500 extra jobs.

6.2. DE DUBBELE UITDAGING VAN DE VERGRIJZING

De voornaamste uitdaging blijft de dubbele uitdaging van de vergrijzing. Sinds 
2010 gaan de naoorlogse cohorten van de ‘babyboom’-generatie met pensioen. De 
babyboomers hebben betere pensioenrechten opgebouwd en kennen een betere 
levensverwachting waardoor de pensioenuitgaven tijdens de volgende twintig jaar in 
belangrijke mate zullen stijgen. We dienen deze toename van de pensioenuitgaven 
zien op te vangen op een wijze die de rest van het socialezekerheidssysteem, zoals 
bijvoorbeeld de gezondheidsuitgaven, niet in de verdrukking brengt. Hierdoor zou 
immers de legitimiteit van de sociale zekerheid vooral door de jongere generatie in 
vraag kunnen worden gesteld.

Bovendien hopen we met z’n allen dat de toename van de levensverwachting een 
blijvende verworvenheid is en zelfs nog verder zal blijven toenemen. Bij ongewijzigd 
beleid zal dit uiteraard ook de periode waarin we van ons ouderdomspensioen kunnen 
genieten, verlengen en de kostprijs ervan blijvend opdrijven. De vraag is dus of we 
erin zullen slagen om de ouderdomspensioenen voldoende te hervormen om ze aan 
deze uitdaging aan te passen, zodat de sociale en financiële houdbaarheid ook voor 
toekomstige generaties gegarandeerd blijft.

6.3. HARMONISERING VAN DE STELSELS

De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 had als opdracht voorstellen te 
formuleren om de sociale kwaliteit en de financiële houdbaarheid van de pensioenen 
naar de toekomst toe te waarborgen. Volgens de Commissie volstaat het niet om 
de parameters van het bestaande systeem te wijzigen, maar dringt een grondige 
hervorming zich op. Een van de uitgangspunten van die hervorming was voor de 
Commissie dat voor de diverse stelsels gemeenschappelijke principes moeten gelden. 
De toegangsvoorwaarden tot het pensioen zouden over de verschillende stelsels een 
eenvormige invulling moeten krijgen. Verschillen inzake de vereiste loopbaan of inzake 
de leeftijd die toegang geeft tot pensioen, moeten op objectieve basis gerechtvaardigd 
kunnen worden. De voorstellen van de Commissie waren dus een pleidooi voor een 
verdere harmonisering van de stelsels, met een erkenning van de verschillende noden 
in zoverre deze legitiem zijn.

(53)  Men houdt geen rekening met een eventuele verhoging van het minimumloon.
(54)  De Vil, G. e.a., Macrobudgettaire impact van een verhoging van de minimale sociale uitkeringen, Studie op 
vraag van de Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, REP_MINIMA_11760, 
Federaal Planbureau, december 2018.
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In het kader van de realisatie van de zogenoemde “Europese Pijler van Sociale Rechten” 
nam de Europese Commissie recent ook initiatieven om een bredere toegang tot de 
sociale bescherming te bepleiten. De Europese Commissie is er daarbij voornamelijk 
om bekommerd dat de sociale zekerheid in vele lidstaten minder toegankelijk is voor 
bepaalde beroepsgroepen zoals de zelfstandigen, maar ook voor platformwerkers en 
diverse andere niet-standaardwerkvormen. De vraag is of de recente aanbeveling van 
de Raad over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen 
ook in ons land een aanzet zal blijken voor de verdere harmonisering van de stelsels 
en/of van een herziening van de financiering.

6.4. VERMINDERD BELANG VAN DE FINANCIERING UIT BIJDRAGEN

We zagen eerder dat de financiering uit sociale bijdragen het centrale principe was van 
de sociale zekerheid, zoals deze door de Besluitwet gestalte kreeg. De digitale economie 
en de hiermee geassocieerde nieuwe vormen van werk worden door sommigen, zowel 
op Europees niveau als in eigen land, aangegrepen om de financiering uit bijdragen 
in vraag te stellen.

Tot in de jaren zeventig namen de sociale bijdragen, vooral aan werkgeverszijde, enorm 
toe. Maar sinds 1990 neemt het aandeel van de sociale bijdragen in de financiering 
van de sociale zekerheid echter stelselmatig af. Waar de toename van de parafiscale 
druk, in het bijzonder die van de werkgeversbijdragen, tot het begin van de jaren 
zeventig nog werd getolereerd als een prijs voor sociale stabiliteit en een toename van 
de productiviteit55, werd de hoogte van de werkgeversbijdragen sinds de crisisjaren van 
de jaren tachtig vooral gezien als een beperking van het concurrentievermogen en als 
een belemmering voor de jobcreatie. Sindsdien werden er dan ook tal van maatregelen 
genomen om de werkgeversbijdragen te verlagen door diverse algemene en selectieve 
maatregelen. Ook de recent door regering-Michel I geïntroduceerde taxshift omvat, 
onder andere, een in de tijd gefaseerde vermindering van de sociale bijdragen van de 
werkgevers.

Via de overheidsdotaties en de alternatieve financiering werden de algemene 
middelen van de staat in toenemende mate aangewend voor de financiering van 
de sociale zekerheid. Tussen 2010 en 2014 kon de overheid via de zogenaamde 
“evenwichtsdotatie” de tekorten van de sociale zekerheid opvangen om aldus het 
begrotingsevenwicht voor de sociale zekerheid van de werknemers en zelfstandigen 
te garanderen. Wanneer de inkomsten uit bijdragen de financieringsbehoefte van de 
sociale zekerheid niet volgen, wordt zodoende de sociale zekerheid in bijkomende 
mate uit algemene middelen gefinancierd.

Vanaf 2015 werd de wettelijke basis voor deze evenwichtsdotatie echter niet vernieuwd. 
De Wet houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid van 18 

(55)  Zo verklaarde een vertegenwoordiger van de werkgevers, Jean de Cooman d’Herlinckhove, dat: “… 
il ne faut pas se laisser obnubiler par la charge considérable il est vrai, que la sécurité sociale répresente pour 
le prix revient; il faut reconnaître que cette charge aurait pu être remplacée, sous la pression syndicale, par 
des hausses de salaire plus importantes que celles qui ont été consenties” (de Cooman d’Herlinckhove, 1956, 
geciteerd door G. Vanthemsche, 1995, p. 87).

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   417391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   417 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



418

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3E TRIMESTER 2019

april 2017 maakte, onder meer56, de evenwichtsdotatie opnieuw mogelijk, maar dit 
slechts voor een periode van vier jaar (2017-2020).

6.5. PARITAIR OF TRIPARTIET BEHEER?

De nieuwe financieringswet stelt dat ten laatste tegen september 2020 een 
evaluatiemechanisme moet worden ingevoerd vooraleer de ministerraad zal beslissen 
over de aard van de verlenging van de evenwichtsdotatie. Daarbij is het de bedoeling om 
de sociale partners te “responsabiliseren”. Hierdoor wordt de controle van de overheid 
op de financiering en het beheer van de sociale zekerheid verder versterkt. Door het 
Globaal Beheer van de sociale zekerheid maakte het paritaire systeem57 immers al 
geleidelijk plaats voor een tripartiet systeem, waarbij de overheid een vetorecht bezit. 
In feite kan het financiële beheer niet gebeuren zonder goedkeuring van de overheid, 
terwijl het wel kan worden uitgevoerd zonder de instemming van de sociale partners. 
De nieuwe financieringswet versterkt deze trend nog.

6.6. SOCIAAL FEDERALISME

De olifant in de kamer is echter het sociaal federalisme. Reeds in 2001 voerde het 
Vlaams Gewest bij decreet de zorgverzekering in om naar aanleiding van de impact 
van de vergrijzing, die in Vlaanderen veel sneller voelbaar was, de toenemende 
vraag naar zorg beter op te kunnen vangen. Niet alleen ontstond hierdoor een 
nieuwe tak in de sociale zekerheid, maar werd er ook een precedent geschept: een 
van de Belgische gewesten ontwikkelde een socialeverzekeringsprogramma. Door de 
zesde staatshervorming werden de kinderbijslag, het kraamgeld, de adoptiepremie 
en de gewaarborgde gezinsbijslag (2014) gedefederaliseerd en werden een aantal 
bevoegdheden, waaronder de instellingen voor ouderenzorg, overgeheveld van het 
RIZIV naar de Gemeenschappen. Naar aanleiding van deze verschuiving lijkt een 
interfederaal overleg inzake het beheer van de sociale zekerheid, en bij uitbreiding de 
sociale bescherming, tussen de federale overheid en de regionale overheden zich op te 
dringen.58

(56)  De nieuwe financieringswet voorziet ook in andere maatregelen, zoals de rationalisering van de 
alternatieve financiering.
(57)  De werkgeversorganisaties en de vakbonden zijn evenredig vertegenwoordigd, terwijl de ziekenfondsen 
gezien het grote gewicht van de gezondheidszorg in de sociale zekerheid een adviserende rol hebben
(58)  Inzake het armoedebeleid bestaat er overigens al sinds 1998 een samenwerkingsakkoord tussen de 
federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid.
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7. BESLUIT

Onze sociale zekerheid is dan na vijfenzeventig jaar een monument geworden dat nog 
elke dag de sociale bescherming van onze burgers garandeert wanneer zij met sociale 
risico’s worden geconfronteerd. Het is dan ook een levend monument. Dat betekent 
ook dat elke generatie de plicht draagt om het systeem waar nodig aan te passen aan 
de uitdagingen en noden van haar tijd. Het is dan ook mijn overtuiging dat we enkel 
wanneer we actief de financiële houdbaarheid met de sociale doelmatigheid van de 
sociale zekerheid blijven verzoenen, over 25 jaar de honderdste verjaardag van onze 
sociale zekerheid zullen mogen vieren.

De sociale partners, de politieke partijen, die de bevolking in het parlement en in 
de regering vertegenwoordigen, en de administraties zijn daarbij partners. Maar dit 
vergt dat men de belangen van de eigen achterban en de waan van de dag voldoende 
kan nuanceren om het algemeen belang na te streven. De onderhandelaars van het 
“Ontwerp van overeenkomst van sociale solidariteit” zijn hiervoor een bron van 
inspiratie.

Daarom sluit ik af met de woorden van een van de belangrijkste onderhandelaars en 
de eerste administrateur-generaal van de RSZ, Paul Goldschmidt-Clermont: “L’accord 
clandestin eut le mérite d’offrir pour l’immédiat une proposition claire et concrète, 
présentée solidairement par les milieux sociaux jadis clichés dans des positions 
adverses, tentant ici un effort sincère de collaboration prévu pour un lendemain encore 
attendu avec angoisse, et dans cet effort, puisant son inspiration dans les racines les 
plus profondes du sol belge” (1958, p. 860).
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75 JAAR WEG VAN HET SOCIAAL 
PACT. EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS 
VAN DE SOCIOTECHNISCHE 
EVOLUTIE VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID IN BELGIE1

DOOR RAPHAEL VAN LERBERGE
Drs., Vrije Universiteit Brussel

 INLEIDING  

Het 75-jarige bestaan van het stelsel van de sociale zekerheid was (tot vandaag) 
aanleiding tot slechts een beperkt aantal terugblikken door academici. We vermelden 
de lezenswaardige essays van specialisten zoals Dirk Luyten2 en Koen Vleminckx3. Bea 
Cantillon schetst in een beknopte bijdrage vooral de evolutie van de functie van het 
stelsel in het sociaal landschap. Ze wijst op een intensieve interactie tussen het stelsel 
en de maatschappelijke context en focust vooral op de nieuwe uitdagingen.4 Ook 
deze bijdrage heeft weinig historiografische ambities en ambieert zeker geen kritische 
evaluatie van de historische ontwikkeling van het stelsel in de afgelopen 75 jaar.

Ook de instellingen zelf waren eind 2019 karig met historische retrospectie, 
met uitzondering dan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die een 
academische zitting hield in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 20 december 
2019. Ook hier was de terughoudendheid ten opzichte van het verleden opvallend. 
Men sprak eerder van de moderne sociale zekerheid, met een blik op de toekomst. De 
RSZ lanceerde daarbij ook een website5, maar de inhoud daarvan is beperkt op het 
vlak van historische reflectie.

(1)  Dit overzicht is gebaseerd op: Chlepner, Ben Serge, Cent ans d’histoire sociale en Belgique. Postface de 
René Evalenko, Brussel, Institut de sociologie Solvay, 1956/1972; Delhuvenne, Michel, De geschiedkundige 
ontwikkeling van de sociale zekerheid in België (1945-1980), in Frank, Max, ed., Geschiedenis van de openbare 
financiën in België.4: de periode 1950-1980, Brussel, Bruylant, pp. 635-693, 1988; Deleeck, Herman, De 
architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2001; Arcq, Etienne en Blaise, Pierre, 
Politieke Geschiedenis van de Sociale Zekerheid in België, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1998, nr. 
3, pp. 489-744; Vanthemsche, Guy, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, 1995; 
Vandeputte, Robert, Sociale geschiedenis van België. 1944-1985, Tielt, Lannoo, 1987; Van Lerberge, Raphaël, 
Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale Zekerheid, doctoraatsproefschrift, 
VUBpress, 2020.
(2)  Luyten, Dirk, 75 jaar geleden: de geboorte van onze sociale zekerheid, verschenen op: https://www.vrt.
be/vrtnws/nl/drafts/jan-ouvry/75-jaar-geleden-de-geboorte-van-onze-sociale-zekerheid/ (geconsulteerd op 8 
januari 2020).
(3)  Vleminckx, Koen, De (r)evolutie van de sociale zekerheid: van 1944 tot nu, zie dit nummer.
(4)  Cantillon, Bea, 75 jaar sociale zekerheid. Compagnon de route in tijden van verandering, verschenen 
op: http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=biblio/author/32 (geraadpleegd op 15 december 
2019).
(5)  https://www.75jaarrsz.be/nl/.
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Alsof men enigszins wegkijkt van het historisch momentum dat zich in 1944 afspeelde. 
Er was blijkbaar ook geen behoefte om de evolutie van 75 jaar kritisch te bekijken en 
daaruit kennis te putten om de actuele uitdagingen vanuit een historisch perspectief 
te benaderen.

Deze bijdrage heeft dan ook als belangrijkste doelstelling die evolutie kritisch onder 
de loep te nemen en een verband te leggen met de huidige werking. We doen dit 
vanuit een benadering waarin zowel de sociale (als synoniem van maatschappelijke) 
als de technische componenten als uitgangspunt worden genomen. Deze aanpak wijkt 
af van de klassieke geschiedkundige benaderingen die alle aandacht hebben voor de 
sociopolitieke dynamieken die aan de grondslag liggen van de evolutie van het stelsel. 
Nochtans spelen eveneens sociotechnische dynamieken een bepalende rol. Meestal 
blijven deze echter verborgen in de technische ‘zwarte doos’ die het stelsel is geworden. 
Wij willen deze ‘zwarte doos’ eventjes openen.

1. DE VOORGESCHIEDENIS EN HET MOMENTUM VAN HET SOCIAAL PACT (…1948)

Al in de 19de eeuw werden de eerste maatregelen genomen om de burgers te verzekeren 
tegen de risico’s van economische inactiviteit, en dus verlies van inkomsten. De 
eerste pensioenmaatregelen dateren van 1849. Maar het was vooral onder impuls 
van sociale bewegingen dat sociale revendicaties werden geformuleerd. Deze gaven 
ze zelf vorm in eigen organisaties die ondersteuning boden bij ziekte, werkloosheid, 
pensioen, gezinsbijslag. Ook het patronaat nam op zijn manier deel aan deze sociale 
ontwikkelingen (vooral op vlak van kinderbijslag). De overheid steunde wel, maar 
bleef eerder passief. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog waren ziekenkassen, 
pensioenkassen, kinderbijslagkassen, vakbonden, … actief die aan hun aangeslotenen 
tegemoetkomingen gaven. Het is de periode waarin het institutioneel pluralisme tot 
bloei kwam: tientallen particuliere organisaties, veelal politiek gekleurd, voerden elk 
hun systeem van sociale verzekering uit. In de jaren twintig werden de eerste ideeën 
geformuleerd om deze stelsels van sociale verzekering te veralgemenen en verplicht 
te maken. Dit gebeurde voor de pensioenen en voor de kinderbijslag. Met als 
hoogtepunt, de wettelijke verplichting in 1937 om ook de zelfstandigen te verzekeren 
voor de gezinsbijslag. Het was de eerste sector van de sociale zekerheid die algemeen 
werd verplicht voor de hele bevolking van België, dus zowel voor werknemers als vrije 
beroepen.

Tijdens dit decennium van de jaren dertig, wanneer de economische crisis hard 
toesloeg en de behoefte aan een algemene verplichte verzekering zich liet gelden, 
werden nieuwe commissies opgericht die zich bogen over het verplicht maken van een 
algemene sociale verzekering.

De debatten verzandden evenwel in discussies over zowel inhoudelijke, technische 
als structurele aspecten, waarbij iedere betrokken groep vanuit zijn ideologische 
oogpunt wel een argument had tegen de voorstellen van een andere groep. Een van de 
twistpunten was de rol van de Staat, die werd afgewogen tegenover de activiteit van 
de particuliere instellingen. Het werd een debat tussen voorstanders van een stelsel, 
ingericht en uitgevoerd door de overheid, en de voorstanders van het institutioneel 
pluralisme.
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Ook de veldbezetting, en de daaraan gekoppelde discussie over welke organisatie actief 
mocht blijven in een bepaalde sector, was een blijvend discussiepunt. Het was een 
debat dat was gekoppeld aan de verzuiling van de sociale zekerheid. De vakbonden 
wilden zeker en vast actief betrokken blijven bij de werkloosheid, maar sommige 
hadden dan wel bezwaren tegen de louter administratieve uitvoering. De patroons 
verdedigden hun diensten in de sector kinderbijslag, maar het uitsluitend beheer door 
de werkgevers van deze sector werd dan op zijn beurt aangevochten door de vakbonden. 
In de sector ziekteverzekering was een gevarieerd pallet van organisaties actief en was 
het cliëntelisme groot. Voorstellen om deze sector te unificeren en te laten uitvoeren 
door een nationale instelling werden niet in dank afgenomen door bijvoorbeeld de 
christelijke ziekenfondsen, die erg stonden op de levensbeschouwelijke binding met 
de leden-verzekerden. Vanuit patronale hoek toonde men zich voorstander van een 
organisatie op bedrijfsbasis, wat dan niet aanvaardbaar was voor de politiek gekleurde 
organisaties. Op vlak van de pensioenen was er het inhoudelijke debat over het 
principe van de pensioenopbouw: een kapitalisatiesysteem, waarbij het individu zelf 
en alleen de verantwoordelijkheid had om een pensioen op te bouwen, eventueel 
gesteund door de werkgevers en/of de overheid, of het repartitiesysteem, waarbij een 
collectief systeem pensioengarantie gaf aan het individu.

Ook over het werkingsprincipe van betaling van de bijdrage was geen overeenstemming. 
Moest de overheid via fiscalisering alle last dragen of was het individu uitsluitend 
verantwoordelijk? Was de werkgever mee verantwoordelijk voor alle risico’s en hoe 
zou dan de bijdrage worden geïnd? Vooral de christelijke ziekenfondsen waren sterke 
verdedigers van de individuele inning van de ledenbijdrage.

Al de discussies over zowel inhoudelijke als technische bepalingen zaten verankerd in de 
toenmalige ideologische verzuiling. Ze bevatten veel weerstanden, die erg hardnekkig 
waren. Dit bleef ook zo na de oorlog, bij de inrichting van een nieuw stelsel.

Er waren wel indicaties dat er op bepaalde vlakken consensus tot stand kon komen. 
In december 1936 pleitte de katholieke senator Léon Coenen in de senaat voor een 
‘eenheidsloket’ dat zou instaan voor de centrale inning en verdeling van de bijdragen.6 
Gelijkaardige ideeën over centrale inning, afhouding op het loon en dus bijdrage van 
werkgever en werknemer, werden ook geformuleerd in de besprekingen in het kader 
van het Koninklijk Commissariaat voor de Werkloosheid (1936)7, onder leiding van 
Henri Fuss. Maar deze voorstellen konden voor de oorlog niet worden gerealiseerd. De 
besprekingen hadden wel als gevolg dat er zich een groep vormde van sociaal-technici, 
die de mogelijke inrichting van een stelsel van sociale zekerheid niet uitsluitend vanuit 
een ideologische hoek, maar ook vanuit een technocratisch, administratief-technisch 
oogpunt benaderden.

Een ander keerpunt was de wettelijke verplichting in 1937 om ook de zelfstandigen 
te verzekeren voor de gezinsbijslag. Daarmee werd het principe van verplichte 
voorziening van sociale zekerheid voor de totale bevolking gerealiseerd. Overigens 

(6)  Jacques, Catherine, Marissal, Claudine, Puissant, Jean en Gubin, Eliane, Les débuts de l’Office national de 
sécurité sociale, onuitgegeven publicatie, Vrije Universiteit Brussel, p. 10, 1995.
(7)  Vanthemsche, G., De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, o.c., p. 31.
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werd de uitvoering van deze sector toevertrouwd aan particuliere kassen, maar deze 
werd ook onderbouwd met een mecanografisch administratief systeem, wat innovatief 
was op dat moment. In deze realisatie kwam de technische component duidelijk op de 
voorgrond. Het kwam tot een kantelmoment met de oprichting van de Maatschappij 
voor Mecanographie (MvM) in 1939. Dit kan men omschrijven als een ‘infrasysteem’: 
een organisatie met in hoofdzaak een technische, uitvoerende functie en uitgerust met, 
wat toen beschouwd werd als de meest moderne technologie, een ponskaartsysteem en 
een mechanisch adresseersysteem.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond er een nieuwe dynamiek. Er was de snelle 
groei in maturiteit van de sector kinderbijslag, die maatschappij omvattend werd voor 
zowel werknemers als zelfstandigen en die bovendien technische kennis, geborgen in 
de werking van de MvM, wist op te bouwen. Deze kennis kon worden aangewend in 
de ontwikkeling van een volledig stelsel van sociale zekerheid. Anderzijds werden er 
in verschillende kringen originele oplossingen bedacht die de vooroorlogse disputen 
overbrugden. Zowel in Londen als in het bezette België werden er plannen gesmeed 
voor een naoorlogse inrichting van een sociale zekerheid. Maar het was vooral de 
groep van sociaal-technici, verenigd in het zogenaamde Clandestien Comité, die 
de vooroorlogse plannen begon te hersmeden en uiteindelijk, ontdaan van sociaal-
politieke obstructies, tot een voorstel kwam om een Sociaal Pact af te sluiten tussen de 
werkgevers en werknemers, om na de oorlog socio-economische omstandigheden te 
creëren die gunstig waren voor die beide groepen. Het initiatief werd het fundament 
van de welvaartsstaat: arbeid en tewerkstelling, dus productie, zouden zorgen voor 
welvaart, en economische groei kon worden gegarandeerd door de mensen te laten 
deelnemen aan deze welvaart.
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AFBEELDING 1: BAUWDRUK VAN EEN DISCUSSIETEKST

Blauwdruk van een discussietekst die later de basistekst werd van het Sociaal Pact. De notities zijn 
van Léon Delsinne, een van de leden van het Clandestien Comité.
Bron: documenten Delsinne, Cegesoma/ARA.

Vanuit deze opvatting werd een stelsel gecreëerd waarbij de werknemers recht 
kregen op een pensioen, op een uitkering bij werkloosheid en bij ziekte (al dan niet 
langdurig), op terugbetaling voor zorgverstrekking, op gezinsbijslag en vakantiegeld. 
Het was ook de bedoeling om deze verzekering tegen sociale risico’s uit te breiden 
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tot alle bevolkingsgroepen, zoals zelfstandigen. Deze voorstellen werden gegoten in 
het ‘Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit’ (april 1944), later het Sociaal 
Pact genoemd, dat werd vertaald in de Besluitwet van 28 december 1944. Hierdoor 
was België een van de eerste westerse landen die een volledig systeem van sociale 
verzekeringen aanbood aan de werknemers. Het had een aantal essentiële kenmerken 
die de toekomst sterk bepaalden. Zoals de financiering die werd gedragen door 
werknemers en werkgevers, op basis van een inhouding op het loon: de zogenaamde 
sociale bijdragen. Deze werden geïnd via de werkgevers, die ze moesten storten bij een 
centrale instelling, de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (RMZ). De RMZ 
stond op zijn beurt in voor ontvangst van de geldmiddelen en om deze ter beschikking 
te stellen van de parastatale instellingen. Deze nieuwe institutionele knooppunten 
betaalden dan aan de organisaties, die de tegemoetkomingen effectief uitkeerden aan de 
verzekerden. Dit waren de tientallen bestaande, vooroorlogse sociale instellingen, zoals 
vakantiekassen, ziekenfondsen, pensioenkassen, enz. Zo verkregen alle verzekerden 
identieke rechten, ongeacht het lidmaatschap bij een uitbetalingsinstelling.

Hierdoor werd een nieuwe, duale structuur ontworpen: een reeks van (parastatale) 
instellingen werd opgericht die voor de distributie van geldmiddelen en de controle 
op de besteding er van zouden instaan. Deze instellingen werden beheerd door 
vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en met vertegenwoordigers van 
de minister. Men noemt dit het paritair beheer. Anderzijds hadden de honderden 
uitvoerende instellingen zich te onderwerpen aan de centrale bepalingen en de plicht 
om zich te laten controleren door de parastatale instellingen.

Samengevat: het Sociaal Pact, en later de Besluitwet, legden de basis van een sociaal 
verzekeringsstelsel dat de werknemer verzekerde tegen risico’s van inkomstenverlies 
ten gevolge van ouderdom (pensioen), ziekte, werkloosheid, steun voor het gezin 
(kinderbijslag) en recht gaf op vakantie(-geld). Het technische werkingsprincipe hield 
in dat de geldmiddelen, afkomstig van het loon, centraal werden geïnd en achteraf 
werden verdeeld. De bestaande instellingen zorgden voor de uitbetaling aan de 
verzekerden en gingen na of deze recht hadden op de vergoedingen. Het stelsel zelf 
werd beheerd door de sociale partners, onder toezicht van de overheid.
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AFBEELDING 2: BLAUWDRUK VAN HET SOCIAAL PACT

Uittreksel uit de blauwdruk (vermoedelijk 1943) van het Sociaal Pact. In deze paragraaf worden de 
basisprincipes beschreven van het naoorlogse stelsel van de sociale zekerheid. Dit zijn: inrichting van 
een stelsel van sociale verzekeringen voor werknemers met een dekking tegen risico’s van loonverlies 
bij ouderdom, gezinsbijslag, vakantie, ziekte en invaliditeit. De eenheidsbijdrage, betaald door 
werknemers en werkgevers, wordt ingehouden op het loon en centraal geïnd door een nationale 
dienst. Voor de uitvoering van het stelsel zal men een beroep doen op bestaande instellingen, weliswaar 
gecontroleerd door de overheid.
Bron: archief P. Goldschmidt, diverse documenten.

Dit stelsel is een voorbeeld van wat men later institutionele bricolage8 noemde, waarmee 
wordt bedoeld dat bestaande elementen om pragmatische redenen worden aangewend 
voor de bouw van een nieuwe constructie. In het geval van de naoorlogse sociale 
zekerheid mag dit wel letterlijk worden genomen. Vooral voor de praktische uitvoering 
van de sociale zekerheid werd een beroep gedaan op de vooroorlogse structuren, in 
casu de vele tientallen particuliere organisaties.

De realisatie van het concept van de centrale inning stelde de initiatiefnemers voor 
andere uitdagingen. Van bij de aanvang werd geopteerd voor de oprichting van 
twee nieuwe instellingen: de RMZ als algemene verdeler en voor de sector van de 
ziekteverzekering de oprichting van een Rijksdienst voor Verzekering tegen Ziekte 
en Invaliditeit (RZIV). Maar de oprichting en het operationeel maken van die 
instellingen was niet eenvoudig. Beide kampten met dezelfde naoorlogse problemen 
zoals de moeilijke zoektocht naar geschikte kantoren, die beperkt voorhanden waren 
wegens de oorlogsschade. Personeel vinden was een hele klus: de beste krachten waren 
afgeroomd door de geallieerde troepen, bovendien ontbrak er een toepasbaar juridisch 

(8)  Lanzara, Giovan Francesco, Self-destructive processes in institution building and some modest 
countervailing mechanism, European Journal of Political Research, 33, pp. 1-39, 1998.
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arbeidsstatuut. Ook het bemannen van de kaderfuncties was niet eenvoudig wegens 
een gebrek aan specifieke competenties. De praktische uitvoering werd belemmerd 
door een gebrek aan papier en aan kantoormachines.

Het was dus bricoleren in de meest letterlijke zin want zo mocht Goldschmidt, als 
nieuwe administrateur-generaal van de RMZ zich gelukkig achten dat hij in 1945 een 
kantoor en een secretaresse ter beschikking kreeg van de Nationale Compensatiekas 
voor Kinderbijslag. Het RZIV kende een gelijkaardige problematiek, maar daar kon 
men terugvallen op de bestaande werking van de ziekenfondsen, die niet bijzonder 
gemotiveerd waren om een centrale instelling te dynamiseren die hen zou controleren. 
Vandaar ook het besluit in het bestuur van het RZIV om de instelling niet te 
voorzien van kantoortechnologie zoals een ponskaartsysteem. Hier stelde zich vooral 
de uitdaging om de uitvoering van de wetgeving te uniformiseren en vervolgens op 
een gelijkvormige manier te laten toepassen door dit rijk geschakeerde en verzuilde 
landschap van honderden particuliere organisaties.

In andere sectoren kon men ook voor de distributiefunctie terugvallen op bestaande 
structuren. In de sector van het vakantiegeld waren aanvankelijk de Algemene Spaar- 
en Lijfrentekas (ASLK) en de vakantiekassen de centrale actoren. Deze werden, 
overeenkomstig de geest van het institutionele bricoleren, in hun functie bevestigd door 
de Besluitwet van januari 1946 en de oprichting van een Rijkskas voor Jaarlijks Verlof 
(RJV). Maar dit bleek een duidelijk verkeerde inschatting, want het waren juist die 
actoren die de afgelopen maanden disfunctioneerden, zoals bleek uit een parlementair 
onderzoek in november 1946. Bepaalde vakantiekassen hadden ‘nebuleuse’ praktijken 
toegepast tijdens de oorlog en de ASLK had de sector schromelijk verwaarloosd tijdens 
en onmiddellijk na de oorlog. De herinrichting van de RJV (Besluitwet van 18 februari 
1947) stelde orde op zaken in een sector die vooral om financiële redenen behoorde tot 
het stelsel van de sociale zekerheid.

In de sector van de kinderbijslag, zowel van werknemers als van zelfstandigen, kon 
aanvankelijk verder worden gebouwd op bestaande structuren die relatief ongeschonden 
uit de oorlog kwamen, zoals de Nationale Onderlinge Kas (zelfstandigen) en de 
Nationale Compensatiekas (werknemers). Ze functioneerden naar behoren, ook al 
doordat ze gebruikmaakten van de Maatschappij voor Mecanographie. De beide kassen 
ondergingen wel de gevolgen van de naoorlogse epuratie, maar dit had weinig impact 
op de concrete uitvoering van de kinderbijslagregeling die eveneens was toevertrouwd 
aan de particuliere organisaties. Het is dan ook opmerkelijk dat toenmalig minister 
Troclet in 1947 overging tot oprichting van een Rijkdienst voor Samenordening der 
Gezinsvergoedingen, afgekort de RG (10 januari 1947), die een overkoepelende, 
distribuerende en controlerende functie kreeg in deze sector. Bovendien werd de RG 
ook belast met een niet-onbelangrijke uitvoerende functie, namelijk van de uitbetaling 
van kinderbijslag aan niet-aangesloten werknemers en aan zelfstandigen. Het was een 
instelling die functioneerde naar analogie met de andere parastatalen en in dit opzicht 
vervolledigde ze het plaatje van een geheel van instellingen die tussen de politieke 
besluitvorming en de uitvoering werd geschoven. Maar deze instelling werkte – zeker 
in de eerste jaren – als een ideaaltype, als een toonbeeld van een autonome instelling, 
met zelfbeheer, met een operationele structuur van gecentraliseerde mechanische 
diensten, gecombineerd met een gedecentraliseerde dienstverlening, gebruikmakend 
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van het netwerk van de ‘Huizen van de Arbeid’; met een personeelsbeleid, afgestemd 
op het welzijn van de werknemers, bijvoorbeeld door hen vakantiemogelijkheden aan 
te bieden en het organiseren van paramedische zorgen; met een specifiek kantoorbeleid; 
met inhoudelijke inbreng door het formuleren van voorstellen inzake organisatie van 
de sociale zekerheid. Maar de RG werd ook meegenomen in de naoorlogse politieke 
slingerbeweging, waardoor zijn vleugels werden geknipt zodra minister Troclet werd 
vervangen door een opposante katholieke minister, wat meteen het einde inluidde van 
dit merkwaardige administratieve experiment.

In de sector van de pensioenen wogen de historische antecedenten nog zwaarder 
door. Het Clandestien Comité wou helemaal niet raken aan de vooroorlogse 
uitvoeringsstructuur, die volledig gedomineerd werd door de ASLK. Deze beheerde 
niet alleen de fondsen, maar ook de individuele dossiers en had zich vereenzelvigd 
met het kapitalisatiesysteem. Weliswaar waren er twijfels geuit bij het bijdragesysteem 
(met zegels en pensioenkaarten) en bij het werkingsprincipe zelf, waarbij al stemmen 
opgingen voor een repartitiesysteem, maar dit was in de naoorlogse jaren nog erg 
voorbarig.

De inrichting van het nieuwe stelsel was dus een lange zoektocht naar stabiliteit 
waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van bestaande structuren. Overigens was 
in 1944 niet te voorzien of het project financieel zou slagen, gebaseerd als het was 
op vooroorlogse gegevens, waarvan helemaal niet geweten was of deze – gezien de 
oorlogsomstandigheden – nog relevant waren.
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FIGUUR 1: SCHEMA VAN HET STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN WERKNEMERS, ANNO 1949

De sociale zekerheid van werknemers, anno 1949 was een lappendeken van parastatale instellingen 
en honderden particuliere organisaties. Het was het product van ‘institutionele bricolage’, uitgevoerd 
door het Comité van werknemers en werkgevers (het Clandestien Comité) tijdens Wereldoorlog II 
en opgenomen in het Sociaal Pact van 1944. Het institutionele pluralisme en de paritair beheerde 
parastatalen waren kenmerkend voor het Belgische stelsel van sociale zekerheid.
Bron: dit is een aangepaste versie van het schema dat verscheen in Vanthemsche, Guy, De beginjaren van …, p. 74, 
met onder meer een toevoeging van de Maatschappij voor Mecanographie.

Tot grote opluchting van de beleidsinstanties, die vreesden voor sociale onrust na 
de bevrijding in 1944, functioneerde het systeem goed bij de aanvang, onder meer 
omdat de RMZ het succesvolle ponskaartsysteem van de kinderbijslag (Maatschappij 
voor Mecanographie) had geadopteerd en een aantal mecanografische werkwijzen 
had geïntroduceerd. De geldmiddelen kwamen vlot binnen en de maatschappelijke 
aanvaarding was groot. In dit opzicht voldeed het stelsel van de sociale zekerheid aan 
een eerste sociale, politieke behoefte: rust brengen bij de bevolking, zodat in serene 
omstandigheden aan de wederopbouw kon worden gewerkt. Op dit elan heeft de 
eerste naoorlogse regering verder gewerkt en het stelsel gebruikt als onderdeel van de 
strakke loon- en prijspolitiek die werd gehanteerd tot in 1948. De sociale partners, 
vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers, schaarden zich achter dit 
beleid. Op een reeks van nationale arbeidsconferenties, gehouden in 1947 en 1948, 
besloten ze om bepaalde tegemoetkomingen te verbeteren, zoals het invoeren van 
dubbel vakantiegeld als alternatief voor een loonsverhoging want deze zou tot een 
prijsverhoging kunnen leiden en dus de concurrentiepositie van de bedrijven aantasten.
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AFBEELDING 3: DE TECHNISCHE UITEENZETTING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE RMZ

De Technische uiteenzetting betreffende de organisatie van de RMZ (CG1 10 december 1944) is de 
basistekst waarop de latere werking van de instelling en van de centrale inning werden gebaseerd. Het 
document is een van de hoekstenen van het stelsel van de sociale zekerheid. Het bevat onder meer 
technische omschrijvingen, maar ook een karrevracht aan morele waarden, waarop het stelsel, althans 
volgens de auteur P. Goldschmidt, moest zijn gebaseerd. Een aantal van deze principes is 75 jaar later 
nog steeds van toepassing.
Bron: archief RMZ/RZS.
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Het bewustzijn dat het stelsel een voorlopig karakter had en dat het beter moest worden 
onderbouwd, bleef echter intact. Vrij snel na de start in 1945 gingen commissies aan 
het werk om bepaalde onderdelen onder de loep te nemen, zoals de pensioenen en een 
verzekering voor zelfstandigen. Eind 1947, begin 1948 begon het alsmaar duidelijker 
te worden dat er iets fundamenteel fout zat in het financiële systeem, vooral dan omdat 
de sector van de ziekteverzekering belangrijke tekorten begon te boeken. Het werd 
een terugkerend verschijnsel: de ziekteverzekering werd de grootste slokop van het 
hele stelsel. Maar ook de sector van het vakantiegeld kende aanvankelijk structurele 
problemen, ook het in stand houden van het pensioenstelsel op basis van kapitalisatie 
was problematisch.

2. DE ZOEKTOCHT NAAR STABILITEIT (1949-1959) 

Vanaf 1947 begon de effectieve zoektocht naar een bijsturen van het systeem. Er 
werden vele pogingen ondernomen, gaande van de oprichting van een Hoge Raad voor 
Sociale Zekerheid, tot de aanstelling van Rijkscommissarissen, tot partiële oplossingen 
doorgevoerd door de onderscheiden ministers. Maar geen enkel voorstel of maatregel 
was voldoende duurzaam, ook al omdat deze maatregelen opgenomen waren in de 
politieke, ideologische rivaliteit tussen de twee grootste politieke opposanten. Dit 
waren de socialistische geledingen die de voorkeur gaven aan een uitbreiding van de 
bevoegdheden van nationale instellingen. Een dergelijk beleid werd gevoerd door L.-
E. Troclet, die de etiquette ‘etatist’ kreeg, maar die vooral voorstander was van een 
grotere autonomie van de overkoepelende instellingen onder paritair beheer en dus 
zeker niet voor een uitbreiding van de bevoegdheid van de Staat.9 Daartegenover 
stonden de katholieke ministers die het institutionele pluralisme genegen waren en de 
uitvoering door de particuliere instellingen trachtten te bevorderen of te beschermen. 
Het was de slingerbeweging die de jaren vijftig kenmerkte: de ene minister die de 
maatregelen van de voorgaande ongedaan maakte en zelf nieuwe maatregelen nam, 
die dan opnieuw werden geannuleerd. Met alvast die opvallende uitzondering van de 
wet op de pensioenen die door minister Vanden Daele werd doorgevoerd in 1953, die 
prompt door Troclet werd geannuleerd, die dan in 1955 een nieuwe wet uitvaardigde 
die nauwelijks verschillend was van de eerste. Historici hebben zich gefocust op de 
politieke controverse die rond deze wet ontstond, maar aan de basis lag er een consensus 
over het invoeren van een pensioenstelsel op basis van een repartitie in plaats van 
kapitalisatie. Het is een van de eerste aanduidingen dat men over de partijgrenzen heen 

(9)  Het is bijna een semantische discussie geworden of L.-E. Troclet nu een ‘etatist’ was of niet. Een niet 
onbelangrijke discussie, omdat Troclet zeker en vast op institutioneel vlak kan worden beschouwd als de 
architect-uitvoerder van het naoorlogse stelsel. Zijn talrijke geschriften, zoals Troclet, Léon-Eli, Problèmes 
belges de la sécurité sociale, tome 1, Brussel, Impr. D. Van Keerberghen & Fils, 1949, bieden daarover 
geen duidelijkheid. Daarin koppelde hij een amalgaam van tegengestelde ideeën aan elkaar. Hij verbond 
centralisatie aan deconcentratie, hij sprak over zelfbestuur en paritair beheer, maar zag deze ondergeschikt 
aan de ministeriële bevoegdheid als een vereiste van ‘democratie’. Hij zette zich af tegen een uitvoering 
door ministeriële diensten, maar gaf deze toch een belangrijke rol op het vlak van controle. Hij dompelde 
deze visies in een nauwelijks verholen bewondering voor het Beveridgeplan. We kunnen dit vanuit een 
hedendaagse blik enkel omschrijven als warrig. Om duidelijkheid te krijgen is het beter zich te focussen 
op zijn realisaties als minister, die sterk persoonlijk gekleurd waren. We beschouwen de in 1947 opgerichte 
Rijkdienst voor Samenordening der Gezinsvergoedingen (RG) als een blauwdruk van zijn opvattingen. Dit 
was een autonome, niet-zuilgebonden, paritair beheerde instelling, die werkte onder rechtstreeks toezicht van 
de minister, met grote inbreng van een groep sociaal-technici.
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toch een consensus kon bereiken, ook al werd die niet uitgesproken. Een ander, minder 
gekend, voorbeeld van mogelijke consensus deed zich voor op 23 maart 1953 met het 
afsluiten van een ‘nationaal solidariteitspact’ tussen de verschillende ziekenfondsen 
om ‘de aanzuivering van het deficit van bepaalde landsbonden door toedoen van andere 
landsbonden naar rata van de door deze laatste op 31 december 1952 geboekte reserves’.10 
Dit pact, dat niet alleen tussen de plooien van de geschiedenis viel, maar dat ook toen 
weinig ruchtbaarheid kreeg, was een bijkomende aanduiding van de overbrugbaarheid 
van de tegenstellingen, in de toen – ogenschijnlijk – erg gepolariseerde wereld van de 
sociale zekerheid.

AFBEELDING 4: DE BIJDRAGEBON

De bijdragebon was een van de vele administratief-technische artefacten (ATA) die na de oorlog 
werden gecreëerd. Op zich was dit geen sinecure, want in 1945 stelde er zich een acuut gebrek aan 
papier en kantoormachines. Dergelijke formulieren waren een vorm van ‘gestolde’ werkelijkheid’. Het 
invullen van de gegevens was omschreven in instructies, die moesten worden uitgedacht en verspreid. 
Bovendien duurde het maanden vooraleer deze ATA een zekere stabiliteit verkregen naar zowel vorm 
als inhoud. Zoals blijktuit bovenstaande versies: de bon links is de originele, en deze rechts is deze die 
enkele later maanden in voege was. We bemerken dat de bon rechts al naar vorm en inhoud geëvolueerd 
was. Dergelijke ATA bevatten ook uiteenlopende functies, achterliggende procedures, goedkeuringen 
enz. zodat elke wijziging een cascade van nevenproblemen veroorzaakte. De beginperiode van de 
sociale zekerheid was dan ook een intensieve leerperiode, een voorbeeld van ‘sociaal leren’.

(10)  Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale 
Zekerheid, o.c., p. 187.
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Verder kenmerkte het stelsel zich in de jaren vijftig door toenemende tekorten, vooral 
in de ziekteverzekering, die door een systeem van overheidstussenkomsten en leningen 
vanuit andere sectoren, vooral de sector van de jaarlijkse vakanties, werden gedekt.

Maar even kenmerkend, hoewel minder besproken, was het goed functioneren van 
het stelsel zelf, ondanks de financiële perikelen. De particuliere uitvoerders, die dreven 
op een vorm van – vaak ideologisch gekleurd – cliëntelisme, hadden een langdurige 
expertise, maar stonden op hun autonomie. Bepaalde actoren in het stelsel, bijvoorbeeld 
de zorgverstrekkers, lieten zich niet zomaar controleren. Het organisatiebeginsel, dat 
de betaler van de voorzieningen ook de ontvanger was van de bijdrage, was in het 
nieuwe stelsel voor de werknemers doorbroken, zodat alternatieve vormen van controle 
moesten worden ingevoerd. Deze bleken niet altijd performant, want misbruiken 
konden niet altijd worden opgespoord en het zich onttrekken aan het betalen van 
sociale lasten, vooral door de werkgevers, bleef het stelsel uithollen. Overigens was het 
beheer van de controlemiddelen enerzijds de inzet van een strijd tussen de uitvoerders 
en de parastatale instellingen en anderzijds een van de onderliggende drijfveren van 
het dispuut tussen centralisme en decentralisme dat de jaren vijftig heeft gekenmerkt.

Eind van dit decennium was het in politieke middens duidelijk dat het stelsel vooral 
op financieel vlak grondig te hervormen was, want dit woog zwaar door op de 
overheidsfinanciën. De teneur van het debat over de sociale zekerheid ging nu meer 
en meer in de richting van een vergelijk tussen de rivaliserende strekkingen, nog in de 
hand gewerkt door de feitelijke politieke realiteit in de jaren zestig die de opposante 
partijen verplichtte om in coalitieregeringen samen te werken.

3. DE GOUDEN JAREN (1960-1975)   

De Eenheidswet (1961)11, met haar sociaaleconomische perikelen, betekende zeker en 
vast een symbolisch einde van een moeilijke transitie van een verouderde economie 
naar een ongekende industriële ontwikkeling. Het was het begin van een algemene 
economische heropleving die zich doorzette in de jaren zestig. Deze economisch 
gunstige jaren vertaalden zich in een stijging van de welvaart en dus bijgevolg in 
een uitbreiding van de geldmiddelen voor de sociale zekerheid. Enerzijds daalden 
de uitgaven voor bepaalde risico’s, zoals werkloosheid, anderzijds steeg de loonmassa 
door een volledige tewerkstelling en hogere lonen zodat ook de inkomsten stegen. 
De positieve balans bood de mogelijkheid om het stelsel zowel in de breedte als in 
de diepte uit te breiden. Meer bevolkingsgroepen werden in het stelsel opgenomen 
en meerdere vergoedingen werden opgetrokken. Het waren de gouden jaren van het 
systeem. Met als meest markante mijlpalen: de hervorming van de ziekteverzekering 
in augustus 1963 en het invoeren van een sociaal statuut voor zelfstandigen in 1967. 
De sociale bescherming van bepaalde bevolkingsgroepen die niet rechtstreeks deel 
uitmaakten van de arbeidsmarkt, kreeg een omschreven juridisch statuut. Sociale 
bescherming en verzekering werden dus een recht van iedereen. Verwijzen we hierbij 
naar het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (1968), een tegemoetkoming voor 

(11)  De Eenheidswet heet officieel de wet van 14 februari 1961 voor de economische expansie, de sociale 
vooruitgang en het financieel herstel.
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mindervaliden (1969), de gewaarborgde gezinsbijslag (1971) en uiteindelijk het 
gewaarborgd bestaansminimum (1974).

Deze algemene groei van het stelsel, overigens afgesloten met de creatie van een 
bijkomende sector voor arbeidsongevallen (1976), werd ook onderbouwd met een 
aantal institutionele aanpassingen die een grotere stabiliteit hebben gegeven aan 
het stelsel, zoals de opsplitsing van de kinderbijslag in twee duidelijk gescheiden 
en autonome subsectoren (1960: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
(RKW) en Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstandigen (RKZ)), de oprichting 
van een Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in 1963, die 
gepaard ging met een betere omschrijving van de verantwoordelijkheden van alle 
actoren, de oprichting van een apart stelsel voor zelfstandigen, geïnstitutionaliseerd in 
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) in 1967.

In deze periode werden ook de eerste schuchtere passen gezet in de informatisering, 
zowel door het centrale niveau zoals de RMZ, die overigens een nieuwe wettelijke 
omschrijving kreeg in 1969, als door andere parastatale instellingen en de particuliere 
uitvoerders (zoals ziekenfondsen, sociaal secretariaten en socialezekerheidskassen). 
Bepaalde instellingen, zoals de RMZ, RJV en ASLK hadden al een technisch parcours 
doorlopen door gebruik te maken van de mecanografie, vooral door beroep te doen 
op de in 1939 opgerichte Maatschappij voor Mecanographie. Ze zetten de overstap 
naar de informaticatechnologie in de jaren zestig. Deze informatisering hertekende de 
verhouding tussen de parastatale instellingen en de uitvoerders (zoals ziekenfondsen). 
De relatie werd vertechnologiseerd en collaboratief. Er tekende zich geleidelijk een 
nieuw technisch landschap af met een minder usurperend centraal niveau (de RMZ) 
en beter geëquipeerde neveninstellingen, zowel parastatale als particuliere organisaties. 
Daardoor kwam ook op dit vlak een zeker evenwicht, een rust tot stand. Deze 
schuchtere informatisering ging ook gepaard met een streven naar administratieve 
vereenvoudiging, kaderend in een algemeen concept van ‘modernisering’, dat vooral 
gehanteerd werd in kringen van werkgevers.

Maar deze groei en bloei van de sociale zekerheid was gekoppeld aan de economische 
evolutie en was dus daar ook afhankelijk van. Vandaar ook dat de economische crisis 
van de jaren zeventig, ingeluid met de oliecrisis, zulk een grote impact had op het 
stelsel. Het royale welvaartssysteem woog zwaar door op de loonlast en hypothekeerde 
de concurrentiepositie van de bedrijven. Het systeem was ook een zware last voor de 
financiën van de overheid, die alsmaar meer participeerde in het stelsel als een vorm 
van herverdeling. De overheid had daarmee ook een grotere verantwoordelijkheid 
gekregen in het stelsel en dus een grotere beslissingsmacht, naast de werkgevers en 
werknemers. Dit maakte het stelsel nog receptiever voor interventies van de politieke 
actor. Dit was op zich een stap verder verwijderd van de uitgangsprincipes van het 
Sociaal Pact, dat aan de overheid een secundaire rol toebedeelde.
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4. DE CRISISJAREN 1975-1989 

In een eerste reactie nam deze overheid een houding aan van ongeloof en ontkenning 
van het blijvende karakter van de crisis, alsof de staatsschuld vanzelf zou verdwijnen, 
dixit de PS (zie de uitspraken van minister van Begroting Guy Mathot over crisissen 
die zichzelf oplossen). In een latere reactie kwam men tot typische keynesiaanse 
maatregelen die in het verleden wel hadden gewerkt: investeren door de overheid, 
zodat de sociale gevolgen konden worden getemperd en de economie kon worden 
aangezwengeld, met als voorbeeld: de bestrijding van de werkloosheid met een 
derde arbeidscircuit of een plan-Spitaels. Deze maatregelen, zoals tewerkstelling 
via een door de overheid gesubsidieerd ‘derde’ arbeidscircuit, hadden een beperkt 
resultaat en bezwaarden vooral de overheidsuitgaven. Eind jaren zeventig was het 
overheidstekort zo dramatisch geëvolueerd dat ingrijpen noodzakelijk was. Het waren 
de saneringstreinen van de jaren tachtig die vertrokken en die vooral tot doel hadden 
de tering naar de nering te zetten. Enerzijds werden voor de sociale zekerheid nieuwe 
inkomsten aangeboord en anderzijds werden de uitgaven beperkt door  bepaalde 
tegemoetkomingen te  verminderen of door generieke rechten specifieker te maken. 
Het besparingsbeleid was eerder gebaseerd op pragmatische budgettaire gronden dan 
op ideologische. Begrippen zoals saneren, gekoppeld aan selectiviteit, werden het 
nieuwe paradigma, met als krachtlijnen de overheidsfinanciën te ontzien en de loonlast 
niet verder te bezwaren om de concurrentiepositie van de bedrijven niet verder in het 
gedrang te brengen.

Op het einde van de jaren bleek het financiële systeem opnieuw op spoor, vooral 
door het verminderen van het aandeel van de sociale uitgaven in het bruto nationaal 
product12, maar het nieuwe paradigma bleef van kracht. Door dit beleid konden 
ook alternatieve vormen van verzekering groeien, zoals privéverzekering in de 
ziekteverzekering en de groepsverzekering in het pensioenstelsel, wat een verschraling 
inhield van de oorspronkelijke concepten zoals opgenomen in het Sociaal Pact. Er was 
ook een einde gekomen aan de tijd van de grote ‘ideologische concepten’ die zo sterk 
aanwezig waren bij het ontstaan en de groei van het stelsel, en waarvan de controverses 
aanleiding gaven tot een dynamiek met uiteindelijk het consensushandelen in de jaren 
zeventig. Dit ideologische debat verdampte in de confrontatie met de problemen in 
die jaren en was minder een actor in de evolutie. Ondertussen was ook de generatie, 
die betrokken was bij het ontstaan en de groei van het stelsel, van het politieke forum 
verdwenen, met de dramatische veroordeling van Edmond Leburton, voorzitter van 
de Socialistische Mutualiteiten, in 1991 als een pijnlijk afsluiten van een hoofdstuk. 
Een nieuwe politieke generatie, die eerder pragmatisch en technisch ingesteld was, 
kwam aan de macht.

In plaats van de ideologische inspiratie kwam de inhoudelijke inbreng van kenniscentra 
van verschillende universiteiten. De inspirerende sociaal-technicus was niet langer de 
(semi-)politieker, wel de wetenschapper die het stelsel van de sociale zekerheid onder 
de loep nam en kritische bedenkingen formuleerde, zoals Herman Deleeck, Roger 
Dillemans, Jos Viaene. Misschien minder in de schijnwerpers, maar wel baanbrekend, 
waren de eerste initiatieven genomen aan de Katholieke Universiteit Leuven om ook 

(12)  Deleeck, Herman, Maatschappelijke zekerheid en inkomstenherverdeling in België, Brussel, Standaard 
Wetenschappelijke Uitgeverij, p. 463, 1966.
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een band te leggen tussen het gebruik van informatica en de praktijk van de sociale 
zekerheid.13

De politieke actor liet zich vaak inspireren door deze wetenschappelijke benadering. 
Zeker een eerder technocratisch politicus als Jean-Luc Dehaene die van 1981 tot 1988 
minister van Sociale Zaken was. Onder zijn beleid werden een aantal eerder technische 
maatregelen genomen, die vooral de structuur van het stelsel hebben veranderd. Zijn 
Plan-Dehaene14 voorzag in de oprichting van een Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (1990) en een reeks van bijkomende technische maatregelen waardoor de 
architectuur van het stelsel de vorm kreeg van een groot technisch netwerk, zijnde 
een reeks van technische artefacten die met elkaar communiceerden via protocollen, 
computertalen, gateways enz., die uitgerust waren met elektronische artefacten zoals 
repertoria en bestanden en die werkten met proactieve controles en bijsturende 
algoritmes.

5. HET TECHNOLOGISEREN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID, EIND 20STE EEUW

De saneringsjaren hadden als belangrijk effect dat het stelsel stilaan was 
weggegleden van de grondbeginselen van de sociale zekerheid. Vooral het algemene 
solidariteitsbeginsel was afgezwakt, maar ook het verzekeringsbeginsel was op bepaalde 
domeinen uitgehold. Wetenschappers wezen op scheefgetrokken situaties zoals het 
Mattheüs-effect, beschreven door Herman Deleeck15, of de ondoelmatigheid van het 
stelsel omwille van nieuwe behoeften en risico’s die waren ontstaan, zoals beschreven 
door Bea Cantillion16. Er werden ook vanuit academische middens, zoals het Sociura-
project17, alternatieven voor de technische architectuur aangereikt. De maatschappij 
werd inderdaad in de jaren negentig geconfronteerd met een aantal nieuwe structurele 
problemen die impact hadden op het stelsel van de sociale zekerheid, zoals de 
vergrijzing van de bevolking of de vertechnologisering van de zorgverstrekking die tot 
hogere uitgaven leidde.

Zich verder inspirerend op de heroriëntering, doorgevoerd in de jaren tachtig, werd de 
politiek van de kostenbeheersing verdergezet. Het behalen van de Maastrichtnorm om 
te kunnen toetreden tot de Europese eenheidsmunt zorgde voor een bijkomende druk. 
Zich baserend op een verslag van deskundigen, legde de eerste minister in 1993 een 
voorontwerp van een nieuw Sociaal Pact voor sociale zekerheid voor. Het had veeleer 
een symbolische waarde, want de concrete maatregelen waren beperkt.

(13)  Robben, Frank, La genèse politique de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, verschenen op: https://
www.frankrobben.be/wp-content/uploads/2018/08/1990-033.pdf.
(14)  Voorstellen van de Minister van Sociale Zaken tot hervorming van de sociale zekerheid (Plan Dehaene), 
Brussel, s.l., pp. 233-236, 1983.
(15)  Deleeck, Herman, Huybrechs, J. en Cantillon, B., Het Matteüseffect: de ongelijke verdeling van de sociale 
overheidsuitgaven in België, Antwerpen, Kluwer, 1983.
(16)  Cantillon, Bea (red.), De welvaartsstaat in de kering, Kapellen, uitgeverij Pelckmans, 1999.
(17)  Dillemans, Roger (ed.), Bouwstenen voor een nieuwe sociale zekerheid. Sociura-project, Leuven, 
Universitaire Pers Leuven, 1993.
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Nieuw was het Globaal Beheer, dat operationeel werd in 1995, waardoor de financiële 
autonomie van de verschillende sectoren werd afgebouwd. Daardoor werden alle 
inkomsten gecentraliseerd en konden tekorten en reserves worden samengebracht en 
een gecoördineerd beleid worden gevoerd. Ook alternatieve vormen van inkomsten 
werden aangeboord zodat ook het basisbeginsel van het Sociaal Pact van 1944, 
namelijk dat afdracht op het loon de belangrijkste bron van inkomsten was, werd 
verlaten. Er kwam ook een institutionele aanpassing tot stand door de oprichting van 
een Beheerscomité van de sociale zekerheid, bestaande uit werkgevers, werknemers 
én regering, in de schoot van de RSZ. Daarmee kreeg de overheid, die sedert 1970 
alsmaar meer participeerde in de financiering van de sociale zekerheid, haar rechtmatige 
verantwoordelijkheid in het beheer. Dat dit gecentraliseerd werd bij de RSZ bevestigde 
alleen maar de historische evolutie dat deze instelling het centrale knooppunt was 
van het stelsel. Dit concept van een overkoepeling van het hele stelsel heeft een lange 
voorgeschiedenis18 en gaat eigenlijk terug op wat in 1947 werd geformuleerd door de 
toenmalige RMZ, namelijk om een Hoge Raad voor Sociale Zekerheid op te richten. 
We beschouwen het als een kantelmoment in de ontwikkeling van een gecentraliseerd 
(financieel) beheer, dat kenmerkend is voor de ‘boekhoudkundige’ benadering van 
het stelsel.

Maar de jaren negentig kenmerkten zich ook door het verder technologiseren van het 
systeem van de sociale zekerheid op twee vlakken: de verdeling van (data-)gegevens 
en de centrale inning. In de hele historiek was het systeem van de centrale inning 
en de daaropvolgende distributie van de geldmiddelen naar de uitvoerders praktisch 
intact gebleven, vooral omdat het zich had aangepast aan technologische evoluties. Dit 
systeem was van bij de aanvang sterk technologisch onderbouwd met mecanografie 
en in de jaren zestig met informatietechnologie (IT) onder impuls van de RMZ (de 
latere RSZ), die daarvoor gebruikmaakte van haar infrasysteem Maatschappij voor 
Mekanografie ter Toepassing van de Sociale Wetten (MvM, later: Smals). Het systeem 
was geëvolueerd van een papieren aangifte naar een aangifte middels mechanisch 
opgemaakte bestanden (aanvankelijk ponskaarten, later magneetbanden). Dit 
systeem, dat ingedommeld was in de vroege jaren tachtig, werd gereactiveerd door 
het plan-Dehaene (1983), geïnspireerd door bovenvermeld academisch werk aan de 
Universiteit van Leuven. Daardoor kon de RSZ opnieuw haar leiding als technische 
innovator opnemen op het einde van de jaren tachtig.

Het nieuwe momentum op technisch vlak was de oprichting van de Kruispuntbank in 
1990, waardoor de netwerktechnologie in het systeem ingang vond. Het had als gevolg 
dat de interactie tussen de particuliere uitvoerders en de parastatalen op technische 
basis kon worden georganiseerd. Een aantal uniformerende en standaardiserende 
begeleidende maatregelen had een neutraliserend effect op vlak van uitvoering, specifiek 
op de verdeling van de gegevens van de verzekerden. Het institutionele pluralisme, 

(18)  Deffet, Michel, Historisch overzicht, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1997, nr. 2, pp. 287-
327 en Arcq, Etienne, De doeleinden, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1997, nr. 2, pp. 329-364. 
Volgens deze laatste auteur is het een product van een lange en trage ontwikkeling, waarin ‘pragmatisme een 
beproefd middel is om het resultaat van elkaar uitsluitende doctrines weg te werken’ (o.c., p. 357). We hadden niet 
de mogelijkheid om ook de technische grondslagen van dit Globaal Beheer te analyseren en stellen ons de 
vraag in welke mate de productie van meta-informatie, en dus de beschikbaarheid van specifieke technische 
systemen, heeft bijgedragen tot het concept van het Globaal Beheer.
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ook synoniem van verzuilde concurrentie, werd daarmee nog meer ontdaan van zijn 
ideologische verscheidenheid.

Ook het functioneren van het systeem werd geoptimaliseerd. Door bepaalde 
elektronische toepassingen werd de arbeidsmarkt transparanter gemaakt, werden 
controles op voorhand uitgevoerd, werden de administratieve routines vereenvoudigd 
en geïnformatiseerd, konden de gegevens worden geïntegreerd, werden er elektronische 
kruiscontroles uitgevoerd en kon de doorstroomtijd van die enorme geldmassa van 
bijdragen worden ingekort. Met als neveneffect dat er zich in het stelsel van de sociale 
zekerheid een reeks van nieuwe partners aandiende die het technische systeem verder 
ondersteunden, zoals dienstverleners, sociaal-secretariaten, boekhoudkantoren. 
Overigens was dit het begin (in de jaren 2000) van ambitieuze, digitale e-government-
toepassingen die in verschillende sectoren werden toegepast, met als meest markante 
de grote ontwikkeling van de informatisering van de zorgverstrekking en de oprichting 
van het e-Health-platform (2004). Vele van deze toepassingen waren niet het product 
van het beleid van een politieke of sociale actor, maar behoorden tot de zelfgenererende 
dynamiek van het stelsel zelf. Een handvol sociaal-technici, die over een uitgebreide 
expertise beschikten op administratief, technisch en juridisch vlak, traden op als 
vertaler van de technische mogelijkheden.

Door de technische evolutie werd ook laag 4 van ons institutionele kader (zie figuur 2) 
ontsloten: de burger zelf, de uiteindelijke gebruiker van de sociale zekerheid, werd 
daarmee op een zachte manier geconfronteerd, vooral in zijn dagelijkse gebruik van 
de sociale zekerheid. Vandaag worden zijn rekeningen in het ziekenhuis grotendeels 
betaald via een elektronisch derdebetalerssysteem, verkrijgt hij een terugbetaling 
van zijn geneesmiddelen zonder administratieve verrichtingen, wordt het bewijs van 
ingeschreven te zijn in het stelsel van de sociale zekerheid elektronisch gegenereerd 
vanaf de eerste dag van tewerkstelling. Dit bewijs wordt verstrekt aan alle instanties 
die tegemoetkomingen uitkeren, zonder dat deze een nieuwe administratieve collecte 
moeten opstarten. Plastisch uitgedrukt: de mazen in het netwerk van de sociale 
zekerheid werden alsmaar fijner, compacter en dus effectiever. De verzekerde hoeft 
zich vandaag weinig te bekommeren om zijn rechten te bewijzen of veilig te stellen.
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FIGUUR 2: VEREENVOUDIGD SCHEMA VAN HET STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN WERKNEMERS

De mechanisering sloop in het stelsel via laag 2 en deinde verder uit naar laag 3, om uiteindelijk op het 
einde van de 20ste eeuw ook laag 4 te bereiken en de verzekerden op te nemen in het grote technische 
systeem dat het stelsel ondertussen was geworden.

Dit is de recentste fase in een sociotechnologische evolutie van het stelsel van de sociale 
zekerheid, waarin de burger rechtstreeks, en alsmaar meer, betrokken wordt in het 
aanleveren van gegevens via de elektronische identiteitskaart, zonder tussenkomst van 
derden. Dit opent ook alle deuren voor het rechtstreeks en automatisch bekomen 
van de sociale vergoedingen, zoals momenteel al het geval is voor het verkrijgen 
van de terugbetaling van geneesmiddelen via Mycarenet.be of de betaling van de 
ziekenhuisfacturen via een geautomatiseerd systeem van derdebetaler.19

6. DE TECHNISCHE ANTECEDENTEN VAN DE TOEKOMST

Met deze sociotechnische fase evolueert het stelsel nog een stap verder weg van de 
oorspronkelijke uitgangsprincipes van het Sociaal Pact. Daarin was nog geen sprake 
van de participatie van de verzekerde. Integendeel, de praktische uitvoering werd in 
1944 toevertrouwd aan de particuliere instellingen en de verzekerde was het ‘lijdend 
voorwerp’. Het was de doelgroep die te bedienen was door een hele karrevracht van 
particuliere instellingen. Met de technologische evolutie bestaat er een oplossing 
voor de rechtstreekse participatie van de burger, waardoor meteen het institutionele 
pluralisme, toch een van de hoekstenen van het naoorlogse stelsel, nog meer dan 
vroeger een functionele en institutionele logica dreigt te verliezen.

Deze vertechnologisering schrijdt ook verder op andere vlakken. Zeker tot na het 
gebruik van de grote mainframe-IT, dus tot in de jaren negentig, bleef er een scheiding 
tussen de operationele uitvoering van het stelsel en de inhoudelijke bepalingen van de 
wetgeving van de sociale zekerheid.

(19)  Beide cases worden uitgewerkt en besproken in Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-
technische transformaties in de Belgische Sociale Zekerheid, o.c., pp. 500-502.
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Sedert eind jaren negentig waren de IT-faciliteiten voldoende gedecentraliseerd, 
geminiaturiseerd en tegelijk krachtig genoeg om de gebruikers via nieuwe 
verbindingsmogelijkheden, zoals internet, al dan niet virtueel, te betrekken in een 
groot technisch systeem dat het stelsel ondertussen geworden was. De verzekerde kreeg 
zijn eigen elektronische artefact in handen, zijn eID als opvolger van de informatie op 
de SIS-kaart, waarmee hij zich kon connecteren in verschillende netwerken. Netwerken 
die alsmaar toenamen en naar elkaar toegroeiden tot ze langzaam maar zeker een 
onzichtbaar, maar des te wezenlijker, naadloos web – de seamless web metafoor van 
de sociaal-constructivisten – vormden. Een web dat de burger vandaag omzwachtelt, 
waardoor zijn individualiteit opgaat in een virtuele, gedigitaliseerde overspanning.

Sedert eind jaren 1990, begin jaren 2000 ontwikkelde er zich parallel met deze 
technologische evolutie een aangepaste visie op de operationele werking die verder 
ging dan de oorspronkelijke, ogenschijnlijk neutrale, technocratische invulling. Deze 
visie was afgestemd op de nieuwe gebruiksmogelijkheden van de technologie. Net zoals 
de notie ‘solidariteit’ een element was in het naoorlogse technologische raamwerk, 
naast mecanografie en primaire IT, werden begrippen als efficiëntie en effectiviteit de 
kernwaarden van een nieuwe vorm van gedigitaliseerde sociale zekerheid. Men sprak 
nu van een directe G2C-relatie (government to customer), die minder duur zou zijn, 
transparant en gebruiksvriendelijk. De relatie tussen burger en het systeem werd in 
technische bewoordingen omschreven. In deze visie was weinig plaats voor de vroegere 
intermediaire actoren.20 De technische modaliteiten werden vertaald in nieuwe 
toepassingen en begin 21ste eeuw geconcretiseerd in de e-governmenttoepassingen.

Deze technocratische vertaling stemt overeen met wat N.J. Smith omschreef als de 
basisfunctionaliteit van de IT in de sociale zekerheid, namelijk dat een technisch 
systeem van sociale zekerheid pas efficiënt is wanneer het tegemoetkomt aan de 
individuele behoeften van elke verzekerde.21 Dit vereist dat het systeem het mogelijk 
maakt om het individu te identificeren, de individuele behoeften te detecteren en de 
middelen daarop af te stemmen.

Dit was in de fase van de mecanografie en later de primaire IT niet mogelijk. Men was 
verplicht het stelsel in te richten volgens een sociale stratificatie en af te stemmen op 
sociale groepen, zoals arbeiders, bedienden, grote gezinnen, invaliden, enz. Dit was 
conform aan de klassieke visie van een risicodekkend en vooral hulpverlenend stelsel 
op basis van solidariteit tussen bevolkingsgroepen. Een visie die overigens gedrenkt 
was in de padafhankelijkheid van het Sociaal Pact en volkomen in harmonie was met 
de toenmalige technische mogelijkheden.

De technische wijzigingen met de oprichting van een technisch netwerk met als 
centraal artefact een kruispuntbank, en later door de integratie van de burger (laag 4 
in ons schema) in het technische systeem, waren vernieuwend omdat de mogelijkheid 
zich aanbood om het technische paradigma, zoals geformuleerd door Smith, te 

(20)  Robben, Frank en Deprest, Jan, E-Government: the approach of the Belgian federal administration, 
Brussel, p. 3, 2003.
(21)  Smith, Norman Jones, Social Welfare and computers. A general outline, Melbourne, Longman Cheshire, 
p. 6, 1985.
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realiseren. Daardoor werd de vroegere scheiding tussen het technisch functioneren 
van het systeem en de inhoudelijke bepalingen flinterdun.

FIGUUR 3: HET FUNCTIONEEL-TECHNISCHE SCHEMA VAN MYCARENET.BE

Het functioneel-technische schema van MyCareNet.be is een voorbeeld van het technologiseren 
van de actuele sociale zekerheid. In een niet-technische taal toont het schema het activeren van IT-
netwerken wanneer een patiënt een farmacie bezoekt. Het is een voorbeeld van het ’vernetten’ van de 
achterliggende administratieve verwerking, die voor niet-ingewijden nauwelijks nog te begrijpen is. 
De patiënt zelf is zich op geen enkel moment ervan bewust dat zijn identiteit gecontroleerd wordt, 
dat zijn verzekerbaarheid gescreend wordt, enz. Dergelijke netwerken worden opgenomen in grotere 
constellaties waardoor de verzekerde als het ware een hologram wordt in zijn digitale realiteit. Ook al 
kunnen de technische artefacten behoren tot ideologisch gekleurde uitvoerders, de artefacten zelf zijn 
niet zuilgebonden en werken op basis van een technische taal.
Bron van het schema: https://upb-avb.be/nl/dossiers/mycarenet/, geconsulteerd op 7 november 2019.

Bovendien voltrok er zich op het einde van de 20ste eeuw een inhoudelijke 
paradigmashift, zoals opgemerkt door onder meer sociologe Colette Bec.22 Het begrip 
‘solidariteit’ werd omschreven in termen van billijkheid, namelijk het indelen van de 

(22)  Bec, Colette, La Sécurité Sociale. Une institution de la démocratie, Parijs, Gallimard, p. 224 e.v., 2014. 
Zij verwijst daarbij naar de invloed van de theorie van de rechtvaardigheid van filosoof John Rawls.
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bevolking volgens hun moeilijkheden en het geven van sociale tegemoetkomingen 
aan hen die er het meest nood aan hebben, maar dan op zo’n manier dat ze worden 
geactiveerd om hun individuele verantwoordelijkheid als deelgenoot aan een 
gemeenschap op te nemen. Het was de nieuwe visie, verkondigd door de post-
welfaristen, die meer verantwoordelijkheid wilden leggen bij de behoeftigen zelf door 
hen middelen te verschaffen zodat ze zichzelf, in volle vrijheid en verantwoordelijkheid, 
kunnen behelpen. Volgens deze visie wil men het individu responsabiliseren om 
zich te onttrekken aan zijn behoeftige situatie, eerder dan dat de overheid die volle 
verantwoordelijkheid op zich neemt met allerlei voorzieningen. Wat omgekeerd ook 
inhoudt dat andere individuen, die geen specifieke noden hebben, ook geen gebruik 
kunnen maken van de faciliteiten. Een dergelijk systeem gaat uit van het identificeren 
van het individu, het detecteren van zijn behoeften en een risicodekking ‘op maat’, 
en indien nodig, een persoonlijke opvolging en controle.23 Volgens Bec is de ‘ciblage 
équitabele’ dan de weg om de beperkte middelen van de sociale zekerheid op een sociaal 
en economisch verantwoorde manier te besteden.

Daartegenover stond in de jaren negentig het falen van het toenmalige systeem van 
sociale zekerheid, dat gebaseerd was op het oorspronkelijke concept van solidariteit 
en brede sociale stratificatie. In dit systeem had de nood aan steun vanuit de sociale 
zekerheid zichzelf geïnstalleerd en bestendigd, en bevatte het weinig aansporingen om 
dit te doorbreken.

De politieke omzetting van de nieuwe benadering was de zogenaamde ‘Derde 
Weg’, gevoerd door meerdere West-Europese regeringen, en die gestoeld was op het 
activeringsbeleid.24 Ook in België vond dit zijn toepassing in het beleid van de regering 
op het einde van de 20ste eeuw en werd het vooral luid verkondigd door de toenmalige 
minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke.25 Met als concreet 
voorbeeld: het zorgbudget voor ouderen, zorgbehoevenden, enz. Tot vandaag blijft het 
activeringsbeleid politici inspireren.26

(23)  Franssens, Abraham, Etat social actif : une nouvelle grammaire des risques sociaux, in Cartuyvels, 
Yves (dir.), Les ambivalences du risque : regards croisés en sciences sociales, Brussel, Publication des Facultés 
Universitaires Saint Louis, p. 123, 2008, geconsulteerd op 16 december 2019 op http:/hdl.handle.
net/2078/184697.
(24)  Holemans, Dirk, La troisième voie : die neue Mitte/Mythe ?, La revue nouvelle, april 2000. Als politieke 
vertalers van het concept vermelden we Gerhard Schroeder en Tony Blair. In België: Frank Vandenbroucke, 
maar ook Guy Verhofstadt toonde zich voorstander. Een goede analyse ook in: Smeets, Sibylle, Nouveaux 
uniformes et Etat social actif : vers une recomposition du champ de la sécurité en Belgique, doctoraatsverhandeling, 
ULB, pp. 335-486, 2006.
(25)  Franssens, Abraham, Etat social actif : une nouvelle grammaire des risques sociaux, o.c., p. 119 e.v.
(26)  Op de viering van 20 december 2019, die plaatsvond in de Kamer van volksvertegenwoordigers 
naar aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid, hield Minister van Sociale Zaken Maggie De Block een vurig 
pleidooi voor de solidariteit én verhoogde activiteitsgraad als parameter van welslagen van het stelsel. Zij trad 
eventjes in de voetsporen van onder meer Achille Van Acker, Léon-Eli Troclet, Edmond Leburton en Jean-
Luc Dehaene. Ze hield er een pleidooi voor de solidariteit én verhoogde activiteitsgraad als parameter van 
welslagen van het stelsel. Zij gaf de sociale zekerheid een dubbele functie: beschermen én activeren. Daarmee 
sloot ze aan bij de visie van de ‘Derde Weg’-voorstanders. De historische reflectie bleef beperkt tot een 
verwijzing naar de website van de RSZ: ’75 jaar sociale zekerheid’ (zie ook in dit nummer).
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We zien dus dat er in deze fase van de sociale zekerheid opnieuw – net zoals bij het tot 
stand komen van het Sociaal Pact – een convergentie van evoluties optrad. Enerzijds 
de technische mogelijkheden en de functionele vertaling daarvan door sociaal-technici 
en anderzijds de politieke opvattingen (de Derde Weg) met als gemeenschappelijke 
component: de individualisering van het stelsel. Accelerators in dit proces waren 
de institutionalisering van een netwerk (Kruispuntbank, 1990) en de technische 
integratie van de burger. Met andere woorden: de vermelde technische invulling van 
het concept van het activeringsbeleid komt overeen met de functieomschrijving die 
Smith gaf aan de IT in de sociale zekerheid.

De geschiedenis leert dat een dergelijke complementariteit van actoren, zoals technische 
mogelijkheden, overeenstemmende opvattingen en politieke realisaties, enz., een basis 
werd van nieuwe technologisch raamwerken.27 Maar met als groot verschil, vergeleken 
met vroegere sociotechnische evolutiefases, dat de wisselwerking tussen techniek en 
inhoud van het stelsel zo veel groter is. Hiermee lijkt een kantelmoment tot stand te 
komen, want de technologie biedt de mogelijkheid om een ander verzekeringsstelsel 
uit te bouwen op basis van ‘le ciblage équitable’. De onvermijdelijke convergentie tussen 
enerzijds de technische mogelijkheden en anderzijds de politieke bereidheid deze aan 
te wenden, lijkt zich ook op dit vlak te voltrekken. De impact van de technologie op 
de inhoud van het stelsel is direct geworden.

Is het dit wat Matthias Somers, wetenschappelijk medewerker van denktank Minerva, 
in 2019 bedoelde met de “de uitholling van de sociale zekerheid [die] dreigt ook de 
samenleving verder te versplinteren. Een infernale machine trekt zich op gang, en rukt 
het sociale weefsel uit elkaar – en we vallen alleen?”28

Of moeten we het begrip ‘solidariteit’ beschouwen als een historisch, gedateerd begrip 
dat ook vastgeklonken zat (en nog steeds zit) in een vorm van padafhankelijkheid die 
het denken over de structuur en werking bepaalt vanuit het verleden, maar dat vandaag 
in een nieuwe sociotechnische context een andere invulling kan krijgen, onder meer 
door de nieuwe technische mogelijkheden?

Deze technologische evolutie levert uiteraard geen kant-en-klare oplossingen voor 
andere grote maatschappelijke problemen waarvoor de sociale zekerheid staat in 
het begin van de 21ste eeuw. Cantillon vermeldt als uitdagingen: de vergrijzing, de 
klimaatverandering en de derde industriële revolutie.29 Overigens veroorzaakt het 
technologiseren van de sociale zekerheid nevenproblemen, zoals het vrijwaren van 
de privacy, de controle op de integratie en het gebruik van gegevens, de potentiële 
aanvallen vanuit de cybercriminaliteit, enz. Zeker en vast zullen er zich achterblijvende 
ontwikkelingen manifesteren die de evolutie zullen afremmen, zoals het vasthouden aan 
historische concepten, overlevingsstrategieën van obsolete procedures en organisaties.

(27)  Van Lerberge, Raphaël, Het technische gewicht. Socio-technische transformaties in de Belgische Sociale 
Zekerheid, o.c.
(28)  Somers, Matthias (ed.), Fundamenten. Sociale zekerheid in onzekere tijden, Minerva progressieve 
denktank, p. 19, 2019. In de studie van Bec, Colette, La Sécurité Sociale. Une institution de la démocratie, o.c., 
p. 226: ‘L’individu est isolé de tout social’.
(29)  Cantillon, Bea, 75 jaar sociale zekerheid. Compagnon de route in tijden van verandering, o.c., p. 4.
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Maar de nieuwe generatie van sociaal-technici heeft zeker en vast een antwoord op 
vragen hoe de middelen rationeel kunnen worden beheerd, al dan niet met meta-
informatie die het technische systeem kan leveren, of via algoritmes die de ciblage 
équitabele helpen realiseren.

 TOT BESLUIT

Het stelsel van de sociale zekerheid, gebaseerd op het Sociaal Pact, was op zich een 
typisch Belgisch product: de institutionele bricolage gebeurde met middelen en volgens 
opvattingen die typisch Belgisch waren. De inspiratie van buitenaf was beperkt.

Het systeem was bij de aanvang niet volmaakt en vereiste voortdurend aanpassingen. 
Maar dit bleek inmiddels ook de sterkte van het systeem: het had een voldoende 
groot aanpassingsvermogen om tot vandaag een centrale functie te hebben in 
de welvaartsstaat. Er kunnen verschillende kenmerken worden genoemd die dit 
aanpassingsvermogen gunstig hebben beïnvloed, zoals de keuze voor een centrale 
inning die financiële stabiliteit heeft geboden, zoals het paritair beheer waardoor het 
stelsel autonomie verkreeg en een autodynamiek kon ontwikkelen, zoals de vroege 
mechanisering van het centrale systeem, waardoor het stelsel vroeg kon meesurfen 
op de informatisering, zoals de inbreng van sociaal-technici die inhoudelijke sturing 
konden geven, zoals het bestaan van parastatale instellingen die structuur brachten in 
het complexe landschap van institutioneel pluralisme.

Als opvallendste kenmerk kan worden aangeduid dat het stelsel van de sociale 
zekerheid al van bij de aanvang een complexe sociaal-technische constructie was, die 
werd gedragen door een hele gemeenschap. De complexiteit, de participatie van zovele 
verschillende actoren, de techniciteit, de interacties tussen al die componenten, zelfs 
de controverses, hebben voor een dynamiek gezorgd waardoor het zich voortdurend 
kon vernieuwen.

Maar tevens kunnen we stellen dat het huidige stelsel van sociale zekerheid wel nog 
een aantal antecedenten bevat die teruggaan naar het Sociaal Pact, maar dat het ook 
flink wat weg is geëvolueerd van de oorspronkelijke uitgangsprincipes. Het huidige 
technologische systeem is niet langer gebouwd op het institutionele pluralisme; het kan 
een andere invulling geven aan het begrip solidariteit; het verleent de burger directe 
toegang tot voorzieningen; het is transparanter, maar het is ook meer een ‘zwarte doos’ 
dan ooit ervoor; het is gemakkelijk te integreren met andere technische netwerken.

Het huidige stelsel heeft alle eigenschappen van een groot sociaal-technisch systeem 
waarvan de kenmerken verpolitiseerd en de werkingsprincipes vertechnologiseerd zijn.

Precies daarom lijkt het minder en minder op het stelsel dat in 1944 werd opgericht 
en waarmee de particuliere organisaties en met hen hun politieke bondgenoten zich 
hadden vereenzelvigd. Het blijft natuurlijk een herinnering, maar zoals de RSZ het 
stelt: het is een ‘moderne’ sociale zekerheid geworden.30 In deze context is er dan ook 

(30)  Zie https://www.75jaarrsz.be/nl/.
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minder behoefte aan een terugblik naar een verleden waarmee men zich zou kunnen 
identificeren, maar eerder aan een blik naar de toekomst. Het doet ons denken aan 
het iconische schilderij Angelus Novus van Paul Klee, de engel die de geschiedenis 
aanschouwt als een grote puinhoop, maar vanuit zijn ooghoeken naar de toekomst 
kijkt, gestuwd door de storm uit het verleden. De storm die de vooruitgang is.31

AFBEELDING 5: ANGELUS NOVUS VAN PAUL KLEE

De Angelus Novus van Paul Klee kijkt vanuit zijn ooghoeken naar de toekomst, gestuwd door de 
storm uit het verleden. De storm die de vooruitgang is. Was dit de houding van de sociaal-technici 
anno 2019 wanneer ze naar het Sociaal Pact van 1944 keken?

(31)  Volgens een interpretatie van Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, These IX, 1940.
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Eerstelijnszorg, KU Leuven

1. INLEIDING

Voor ieder van ons is het hebben van een betaalde job een belangrijk onderdeel in 
het leven. Tewerkstelling voorziet in inkomsten, een dag- en weekstructuur, sociale 
contacten, zingeving en een toename van het zelfvertrouwen (King et al., 2006; 
Rosso, Dekas en Wrzesniewski, 2010). De laatste jaren groeit het bewustzijn dat dit 
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid niet anders is. Het hebben van een 
job kan psychische klachten doen afnemen, terwijl werkloosheid deze net versterkt 
(Boardman, Grove, Perkins en Shepherd, 2003; Eklund, Hansson en Ahlqvist, 2004).

Dit onderzoek focust op het Individuele Plaatsing & Steun (IPS)1 model, 
een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die bewezen heeft dat het de 
tewerkstellingskansen van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroot. Dit 
model is ontstaan in de jaren negentig in Amerika en vertrekt vanuit het principe 
dat iedereen in staat is om betaald te werken indien men de juiste functie en 
werkomgeving vindt (Becker en Drake, 1993; Drake, Bond en Becker, 2012; Van 
Weeghel en Michon, 2018). Ondertussen is het IPS-model wijdverspreid en wordt 
het sinds februari 2018 ook geïmplementeerd in België als een vijfjarig pilootproject 
(Kenniscentrum Phrenos, s.d.; RIZIV, 2018a).

Het Belgische IPS-Pilootproject wordt opgevolgd door het kenniscentrum van de 
dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) en de Université Libre de Bruxelles (ULB). Binnen dit project worden 1.200 
re-integratietrajecten onderzocht over een tijdsspanne van 5 jaar: 600 volgen het 

(1)  Met de term ‘IPS-coach’ wordt in deze studie steeds verwezen naar een arbeidscoach die de IPS-
methodiek volgt en behoort tot een organisatie die het IPS-certificaat heeft (of in dit proces zit). Met de term 
‘arbeidscoach’ wordt in deze studie verwezen naar de overkoepelende term van professionele hulpverleners, die 
een klant begeleiden richting werk. In Vlaanderen bestaat ook de gerelateerde term ‘disability case manager’. 
Dit is iemand die het certificaat heeft behaald van de erkende opleiding ‘disability case management’ 
georganiseerd door het RIZIV, een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job, die aansluit bij 
het biopsychosociale denkkader (RIZIV, 2019).
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train-then-place principe2; 600 de IPS-methodiek3. De bedoeling is om de resultaten 
van beide principes op een wetenschappelijke manier te analyseren, waarna de IPS-
methode geïntegreerd kan worden binnen het reeds bestaande aanbod voor arbeidsre-
integratie in België. De studie zal in 2023 afgerond worden met een eindevaluatie 
(RIZIV, 2018a).

Binnen het IPS-model staan acht basisprincipes centraal die zo nauwgezet mogelijk  
nageleefd moeten worden om tot goede resultaten te komen (Bond, 2004; Burns et al, 
2007; GTB, 2012; Kinoshita et al, 2013; Knaeps, 2013; Linnemorken, Sveinsdottir, 
Knutsen, Hernaes en Reme, 2018; Marino en Dixon, 2014; Modini et al, 2016; 
Steenssens, Sannen, Ory en Nicaise, 2008; Van Weeghel en Michon, 2018; Viering 
et al., 2015):

�	De focus ligt op het zoeken van een reguliere betaalde job, dus geen vrijwilligerswerk 
of gesubsidieerde jobs (zoals in maatwerkbedrijven).

�	Zero-exclusion: iedereen met een psychische kwetsbaarheid die wil, kan een IPS-
traject richting betaald werk opstarten. De motivatie vormt de belangrijkste 
factor. Diagnoses, duurtijd van de opname of ernst van de problematiek zijn 
ondergeschikt.

�	Er is een geïntegreerde en gestructureerde samenwerking tussen de zorgsector en 
de IPS-coach.

�	De wensen van de klant staan centraal, ook als die niet realistisch lijken. Door 
tegelijk aan de vertrouwensband te werken, kan op termijn open over bedenkingen 
gecommuniceerd worden.

�	Er wordt ondersteuning geboden over de gevolgen van betaald werk op het 
inkomen.

�	Het place-then-train principe wordt gevolgd. Dit betekent meteen een job zoeken 
op de reguliere arbeidsmarkt zonder langdurige training of assessments vooraf.

�	De IPS-coaches zetten in op het ontwikkelen van een werkgeversnetwerk. Zij 
hebben een overzicht van de bedrijven en de open vacatures binnen hun regio.

�	De ondersteuning is voor klant en werkgever van onbepaalde duur. Ook na het 
vinden van een job is individuele coaching beschikbaar zo lang als dat nodig is.

In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op twee van de acht basisprincipes van het 
IPS-model:

�	een geïntegreerde en gestructureerde samenwerking tussen de professionele 
arbeidsre-integratiediensten en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
Het IPS-model impliceert dat beide diensten intensief moeten samenwerken en 

(2)  Binnen het train-then-place principe worden eerst trainingen en assessments voorzien, pas nadien is een 
betaalde job aan de orde.
(3)  Van de 600 trajecten die IPS-begeleiding krijgen, situeren er zich 340 in Vlaanderen, 200 in Wallonië 
en 60 in Brussel. Een team onderzoekers van de Université Libre Bruxelles (ULB) uit het vakgebied 
sociaal recht en economie voert het wetenschappelijk pilootproject uit, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). De 1200 aanmeldingen voor deze studie 
gebeuren via de adviserend artsen van de verschillende mutualiteiten. Zij melden personen met een 
psychische kwetsbaarheid aan, die terug aan het werk willen (in eender welke sector) en die een ziekte- of 
invaliditeitsuitkering ontvangen (RIZIV, 2018a).
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zich op regelmatige basis, formeel en informeel, op elkaar moeten afstemmen 
(Steenssens et al., 2008);

�	het place-then-train principe 
IPS streeft ernaar om meteen een job te zoeken op de reguliere arbeidsmarkt, 
zonder langdurige training of assessment vooraf (Van Weeghel en Michon, 
2018).

Uit recent onderzoek is gebleken dat deze twee principes cruciaal zijn voor een 
succesvolle IPS-implementatie, maar dat beide in Vlaanderen beperkt toegepast worden 
(Knaeps, De Smet en Van Audenhove, 2012; Marshall et al., 2014). De bedoeling van 
dit onderzoek is om een eerste verkennende studie uit te voeren naar de percepties van 
de zorgsector en ervaringsdeskundigen omtrent deze twee IPS principes. Het gaat om 
een kwalitatief en exploratief onderzoek.

2. ENKELE CIJFERS

In 2013 voerde het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een gezondheids-
enquête uit. Hieruit bleek dat een op drie Belgen in zijn of haar leven getroffen wordt 
door een lichte tot ernstige psychische problematiek. Over een tijdsspanne van een 
jaar betreft dit niet minder dan 700.000 mensen. Bij vrouwen uit zich dit eerder in de 
vorm van depressies of angsten, mannen hebben vaker last van psychische stoornissen 
gelinkt aan alcoholgebruik (Dienst Psychosociale Gezondheidszorg, 2017; Geestelijk 
Gezond Vlaanderen, 2018; Van der Heyden en Charafeddine, 2013). Dit onderzoek 
focust op de groep personen met een milde tot zware psychische problematiek.4 
Deze mensen maken eveneens onderdeel uit van de doelgroep van het Belgische IPS-
pilootproject (RIZIV, 2018a).

Het is belangrijk om te duiden wat in dit onderzoek beschouwd wordt als ‘werken’. 
Werken kan immers vrijwillig zijn, betaald, niet-betaald of in een beschermde 
omgeving (zoals de maatwerkbedrijven) (Knaeps, 2015). In dit onderzoek gaat het 
over betaald werk. Bond, Campbell en Drake (p. 752, 2012) geven hier volgende 
definitie aan: “Employment in integrated work settings in the open job market at prevailing 
wages with supervision provided by personnel employed by the business.” Hiermee wil dit 
onderzoek geen afbreuk doen aan de andere vormen van werk, maar baseert het zich 
op de definitie van werk die ook gehanteerd wordt binnen het IPS-model.

De laatste jaren groeit de bewustwording in internationaal onderzoek dat ook mensen 
met een psychische kwetsbaarheid gebaat zijn bij betaalde tewerkstelling (Boardman, 
Grove, Perkins en Shepherd, 2003; Eklund, Hansson en Ahlqvist, 2004). Werken helpt 
bij het herstel van psychische problemen, behalve wanneer het een job betreft van lage 
kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn jobs met onder andere een hoge tijdsdruk, lange 
werkuren, beperkte autonomie, slechte werk-privébalans en beperkte jobzekerheid. 
Deze jobs leiden tot stress en kunnen net psychische problemen veroorzaken (Dollard, 
Skinner, Tuckey en Bailey, 2007; Itinera Institute, 2013; Steenssens et al., 2008; 
Vandermeerschen, 2007).

(4)  Het gaat over mensen bij wie het dagelijks functioneren belemmerd wordt door een psychische 
problematiek, niet louter de psychische pathologie of diagnose is doorslaggevend.
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Onderzoek door de World Health Organisation (WHO) wijst uit dat psychische 
problemen in Europa verantwoordelijk zijn voor ongeveer 30-40% van de langdurig 
zieken, met een kost hoger dan 4% van het bruto binnenlands product (bbp) (Drake, 
Bond, Thornicroft, Knapp en Goldman, 2011; WHO, 2017). In België ligt de 
maatschappelijke kostprijs van psychische stoornissen eveneens rond 4% van het bbp. 
De grootste kosten liggen echter niet in de zorgsector, maar in de arbeidssector – 
namelijk in de werkloosheid en het ziekteverzuim (Itinera Institute, 2013; Leroy en 
Ransschaert, 2017; OESO, 2012).

Het RIZIV vult deze cijfers verder aan. Eind 2017 telde het in totaal 404.657 personen 
die een invaliditeitsuitkering5 ontvingen, in 2016 lag dit cijfer nog op 390.765. Op 
een cijfer van 6.944.019 personen, namelijk de Belgische bevolking van 18 tot 64 jaar, 
is dit ruim 5% (RIZIV, 2018b; Statbel, 2018). De laatste jaren nam het percentage 
van personen met een invaliditeitsuitkering omwille van een psychische problematiek 
sterk toe. Het aantal mannen met een invaliditeitsuitkering omwille van een psychische 
kwetsbaarheid – waaronder arbeiders, bedienden en zelfstandigen worden gerekend – 
steeg in de periode van 2007 tot 2016 van 35.363 naar 55.337. Dit is een stijging 
van 56%. Bij het aantal vrouwen met een invaliditeitsuitkering omwille van een 
psychische problematiek – eveneens voor arbeiders, bedienden en zelfstandigen – was 
er in dezelfde tijdsperiode een toename van 41.975 naar 79.474. Dit is een stijging van 
89% (Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid, 2018).

Gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO, 2013), het WHO (2017) en het Itinera Institute (2013) zijn het erover 
eens dat personen met een psychische kwetsbaarheid vaker te kampen hebben met 
werkloosheid. Volgens de OESO liggen in België de werkloosheidcijfers van personen 
met een psychische kwetsbaarheid gemiddeld twee tot drie keer hoger dan bij 
personen zonder psychische kwetsbaarheid (OESO, 2013). De laatste cijfers dateren 
in België van 2008, waarbij de werkloosheidsgraad van personen met een psychische 
kwetsbaarheid zich bevond op 18%, tegenover 7% voor mensen zonder een psychische 
kwetsbaarheid. Dit heeft tot gevolg dat personen met een psychische kwetsbaarheid 
een groter risico hebben om in relatieve inkomensarmoede6 terecht te komen, dan de 
rest van de Belgische bevolking (OESO, 2012; Steunpunt Werk, 2017).

3. IPS: AN EVIDENCE-BASED APPROACH

Het IPS-model is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek in de arbeidsre-
integratie van personen met een psychische kwetsbaarheid. Dit model is een onderdeel 

(5)  Wanneer iemand meer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een invaliditeitsuitkering (RIZIV, 
s.d.).
(6)  Relatieve inkomensarmoede wordt als volgt gedefinieerd: “Living in a household whose income, when 
adjusted for family size and composition, is less than 50 per cent of the median income for the country in 
which they live” (Nastic, p. 13, 2012).
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van Supported Employment7 en hanteert een IPS-modelgetrouwheidsschaal8. Deze 
getrouwheidsschaal is gebaseerd op de acht basisprincipes en dient zo nauwkeurig 
mogelijk opgevolgd te worden om tot goede resultaten te leiden. Hoe hoger een score, 
hoe beter de resultaten en hoe hoger de return-on-investment (zowel maatschappelijk 
als economisch) (Becker, Swanson, Reese, Bond en Mc Leman, 2015; Beyer, Jordan 
de Urries en Verdugo, 2010; Bond, 2004; Bond, Becker en Drake, 2011; Burns et al., 
2007; Kinoshita et al., 2013; The IPS Employment Center, 2018; Van Weeghel en 
Michon, 2018).

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de tewerkstellingsresultaten 
van iemand die volgens de IPS-methodiek wordt begeleid steeds hoger liggen dan 
wanneer traditionele methodieken gevolgd worden, zoals het train-then-place principe. 
Meer specifiek staat de teller begin 2019 op 25 gerandomiseerde onderzoeken met een 
controlegroep (RCT) (Bond, Campbell en Drake, 2012; Bond en Drake, 2014; Burns 
en Catty, 2008; Drake en Bond, 2017; Frederick en Vander Weele, 2019; Modini et 
al, 2016; Mueser, Drake en Bond, 2016; Mueser en Mc Gurk, 2014; Rinaldi et al., 
2008; Viering et al., 2015).

Een uitgebreide literatuurstudie met meta-analyse van 11 Randomized Controlled 
Trials (RCT's) – met een hoge score op de IPS-getrouwheidsschaal – werd uitgevoerd 
door Bond, Drake en Becker (2008). Binnen deze 11 RCT's was de tewerkstellingsgraad 
61% voor IPS tegenover 23% voor de controlegroep. Daarnaast werkte 2/3e van de 
IPS-deelnemers meer dan 20u/week en vonden zij ongeveer 10 weken vroeger werk 
dan de controlegroep. Het EQOLISE (Enhancing the Quality of Life of Individuals 
with Supported Employment) onderzoek, een gerandomiseerd onderzoek in zes 
landen binnen Europa, gaf resultaten van 54,5% tewerkstelling tegenover 27,6% in 
de controlegroep (Burns en Catty, 2008). Het SCION-onderzoek (Study of Cost-
effectiveness of IPS on Open employment in the Netherlands), een uitgebreid onderzoek 
in Nederland, toonde na 30 maanden aan dat IPS een tewerkstellingsresultaat had van 
44% tegenover 25% in de controlegroep (Michon, Van Busschbach, Van Vugt en 
Stant, 2011). Een recente literatuurstudie met meta-analyse van 30 wetenschappelijke 
studies wereldwijd – waaronder 25 RCT's, 2 follow-up artikels en 3 secundaire 
analyses van RCT's – werd uitgevoerd door Frederick en Vander Weele (2019). Deze 
studie toonde dat – behalve betere tewerkstellingsresultaten – mensen via de IPS-
methode een betere levenskwaliteit verkregen.

Door deze sterke wetenschappelijke basis wordt de IPS-methode momenteel gezien 
als de meest effectieve vorm van werkhervatting voor personen met een psychische 

(7)  Supported Employment is een methodiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden 
naar de reguliere arbeidsmarkt. Zowel werkzoekenden als werkgevers worden ondersteund en de focus 
ligt voornamelijk op de talenten in plaats van op de problemen (Belgische Vereniging voor Supported 
Employment, s.d.).
(8)  De IPS-modelgetrouwheidsschaal definieert alle noodzakelijke bestanddelen van IPS om op die 
manier een onderscheid te kunnen maken tussen programma’s die IPS-getrouw werken en diegene die 
dit onvoldoende doen. Het is een evaluatietool die kan dienen om: (1) een IPS-service op te richten, 
(2) een bestaande arbeidsbegeleidingsdienst te evalueren in welke mate zij IPS-getrouw werken en (3) te 
identificeren waarom een arbeidsdienst geen goede resultaten levert volgens de IPS-methodiek (Centre for 
Mental Health, 2014).
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kwetsbaarheid. De IPS learning community9 telt steeds meer leden die onderling ideeën 
uitwisselen en elkaar adviseren over een effectieve IPS-implementatie. Zij bieden 
bovendien trainingen aan organisaties die de IPS-methode willen opstarten. Hun 
ledenaantal staat momenteel op 24 staten van de Verenigde Staten (VS) en vijf landen 
buiten de VS: Italië, Spanje, Nederland, Nieuw-Zeeland en Canada (Bond, Drake, 
Becker en Noel, 2016; Johnson-Kwochka, Bond, Becker, Drake en Greene, 2017; 
Karakus, Riley en Goldman, 2017; The IPS Employment Center, 2018).

De positieve onderzoeksresultaten van het IPS-model kennen echter gradaties, 
waardoor onderzoekers op zoek gingen naar de impact van specifieke contextuele 
factoren op de implementatie van het IPS-model. Zo zijn de resultaten van IPS 
wereldwijd bijvoorbeeld minder positief dan de resultaten binnen de VS, respectievelijk 
48,3% tegenover 62,1% (Boardman en Rinaldi, 2013; Bond, Drake en Becker, 2012; 
Drake et al., 2012; Fioretti et al., 2014; Holland et al., 2011).

In eerste instantie lijken het uitkeringssysteem en de arbeidswetgeving een bepalende 
factor te zijn voor de resultaten van het IPS-model. Onderzoek door Hasson, 
Bejerholm en Andersson (2011) naar de IPS-implementatie in Zweden gaf aan dat 
het Zweedse uitkeringssysteem en de arbeidswetgeving eerder waren afgestemd op het 
train-then-place model. Deelnemers van het IPS-project hadden bijvoorbeeld maar 
recht op sociale zekerheid als ze eerst een uitgebreid assessment volgden om hun 
kwaliteiten in kaart te brengen, wat niet in overeenstemming is met de IPS-richtlijnen. 
Het onderzoek van Van Erp et al. (2007) in Nederland zag de rigide arbeidswetgeving 
ook als een obstakel. Werkgevers namen liever geen risico’s en zochten steeds naar de 
ideale kandidaat (zonder een psychische kwetsbaarheid), omdat een tewerkstelling – 
vanuit arbeidsrechtelijk perspectief – er moeilijk kan worden beëindigd.

In tweede instantie geven verschillende studies aan dat de aanwezigheid van een 
subsidiecultuur IPS-implementatie bemoeilijkt. In deze situaties zijn werkgevers het 
gewend om subsidies te krijgen wanneer ze iemand met een psychische kwetsbaarheid 
aanwerven. Dit is eveneens niet volgens de IPS-richtlijnen, omdat deze methode een 
reguliere job met een normaal loon nastreeft zonder specifieke subsidies (Hasson et al., 
2011; Metcalfe et al., 2018; Van Erp et al., 2007).

In derde instantie is de ‘inactiviteitsval’ een vaak genoemd obstakel voor een succesvolle 
IPS-implementatie. In deze situatie worden personen ontmoedigd of beperkt in hun 
werkhervatting. Dit kan zijn omdat de (financiële) meerwaarde te beperkt is, maar 
het kan ook zijn dat het uitkeringssysteem te complex is, zodat mensen geen risico’s 
durven te nemen uit angst hun statuut te verliezen (Bogaerts en Vandenbroucke, 
2009; Hasson et al., 2011; Taskila et al., 2014; Van Erp et al., 2007).

De laatste jaren breidt het onderzoek naar de resultaten van het IPS-model zich verder 
uit op drie terreinen, waarbij de eerste resultaten voorzichtig positief zijn (Frederick 
en Vander Weele, 2019):

(9)  Meer informatie over de IPS learning community is te vinden op https://ipsworks.org/index.php/ips-
international-learning-community/.
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�	onderzoek naar de tevredenheid van de deelnemers zelf over het IPS-programma 
(Viering et al., 2015);

�	onderzoek naar de resultaten van het IPS-programma bij andere doelgroepen, 
waaronder mensen met autisme of met chronische pijn, veteranen met 
posttraumatische-stressstoornis (PTSS) of personen met een strafblad (Davis et 
al., 2018; Drake en Bond, 2017; Khalifa et al., 2016; Linnemorken et al., 2018; 
McLaren, Lichtenstein, Lynch, Becker en Drake, 2017; Ottomanelli, Barnett en 
Toscano, 2014; Rodevand et al., 2017; Talbot et al., 2018);

�	onderzoek naar IPS in combinatie met andere ondersteuning, zoals bijvoorbeeld 
cognitieve en psychosociale training – ook wel ‘toegevoegde IPS’ genoemd (Dewa, 
Loong, Trojanowski en Bonato, 2018; Knapen, Myszta en Moriën, 2018; LIV 
aanhetwerk, 2019; Noel, Oulvey, Drake en Bond, 2016).

4. DE TWEE GESELECTEERDE BASISPRINCIPES

4.1. WAAROM DEZE TWEE BASISPRINCIPES EN GEEN ANDERE?

Algemeen toont onderzoek aan dat alle acht IPS-basisprincipes zo nauwgezet mogelijk 
nageleefd dienen te worden om tot goede resultaten te komen op het gebied van 
tewerkstellingen en return-on investment – maatschappelijk en economisch (Bond, 
2004; Burns et al, 2007; Van Weeghel en Michon, 2018). Er zijn reeds enkele 
onderzoeken uitgevoerd naar welke hoofdprincipes doorslaggevend zouden zijn om 
de implementatie van het IPS-model succesvol te maken. Een waterdichte conclusie 
is er niet, maar de integratie van de IPS-coaches met de zorgsector lijkt een kritieke 
factor. Een betere afstemming tussen de twee diensten zorgt ervoor dat expertise vlot 
wordt uitgewisseld, dat er een eenduidige boodschap aan de klant wordt gegeven en 
dat er gezamenlijk kan worden gereageerd bij een probleemsituatie (Cook et al., 2005; 
Modini et al., 2016; Rinaldi en Perkins, 2007; Shepherd, Lockett, Bacon en Grove, 
2012; Van Weeghel et al., 2013). Ook het place-then-train principe, waarbij de klant 
zeer snel de stap zet naar de reguliere arbeidsmarkt, lijkt een cruciale factor (Modini 
et al., 2016). Redenen hiervoor zijn dat de klant meer zelfvertrouwen krijgt, omdat 
hij voelt dat zijn vraag naar betaald werk ernstig wordt genomen en dat de klant meer 
gemotiveerd is, omdat hij betaald wordt voor zijn prestaties (Bond et al., 2008; Burns 
et al., 2007; Van Weeghel en Michon, 2018).

4.2. BASISPRINCIPE 1: EEN GEINTEGREERDE SAMENWERKING

4.2.1. Wat zegt het onderzoek?

De IPS-methode wordt idealiter geïmplementeerd volgens een volledig geïntegreerde 
samenwerking10 tussen de arbeidsre-integratiediensten en de zorgpartners. In dit 
scenario worden de IPS-coaches ingeschakeld in een zorgsetting (Modini et al., 2016; 
Mueser et al., 2004; Shepherd et al., 2012). Het grootste voordeel van deze benadering 
is dat de IPS-coaches en de zorgverleners hun werk continu afstemmen op elkaar en op 
hun klanten, waardoor iedereen op dezelfde golflengte zit (King et al., 2006).

(10)  Een volledig geïntegreerde samenwerking betekent – in dit onderzoek – de situatie waarbij de 
zorgpartners en de arbeidsre-integratiediensten tot dezelfde werkgever behoren. Een niet-volledig geïntegreerde 
samenwerking betekent dan de omstandigheid waarbij beide diensten niet bij dezelfde werkgever horen, maar 
wel bepaalde structuren hebben opgezet om samen te werken.
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In een studie van Cook et al. (2005) werden 1.273 trajecten verdeeld over enerzijds 
een IPS-programma met een hoge integratie tussen beide diensten en anderzijds een 
programma met een lage integratie. De mate van integratie werd bepaald aan de hand 
van onderstaande vier criteria:

�	de arbeidscoach en de zorgverleners zitten in een multidisciplinair team, waarbij ze 
elkaar minimum drie keer per week face-to-face ontmoeten;

�	de arbeidscoach en de zorgverleners werken vanuit dezelfde locatie;
�	de arbeidscoach en de zorgverleners hebben dezelfde werkgever;
�	de informatie vanuit zorg en die vanuit het traject naar werk zitten vervat in één 

dossier.

De resultaten werden gedurende twee jaar opgevolgd door de onderzoekers. De 
deelnemers die een traject met een geïntegreerde aanpak volgden hadden 58% kans 
op een betaalde job, tegenover 21% bij de lage graad van integratie. Indien er gekeken 
wordt naar het aantal uren dat er per maand gewerkt wordt, dan hebben klanten in 
het geïntegreerde samenwerkingsmodel 53% kans om minimaal 40u per maand te 
werken. Bij de lage graad van integratie was dit 31%. De conclusie was dat IPS met 
een hoge graad van integratie tot betere resultaten leidt dan modellen met een lagere 
graad van integratie (Cook et al., 2005; Van Weeghel et al., 2013).

Hoewel een volledig geïntegreerde aanpak wordt gezien als de meest succesvolle IPS-
implementatie, toont een onderzoek naar de ‘Massachusetts Supported Employment and 
Education Service’ dat het ook anders kan. In dit project werd aan de IPS-richtlijnen 
– wat betreft een geïntegreerde aanpak – voldaan zonder dat beide diensten onder 
dezelfde werkgever vallen. De arbeidsre-integratiedienst werkte er als een afzonderlijk 
team, maar er waren wekelijkse overlegmomenten met het zorgteam (King et al., 
2006; Sherring, Robson, Morris, Frost en Tirupati, 2010).

Australië verkeerde in 2006 in een gelijkaardige situatie, omdat beide diensten door 
verschillende overheidsinstanties gefinancierd werden. De IPS-methodiek werd toen 
geïmplementeerd in het VETE (Vocational Education, Training and Employment) 
project, dat de ‘enhanced intersectoral links approach’ volgde. Dit is een manier 
waarbij er formele en informele communicatiestructuren worden opgezet, zodat een 
continue afstemming mogelijk is tussen de VETE-coach, de reeds bestaande arbeidsre-
integratiediensten en de zorgpartners (Frost, Morris, Sherring en Robson, 2008; King 
et al, 2006; Knaeps, 2013; Knaeps, 2015; Sherring et al., 2010; Waghorn, Collister, 
Killackey en Sherring, 2007). De formele communicatie in deze benadering bestaat 
uit het continu uitwisselen van informatie via maandelijkse casusbesprekingen en 
frequent gemeenschappelijk overleg. Informele communicatie is het telefoon- en 
mailverkeer tussen de VETE-coach, de arbeidsre-integratiedienst en de zorgpartners.

Binnen dit samenwerkingsmodel is een duidelijke rolverdeling belangrijk. De VETE-
coach focust op de arbeidsre-integratie door de klant te ondersteunen in bijvoorbeeld het 
opmaken van een jobprofiel of het opvolgen van zijn of haar psychisch welbevinden op 
het werk (door bijvoorbeeld angstmanagement, loopbaanplanning, stigma doorbreken 
of sociale vaardigheden trainen). De arbeidsre-integratiedienst focust op het zoeken 
van een job, het opstellen van een cv en het voorbereiden van het sollicitatiegesprek. 
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De zorgpartner is de coördinator op het gebied van zorg, behandelingen en therapie 
(Sherring et al. 2010).

FIGUUR 1: ROLVERDELING ZORGPARTNER, VETE-COACH EN ARBEIDSRE-INTEGRATIEDIENSTEN

Zorgpartner VETE-Coach Arbeidsre-integratiedienst

✓	 Eerstelijnszorg ➔ ✓	 Jobprofiel opmaken ➔ ✓	 Zoeken naar een job
✓	 Cv opstellen

✓	 Coördinator 
zorgactiviteiten

➔ ✓	 Ondersteuning psychisch 
welbevinden op het werk

➔ ✓	 Sollicitatiegesprek 
voorbereiden

Bron: aangepast van Frost et al., Vocational Education, Training and Employment (VETE) Pilot Project Report, p. 8, 
North Sydney, Australia, New South Wales Ministry of Health, 2008.

Onderzoekers wijzen echter op de nood aan meer wetenschappelijk onderzoek over de 
werkbaarheid en succesratio van de “enhanced intersectoral links approach”. King et al. 
(2006), Sherring et al. (2010) en Vukadin, Schaafsma, Westerman, Michon en Anema 
(2018) geven reeds enkele voor-en nadelen van deze benadering, die samengevat 
worden in Tabel 1.

TABEL 1: VOOR- EN NADELEN VAN EEN “ENHANCED INTERSECTORAL LINKS APPROACH”

Voordelen Nadelen

In sommige landen is er op deze manier een 
meer congruente implementatie van IPS 
binnen het nationale beleid.

Door de fysieke afstand kan een structurele 
communicatiekloof blijven bestaan tussen de 
VETE-coaches, de arbeidsre-integratiediensten 
en de zorgverleners.

De focus op betaald werk is voldoende 
gewaarborgd, doordat zorg wordt opgenomen 
door zorgpartners.

Het kost extra geld, tijd en energie voor de 
VETE-coaches om de communicatielijnen met 
de zorgpartners en arbeidsre-integratiediensten 
te onderhouden.

De VETE-coach heeft een specifieke focus 
op arbeidsre-integratie en heeft kennis van de 
noden op de arbeidsmarkt.

Problemen kunnen opduiken omtrent de 
privacy van de klanten en het beroepsgeheim.

Bron: aangepast van King et al., Enhancing employment services for people with severe mental illness: The challenge 
of the Australian service environment, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40, p. 475, 2006.
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Ondanks de eerste positieve resultaten voor een niet-volledig geïntegreerde 
samenwerking, is er vooral wetenschappelijk bewijs voor de volledig geïntegreerde 
aanpak (King et al., 2016). Swanson, Meyer, Courtney en Reeder (2014) komen tot 
de conclusie dat de IPS-methode het meest effectief en praktisch haalbaar is wanneer 
de zorgsector en de arbeidsre-integratiediensten volledig geïntegreerd zijn bij één 
werkgever. Zij erkennen echter dat in bepaalde omstandigheden volledige integratie 
onhaalbaar is. Streven naar een zo goed mogelijke samenwerking is dan de doelstelling. 
Zij beschrijven vier richtlijnen voor een dergelijke succesvolle samenwerking:

�	de IPS-coaches nemen deel aan de teamvergadering bij de zorgpartner;
�	de IPS-coaches hebben een bureau binnen de gebouwen van de zorgpartner;
�	zowel zorg- als IPS-coaches moeten betrokken worden bij het re-integratietraject;
�	IPS-getrouwheidsschalen dienen gebruikt te worden om de kwaliteit van de 

samenwerking regelmatig te evalueren.

4.2.2. De concrete richtlijnen vanuit IPS

De Nederlandstalige IPS-getrouwheidsschaal vermeldt twee categorieën met betrekking 
tot een geïntegreerde aanpak tussen de professionele arbeidsre-integratiediensten en 
de geestelijke gezondheidszorg (score 1 = beperkt IPS-getrouw, score 5 = zeer IPS-
getrouw) (Kenniscentrum Phrenos, 2015).

Beide categorieën worden weergegeven in Tabel 2 en 3, zoals ze letterlijk vermeld staan 
in de IPS-getrouwheidsschaal, inclusief een korte toelichting van wat ze inhouden. 
De bevindingen van bovenstaande onderzoekers Cook et al. (2005) en Swanson et al. 
(2014) hebben sterke gelijkenissen met de geïntegreerde aanpak die binnen de IPS-
methode voorgesteld wordt.

TABEL 2: DE EERSTE CATEGORIE BETREFFENDE EEN GEINTEGREERDE SAMENWERKING VOLGENS DE 

IPS-GETROUWHEIDSSCHAAL

Criterium Ankerpunt voor scoring

Integratie met het GGZ-
behandelteam.

IPS-werkers maken deel uit 
van maximaal 2 GGZ- teams.

Minimaal 90% van de 
caseload van de IPS- werkers 
is afkomstig uit deze GGZ-
teams.

1. IPS-werkers maken deel uit van een programma naar werk of 
opleiding dat losstaat van de GGZ-behandeling.

2. IPS-werkers zijn aan drie of meer GGZ-teams verbonden, 
of cliënten ontvangen begeleiding van individuele GGZ-
medewerkers die niet in teamverband werken, of IPS-werkers 
zijn verbonden aan één of twee teams, maar minder dan 50% 
van de caseload komt uit deze GGZ-teams.

3. IPS-werkers zijn verbonden aan één of twee GGZ-teams. 
In ieder geval 50-74% van de caseload is afkomstig uit deze 
GGZ-teams.

4. IPS-werkers zijn verbonden aan één of twee GGZ-teams. 
In ieder geval 75-89% van de caseload is afkomstig uit deze 
GGZ-teams.

5. IPS-werkers zijn verbonden aan één of twee GGZ-teams. 90-
100% van de caseload is afkomstig uit deze GGZ-teams.

Bron: overgenomen van Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 3, 2015; geraadpleegd op http://
nlwerke-oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelgetrouwheidsschaal.pdf.
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Toelichting: de IPS-coach is een vast onderdeel van het multidisciplinaire zorgteam, naast de gebruikelijke 
hulpverleners zoals psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Hij of 
zij is een volwaardig lid van dit team, en dus geen extra aanvulling of een aparte dienst waar de zorgpartner gebruik 
van kan maken. Idealiter werkt de IPS-coach onder dezelfde werkgever als de zorgpartner (de volledig geïntegreerde 
aanpak), maar er is ook de mogelijkheid voor een niet-volledig geïntegreerd samenwerkingsmodel (Dixon, Holoshitz 
en Nossel, 2016; Knaeps, 2013; King et al., 2016; Rossler en Drake, 2017; Van Weeghel et al., 2013; Van Weeghel 
en Michon, 2018).

TABEL 3: DE TWEEDE CATEGORIE BETREFFENDE EEN GEINTEGREERDE SAMENWERKING VOLGENS DE 

IPS-GETROUWHEIDSSCHAAL

Criterium Ankerpunt voor scoring

Integratie met GGZ-behandeling door 
regelmatig contact tussen teamleden.

IPS-werkers nemen actief deel aan wekelijkse 
behandelbesprekingen van de GGZ-teams (gaat 
dus niet om administratieve besprekingen), 
waarin individuele cliënten wordt besproken.

Documentatie van de GGZ-behandeling en 
de trajectbegeleiding worden in hetzelfde 
cliëntdossier verwerkt.

De werkplek van de IPS-werkers is in de 
nabijheid van (of wordt gedeeld met) de GGZ-
teamleden.

IPS-werkers helpen het GGZ-team om te 
denken over werk voor cliënten die nog geen 
ondersteuning bij werk of opleiding
ontvangen.

1. Geen of één onderdeel is aanwezig.
2. Twee onderdelen zijn aanwezig.
3. Drie onderdelen zijn aanwezig.
4. Vier onderdelen zijn aanwezig.
5. Vijf onderdelen zijn aanwezig.

De vijf kernonderdelen zijn:
• Een IPS-werker woont wekelijks 

behandelbesprekingen van een GGZ-team 
bij.

• Een IPS-werker participeert actief in 
teambesprekingen en overleggen.

• Documentatie met betrekking tot 
trajectbegeleiding (bijv. assessment/profiel, 
begeleidingsplan, notities over de voortgang) 
zijn geïntegreerd in het behandelplan van het 
GGZ-team.

• De werkplek van een IPS-werker bevindt 
zich in de nabijheid van (of wordt gedeeld 
met) de GGZ-teamleden.

• Een IPS-werker helpt het GGZ-team na te 
denken over werk of opleiding voor personen 
voor wie nog geen traject loopt.

Bron: overgenomen van Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 3, 2015; geraadpleegd op http://
nlwerke-oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelgetrouwheidsschaal.pdf.

Toelichting kernonderdeel 1: “Een IPS-werker woont wekelijks behandelbesprekingen van een GGZ-team bij” 
(Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

De IPS-getrouwheidsschaal raadt aan dat een IPS-coach wekelijks een teammeeting bijwoont in zijn of haar 
zorgteam(s) om de vooruitgang van de klanten te bespreken. Tijdens deze meetings worden geen praktische of 
administratieve zaken besproken, maar wel de klanten die in behandeling zijn binnen de zorgsetting. Deze korte 
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communicatielijnen maken dat de samenwerking tussen IPS-coaches en zorgverleners vlotter verloopt (Cook et al., 
2005; GTB, 2012; Kenniscentrum Phrenos, 2015).

Toelichting kernonderdeel 2: “Een IPS-werker participeert actief in teambesprekingen en overleggen” (Kenniscentrum 
Phrenos, p. 3, 2015).

Tijdens de wekelijkse teamvergaderingen worden de klanten van het IPS-programma, die een job hebben en diegenen 
die werkzoekend zijn, besproken om zo de behandeling te kunnen afstemmen op de werkdoelen. De IPS-coach zorgt 
ervoor dat deze werkdoelen steeds onder de aandacht blijven, zodat het hele zorgteam de klant kan ondersteunen 
in zijn traject naar werk (Knaeps, 2013; Swanson et al., 2014; Van Weeghel en Michon, 2018). Daarnaast geven de 
zorgverleners informatie over de psychische problematiek en de effecten van de medicatie, zodat de IPS-coach dit 
kan meenemen in de begeleiding (Cook et al., 2005; Van Weeghel et al., 2013; Van Weeghel en Michon, 2018).

Toelichting kernonderdeel 3: “Documentatie met betrekking tot trajectbegeleiding zijn geïntegreerd in het behandelplan 

van het GGZ-team” (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

De zorgverleners en de IPS-coaches houden idealiter alle documenten omtrent een klant bij in eenzelfde dossier. 
Hieronder vallen assessments, behandelingsplannen, tewerkstellingsinformatie en informatie over de medicatie 
(Cook et al., 2005; Kenniscentrum Phrenos, 2015). Op deze manier zijn de IPS-coaches en de zorgverleners steeds 
op de hoogte van de laatste stappen in het traject, staan ze op dezelfde lijn en geven ze een eenduidige boodschap 
naar de klant. De klant voelt dat heel het team op dezelfde golflengte zit, wat resulteert in een grotere betrokkenheid, 
motivatie en engagement (Cook et al., 2005; Van Weeghel et al, 2013; Van Weeghel en Michon, 2018).

Toelichting kernonderdeel 4: “De werkplek van een IPS-werker bevindt zich in de nabijheid van (of wordt gedeeld met) 

de GGZ-teamleden” (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Het IPS-model streeft ernaar dat de IPS-coaches hun bureau op dezelfde locatie hebben als de andere leden uit het 
zorgteam. Dit vergemakkelijkt informeel overleg, waardoor ideeën omtrent de werkhervatting uitgewisseld kunnen 
worden (Cook et al., 2005; Knaeps, 2013; Sherring et al., 2010; Swanson et al., 2014; Van Weeghel en Michon, 
2018).

Toelichting kernonderdeel 5: “Een IPS-werker helpt het GGZ-team na te denken over werk of opleiding voor personen 

waarvoor nog geen traject loopt” (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Ten slotte is het belangrijk dat de IPS-coach het zorgteam laat nadenken over de werk- en opleidingsmogelijkheden 
voor personen die nog niet in het IPS-programma zitten (Van Weeghel en Michon, 2018). Onderzoek wees uit dat 
de wens van personen met een psychische problematiek om betaald te werken bij zorgverleners, in eerste instantie 
weerstand oproept (Knaeps, 2015; Van Weeghel et al., 2013). De continue inbreng van de IPS-coach in het team 
kan veroorzaken dat het voor personen met een psychische kwetsbaarheid vanzelfsprekender wordt om stappen naar 
betaald werk te zetten. Op termijn wordt betaald werk dan niet meer als bedreigend ervaren, maar eerder als een 
opstap naar herstel (Van Weeghel et al., 2013; Van Weeghel en Michon, 2018).

4.3. BASISPRINCIPE 2: PLACE-THEN-TRAIN

4.3.1. Wat zegt het onderzoek?

Volgens de literatuur kunnen arbeidsre-integratieprogramma’s – met als doelstelling 
het vinden van een betaalde job – onderverdeeld worden in twee grote categorieën 
(Knaeps, 2015):
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�	Train-then-place principe: deze programma’s gaan ervan uit dat personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, bepaalde vaardigheden moeten aangeleerd krijgen 
vooraleer ze kunnen werken. Eerst worden enkele trainingen en assessments 
voorzien, pas nadien is een betaalde job aan de orde (Cimera, Wehman, West 
en Burgess, 2012; Modini et al, 2016). Meteen overgaan naar een job zou te veel 
stress veroorzaken, zeker bij mensen met een psychische kwetsbaarheid (Waghorn, 
Lloyd en Clune, 2009).

�	Place-then-train principe: deze programma’s zetten de zoektocht naar een 
betaalde job centraal, zonder veel voorbereidingen, trainingen of assessments. 
De vaardigheden die mensen nodig hebben, worden on-the-job aangeleerd (Van 
Weeghel en Michon, 2018).

Wehman (1986) was een van de eersten die zag dat het place-then-train principe 
betere tewerkstellingsresultaten opleverde dan het toen gangbare train-then-place 
model. Ondertussen hebben reeds verschillende onderzoeken dit bevestigd (Bond et 
al., 2008; Burns et al., 2007; Modini et al., 2016; Van Weeghel en Michon, 2018). 
Een belangrijke reden is dat de vaardigheden die aangeleerd worden tijdens de 
voorafgaande assessments vaak niet overeen komen met de vereiste vaardigheden op 
de arbeidsmarkt. Bovendien toont het place-then-train principe aan de klant dat zijn 
of haar wensen ernstig worden genomen en dat de arbeidscoach luistert naar de vraag. 
Ten slotte geeft het aan dat de arbeidscoach geloof hecht aan en vertrouwen heeft in 
de haalbaarheid dat de klant een reguliere job kan vinden en behouden (Van Weeghel 
en Michon, 2018).

Onterecht wordt het place-then-train principe soms geïnterpreteerd als een 
onmiddellijke plaatsing in een job, zonder rekening te houden met de noden of de 
wensen van de klant. Dit principe ziet het zoeken naar een reguliere job echter vooral 
als een proces, en niet als een eindresultaat. Het gaat er niet om dat de klant snel 
eender welke job aanneemt, want een job van lage kwaliteit kan net leiden tot een 
verergering van de psychische problemen. Een goede overeenstemming persoon-job 
is prioritair, en als een klant bijvoorbeeld onzeker is over snel solliciteren, kan de 
zoektocht naar een job starten door vrijblijvend enkele werkgevers te bezoeken om 
bestaande functies te verkennen (Dollard, Skinner, Tucky en Bailey, 2007; Steenssens 
et al., 2008; Vandermeerschen, 2007; Van Weeghel en Michon, 2018).

De IPS-methode volgt het place-then-train principe en wordt gezien als de meest 
gestructureerde en doorgedreven vorm van dit principe (Modini et al., 2016). Een 
minimum aan voorbereiding is bovendien wel mogelijk binnen een IPS-traject. Zo 
kan de IPS-coach samen met zijn klant een soort arbeidsprofiel opstellen, waarin 
voorkeuren, sterke punten en valkuilen staan vermeld. Over hoe ver deze voorbereiding 
kan gaan is er echter geen eensgezindheid binnen de vakliteratuur (Burns et al., 2007; 
Van Weeghel en Michon, 2018).

4.3.2. De concrete richtlijnen vanuit IPS

De IPS-getrouwheidsschaal verwijst in één categorie expliciet naar het onmiddellijk 
zoeken van een reguliere job en pas nadien opleiden on-the-job (Kenniscentrum 
Phrenos, 2015). In Tabel 4 wordt deze categorie weergegeven.
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TABEL 4: DE CATEGORIE BETREFFENDE HET SNEL ZOEKEN NAAR EEN BETAALDE JOB VOLGENS DE IPS-

GETROUWHEIDSSCHAAL

Criterium Ankerpunt voor scoring

Snel zoeken naar regulier, betaald 
werk.

Het eerste assessment en het eerste 
persoonlijke contact dat een cliënt of 
IPS-werker met een werkgever heeft 
(in verband met een reguliere, betaalde 
baan), vinden  plaats binnen 30 
dagen (een maand) nadat de cliënt is 
ingestroomd in het IPS-programma.

1. Het eerste persoonlijke contact met een werkgever 
vindt gemiddeld 271 dagen (9 maanden) plaats na 
toetreding tot het programma.

2. Het eerste contact met een werkgever vindt gemiddeld 
tussen 151 en 270 dagen (5-9 maanden) plaats na 
toetreding tot het programma.

3. Het eerste contact met een werkgever vindt gemiddeld 
tussen 61 en 150 dagen (2-5 maanden) plaats na 
toetreding tot het programma.

4. Het eerste contact met een werkgever vindt gemiddeld 
tussen 31 en 60 dagen (1-2 maanden) plaats na 
toetreding tot het programma.

5. Het programma houdt werkgeverscontacten bij en 
het eerste contact met een werkgever vindt gemiddeld 
binnen 30 dagen (1 maand) plaats na toetreding tot 
het programma.

Bron: overgenomen van Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, pp. 12-13, 2015; geraadpleegd op 
http://nlwerke-oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelgetrouwheidsschaal.pdf.

Toelichting: de IPS-coach en zijn klant dienen binnen 30 dagen, apart of samen, een contact te hebben gehad met 
een potentiële werkgever. De toevoeging ‘apart of samen’ is hierin een belangrijke factor. Dit betekent immers dat als 
bijvoorbeeld een klant te onzeker is om dit contact mee aan te gaan binnen 30 dagen, de IPS-coach zelfstandig kan 
starten met het zoeken van werkgevers die hij of zij mogelijks een goede match vindt met de klant (Van Weeghel en 
Michon, 2018).

5. HET PRAKTIJKPROBLEEM  

Zoals blijkt uit bovenstaande onderzoeken zijn de twee gekozen IPS-basisprincipes 
belangrijk voor een succesvolle implementatie van de IPS-methodiek. Dit hoofdstuk 
geeft inzicht in de huidige situatie omtrent deze twee principes in Vlaanderen, op basis 
van recent onderzoek van De Greef (2015), Knaeps (2013 en 2015), Raeymaekers 
en Teller (2017), OESO (2013) en Van Weeghel et al. (2013). Het eerste deel gaat 
dieper in op de vraag: “Waar staat Vlaanderen op het gebied van een geïntegreerde 
samenwerking tussen de arbeidsre-integratiediensten en de zorgpartners?”. Het 
tweede deel focust op de vraag: “Wat is de situatie op het gebied van het place-then-
train principe?”. Naar deze laatste vraag is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek 
gebeurd, op het onderzoek van J. Knaeps (2011a, 2015) na.
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5.1. PROBLEEMSTELLING 1: EEN BEPERKTE GEINTEGREERDE SAMENWERKING

In Vlaanderen is een volledig geïntegreerde samenwerking tussen de arbeidsre-
integratiediensten en de zorgpartners geen vanzelfsprekendheid. Dit omdat beide 
diensten onder verschillende instanties vallen, respectievelijk het Departement Werk 
en Sociale Economie en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Knaeps, 
2015). Binnen het federale IPS-pilootproject werd in Vlaanderen de arbeidsre-
integratiedienst GTB11 gekozen als implementatiepartner. Dit maakt dat de Vlaamse 
IPS-coaches voor een arbeidsre-integratiedienst werken – namelijk GTB – en niet 
voor een zorgpartner. Bijgevolg moet er nog een samenwerkingsmodel worden opgezet 
tussen beide diensten.

Wat betreft de huidige situatie inzake deze samenwerking, toont onderzoek van 
Knaeps (2011b; 2011c; 2013; 2015) aan dat dit eerder beperkt is. Knaeps merkt wel 
op dat er reeds pogingen zijn geweest om zorg en werk in Vlaanderen op elkaar af te 
stemmen. In bepaalde Vlaamse regio’s zijn zorgpartners en VDAB (Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) of GTB zelfstandig gestart met een 
samenwerking, waarvoor formele en informele communicatiestructuren werden 
opgezet.

Knaeps interviewde voor zijn onderzoek ongeveer 20 organisaties, verspreid 
over heel Vlaanderen en van verschillende organisatietypes: maatwerkbedrijven, 
dagcentra, Gespecialiseerde Opleidings- en Begeleidingscentra (GOB) en rehabilitatie 
programma’s in ziekenhuizen. De antwoorden werden geanalyseerd aan de hand 
van de IPS-getrouwheidsschaal en gaven een lage score op de integratie tussen de 
arbeidsre-integratiediensten en de zorgpartners. Uit de resultaten blijkt dat er bij de 
opstart van een traject naar werk meestal wel sprake is van een overdrachtsgesprek 
tussen de zorgpartner en de arbeidscoach, maar dat dit contact zelden gedurende het 
verdere traject wordt onderhouden.

“There is a strong lack of integration with mental health teams which is a major barrier to 
IPS implementation” (Knaeps et al., 2012, p. 13).

Het onderzoek van De Greef (2015) geeft eveneens aan dat de actoren binnen zorg 
en werk elkaar af en toe ontmoeten, maar slechts zelden gecoördineerd samenwerken 
gedurende het hele traject van de klant. De Greef (2015), Knaeps (2011c, 2015) 
en Van Weeghel et al. (2013) vullen aan dat zorgverleners en arbeidscoaches slechts 
beperkt info met elkaar delen over hun klanten, dat informatieoverdracht lang op zich 
laat wachten en dat het vaak moeilijk is om elkaar te bereiken. Praktische aspecten 
zoals een hoge werkdruk en geen tijd om zich te verplaatsen werden genoemd als 
voornaamste redenen.

Ook de OESO adviseert België om een meer structurele samenwerking op te zetten 
tussen de professionele arbeidsre-integratiediensten en de geestelijke gezondheidszorg. 
Concreet doet de OESO aanbevelingen om de specialisten op het gebied van gezondheid 
en de behandelende artsen meer bij het arbeidsre-integratieproces te betrekken door 

(11)  GTB is een dienst die optreedt als bemiddelaar en personen met een arbeidsbeperking of gezondheids-
problemen naar een gepaste job wil begeleiden.
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betere communicatie, correcte informatie-uitwisseling en bijscholingen met focus op 
het belang van werken bij het herstelproces. Hierdoor groeien beide sectoren dichter 
naar elkaar toe en kan het wantrouwen afnemen (De Greef, 2015; Dienst Psychosociale 
Gezondheidszorg, 2017; Knaeps, 2015; OESO, 2013).

Een recent onderzoek van het RIZIV in samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting bevestigt dat België gekenmerkt wordt door weinig communicatie 
tussen de verschillende stakeholders in het re-integratieproces. Iedereen neigt sterk te 
focussen op zijn eigen werk, en nauwelijks rekening te houden met het standpunt van 
de ander. Een multidisciplinair overleg tussen werkgevers, arbeidsartsen, behandelend 
arts, arbeidscoaches en zorgverleners zou kunnen leiden tot meer collegiale beslissingen 
in het voordeel van de klant. Om te bepalen hoe dit praktisch moet gebeuren, is verder 
onderzoek wenselijk (Raeymaekers en Teller, 2017).

5.2. PROBLEEMSTELLING 2: FOCUS OP TRAIN-THEN-PLACE, IN PLAATS VAN PLACE-THEN-TRAIN

Wetenschappelijk onderzoek op dit domein in Vlaanderen is beperkt, dus is er een 
focus op het recente onderzoek van Knaeps. Zoals hierboven is vermeld, interviewden 
Knaeps et al. (2011a, 2015) 20 organisaties om te onderzoeken in welke mate zij de IPS-
richtlijnen volgden. De organisaties zijn verspreid over heel Vlaanderen en betreffen 
verschillende organisatietypes: maatwerkbedrijven, dagcentra, GOB’s en rehabilitatie 
programma’s in ziekenhuizen. Het onderzoek gebruikte de IPS-getrouwheidsschaal, 
die een aparte categorie heeft voor de snelheid waarmee naar een betaalde job wordt 
gezocht.

Het onderzoek van Knaeps (2011a, 2015) richtte zich onder andere op de bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen de arbeidsre-integratiediensten en de zorgsector, zoals 
de activeringstrajecten die specifiek zijn opgericht voor personen met een psychische 
kwetsbaarheid (TAZ).12 De conclusie was dat er een beperkte focus is op de reguliere 
arbeidsmarkt, en dat er vooral gekozen wordt voor het train-then-place principe. 
De focus ligt met andere woorden vooral op de oriëntatie naar maatwerkbedrijven, 
voorafgaande assessments en onbezoldigde stages (Knaeps, 2011a, 2015).

Ook organisaties buiten deze samenwerkingsverbanden bleken moeite te hebben 
met de rapid job search, ook bij diegene die Supported Employment nastreefden. Het 
onderzoek merkte wel op dat er verschillen zijn tussen de organisaties en dat sommigen 
al meer gericht zijn naar on-the-job training en netwerken met werkgevers. Dit gebeurt 
echter nog steeds in eerste instantie via onbetaalde stages; en is meestal pas in tweede 
instantie gericht op het verkrijgen van een betaalde tewerkstelling (Knaeps, 2015).

(12)  TAZ staat voor Tender ActiveringsZorg. Deze vorm van begeleiding omvat het volgende: “Voor de 
begeleiding van werkzoekenden met een ernstige medische, mentale, psychische en/of psychiatrische (MMPP) 
problematiek is er in elke provincie een partnerschap met partners uit de zorg, welzijn en empowerment. 
Tijdens deze zorgbegeleidingen (of activeringsbegeleidingen) ligt de focus op de aanpak van de problematiek 
en de sociaal-economische, sociale en/of psychologische drempels op weg naar werk” (GTB, 2018b).
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“Another shortcoming in current vocational services in Flanders is delaying the search for 
competitive jobs. A reason for this delay is a fear among counselors to jeopardize their 
relations with willing employers” (Knaeps, p. 83, 2015).

6. RESULTATEN EN CONCLUSIES 

Deze studie focust op de regio Halle-Asse-Vilvoorde. De zorgsector en de arbeidsre-
integratiediensten zijn echter over heel Vlaanderen gelijkaardig georganiseerd, 
waardoor regionale verschillen klein zijn. Dit maakt dat de meningen in deze studie 
voldoende representatief geacht worden voor de rest van Vlaanderen. Niettemin 
kan er sprake zijn van lokale verschillen of nuances, waardoor andere zorgverleners 
of ervaringsdeskundigen van mening kunnen verschillen over de geselecteerde twee 
basisprincipes, of het ideale traject richting werk kan in beperkte mate verschillen.

De conclusies van dit onderzoek kunnen gezien worden als een eerste verzameling van 
ideeën en meningen over de twee geselecteerde basisprincipes.

6.1. DE SAMENWERKING TUSSEN DE ZORGSECTOR EN DE ARBEIDSRE-INTEGRATIEDIENSTEN

Binnen de IPS-methode is het belangrijk dat de professionele arbeidsre-integratie-
diensten met de zorgsector een gestructureerde en geïntegreerde samenwerking 
opzetten en onderhouden. Uit de focusgroepen blijkt dat de huidige samenwerking 
tussen de professionele arbeidsre-integratiediensten en de zorgsector zich voornamelijk 
beperkt tot het individuele niveau. Er is wel een motivatie om deze samenwerking 
verder uit te bouwen, onder andere door de introductie van een ‘mobiele’ arbeidscoach 
en het organiseren van infosessies.

6.1.1. Maatschappelijke re-integratie is een belangrijk thema bij de zorgverleners

Deelnemers vanuit de zorgsector gaven aan dat het thema ‘werk’ belangrijk is voor hun 
klanten. Afhankelijk van de vraag van de klant zullen zij hier meer of minder intensief 
op inzetten. In sommige situaties zullen de zorgverleners hun klanten afremmen 
om hen te beschermen tegen een faalervaring. In andere situaties worden klanten 
aangemoedigd om stappen naar de arbeidsmarkt te zetten. Dit gebeurt dan meestal 
via een stapsgewijs voortraject. Enkele zorgverleners durven een klant laten mislukken 
omdat dit onderdeel is van het groeiproces van een individu.

6.1.2. De huidige samenwerking tussen de zorgsector en de arbeidsre-integratiediensten situeert 

zich vooral op individueel niveau, namelijk binnen het traject van een specifieke klant

Ondanks enkele verschillen tussen de bevraagde zorgorganisaties is er nog geen 
structurele en geïntegreerde samenwerking tussen de twee sectoren. Sommige instanties 
hebben bepaalde structuren van communicatie opgezet om casebesprekingen te doen. 
Hier is voornamelijk flexibiliteit op het gebied van overlegmomenten inplannen 
belangrijk, met als voornaamste reden het aspect ‘tijd’. Andere zorginstanties hebben 
geen enkele vorm van samenwerking met de arbeidsre-integratiediensten, waardoor 
ook hun zicht op de mogelijkheden binnen deze sector beperkt is.

“Het overleg is steeds geval per geval en liefst ook ad hoc. Dus het is soms misschien goed 
om een vast tijdstip in de toekomst te poneren, maar dan zou je er ook van moeten kunnen 
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afwijken als het niet nodig is. Zoals ‘het loopt goed; we gaan dat eventueel met de cliënt of 
de patiënt bespreken dat we het overleg niet laten doorgaan’” (F1-P2).13

6.1.3. Naar een geïntegreerde en structurele samenwerking?

Een zorgverlener deed het voorstel om een arbeidscoach als een vast teamlid te 
integreren in hun zorgteam. Deze arbeidscoach zal focussen op betaald werk, een 
laagdrempelige begeleiding en het delen van expertise aangaande de arbeidsmarkt. 
De zorgverleners spreken over een ‘mobiele’ arbeidscoach, die zijn tijd verdeelt over 
verschillende zorgpartners en, bijvoorbeeld, een dag per week voor één organisatie 
werkt. Deze persoon hoeft niet dezelfde werkgever te hebben als de zorgverleners, maar 
heeft wel een eigen bureau tussen de collega’s en neemt deel aan de teamvergaderingen 
zodat er een korte communicatielijn is. Er was enige twijfel over de haalbaarheid van 
dit voorstel, maar de meningen waren voornamelijk positief.

“Een arbeidscoach die betrokken is, die ook eens op huisbezoek gaat, die een voorstel doet 
naar een werksituatie, die een opleiding voorstelt, die dat wat opvolgt, de terugval mee 
maakt met de cliënt op zich. Ik denk dat dat een heel groot verschil zal maken voor de 
cliënten. Een arbeidscoach die dichter staat en niet enkel op kantoor zit” (F2-P2).

Een aanvulling is het voorstel van de ervaringsdeskundigen om bij het begin van de 
opname in de zorginstelling, vrijblijvende infosessies te organiseren rond het thema 
‘werk’. Hierdoor is de klant reeds ingelicht over de mogelijkheden bij een terugkeer naar 
de arbeidsmarkt, wat de kloof tussen de zorgsector en de arbeidsre-integratiediensten 
kan verkleinen. Belangrijk is wel de vrijblijvendheid van deze sessies, niet iedereen is 
op hetzelfde moment klaar om terug naar een tewerkstelling te gaan.

6.2. METEEN NAAR BETAALD WERK OF EERST EEN VOORTRAJECT?

De IPS-methode volgt het place-then-train principe, een snelle zoektocht naar 
een betaalde job met zo min mogelijk assessments en trainingen vooraf. Uit de 
focusgroepen blijkt enerzijds dat zorgverleners en ervaringsdeskundigen over 
het algemeen eerder een stapsgewijs en laagdrempelig voortraject verkiezen. Er 
is echter geen consensus over hoelang dit voortraject duurt en wat het concreet 
inhoudt. Anderzijds heeft een traject dat meteen gericht is op een betaalde 
tewerkstelling ook verschillende voordelen voor de klant, zoals een verhoging van 
het zelfrespect en een financiële vooruitgang. Vooral progressieve tewerkstelling14

wordt als een positief voorbeeld gezien. Ten slotte wordt door de ervaringsdeskundigen 
gepleit voor een meer zorgzame arbeidsmarkt voor iedereen en voor een opwaardering 
van niet-betaald werk.

(13)  De volgende afkortingen worden gebruikt: FG 1: Focusgroep 1 = Focusgroep regio Vilvoorde; FG 2: 
Focusgroep 2 = Focusgroep regio Halle; FG 3: Focusgroep 3 = Focusgroep met ervaringsdeskundigen; P1: 
participant 1; P2: participant 2; P3: participant 3; ..., zie ook bijlage B.5.
(14)  Progressieve tewerkstelling: in deze formule begint een werknemer met een beperkt aantal uren betaald 
te werken bij de huidige of een nieuwe werkgever. Voor de gepresteerde uren ontvangt de werknemer een loon 
van de werkgever, daarnaast krijgt hij of zij een aanvulling van de mutualiteit.
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6.2.1. Geen consensus over voorbereidende stappen naar een betaalde job

Welke voorbereidende stappen nodig zijn bij het zoeken naar een betaalde job is volgens 
de ervaringsdeskundigen en de zorgverleners zeer afhankelijk van de individuele klant. 
Een klant kan bijvoorbeeld gebaat zijn bij een sollicitatietraining, maar daarom niet 
bij een onbezoldigde stage. Enkele zorgverleners stelden in vraag of bepaalde huidige 
voortrajecten wel voldoende uitdaging bieden aan de klanten, zoals bijvoorbeeld een 
hele dag enveloppen dichtkleven. Het is voor hen belangrijk dat klanten uitgedaagd 
worden en iets kunnen doen dat binnen hun interessegebied valt. Andere zorgverleners 
zien de inhoud van zo’n voortraject als ondergeschikt aan de doelstelling. Voor hen is 
het voortraject een middel om competenties in kaart te brengen en gaat het niet om de 
opdracht zelf. De ervaringsdeskundigen zelf vinden de inhoud echter doorslaggevend. 
Assessments en opdrachten opleggen zonder uitdaging en zonder te luisteren naar wat 
het individu wil, leidt tot frustratie en weerstand.

6.2.2. Een algemene voorkeur voor een stapsgewijs voortraject

Zorgverleners en ervaringsdeskundigen verkiezen in de meeste situaties een 
laagdrempelig en onbetaald voortraject. Als dit voortraject goed verloopt, kan de 
stap naar de reguliere arbeidsmarkt gezet worden. De voornaamste voordelen van 
stapsgewijze voortrajecten hangen volgens de zorgverleners en ervaringsdeskundigen 
samen met het feit dat deze onbetaald zijn. Dit zorgt voor minder werkdruk, minder 
stress en een veilige ‘probeer’-omgeving. Tijdens zo’n voortraject krijgt de klant zicht 
op zijn minpunten en kwaliteiten, maar kan hij of zij ook vaardigheden trainen. In 
tweede instantie is het vrijblijvender en flexibeler. De klant kan stapsgewijs opbouwen 
op verschillende domeinen (zoals uren, taken, werkritme, zelfstandigheid, etc.) en 
werkuren kunnen worden aangepast naargelang van de huidige fysieke en psychische 
toestand. In derde instantie is er volgens sommige ervaringsdeskundigen meer tijd 
en ruimte voor begeleiding. De rol van deze begeleiding is zeer divers, waaronder 
onderhandelen met de werkgever, valkuilen mee bewaken of coaching-on-the-job.

6.2.3. Een traject naar betaald werk

Meteen een traject naar betaald werk heeft volgens de zorgverleners en 
ervaringsdeskundigen echter ook enkele voordelen, juist omdat dit traject focust op 
betaald werken. Sommige personen willen zo snel mogelijk weer ‘normaal’ zijn en 
betaald worden voor hun geleverde werk. Het hebben van een betaalde job wordt door 
de deelnemers onmiddellijk gelinkt aan financiële vooruitgang, het herontdekken van 
de identiteit, het creëren van toekomstperspectieven, respect verwerven en opnieuw 
verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

“Constructieve daginvulling is heel moeilijk bespreekbaar bij ons publiek. Zij willen heel 
graag meedraaien in de gewone wereld, en inderdaad het financiële. […] Ik denk dat nog 
veel van mijn cliënten de voordelen van een stage zien, maar tegelijkertijd zich afvragen 
waarom het niet zonder kan?” (F1-P4).

Het vinden van ‘werk op maat’ is voor de zorgverleners en ervaringsdeskundigen een 
belangrijk aspect bij de rechtstreekse zoektocht naar betaald werk. Maar wat is ‘werk op 
maat’? Dit heeft vooral te maken met het oog hebben voor de mens an sich en rekening 
houden met de psychische kwetsbaarheid, zodat de werknemer niet overbelast wordt. 
Het vinden van ‘werk op maat’ is net de grote moeilijkheid. Progressieve tewerkstelling 
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wordt hiervan door de meerderheid van de deelnemers als een positief voorbeeld gezien. 
Het is opvallend dat er bij de zorgverleners en ervaringsdeskundigen over dit systeem 
nog heel veel onduidelijkheid heerst. Het voorzien van correcte informatie over de 
voorwaarden en procedures is noodzakelijk om frustraties en fouten te vermijden.

6.2.4. Een pleidooi voor een zorgzame arbeidsmarkt voor iedereen

Door een ervaringsdeskundige wordt gepleit voor een meer flexibele en zorgzame 
arbeidsmarkt voor iedereen. In het huidige model moeten mensen blijven doorwerken, 
durven ze tegen de werkgever niet zeggen dat het niet meer gaat en komen dan meteen 
in een diepe depressie of burn-out terecht. Er wordt te lang gewacht. Dit is in eerste 
instantie nefast voor het individu, maar in tweede instantie ook voor de maatschappij. 
Als mensen de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld een extra pauze te nemen of 
tijdelijk minder uren te werken bij een ingrijpende gebeurtenis, dan kunnen veel 
ernstige, psychische problemen vermeden worden.

6.2.5. Betaald werken versus niet-betaald werken

In de focusgroep van de ervaringsdeskundigen leeft het gevoel dat de huidige 
maatschappij een sterke focus heeft op betaald werken, terwijl bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk, mantelzorg of zorgen voor de kinderen zeker even nuttig zijn. 
Trajecten die louter focussen op betaald werken worden dan ook met een zekere 
argwaan bekeken door enkele ervaringsdeskundigen. De insteek bij deze trajecten mag 
niet zijn dat de maatschappij zo snel mogelijk geen uitkering meer hoeft te betalen, 
maar moet steeds vertrekken vanuit de wens en de mogelijkheden van de klant.

“Want vorig jaar werkte ik ook voor [bedrijf ] en toen ik kon ik zeggen, ik doe betaald 
werk. Maar nu is het vrijwilligerswerk, dus nu vraag ik mij af: werk ik nog wel voor de 
maatschappij?” (F3-P2).

6.3. WAT MET DE ANDERE IPS-BASISPRINCIPES?

Behalve de twee uitgelichte basisprincipes volgt IPS nog andere basisprincipes. In de 
focusgroepen pleiten de zorgverleners en ervaringsdeskundigen voor verschillende 
aspecten die eveneens expliciet aangegeven worden in de overige IPS-criteria. 
Voorbeelden hiervan zijn het traject op maat van de klant, langdurige begeleiding en 
inzetten op het werkgeversnetwerk.

6.3.1. Zero-exclusion

Iedereen met een psychische kwetsbaarheid die gemotiveerd is om te werken, kan een 
IPS-traject opstarten, ongeacht diagnose, ernst van symptomen of opname. Dit sluit 
aan bij de bezorgdheid van enkele zorgverleners dat in het huidige Vlaamse model 
bepaalde doelgroepen uitgesloten worden van begeleiding naar werk, waaronder 
actieve drugsgebruikers. Er wordt door hen gepleit voor een systeem van zero-exclusion, 
waarbij het individu centraal staat, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt op het gebied 
van arbeidsre-integratie.

6.3.2. De wens van de klant staat centraal

Een IPS-coach vraagt steeds naar de wensen en dromen van de klant om van 
daaruit samen volgende stappen in het traject te zetten. Door alle zorgverleners en 
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ervaringsdeskundigen werd dit als een onmisbaar onderdeel van een goede begeleiding 
gezien. De arbeidscoach mag bedenkingen meegeven, maar de klant bepaalt zelf de 
inhoud en het tempo van zijn traject.

6.3.3. Ondersteuning rond werk en inkomen

Een IPS-coach geeft informatie over de gevolgen van betaald werken op de inkomsten 
van de klant. Zorgverleners en ervaringsdeskundigen geven aan dat de arbeidscoach de 
bron van informatie is over alles wat gelinkt is met werk. Dit gaat verder dan inkomens 
gerelateerde vragen, maar gaat ook over bestaande jobs, sectoren, opleidingen, wetgevingen, 
procedures, opstellen van een cv, voorbereiden van het sollicitatiegesprek, etc.

6.3.4. Netwerk van werkgevers

Een IPS-coach bouwt een werkgeversnetwerk uit in zijn regio, heeft zicht op 
openstaande vacatures en kent de noden van de werkgevers. Dit sluit aan bij de wens 
van verschillende zorgverleners en ervaringsdeskundigen naar werkgevers die rekening 
houden met de psychische kwetsbaarheid. Volgens hen is net het vinden van dergelijke 
werkgevers de grote moeilijkheid. Bovendien bestaan er nog steeds veel vooroordelen 
tegenover personen met een psychische kwetsbaarheid, en is de kans op pestgedrag of 
roddelen groter.

6.3.5. Onbeperkte duur

Binnen een IPS-traject blijft ook na het vinden van een betaalde job individuele 
begeleiding beschikbaar zolang dit nodig is. Dit staat in contrast met het huidige 
systeem waar de begeleiding eindigt bij een tewerkstelling. Eventueel is er nog een 
korte periode van ‘nazorg’ voorzien, maar die is steeds beperkt in duur en intensiteit. 
Alle zorgverleners en ervaringsdeskundigen geven aan dat er in sommige situaties een 
nood blijft aan intensieve coaching, wanneer de persoon aan het werk is.

7. DISCUSSIE 

7.1. DE ‘MOBIELE’ IPS-COACH: NAAR EEN SAMENWERKINGSMODEL OP MAAT?

In België is een volledig geïntegreerde samenwerking tussen de zorgsector en de 
professionele arbeidsre-integratiediensten niet vanzelfsprekend, omdat deze diensten 
tot verschillende instanties behoren. Op federaal niveau zijn welzijn en werk een 
bevoegdheid van drie Federale Overheidsdiensten (FOD’s): de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal overleg, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Daarnaast zijn verschillende aspecten 
van werk en welzijn verdeeld onder instanties van enerzijds het Vlaams, Waals en 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds de Vlaamse, Franse en Duitstalige 
Gemeenschap (Belgische Federale Overheidsdiensten, 2019).

Het federaal IPS-pilootproject stelde in Vlaanderen GTB aan als implementatiepartner, 
waardoor de IPS-coaches en de zorgpartners niet onder dezelfde werkgever vallen. 
Hoewel een volledig geïntegreerde aanpak een sterkere wetenschappelijke basis heeft, 
zijn er positieve precedenten voor het Vlaamse samenwerkingsmodel. Inspiratie kan 
gehaald worden uit de ‘Massachusetts Supported Employment and Education Service’. 
De arbeidsre-integratiedienst werkte er als een afzonderlijk team, maar er waren 
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wekelijks overlegmomenten met het zorgteam (Sherring et al., 2010). Ook in het 
Australische VETE project, waar de ‘enhanced intersectoral links approach’ gehanteerd 
werd, was een samenwerking succesvol door het opzetten van formele en informele 
communicatiestructuren tussen de betrokken diensten (Frost et al., 2008; King et al, 
2006; Knaeps, 2015; Sherring et al., 2010; Waghorn et al., 2007).

De resultaten van de focusgroepen tonen aan dat de zorgsector en de arbeidsre-
integratiediensten momenteel niet geïntegreerd samenwerken in de bestudeerde 
regio. Ondanks verschillen tussen de bevraagde organisaties situeert de bestaande 
samenwerking zich vooral op individueel niveau, namelijk binnen het traject van een 
klant. Daarnaast vindt gezamenlijk overleg meestal ad hoc plaats, en is het afhankelijk 
van de noden. Knaeps et al. (2011b) kwamen tot gelijkaardige bevindingen in hun 
onderzoek. Volgens hen is er meestal wel sprake van een overdrachtsgesprek tussen de 
zorgverlener en de arbeidscoach bij de opstart van een re-integratietraject, maar nadien 
wordt er onderling weinig afgestemd. De Greef (2015) vult aan dat de redenen meestal 
praktisch van aard zijn, zoals een hoge werkdruk en geen tijd om zich te verplaatsen.

Voor de implementatie van het federale IPS-pilootproject werd door het RIZIV een 
‘lastenboek van de IPS-begeleider15’ ontwikkeld, inclusief concrete richtlijnen voor een 
gestructureerde en geïntegreerde samenwerking. Dit lastenboek is gebaseerd op de IPS-
getrouwheidsschaal en maakt de link naar de Belgische context (RIZIV, 2017). Het 
voorstel van enkele zorgverleners uit de focusgroepen – om een ‘mobiele’ arbeidscoach 
te integreren in het zorgteam die is tewerkgesteld onder een andere werkgever – past 
binnen dit lastenboek en de twee categorieën van de IPS-getrouwheidsschaal die 
gelinkt zijn aan het basisprincipe van een geïntegreerde samenwerking.

De eerste categorie zegt dat IPS-coaches deel uitmaken van maximaal twee zorgteams, 
waarbij 90% van hun caseload afkomstig is uit deze teams (Kenniscentrum 
Phrenos, 2015). Het lastenboek ziet dit eveneens als richtlijn, maar merkt op dat de 
onderzoeksfase een uitzondering is. Deze onderzoeksfase analyseert 1.200 trajecten 
over een periode van 5 jaar, waarbij de aanmeldingen niet komen uit de zorgteams 
waar de IPS-coach bij aansluit, maar van de adviserend artsen van de mutualiteit 
(RIZIV, 2017; RIZIV, 2018a).

De tweede categorie omvat vijf subcategorieën, die in grote lijnen terug te vinden zijn 
in het lastenboek en bij het voorstel van de zorgverleners (Kenniscentrum Phrenos, 
2015):

�	de IPS-coach woont wekelijks teamvergaderingen bij van het zorgteam;
�	de IPS-coach participeert actief in teambesprekingen;
�	documentatie omtrent het arbeidsre-integratietraject is geïntegreerd in het 

behandelplan van de zorgpartner;
�	de werkplek van de IPS-coach is vlak bij de zorgverleners;
�	de IPS-coach denkt met de zorgverleners na over werk van personen voor wie nog 

geen traject loopt.

(15)  Interne bron (niet publiek toegankelijk) van het RIZIV.
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Hoge getrouwheidsscores behalen op deze twee categorieën – met een niet-volledig 
geïntegreerde samenwerking – is mogelijk, maar onderzoek toont aan dat dit 
niet zonder hindernissen verloopt (King et al., 2006; Vukadin et al., 2018). Deze 
hindernissen zullen waarschijnlijk ook voorkomen bij zowel de werking van de 
zorgverleners uit de focusgroepen, als bij de implementatie van het IPS-pilootproject 
in de Vlaamse context:

�	er is een risico op een structurele communicatiekloof tussen beide diensten;
�	het vergt meer kosten en tijd om communicatie te onderhouden en elkaar te zien;
�	het zal meer energie kosten om trajecten blijvend op elkaar af te stemmen;
�	de privacy van klanten en het beroepsgeheim vormen mogelijk een probleem;
�	er kunnen zich moeilijkheden voordoen bij de praktische organisatie van 

gezamenlijk overleg.

Ondanks het complexe institutionele kader in België, een niet-volledig geïntegreerd 
samenwerkingsmodel en de huidige beperkte samenwerking tussen de zorgsector en de 
arbeidsre-integratiediensten, wijst het voorstel van een ‘mobiele’ arbeidscoach op een 
engagement vanuit de zorgsector naar een nauwere samenwerking. Het ‘lastenboek’ 
van het federale IPS-pilootproject en de IPS-getrouwheidsschaal bieden richtlijnen 
om een succesvol samenwerkingsmodel uit te bouwen, aangepast aan de Belgische 
setting. Beide sectoren kunnen hierdoor elkaars werking beter leren kennen en meer 
vertrouwen krijgen in elkaars expertise. Dankzij de literatuur is men tenslotte reeds 
op de hoogte van mogelijke hindernissen voor dit samenwerkingsmodel, zodat men 
samen proactief kan nadenken over oplossingen.

7.2. EEN LANGZAME EVOLUTIE NAAR HET PLACE-THEN-TRAIN PRINCIPE?

Uit de focusgroepen bleek dat sommige zorgverleners bepaalde klanten eerder zullen 
afremmen in het zoeken of weer opnemen van een betaalde job. Zij doen dit steeds 
vanuit goede bedoelingen, namelijk het voorkomen van herval of faalervaringen. 
De internationale literatuur bevestigt dat de zorgsector voorzichtig is wat betreft 
een werkhervatting voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Een enquête 
uitgevoerd in Londen stelde vast dat van betaald werkende personen met een psychische 
kwetsbaarheid 44% door hun zorgverleners werd geadviseerd om niet te gaan werken 
(Rinaldi et al., 2008). En hoewel zorgverleners algemeen geloven in een succesvolle 
arbeidsre-integratie van bijvoorbeeld personen met een psychosegevoeligheid, vertalen 
ze dit niet naar hun eigen caseload. Bij twee derde van hun eigen klanten beschouwen 
ze het als niet-realistisch om stappen naar betaald werk te zetten (Marwaha, 
Balachandra en Johnson, 2009). Deze situatie wordt in de literatuur aangeduid door 
het ‘interpersonal expectancy effect’, ook wel bekend onder varianten zoals de selffulfilling 
prophecy of het Rosenthal effect (Knaeps, 2015; Rinaldi et al., 2008).

“An interpersonal expectancy effect occurs when a person, acting in accordance with a set 
of expectations, treats another person in such a manner as to elicit behavior that tends to 
confirm the original expectations” (Harris en Rosenthal, pp. 1-2, 1988).

Wanneer zorgverleners een beperkt geloof hebben in de haalbaarheid van een betaalde 
job voor hun klanten, sturen zij impliciet het gedrag en de verwachtingen van hun 
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klanten én van werkgevers. Een klant die niet ondersteund wordt, geeft de zoektocht 
sneller op waardoor er minder personen met een psychische kwetsbaarheid aan het 
werk zijn. Dit bevestigt opnieuw het idee van de zorgverleners, maar ook het idee 
van werkgevers dat personen met een psychische kwetsbaarheid niet kunnen werken 
(Goscha, Kondrat en Manthey, 2013; Harris en Rosenthal, 1988; Rinaldi en Perkins, 
2007; Rinaldi et al., 2008). Figuur 2 geeft deze vicieuze cirkel weer.

FIGUUR 2: VICIEUZE CIRKEL VAN LAGE VERWACHTINGEN

Werkgevers geloven dat 
mensen met een psychische 
kwetsbaarheid niet betaald 

kunnen werken

Zorgverleners geloven dat 
betaald werk niet haalbaar 
is voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid

Klanten geloven dat betaald 
werk niet haalbaar is en geven 

hun zoektocht op

Weinig mensen met een 
psychische kwetsbaarheid 
hebben een betaalde job

➔
➔

➔
➔

➔

Bron: aangepast van Rinaldi et al., Individual Placement and Support: from Research to Practice, Advances in 

Psychiatric Treatment, 14 (1), p. 51, 2008.

Wanneer iemand wel gestimuleerd wordt om stappen naar werk te zetten, lijken 
ervaringsdeskundigen en zorgverleners over het algemeen de voorkeur te geven aan 
een stapsgewijze intrede. De belangrijkste redenen die ze hiervoor aanhalen zijn de 
flexibiliteit qua uren en taken, de vrijblijvendheid en het trainen van vaardigheden. 
Aanvullend was er overeenstemming dat een voortraject meer ruimte en tijd biedt 
voor begeleiding.

Onderzoek van Knaeps (2011a, 2015) bevestigt dat er in Vlaanderen, door zowel 
de zorgsector als de arbeidsre-integratiediensten, gefocust wordt op laagdrempelige 
voortrajecten in een traject naar betaald werk. Beide oriënteren voornamelijk richting 
maatwerkbedrijven, opleidingen en onbezoldigde stages om nadien pas te zoeken 
naar een betaalde job. Maar ook in andere landen, zoals Zweden, kijken zorgverleners 
sceptisch naar een onmiddellijke zoektocht naar een betaalde job (Hasson et al., 2011).

Toch vinden sommige zorgverleners in de focusgroep dat er ook al eens een risico mag 
genomen worden. Een klant – als hij of zij het zelf wil uiteraard – mag al eens springen 
en falen. Mislukken is volgens hen iets werkbaars, waaruit de klant kan leren. Meteen 
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een zoektocht naar betaald werk kan bovendien de motivatie van de klant ten goede 
komen, het zelfvertrouwen doen toenemen en een gevoel van ‘normaliteit’ geven.

Internationaal onderzoek bevestigt de evolutie dat meer en meer de voordelen van 
betaald werken worden ingezien, ook voor personen met een psychische kwetsbaarheid. 
Werken draagt bij tot het herstel, voorziet in onafhankelijke inkomsten, geeft een doel 
aan het leven en versnelt de maatschappelijke re-integratie (Boardman et al., 2003; 
Eklund et al., 2004; Itinera Institute, 2013).

Binnen de focusgroepen was er geregeld verwarring omtrent een traject meteen naar 
betaald werk gericht. Is er dan nog begeleiding mogelijk bijvoorbeeld? Een duidelijke 
omschrijving van het place-then-train principe is wellicht relevant. Dit principe 
streeft zo snel mogelijk naar een betaalde job, maar behoudt de mogelijkheid van 
intensieve ondersteuning en het traject naar werk wordt op maat en tempo van de 
klant uitgetekend. Het is met andere woorden niet zomaar een traject naar betaald 
werk zonder meer.

De ondersteuning die samengaat met het place-then-train principe vertoont 
bovendien veel gelijkenissen met de ideeën omtrent de ‘ideale’ begeleiding die door 
de zorgverleners en ervaringsdeskundigen worden geformuleerd (Burns et al., 2007; 
Steenssens et al., 2008; Vandermeerschen, 2007; Van Weeghel en Michon, 2018):

�	zero exclusion: iedereen die wil werken, kan een traject opstarten;
�	de inhoud en de snelheid van het traject worden bepaald door de klant; bepaalde 

voorbereidingen zoals het opstellen van een jobprofiel zijn mogelijk;
�	de IPS-coach werkt aanklampend en laagdrempelig: huisbezoeken of wekelijks 

contact zijn mogelijk;
�	begeleiding kan blijven doorlopen tijdens de job en wordt bij beëindiging van een 

contract gewoon weer opgepikt indien gewenst;
�	de IPS-coach is de spil in het privé- en professionele netwerk, ook met werkgevers;
�	de nodige informatie wordt gegeven aan de klant zodat deze gedragen keuzes kan 

maken over de volgende stappen in zijn traject naar werk.

Kan het place-then-train principe dan misschien een waardig alternatief zijn voor de 
stapsgewijze voortrajecten? Het combineert immers een snelle zoektocht naar een 
betaalde job met intensieve en langdurige begeleiding, volgens de wensen van de 
klant. Het is mogelijk dat meer duiding over het place-then-train principe kan leiden 
tot meer bekendheid en een groter draagvlak. Het IPS-pilootproject is nog maar in 
opstart, maar hier ligt waarschijnlijk een belangrijke opdracht.

Een kanttekening hierbij is de onduidelijkheid omtrent de impact van Vlaamse 
contextuele factoren – zoals de arbeidswetgeving en het uitkeringssysteem – op het 
place-then-train principe. Het kan zijn dat deze factoren de implementatie van dit 
principe bemoeilijken, zoals in Zweden het geval was (Hasson et al., 2011). Indien 
aanpassingen gedaan zouden worden aan bepaalde Vlaamse contextuele factoren, is 
het echter noodzakelijk dat de wensen en noden van de klant prioritair blijven, en niet 
louter het nastreven van positieve resultaten voor het place-then-train principe.
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Ervaringsdeskundigen en zorgverleners waren in de focusgroepen voornamelijk 
voorstander van een laagdrempelig voortraject, als eerste opstap naar een betaalde job. 
Ze zien echter ook de voordelen van een onmiddellijke zoektocht naar een betaalde 
tewerkstelling. Bovendien toont de begeleiding die mogelijk is bij het place-then-train 
principe sterke gelijkenissen met hun ideeën over de ‘ideale’ begeleiding naar werk. Dit 
biedt eventueel een opening voor het place-then-train principe, waarbij sensibiliseren 
een belangrijke opdracht lijkt voor het IPS-pilootproject.

7.3. DE SUPERIORITEIT VAN BETAALD WERK IN VRAAG GESTELD

In het begin van dit artikel werd ‘werken’ afgebakend door te focussen op betaald werk. 
Zonder andere vormen van werken te willen afbreken, wordt hierdoor onbedoeld de 
waarde van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk achteruitgeschoven. In de focusgroepen 
blijken de ervaringsdeskundigen dit net als een belangrijk thema te beoordelen. De 
sterke focus op betaald werk zet zich volgens hen immers door in de hele maatschappij, 
waardoor een betaalde job vandaag een voorwaarde lijkt om gerespecteerd te worden 
(Van Audenhove en Wilmotte, 2004; Vander Weele, 2017).

Hoewel ervaringsdeskundigen en zorgverleners verschillende voordelen van 
een betaalde job aanhalen en voorbeelden geven van ‘goede’ werkgevers, stellen 
ervaringsdeskundigen de stap naar betaald werk niet altijd prioritair. Deze bevindingen 
komen overeen met het onderzoek van Knaeps (2015) in Vlaanderen. In zijn 
onderzoek ambieert 45% van de ondervraagde patiënten een betaalde job op lange 
termijn, tegenover 36% op korte termijn. Een groot deel zal dus niet betaald werken, 
maar voor hen is een bepaalde vorm van niet-betaalde arbeid mogelijk wel geschikt.

De redenen om niet te willen of kunnen werken variëren individueel en zijn sterk 
uiteenlopend. Zowel zorgverleners als ervaringsdeskundigen halen verschillende 
aspecten aan, waaronder de tijdsdruk, lange werkuren, moeilijke werk-privé balans, 
beperkte autonomie of een overmatige focus op prestaties. Onderzoek bevestigt 
deze risico’s en zegt dat sommige ‘slechte’ jobs de gezondheid negatief beïnvloeden, 
aanleiding kunnen geven tot stress en psychische problemen veroorzaken (Dollard et 
al., 2007; Itinera Institute, 2013; Steenssens et al., 2008; Vandermeerschen, 2007).

Niet-betaald werk vinden de ervaringsdeskundigen even nuttig als betaald werk, 
en soms zelfs nuttiger. Waarom wordt zorg voor de kinderen, vrijwilligerswerk of 
mantelzorg zo weinig naar waarde geschat? In het bbp bijvoorbeeld wordt niet-betaald 
werk letterlijk niet meegeteld (Bleys en Van der Slycken, 2018). Vanuit de literatuur 
wordt deze mening steeds vaker gedeeld. Enkele auteurs ontdekten dat sommige 
mensen hun eigen betaalde job minder nuttig vinden dan bepaalde vormen van niet-
betaald werk. Maar mensen blijven deze job doen uit financiële noodzaak en/of status 
(Bregman, 2017; Graeber, 2018). Een recent onderzoek door Dahlgreen (2015) in 
Engeland toonde aan dat 37% van de Britse werknemers zijn of haar betaalde job geen 
meerwaarde vindt voor de maatschappij.

De grote vraag is hoe een opwaardering van niet-betaald werk kan worden bereikt in 
een samenleving waar alles gemeten wordt in monetaire en economische termen. Bleys 
en Van der Slycken (2018) pleiten bijvoorbeeld voor een vervanging van het bbp door 

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   478391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   478 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



TERUG AAN HET WERK MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

479

de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Dit is een index waarin een geschatte 
waarde van huishoudelijke arbeid en vrijwilligerswerk wordt toegevoegd aan de private 
bestedingen. Dit kan leiden tot een opwaardering van niet-betaald werk, omdat het 
dan letterlijk wel ‘meetelt’.

Betaald werk mag als streefdoel niet opzij gezet worden, omwille van de vele voordelen 
die het heeft voor de mens en de maatschappij. Vele betaalde jobs zijn immers ‘goede’ 
jobs, ook voor personen met een psychische problematiek. Maar niet-betaald werk 
moet wel naar waarde geschat worden en dat is momenteel niet het geval. In een 
maatschappij waarin alles bekeken wordt in monetaire termen zal het een uitdaging 
zijn om niet-betaald werk in waarde te doen stijgen. Bleys en Van der Slycken (2018) 
zetten met hun voorstel van een ISEW een stap in de goede richting.

7.4. EEN BLIK OP DE ARBEIDSMARKT VAN MORGEN

Onderzoek door de OESO (2013) toont aan dat de werkloosheidcijfers bij personen 
met een psychische problematiek in België gemiddeld twee tot drie keer hoger 
liggen dan bij personen zonder psychische kwetsbaarheid. De laatste cijfers in België 
dateren van 2008, waarbij de werkloosheidsgraad van personen met een psychische 
kwetsbaarheid zich bevond op 18%, tegenover 7% voor mensen zonder een psychische 
kwetsbaarheid. Personen met een psychische problematiek lopen bijgevolg meer risico 
om in relatieve inkomensarmoede te belanden (OESO, 2012; Steunpunt Werk, 2017).

Het is reeds duidelijk dat jobs, taken en sectoren op de arbeidsmarkt van de toekomst 
sterk zullen veranderen door de toenemende digitalisering en automatisering. De kans 
op een toenemende mismatch op de arbeidsmarkt wordt daardoor groot: bepaalde 
competenties worden schaarser, andere zullen minder nodig zijn. Onderzoek adviseert 
werkgevers om af te stappen van hun zoektocht naar de ideale kandidaat. De gevraagde 
competenties zullen zo snel wijzigen, dat werkgevers vooral moeten rekruteren op 
interesses en attitudes met een focus op levenslang leren (Ford, 2015; Janssens, 2018; 
Sels, Vansteenkiste en Knipprath, 2017).

Hoe zal dit de werkgelegenheidskansen voor personen met een psychische 
kwetsbaarheid beïnvloeden? Uitsluitsel hierover is er niet, maar onderzoek door Richter 
en Hoffmann (2019) geeft een eerste indicatie. Zij onderzochten de effectiviteit van de 
IPS-methode over de periode van 1990 tot 2015. Hun conclusie was dat de effectiviteit 
van de IPS-methode is gedaald sinds 1990. De periode tussen 2008-2015 kende de 
sterkste daling, met als voornaamste reden de automatisering en digitalisering van de 
arbeidsmarkt. Volgens hen worden personen met een psychische kwetsbaarheid door 
deze veranderende eisen sterker getroffen dan anderen.

De auteurs Richter en Hoffman (2019) stellen in hun onderzoek voor om de IPS-
methode aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Hun voornaamste 
voorstel is het verder ontwikkelen van een ‘toegevoegde IPS’. Dit kan betekenen 
dat de IPS-methode gecombineerd wordt met een training in sociale en/of digitale 
vaardigheden, een psychomotorische training of cognitieve gedragstherapie (Knapen 
et al., 2018; Richter en Hoffmann, 2019; Tsang, 2003; Vázquez-Estupinan, Durand-
Arias, Astudillo-García en Madrigal, 2018). Een voorbeeld in België is het I Care-
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concept dat in 2010 werd ontwikkeld door LIV aanhetwerk16. Dit concept bestaat 
uit een arbeidsre-integratietraject voor personen met een psychische kwetsbaarheid, 
in combinatie met mentale en psychomotorische training (Knapen et al., 2018; LIV 
aanhetwerk, 2019).

Het is echter mogelijk dat zelfs een ‘toegevoegde IPS’ geen oplossing biedt voor 
personen met een psychische problematiek op de arbeidsmarkt van de toekomst. Om 
hoge werkloosheidscijfers voor deze groep te vermijden is breder denkwerk nodig. 
Steeds vaker wijzen onderzoekers op blijvende of erger wordende problemen, waarbij 
niet-gestructureerde antwoorden onvoldoende zullen zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn de continue toename van mensen met een psychische problematiek, de lagere 
tewerkstellingscijfers en een zeer complex uitkeringssysteem.

Dit zet onderzoekers aan tot out-of-the-box denken. Een vaak gesuggereerde denkpiste 
is de invoering van een universeel basisinkomen: “Een vast bedrag dat aan iedereen 
individueel en levenslang wordt toegekend en dit zonder voorwaarden” (Lijnen, 2017, p. 
24). Het debat hieromtrent leidt continu tot nieuwe inzichten en geregeld komen er 
varianten bij, zoals de negatieve inkomensbelasting, basisbanen of een ‘robotdividend’ 
(Bregman, 2017; Ford, 2015; Janssens, 2018; Lijnen, 2017; Sels et al., 2017; Somers, 
2019; Widerquist, 2018). De mogelijke voordelen van dit systeem in confrontatie met 
de huidige problemen en de toekomstige uitdagingen van onze arbeidsmarkt nodigen 
uit tot verder experimenteerwerk.

8. SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN

8.1. … OVER EEN STRUCTURELE SAMENWERKING TUSSEN ALLE STAKEHOLDERS

Het organiseren van vrijblijvende infosessies in de zorginstelling over de mogelijkheden 
omtrent arbeidsre-integratie is een manier om de kloof tussen zorg en werk te 
verkleinen. Hierdoor is de klant vanaf het begin van zijn of haar opname reeds ingelicht 
over de opties en weet hij of zij wie de contactpersoon is bij concrete vragen rond werk.

De invoering van een ‘mobiele’ arbeidscoach is een idee dat zowel door de bevraagde 
zorgverleners als door de IPS-methode wordt gedragen. Overleg tussen zorg en werk 
kan ertoe leiden dat deze samenwerking verder geïmplementeerd wordt, met draagvlak 
vanuit beide sectoren.

De privacy van de klant waarborgen zal in het model van een niet-volledig 
geïntegreerde samenwerking een aandachtspunt zijn. De zorgsector en de arbeidsre-
integratiediensten kunnen dit denkproces samen aangaan, om op die manier een 
werkbaar model uit te denken.

Voor een succesvolle werkhervatting van personen met een psychische kwetsbaarheid 
is er nood aan informatie van uiteenlopende stakeholders. Dit onderzoek heeft de 

(16)  “LIV aanhetwerk” is een Limburgse ‘gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst’ 
(GOB) en is gericht op de re-integratiebegeleiding en bemiddeling van personen met een psychische 
kwetsbaarheid” (LIV aanhetwerk, 2019).
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focus gelegd op zorgverleners en ervaringsdeskundigen, maar ook de meningen 
van werkgevers, adviserend artsen, uitbetalingsinstellingen en de huidige arbeidsre-
integratiediensten zijn relevant om te onderzoeken.

Om werkgevers te overtuigen van het IPS-verhaal zijn verdere projecten en onderzoek 
nodig. Wat overtuigt hen om iemand met een psychische kwetsbaarheid aan te 
werven? Bepaalde projecten zoals Werk Ervarings- en Leer Trajecten (WELT)17 of 
Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) Inclusief18 zijn voorbeelden van 
initiatieven waar verder op ingezet dient te worden.

Onderzoek naar de succesfactoren en valkuilen van een niet-volledig geïntegreerd 
samenwerkingsmodel tussen de zorgsector en de arbeidsre-integratiediensten in 
Vlaanderen zou relevant zijn. Deze informatie zal bijdragen tot de wetenschappelijke 
basis voor een dergelijk samenwerkingsmodel en kan de implementatie van toekomstige 
IPS projecten ondersteunen.

8.2. … OVER EEN SNELLE ZOEKTOCHT NAAR EEN BETAALDE JOB

Een goede duiding en geregelde informatiesessies over wat het place-then-train principe 
concreet inhoudt, kan het draagvlak voor dit principe – en bij uitbreiding voor de IPS-
methode – vergroten. Belangrijk hierbij is dat dit principe niet hetzelfde is als een 
traject naar betaald werk zonder meer.

In de literatuur over de IPS-methode blijkt er consensus te bestaan om langdurige 
voortrajecten te vermijden, maar een kortdurend assessment om iemands 
mogelijkheden in kaart te brengen is wel mogelijk. De grens tussen wat mogelijk is 
binnen IPS en wat niet, is echter niet altijd even duidelijk. Verder onderzoek zou 
relevant zijn.

Discriminatie en vooroordelen tegenover personen met een psychische kwetsbaarheid 
zijn nog steeds levendig in de maatschappij, ook op de werkvloer. Verder onderzoek 
naar de mogelijkheden van de IPS-methode om deze vooroordelen te doorbreken is 
nuttig bij het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt.

In dit onderzoek kwam naar boven dat niet iedereen met een psychische kwetsbaarheid 
een betaalde job ambieert. Verder onderzoek naar de redenen waarom iemand betaald 
of niet-betaald werk verkiest is wenselijk.

Bij verder onderzoek naar de impact van de Vlaamse contextuele factoren op de 
implementatie van het place-then-train principe is het noodzakelijk om de wensen 

(17)  WELT is een project van het Vlaams netwerk voor Ondernemingen en Kamers van koophandel in Alle 
sectoren (Voka), waarbij bedrijven samen nadenken over een inclusief personeelsbeleid met aandacht voor 
kansengroepen (Voka, 2019).
(18)  AWVN Inclusief is een Nederlands project van een werkgeversorganisatie “gericht op het verzamelen 
van kennis en ervaringen, om helder te krijgen hoe werkgevers ondersteund kunnen worden bij het aannemen van 
iemand met een psychische kwetsbaarheid” (AWVN, 2019).
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en noden van de persoon centraal te stellen en niet louter het nastreven van positieve 
resultaten voor het place-then-train principe te beogen.

8.3. … OVER DE TOEKOMST VAN DE IPS-METHODE

Momenteel neemt het aantal psychische problemen toe – mede door een veeleisende 
arbeidsmarkt – wat nefast is voor het individu en voor de maatschappij in het 
algemeen. Verder onderzoek om naar een meer zorgzame arbeidsmarkt voor iedereen 
te komen lijkt aangewezen.

Digitalisering en automatisering van de arbeidsmarkt hebben ook gevolgen voor de 
tewerkstellingskansen van personen met een psychische kwetsbaarheid. Mogelijk 
worden zij harder getroffen door deze wijzigingen, maar het bestaande onderzoek 
hieromtrent is nog te beperkt om conclusies te trekken.

Om de effectiviteit van het IPS-model, inclusief de ‘toegevoegde IPS’, in de steeds 
veranderende arbeidsmarkt te waarborgen moeten aanpassingen aan het model 
onderzocht worden.

Het toenemende aantal personen met een psychische kwetsbaarheid, de lage 
tewerkstellingscijfers voor deze groep en het complexe uitkeringssysteem zetten aan 
tot out-of-the-box denken. Ideeën zoals de ISEW of een invoering van een universeel 
basisinkomen moeten verder onderzocht worden om hun haalbaarheid in kaart te 
brengen.

391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   482391344_NL BTSZ 2019-3 nl.indb   482 24/06/2020   08:4024/06/2020   08:40



TERUG AAN HET WERK MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

483

 BIJLAGE: METHODOLOGIE

B.1. LITERATUURSTUDIE

Voor de literatuurstudie werden volgende online databases geraadpleegd: PubMed, 
Cochrane Collaboration, Ebsco, Science Direct, Springer Online Journals, National 
Center for Biotechnology Information (NCBI), ResearchGate, Wiley Online Library 
Journals en PsycInfo. Volgende zoektermen werden gebruikt: “IPS”, “Individual 
Placement en Support”, “RCT”, “Supported Employment” en “Rehabilitation”. 
Niet alle relevante artikels waren mogelijk om als full text te raadplegen, wegens geen 
toegang, betalende toegang of niet onmiddellijk terug te vinden. Ongeveer 60% van 
de relevante artikels kon uiteindelijk verwerkt worden in dit onderzoek.

Het viel op dat binnen de internationale vakliteratuur over IPS enkele auteurs vaak 
terugkomen, zoals D.R. Becker, J. Boardman, G.R. Bond, T. Burns, J. Catty, R.E. 
Drake, K.T. Mueser, R. Perkins, M. Rinaldi en J. Sherring. De Nederlandstalige 
literatuur omtrent IPS en Supported Employment is eerder beperkt. Hiervoor werden 
zoektermen gehanteerd die te maken hadden met de integratie tussen de professionele 
arbeidsre-integratiediensten en de geestelijke gezondheidszorg. Auteurs die op dit 
domein regelmatig terugkeren zijn A. De Smet, J. Knaeps, C. Van Audenhove, V. De 
Greef, K. Steenssens, J. Van Weeghel en H. Michon.

B.2. DATAVERZAMELING

Om de data te verzamelen werd in dit onderzoek gekozen voor focusgroepen, om  
volgende redenen (Evers, 2015):

�	focusgroepen bieden meer inzicht in complex gedrag en motivaties;
�	de deelnemers zullen elkaar vragen stellen; waardoor ze zichzelf en anderen 

verklaren;
�	overeenstemming en onenigheid worden door de groepsdynamiek inzichtelijker.

Bij de focusgroepen werd een minder gestructureerde manier van dataverzameling 
toegepast. Het was niet de bedoeling om de twee geselecteerde IPS-principes louter 
voor te leggen aan de focusgroepen en te vragen naar hun mening. De inschatting was 
dat dit de kans op sociaal wenselijke antwoorden te groot zou maken. De gebruikte 
methodiek was gebaseerd op het trechtermodel van Morgan: starten met het stellen 
van algemene vragen en deze nadien steeds gedetailleerder maken, zodat wordt 
ingezoomd op de belangrijkste gesprekspunten. Hierdoor hadden de participanten 
zelf de mogelijkheid om op bepaalde thema’s dieper door te gaan of zelf een focus te 
leggen binnen een thema (Evers, 2015; Van Der Donk en Lanen, 2017).

B.3. THEMATISCHE INHOUDSANALYSE

Voor dit onderzoek werden bij de drie de focusgroepen digitale audio-opnames 
geregistreerd, waarvoor alle participanten hun schriftelijke geïnformeerde toestemming 
gaven. De opnames werden getranscribeerd en onderworpen aan een thematische 
inhoudsanalyse. Voor de methodologie van deze analyse werd, naast het boek van Van 
Der Donk en Lanen (2017), gebruikgemaakt van drie artikels:
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�	Braun, V. en Clarke, V., Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research 
in Psychology, 3 (2), pp. 77-101, 2006.

�	Bree, R.T. en Gallagher, G., Using Microsoft Excel to code and thematically 
analyse qualitative data: a simple, cost-effective approach, AISHE-J: The All Ireland 
Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 8 (2), pp. 281.1-281.14, 
2016.

�	Maguire, M. en Delahunt, B., Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-
Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J: The All Ireland Journal 
of Teaching and Learning In Higher Education, 9 (3), pp. 335.1-335.14, 2017.

De zes stappen van Braun en Clarke (2006) werden nauwgezet gevolgd om tot een 
betrouwbare analyse te komen. Hieronder volgt een korte beschrijving van hoe dit 
concreet werd toegepast. Een eerste stap in het analyseproces was om op basis van de 
onderzoeksvraag en de literatuurstudie enkele thema’s vast te leggen op basis waarvan 
de data zouden worden geanalyseerd (Braun en Clarke, 2006; Maguire en Delahunt, 
2017; Van Der Donk en Lanen, 2017). De geselecteerde thema’s waren:

�	voor- en nadelen van voortrajecten naar betaald werk;
�	voor- en nadelen van meteen naar betaald werk te begeleiden;
�	noden in ondersteuning naar stage en/of betaald werken;
�	angsten, onzekerheid en een laag zelfbeeld van de doelgroep;
�	samenwerking tussen de zorgsector en de arbeidsre-integratiediensten.

In een tweede stap werden alle data uitgetypt en kregen alle betekenisvolle 
tekstfragmenten een plek in een Excel-tabblad. Er werden bovendien kleuren 
toegekend aan de vooraf vastgelegde thema’s, waarna elk fragment een kleurcode kreeg, 
overeenkomstig met het thema waaronder het viel. Indien een bepaald tekstfragment 
onder twee thema’s viel, dan werd dit gekopieerd en onder de twee thema’s geplaatst. 
Er kwamen in deze fase nieuwe thema’s bij of thema’s werden opgesplitst. Het 
eindresultaat was een lang document met data in verschillende kleuren, gecodeerd 
volgens thema’s. Als derde stap werd structuur in dit document gebracht op een 
nieuw tabblad, door alle data met dezelfde kleur bij elkaar te plaatsen. Dit gaf een 
beter overzicht, waarna er opnieuw wijzigingen ontstonden binnen de thema’s. In een 
vierde fase werden alle data opnieuw herlezen om te kijken of er doorheen het proces 
niet afgeweken werd van de oorspronkelijke inhoud. Als vijfde stap werd een nieuw 
tabblad aangemaakt, waarin alle data opnieuw per thema geordend werden. Naast 
elk thema werden enkele kernboodschappen genoteerd, zodat een duidelijk overzicht 
beschikbaar was met de kerninhoud per thema. Ten slotte werden alle relevante data 
gestructureerd uitgeschreven in het hoofdstuk ‘resultaten’, aangevuld met voorbeelden 
en citaten van de participanten (Braun en Clarke, 2006; Bree en Gallagher, 2016; 
Maguire en Delahunt, 2017; Van Der Donk en Lanen, 2017).

B.4. KWALITEITSCRITERIA: BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT

Praktijkonderzoek is gebonden aan twee basisspelregels: betrouwbaarheid en (interne 
en externe) validiteit. Betrouwbaarheid en interne validiteit zijn in de sociale setting niet 
volledig controleerbaar. Dit komt onder andere door sociaal wenselijke antwoorden, 
belangenvermenging, verkeerde herinneringen, beïnvloeding door de groep, gebrek 
aan kennis, etc. Er werd getracht om zich zoveel mogelijk bewust te zijn van mogelijke 
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verstoringen en deze zo goed mogelijk te voorkomen. Dit werd bereikt door onder 
andere (Van Der Donk en Van Lanen, 2017):

�	te zoeken naar verschillende bronnen en onderzoeken over het thema 
(brontriangulatie), zowel wat betreft auteurs als regio;

�	een logboek bij te houden met daarin de verschillende stappen, interventies en 
reflecties;

�	drie focusgroepen te organiseren, waardoor voldoende informatie beschikbaar was;
�	bewust te zijn van de dubbele rol van de onderzoeker: zowel onderzoeker als IPS-

coach. Van bij aanvang werd duidelijk gemaakt dat de onderzoeker de focusgroep 
leidde;

�	de focusgroepen van zorgverleners en ervaringsdeskundigen op te splitsen, zodat 
iedereen vrijuit kon spreken.

B.5. DE PARTICIPANTEN

Om de deelnemers van dit onderzoek te selecteren werd er gekeken naar de 
uitvoerende partners van het federale IPS-pilootproject. GTB is langs Vlaamse kant de 
voornaamste implementatiepartner binnen het IPS-pilootproject. Andere belangrijke 
stakeholders zijn onder andere de zorgverleners, werkgevers, adviserend artsen van 
de mutualiteit, personen met een psychische kwetsbaarheid (ervaringsdeskundigen), 
uitbetalingsinstellingen, andere arbeidsre-integratiediensten zoals GOBs, etc.

Enerzijds werd er in dit onderzoek gekozen voor de zorgverleners om verschillende 
redenen. Ten eerste zijn zorgverleners onderdeel van een cruciaal criterium voor 
een succesvolle IPS-implementatie, namelijk de geïntegreerde en gestructureerde 
samenwerking. Ten tweede zal net een geïntegreerde samenwerking tussen 
zorgpartners en de arbeidsre-integratiediensten een uitdaging vormen voor het 
pilootproject door de complexe Vlaamse institutionele set-up (Knaeps, 2015). Ten 
derde blijkt uit onderzoek dat de zorgverleners vaak een meer voorzichtige aanpak 
hanteren wanneer het op arbeidsre-integratie aankomt – alleszins in vergelijking met 
wat IPS voorschrijft (King et al., 2006; Knaeps, 2015; Van Weeghel et al., 2013). 
Anderzijds focust het onderzoek op ervaringsdeskundigen. Dit zijn personen met een 
psychische problematiek – dus diegenen waarvoor de IPS-methode ontwikkeld werd. 
Onderzoek naar hun visie over arbeidsre-integratie is beperkt in Vlaanderen. Hun 
mening is absoluut relevant om te beschrijven, en vooral bij de opstart van een nieuw 
pilootproject zodat er met hen rekening wordt gehouden.

Dit onderzoek heeft bovendien getracht een diverse groep zorgverleners en 
ervaringsdeskundigen te bereiken, zowel qua leeftijd, geslacht als qua kennis over IPS. 
In totaal namen er 11 personen uit de zorgsector van Halle-Asse-Vilvoorde (verdeeld 
over twee focusgroepen) en 9 ervaringsdeskundigen (in een derde focusgroep) deel aan 
het onderzoek. In concreto waren de deelnemers:

�	zorgverleners van de regio Halle-Asse-Vilvoorde: Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (CCG), psychiatrische ziekenhuizen (PZ), algemene 
ziekenhuizen (AZ), de psychiatrische thuiszorg en de drugszorg;

�	ervaringsdeskundigen van de werkgroep DENK, werkzaam in de regio Halle-
Vilvoorde-Leuven.
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Voor de focusgroepen van de zorgsector werd als eerste stap een lijst gemaakt van de 
zorgpartners in de regio Halle-Asse-Vilvoorde, inclusief organisaties zoals CGG, PZ, 
AZ, de psychiatrische thuiszorg en drugszorg. Er werd gekozen voor personen met al 
enige ervaring in de zorgsector, omdat zij een goed zicht hebben op de werking van 
de sector. Net deze ervaring is interessant voor dit onderzoek. In totaal werden 18 
zorgverleners van de regio Halle-Asse-Vilvoorde persoonlijk gecontacteerd. Wegens 
een tekort aan tijd, expertise of interesse namen er uiteindelijk 11 personen deel. 
Van elke gecontacteerde instelling was er minimaal één iemand aanwezig bij een 
focusgroep, en in sommige situaties meerdere personen.

Voor de focusgroep van de ervaringsdeskundigen werd de werkgroep DENK 
gecontacteerd met de vraag of er personen wilden deelnemen. DENK is een werkgroep 
die uitsluitend bestaat uit ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid. 
De werkgroep is actief in regio Leuven en regio Halle-Vilvoorde. Van beide regio’s 
werden mensen uitgenodigd, omdat iedereen erg begaan was met dit onderwerp en 
zijn mening wou geven. Voor het uitnodigen zelf werd er via een contactpersoon van 
DENK gewerkt. Deze persoon heeft 28 personen gecontacteerd, van wie uiteindelijk 
9 personen deelnamen.

In het hoofdstuk ‘resultaten en conclusies’ worden soms quotes geciteerd om het 
desbetreffende resultaat te staven. Opdat de lezer zou weten over welke focusgroep 
het gaat en in welke mate een quote van dezelfde persoon komt, worden volgende 
afkortingen gebruikt:

�	FG 1: Focusgroep 1 = Focusgroep regio Vilvoorde;
�	FG 2: Focusgroep 2 = Focusgroep regio Halle;
�	FG 3: Focusgroep 3 = Focusgroep met ervaringsdeskundigen;
�	P1: participant 1; P2: participant 2; P3: participant 3; ... .

B.5.1. Focusgroep 1 en 2: Zorgverleners in regio Vilvoorde-Halle-Asse

Focusgroep 1 bestond uit zes participanten, die allen meer dan 10 jaar expertise 
hebben in de zorgsector, en vond plaats in de VDAB-werkwinkel in Vilvoorde. De 
focusgroep duurde 2u8min en was opgesplitst in twee delen: voor de pauze (1u2min) 
en na de pauze (1u6min).

Focusgroep 2 bestond uit vijf participanten, eveneens allemaal meer dan 10 jaar 
expertise in de zorgsector, en vond plaats in de VDAB-werkwinkel in Halle. De 
focusgroep duurde 2u13min en was opgesplitst in een deel voor de pauze (1u15min) 
en na de pauze (57min). Meer informatie over de deelnemers is terug te vinden in 
Tabel B1.
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TABEL B1: OVERZICHT VAN DE ZORGVERLENERS DIE AANWEZIG WAREN BIJ FOCUSGROEP 1 EN 2

Nr. focusgroep Nr. Persoon Geslacht Leeftijd Kennis over IPS Organisatie

F1 P1 Man 50-65 jaar Basiskennis Psychiatrisch ziekenhuis

F1 P2 Man 40-50 jaar Noties van IPS Drugszorg

F1 P3 Vrouw 40-50 jaar Geen kennis Psychiatrische thuiszorg

F1 P4 Vrouw 30-40 jaar Noties van IPS Psychiatrische thuiszorg

F1 P5 Vrouw 30-40 jaar Geen kennis Drugszorg

F1 P6 Man 30-40 jaar Basiskennis Psychiatrisch ziekenhuis

F2 P1 Vrouw 50-65 jaar Basiskennis CGG

F2 P2 Man 50-65 jaar Geen kennis Psychiatrische thuiszorg

F2 P3 Vrouw 30-40 jaar Geen kennis Psychiatrisch ziekenhuis

F2 P4 Vrouw 50-65 jaar Geen kennis CGG

F2 P5 Vrouw 40-50 jaar Geen kennis Algemeen ziekenhuis

B.5.2. Focusgroep 3: Ervaringsdeskundigen

Focusgroep 3 werd georganiseerd in een psychiatrisch ziekenhuis dat gekend was 
door de deelnemers en voor hen makkelijk te bereiken was. De focusgroep duurde 
2u31min, met een deel voor de pauze (1u28min) en na de pauze (1u3min).

In Tabel B2 is een beschrijving terug te vinden van ieder van hen. Er staat ook 
vermeld wat hun huidige dagactiviteit is, waarbij zij konden kiezen uit binnenshuis 
activiteiten, sociale activiteiten buitenshuis, vrijwilligerswerk, stages, betaald werk in 
een maatwerkbedrijf of regulier betaald werk.

TABEL B2: OVERZICHT VAN DE ERVARINGSDESKUNDIGEN DIE AANWEZIG WAREN BIJ FOCUSGROEP 3

Nr. focusgroep Nr. Persoon Geslacht Leeftijd Kennis over IPS Dagactiviteit

F3 P1 Vrouw 30-40 jaar Noties van IPS Vrijwilligerswerk

F3 P2 Vrouw 50-65 jaar Geen kennis Stages en 
vrijwilligerswerk

F3 P3 Vrouw 40-50 jaar Basiskennis Vrijwilligerswerk

F3 P4 Man 40-50 jaar Geen kennis Reguliere job

F3 P5 Vrouw 40-50 jaar Geen kennis Reguliere job

F3 P6 Vrouw 30-40 jaar Geen kennis Vrijwilligerswerk

F3 P7 Man 50-65 jaar Geen kennis Vrijwilligerswerk

F3 P8 Man 50-65 jaar Basiskennis Vrijwilligerswerk

F3 P9 Vrouw 30-40 jaar Noties van IPS Vrijwilligerswerk
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 INLEIDING1

De laatste zes maanden van 2019 werden vooral gekenmerkt door de opstart van de 
activiteiten van de Europese instellingen. Deze werden hernieuwd na de Europese 
verkiezingen van 23 tot 26 mei 2019. De nieuwe Europese Commissie heeft haar 
grote politieke prioriteiten en nieuwe organisatiestructuur voorgesteld. Deze periode 
heeft er dan ook toe geleid dat er meer richtinggevende teksten werden opgesteld 
dan wetgevende besluiten. Het Europees Semester 2019 werd op 9 juli afgerond 
nadat de Raad de landspecifieke aanbevelingen voor het economisch, begrotings- en 
werkgelegenheidsbeleid had goedgekeurd.2

De nieuwe Europese Commissie, in functie sinds 1 december 2019 en voorgezeten 
door de Duitse Ursula von der Leyen, heeft een ambitieus programma uitgewerkt 
met onder meer de voorstelling van de Europese Green Deal, de aankondiging van 
een voorstel voor een Europees minimumloon, een “Europese kindergarantie” (child 
guarantee) en een Europees herverzekeringsstelsel voor werkloosheidsuitkeringen.

Het Finse voorzitterschap van de Raad heeft van zijn kant getracht de onderhandelingen 
over het voorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling, het voorstel voor een 
verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en de sociale 
aspecten van het wetgevingspakket “Mobiliteit I” nieuw leven in te blazen. Maar aan 
het einde van dit semester werden alleen in dit laatste dossier vorderingen gemaakt. 
Dit is enerzijds te wijten aan de zeer drukke institutionele agenda en anderzijds aan de 
aanhoudende politieke verschillen tussen de lidstaten.

Het Europees Parlement heeft van zijn kant — vaak tevergeefs — geprobeerd de 
lopende sociale dossiers verder te ontwikkelen met het oog op het bereiken van 
akkoorden, vooraleer de nieuwe Commissie werd geïnstalleerd. Bovendien werd de 
tweede helft van 2019 ook gekenmerkt door de verkiezing van de nieuwe Voorzitter 
van het Parlement, David Sassoli, en de voortzetting van de onderhandelingen over de 
voorzitterschappen van de parlementaire commissies.

(1)  Het Europe Daily Bulletin is een waardevolle informatiebron bij het opstellen van het Europees en 
internationaal Digest.
(2)  Europese Raad, Economisch, werkgelegenheids- en begrotingsbeleid: landspecifieke aanbevelingen 2019, 9 
juli 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/07/09/economic-employment-
and-fiscal-policies-2019-country-specific-recommendations/.
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1. ALGEMEEN EUROPEES BELEID – INTERNATIONAAL

Op 1 juli 2019 neemt Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 
waar. In zijn programma “Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst” heeft het 
voorzitterschap benadrukt dat het de sociale dimensie van de EU wil versterken en 
Europa wil positioneren als “wereldleider op het gebied van het klimaat”.3 Op eigen 
initiatief hebben de lidstaten hun voornemen bevestigd om van de welvaartseconomie 
en de strijd tegen de opwarming van de aarde de pijlers van de Europese strategie na 
2020 te maken. In de tekst die op 24 oktober 2019 door de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) werd goedgekeurd, 
wordt onder meer gewezen op het belang van de integratie van andere indicatoren dan 
het bruto binnenlands product (bbp) in de landspecifieke aanbevelingen in het kader 
van het Europees Semester.4

De leden van het Europees Parlement hebben op 3 juli 2019 David Maria Sassoli, 
lid van de Europese Socialisten en Democraten, tot voorzitter verkozen.5 Nadat de 
kandidatuur van het Poolse Europarlementslid Beata Szydło, lid van de Europese 
Conservatieven en Hervormers (ECR) tot twee keer toe werd verwopen, is het 
uiteindelijk het Slowaakse Europarlementslid van dezelfde partij, Lucia Nicholsonová, 
die op 18 juli 2019 werd verkozen tot voorzitter van de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken van het Europees Parlement.6

Tegelijkertijd verkozen de Europarlementsleden op 16 juli 2019 de Duitse Ursula 
von der Leyen, van de Duitse christendemocratische partij (CDU), tot voorzitter van 
de Europese Commissie, echter met een kleine meerderheid.7 In haar programma 
“Een Unie die de lat hoger legt”8, zegt de Voorzitter het milieubeleid van de EU 
aanzienlijk te willen versterken, een verbintenis die tot uiting komt in alle prioriteiten 
van het nieuwe college van commissarissen. Onder druk van het Europees Verbond 
van Vakverenigingen (EVV) en enkele Europarlementsleden kondigde Ursula von 
der Leyen op 13 november 2019 de wijziging aan van de titel van de portefeuilles 
van een aantal Europese Commissarissen.9 In dit kader wordt Nicolas Schmit, 

(3)  Fins voorzitterschap van de Raad van de EU, Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst, 1 juli 2019, 
https://eu2019.fi/en/priorities/programme.
(4)  Raad van de Europese Unie, Economie van welzijn: Raad neemt conclusies aan, 24 oktober 2019, https://
www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/10/24/economy-of-wellbeing-the-council-adopts-
conclusions/.
(5)  Europees Parlement, David Sassoli is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, 3 juli 2019, https://
www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-is-de-nieuwe-voorzitter-
van-het-europees-parlement.
(6)  Europees Parlement, EMPL Committee Constitutive meeting: arrivals and roundtable, 18 juli 2019, alleen 
in het Engels, https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/empl-committee-constitutive-meeting-arrials-and-
round-table-lucia-duris-nicholsonova-emp-chair_I176335-V_v.
(7)  Europees Parlement, Notulen, dinsdag 16 juli 2019 – Straatsburg, https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/PV-9-2019-07-16_NL.html.
(8)  Von der Leyen, U., A Union that strives for more. My Agenda for Europe, 16 juli 2019.
(9)  Europese Commissie, Titels van portefeuilles kandidaat-commissarissen aangepast, 13 november 2019, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_6278.
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oorspronkelijk aangesteld als Commissaris voor Werkgelegenheid, “Commissaris voor 
Werkgelegenheid en sociale rechten”.10

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een nieuwe voorzitter. De Europese 
Raad heeft op 18 oktober 2019 de benoeming van Christine Lagarde tot hoofd van 
de instelling goedgekeurd. Ze kondigde aan dat ze het soepele monetaire beleid van 
haar voorganger, Mario Draghi, zal voortzetten.11 Haar vroegere functie als algemeen 
directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt vanaf 25 september 
2019 overgenomen door de Bulgaarse Kristalina Georgieva.12

Terwijl de Europese instellingen zich in volle vernieuwingsfase bevinden, krijgen de 
modaliteiten van de Brexit concreet vorm. De EU en Londen hebben op 17 oktober 
2019 een voorlopig akkoord bereikt.13 Met deze overeenkomst wordt onder andere 
vermeden dat er een fysieke grens wordt opgetrokken in Ierland. Terwijl de EU echter 
een reeks regels wil vastleggen om sociale dumping in te dijken, wil het Verenigd 
Koninkrijk zich beperken tot een vrijhandelsovereenkomst. De sterke overwinning van 
Boris Johnson bij de Britse parlementsverkiezingen op 12 december maakte overigens 
een einde aan de twijfel over een effectieve uitstap van het Verenigd Koninkrijk, 
uiterlijk op 31 januari 2020.14

In het licht van de talrijke internationale handelsovereenkomsten waarover de EU 
heeft onderhandeld, heeft het EVV op 29 augustus 2019 benadrukt dat er regelingen 
moeten komen om de naleving van milieunormen af te dwingen in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay 
en Uruguay).15

Tegelijkertijd hebben 26 niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en 
vertegenwoordigers van de veehouderij uit vijf lidstaten de EU opgeroepen het 

(10)  Om de bevoegdheden van het nieuwe DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie te 
raadplegen: Europese Commissie, DG EMPL, Beleid en activiteiten, https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1&langId=nl.
(11)  Europese Raad, Christine Lagarde benoemd tot president van Europese Centrale Bank, 18 oktober 2019, 
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/10/18/christine-lagarde-appointed-president-
of-the-european-central-bank/.
(12)  IMF, Verklaring van Kristalina Georgieva over haar benoeming tot algemeen directeur van het IMF, 
25 september 2019, https://www.imf.org/fr/News/articles/2019/09/25/pr19352-statement-by-kristalina-
georgieva-on-her-selection-as-imf-managing-director.
(13)  Europese Raad, Buitengewone Europese Raad (art. 50), 17 oktober 2019, https://www.consilium.
europa.eu/nl/meetings/european-council/2019/10/17/art50/.
(14)  BBC, 13 december 2019.
(15)  EVV, EU must stop Amazon destruction – including through EU-Mercosur trade talks, 29 augustus 2019, 
alleen in het Engels https://www.etuc.org/en/node/18193.
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ratificatieproces van de overeenkomst op te schorten.16 17 Bovendien hebben meer dan 
tien lidstaten op 15 juli 2019 hun bezorgdheid over de landbouwsector geuit.18

Enkele maanden later, op 4 november 2019, hebben 18 ngo’s, waaronder Human 
Rights Watch, het Europees Parlement om uitstel gevraagd van de goedkeuring van de 
handelsakkoorden tussen de EU en Vietnam.19 Op 20 november keurde de Vietnamese 
Nationale Vergadering een hervormde arbeidswetgeving goed, een stap die door het 
Europees Parlement werd toegejuicht. De EU verwacht nog van Vietnam dat het de 
fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) (Europees 
Parlement, procedurefiche 2018/0356M NLE) ratificeert.

Op 28 oktober 2019 hebben de raden van bestuur van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) 
op budgettair en financieel gebied besloten de terugbetaling door Athene van de 
leningen van het ESM en de EFSF, die aanvankelijk was gepland samen met een 
andere terugbetaling aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF), uit te stellen.20 
Tegelijkertijd hebben de ministers van Financiën van de eurozone op 4 december 2019 
financiële steun aan Athene goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 767 miljoen 
EUR, bestaande uit fondsen afkomstig van de winsten die door de centrale banken 
van de lidstaten van de eurozone werden gemaakt ten gevolge van hun terugkoop 
van Griekse overheidsschuld. Deze betaling was onderworpen aan de voorwaarde dat 
Griekenland zijn budgettaire verbintenissen voor 2019 en 2020 strikt zou naleven.21

Tot slot vond op 15 december 2019 de 25e Klimaatconferentie (COP) in Madrid plaats, 
en niet in Santiago (wegens heftige sociale bewegingen), maar wel onder Chileens 
voorzitterschap. Ondanks een teleurstellende conferentie, waarbij alle gevoelige 
punten naar een latere datum werden verschoven, was de COP 25 voor de EU een 
gelegenheid om haar ambities op het gebied van de strijd tegen milieuaantasting op 
het internationale toneel te bevestigen.

(16)  Fern 25, Plea to address EU Complicity in the Amazon fires, 29 augustus 2019, alleen in het Engels, 
https://www.fern.org/fr/ressources/plea-to-address-eu-complicity-in-the-amazon-fires-2007/.
(17)  Assocarni et al., La Commission européenne fait le choix du libre-échange à n’importe quel prix, 8 juli 2019.
(18)  Raad van de Europese Unie, Raad Landbouw en Visserij, 15 juli 2019, https://www.consilium.europa.
eu/nl/meetings/agrifish/2019/07/15/.
(19)  Human Rights Watch, Joint NGO Letter on EU-Vietnam Trade Agreement, 4 november 2019, alleen in 
het Engels, https://www.hrw.org/news/2019/11/04/joint-ngo-letter-eu-vietnam-free-trade-agreement.
(20)  MES, ESM and EFSF approve waiver of Greece’s mandatory payment obligation, 28 oktober 2019, alleen 
in het Engels, https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-and-efsf-approve-waiver-greece%E2%80%99s-
mandatory-repayment-obligation.
(21)  Raad van de Europese Unie, Eurogroup statement on Greece of 4 December 2019, 4 december 2019, 
alleen in het Engels, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/04/eurogroup-
statement-on-greece-of-4-december-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign
=Eurogroup+statement+on+Greece+of+4+December+2019.
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2.  EUROPEES SOCIAAL BELEID

Het tweede semester van 2019 vormde een echte heropstart van de politieke en 
wetgevende activiteit op sociaal vlak. Verschillende instellingen met een sociaal oogmerk 
zijn vernieuwd (deel 2.1.). Wat het beleid zelf betreft, zijn er een aantal richtsnoeren 
(deel 2.2.) en een aantal andere teksten (deel 2.3.) die het wetgevingsproces terug op 
gang brengen (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, “Mobiliteitspakket 1”).

2.1. DE INSTELLINGEN

2.1.1. Het Europees Arbeidsagentschap

Het Europees Arbeidsagentschap (European Labour Authority, ELA), dat op 16 
oktober 2019 in werking trad, werd dezelfde dag nog ondervraagd door het EVV 
en de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders. Beide organisaties klaagden 
negen bedrijfssituaties aan, waarbij honderden werknemers betrokken zijn.22

2.1.2. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Op 22 juli 2019 publiceerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk (EU-OSHA) een rapport met de titel “De waarde van veiligheid en 
gezondheid op het werk en de maatschappelijke kosten van arbeidsgerelateerde letsels 
en aandoeningen”.

Dit laatste wijst op het grote aantal arbeidsongevallen in de EU (2,4 miljoen niet-
dodelijke ongevallen en 3.182 ongevallen die werknemers het leven hebben gekost). 
Het Agentschap wijst op het gebrek aan informatie waarover het beschikt, aangezien 
de lidstaten slechts gedeeltelijke gegevens verstrekken.23

2.1.3. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

In een verslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Parlement, gepubliceerd 
op 16 september 2019, wordt benadrukt dat het Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering (EFG) in de loop van de jaren 2017 en 2018 sterk werd aangesproken, 
waarbij 41 miljoen EUR werd vrijgemaakt voor 12.896 werknemers en 1.115 personen 
die geen werk hebben of geen studie of opleiding volgen (NEETS24) (COM(2019) 
415).

Deze tendens lijkt zich voort te zetten, aangezien de Europarlementsleden in een 
resolutie die op 24 oktober 2019 werd aangenomen en als reactie op het faillissement 
van touroperator Thomas Cook, de lidstaten hebben opgeroepen om gebruik te 
maken van het EFG om de ontslagen werknemers te ondersteunen. Het Europees 
Parlement vraagt ook aan de Europese Commissie om de Europese regelingen te 

(22)  CES, Unions refer first exploitation cases to new European Labour Authority, 15 oktober 2019, alleen in 
het Engels, https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-refer-first-exploitation-cases-new-european-labour-
authority-enquête.
(23)  EU-OSHA, De waarde van veiligheid en gezondheid op het werk en de maatschappelijke kosten van 
arbeidsgerelateerde letsels en aandoeningen, 22 juli 2019, https://osha.europa.eu/nl/publications/value-
occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related-injuries-and/view.
(24)  Not in Education, Employment, or Training.
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evalueren om de sociale gevolgen van dit faillissement onder controle te houden 
(Europees Parlement, procedurefiche 2019/2854 RSP). Het EFG werd op 14 
november 2019 ook aangesproken door de Europarlementsleden in het kader van 
het herstructureringsplan van de supermarktketen Carrefour in België. Om effectief 
te zijn, moet de uitbetaling van deze financiële steun nog worden goedgekeurd door 
de Raad (Europees Parlement, procedurefiche 2019/2114 BUD). Tegelijkertijd heeft 
de Raad op 24 oktober 2019 de bepalingen van het EFG gewijzigd. Deze wijziging 
maakt het mogelijk om het Fonds aan te spreken om werknemers te helpen die hun 
job zouden verliezen in het kader van een Brexit zonder akkoord.25

2.1.4. Het Europees Comité van de Regio’s

Na de verkiezing van haar nieuwe leden26 heeft het Europees Comité van de Regio’s 
(CvdR) op 11 september 2019 zijn eerste sociaal scorebord gepubliceerd. Dit bevat een 
regionale analyse van de vooruitgang die op sociaal gebied is geboekt met betrekking 
tot de Europese pijler van sociale rechten. Het scorebord laat een sterke verbetering 
zien op het gebied van rechten en welzijn in de periode 2014-2018, maar wijst op 
grote regionale verschillen, ook binnen de lidstaten zelf.27

2.1.5. Europese netwerken van openbare diensten voor arbeidsvoorziening

Na een positieve evaluatie van de Europese netwerken van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening heeft de Europese Commissie op 13 september 2019 een voorstel 
goedgekeurd om deze te verlengen tot eind 2027 (COM(2019) 620). Deze netwerken 
bevorderen de samenwerking tussen de verschillende Europese openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening en bieden ondersteuning aan deze diensten om het hoofd te bieden 
aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

2.2. NIEUWE RICHTSNOEREN VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Op 9 december 2019 heeft Nicolas Schmit, de nieuwe Commissaris voor 
Werkgelegenheid en sociale rechten, tijdens een informele vergadering van de EPSCO- 
Raad, zijn voornemen aan de lidstaten bekendgemaakt om tegen 14 januari 2020 een 
voorstel in te dienen tot vaststelling van een Europees minimumloon. Daartoe moet 
hij de Zweedse en Deense sociale partners overtuigen, die zich bijzonder terughoudend 
opstellen tegenover dit idee, omdat het vaststellen van een minimumloon onder hun 
bevoegdheid valt.28 Andere dossiers waarin de commissaris vorderingen wil zien: de 
herziening van de jongerengarantie, de invoering van een kindergarantie, een Europese 

(25)  Raad van de Europese Unie, Raad EPSCO, 24 oktober 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/
meetings/epsco/2019/10/24/.
(26)  Europese Raad, Comité van de Regio's: Raad benoemt leden voor periode 20202025, https://www.
consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/12/10/committee-of-the-regions-council-appoints-
members-for-the-2020-2025-term/.
(27)  Europees Comité van de Regio’s, Regionaal sociaal scorebord: nieuw onderzoek toont aan dat ruim 80% 
van de EU-regio’s vooruitgang boekt, maar regionale ongelijkheden blijven bestaan, 11 september 2019, https://
cor.europa.eu/nl/news/Pages/regional-social-scoreboard.aspx.
(28)  Euractiv, Schmit to unveil EU minimum wage proposal in January, 11 december 2019, alleen in het 
Engels, https://www.euractiv.com/section/middle-ground-politics/news/schmit-to-unveil-eu-minimum-
wage-proposal-in-january/.
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regeling voor de herverzekering van werkloosheidsuitkeringen, de tenuitvoerlegging 
van de Europese pijler van sociale rechten en de ontwikkeling van vaardigheden in de 
digitale sector.29

Van de kant van het EVV werd de wil om te werken aan de invoering van een Europees 
minimumloon, een actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale 
rechten en het idee van een “Europese Green Deal” zeer positief onthaald. Bovendien 
dringen het EVV en het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN) aan op een 
gedetailleerd plan om de ecologische transitie “sociaal rechtvaardig” te maken en om 
te voorkomen dat de kosten van de ecologische transitie worden gedragen door de 
kwetsbaarste bevolkingsgroepen.30 31 Terwijl Ursula von der Leyen zich ertoe verbonden 
heeft te werken aan een gelijk loon voor mannen en vrouwen, roept het EVV de 
Commissie bovendien op om snel maatregelen voor te stellen om de transparantie van 
de lonen per geslacht in ondernemingen met meer dan 10 werknemers te waarborgen.32

2.3. HERSTART VAN HET WETGEVINGSPROCES

2.3.1. Aanbeveling van de Raad betreffende de toegang van werknemers en zelfstandigen tot 

sociale bescherming

De Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport heeft de aanbeveling op 8 november 
2019 goedgekeurd (COM (2018) 132). Een jaar eerder (6 december 2018) was in 
de EPSCO-Raad al een politiek akkoord bereikt. De overeenkomst moest echter 
worden goedgekeurd door de nationale parlementen en daar heeft een bepaalde 
terughoudendheid, met name in Duitsland en in de Tsjechische Republiek, geleid 
tot een aanzienlijke vertraging in het wetgevingsproces.33 Concreet heeft de tekst tot 
doel de lidstaten aan te moedigen om stelsels van sociale bescherming in te voeren die 
toegankelijk zijn voor alle werknemers, met inbegrip van zelfstandigen en werknemers 
die in “atypische arbeidsvormen” tewerkgesteld zijn. De Aanbeveling roept de lidstaten 

(29)  Europese Commissie, Remarks of the Commissioner Nicolas Schmit at the informal EPSCO dinner 
organised by the Finnish Presidency on a ‘Strategic vision for social and employment policies in the future EU’, 9 
december 2019, alleen in het Engels, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit/
announcements/remarks-commissioner-nicolas-schmit-informal-epsco-dinner-finnish-presidency-strategic_
en.
Zie ook: Europese Commissie, Antwoorden op de vragenlijst van het Europees Parlement voor kandidaat-
commissaris Nicolas Schmit, 27 september 2019.
(30)  ETUC, ETUC asks new Commission President to build democratic alliance in Parliament and involve 
social partners in drafting work programme, 16 juli 2019, alleen in het Engels https://www.etuc.org/en/
pressrelease/etuc-asks-new-commission-president-build-democratic-alliance-parliament-and-involve.
(31)  EAPN, Letter Mr Timmermans, 21 november 2019, alleen in het Engels.
(32)  EVV, Fine companies who refuse gender pay transparency, 25 oktober 2019, https://www.etuc.org/en/
pressrelease/fine-companies-who-refuse-gender-pay-transparency-unions-tell-von-der-leyen.
(33)  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Toegang sociale bescherming werknemers en zelfstandigen, 
https://socialsecurity.belgium.be/nl/internationaal-actief/toegang-sociale-bescherming-werknemers-en-
zelfstandigen.
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ook op om ervoor te zorgen dat iedereen “rechten kan opbouwen en er gebruik van 
kan maken in het kader van een socialebeschermingsstelsel”.34

2.3.2. Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Het Finse voorzitterschap van de Raad wilde de onderhandelingen met het Parlement 
nieuw leven inblazen op basis van het voorlopige akkoord dat deze twee instellingen 
in maart 2019 bereikten. Er bleven drie belangrijke knelpunten over: de duur van 
de meeneembaarheid van sociale rechten voor grensarbeiders, de voorafgaande 
kennisgeving van de detachering van een werknemer en de definitie van pluri-activiteit.

Van de kant van de leden van het Europees Parlement zijn de voorstellen van het 
voorzitterschap om de termijn voor de overdraagbaarheid van sociale rechten te 
verkorten en de beperkingen op de kennisgeving van detachering bijzonder slecht 
ontvangen. Toch wilden de onderhandelaars van het Parlement de onderhandelingen 
voor de installatie van de nieuwe Europese Commissie voortzetten. Omdat er 
uiteindelijk geen noemenswaardige vooruitgang werd geboekt, hebben de leden van 
het Europees Parlement, die zich ervan bewust waren dat het Finse voorzitterschap 
slechts over een zeer beperkte manoeuvreerruimte beschikte, ervoor gekozen verdere 
onderhandelingen uit te stellen.

2.3.3. Mobiliteitspakket I

Op 25 oktober 2019 heeft het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Raad, 
op initiatief van het Finse voorzitterschap van de Raad, het onderhandelingsmandaat 
goedgekeurd om de onderhandelingen over het wetgevingspakket Mobiliteit I 
voort te zetten. Hoewel de Europese Commissie de wetgevingsvoorstellen voor dit 
wetgevingspakket al in 2017 publiceerde, zijn er nog veel politieke aspecten die 
moeten worden aangepakt.

De blokkeringen hebben voornamelijk betrekking op de verplichting voor de 
chauffeurs om te laden of te lossen bij terugkeer in het land waar ze zijn tewerkgesteld, 
het maximale aantal cabotages over een bepaalde periode, de opname van het 
gecombineerde vervoer in de verordening, de volledige of gedeeltelijke toepassing 
van de detacheringsregels op het wegvervoer, de rusttijden van de chauffeurs en de 
modaliteiten voor de installatie van de tweede generatie tachografen in vrachtwagens 
en bestelwagens.

Na een reeks interinstitutionele onderhandelingen hebben het Parlement en de Raad op 
12 december 2019 een voorlopig akkoord bereikt. Dit akkoord bepaalt dat chauffeurs 
die reizen tussen de lidstaat waar de onderneming die hen tewerkstelt gevestigd is en een 
andere lidstaat, niet onderworpen zijn aan de detacheringsregels. Wat de rusttijd van 
de chauffeurs betreft, zullen er voor het transnationale vervoer en het goederenvervoer 
afwijkingen worden toegestaan met betrekking tot de referentieperiode van twee 
weken. Bovendien mogen de chauffeurs hun rusttijd niet in hun voertuig opnemen 

(34)  Raad van de Europese Unie, Resultaten van de Raadszitting, 8 november 2019, https://www.consilium.
europa.eu/nl/meetings/eycs/2019/11/08/.
Voor meer informatie, zie: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, jaargang 2019, editie 2/2019.
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en moet deze door de werkgever betaald worden. De tweede generatie tachografen 
wordt tegen 2025 geïnstalleerd op alle vrachtwagens en het daaropvolgende jaar op 
alle bestelwagens. Tot slot bepaalt het akkoord dat de chauffeur ten minste om de twee 
maanden moet terugkeren naar het land waar zijn onderneming is gevestigd (Europees 
Parlement, procedurefiches 2017/121 COD, 2017/122 COD en 2017/123 COD).35

Hoewel het niet aan alle eisen voldoet, werd het akkoord positief onthaald door 
de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF).36 Wat de werkgevers betreft, is de 
Europese Vereniging van ondernemers van goederenvervoer over de weg ook tevreden 
over het compromis tussen het harmoniseren van de regels en vrije concurrentie.37 
Het risico bestaat echter dat deze overeenkomst in de Raad wordt afgewezen als de 
landen uit Centraal- en Oost-Europa, die in het algemeen tegen de tekst zijn, worden 
bijgestaan door andere lidstaten.

2.4. RAPPORTEN EN EVALUATIES

Een verslag van de Europese Commissie heeft de genderongelijkheid binnen de EU 
in de schijnwerpers geplaatst. Uit dit rapport, dat op 31 juli 2019 werd gepubliceerd, 
blijkt dat bijna de helft van de eenoudergezinnen in de EU een armoederisico loopt. 
Vooral vrouwen worden getroffen, omdat zij meestal de kinderen opvoeden na een 
scheiding. Bovendien worden zij geconfronteerd met meervoudige discriminatie wat 
betreft de toegang tot de arbeidsmarkt en beloning.38 In dit opzicht werd dit tweede 
semester van 2019 gekenmerkt door de “Unequal Pay Day”, die werd vastgelegd 
op 4 november 2019. Dit is de symbolische jaarlijkse datum waarop vrouwen niet 
meer betaald worden, vergeleken met hun mannelijke collega’s in dezelfde functie 
(Statement/19/6192).

Bovendien beschrijft een analyse van het EVV de verschillen tussen de lidstaten in 
de sociale overeenkomsten betreffende het evenwicht tussen privé- en beroepsleven, 
waarbij België behoort tot de landen waar het evenwicht tussen privé- en beroepsleven 
het meest in aanmerking wordt genomen in de sociale akkoorden.39

Wat het werkgelegenheidsbeleid betreft, publiceerde de Europese Commissie op 4 juli 
2019 haar jaarverslag over de arbeidsmarkt en de sociale ontwikkeling in de EU. De 

(35)  Voor meer details, zie: Europees Parlement, Further information on the Mobility Package, alleen in het 
Engels, https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-
the-mobility-package.
(36)  ETF, Mobiliteit Pakket: Verklaring ETF op de trialoog uitkomst, 12 december 2019, https://www.etf-
europe.org/mobility-package-etf-statement-on-the-trilogue-outcome/.
(37)  UETR, UETR views favourably outcome of trilogue on Mobility Package, 13 december 2019, alleen in het 
Engels, https://uetr.eu/uetr-views-favourably-outcome-of-triloog-on-mobility-package/.
(38)  Europese Commissie, Mechanisms supporting single parents across the European Union, 31 juli 2019, 
alleen in het Engels, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8234&type=2&fu
rtherPubs=no.
(39)  CES, Rebalance, Trade unions’ strategies and good practices to promote work-life balance, 19 oktober 
2019, alleen in het Engels, https://www.etuc.org/en/publication/rebalance-trade-unions-strategies-and-
good-practices-promote-work-life-balance.
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editie 2019 werd gewijd aan het concept duurzaamheid. Hoewel het aantal Europeanen 
met een baan blijft stijgen, wordt in het verslag opgemerkt dat de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor armoedebestrijding niet zijn gehaald.

Voorts wijst de Commissie erop dat de ecologische overgang een belangrijke rol kan 
spelen bij het scheppen van werkgelegenheid.40

Tot slot wordt in een mededeling van de Commissie van 5 september 2019 opgemerkt 
dat er vooruitgang is geboekt bij de uitvoering van de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma, met name op het gebied van onderwijs. De Europese 
uitvoerende macht benadrukt echter dat de lidstaten hun inspanningen moeten 
voortzetten, met name op het gebied van huisvesting en toegang tot gezondheidszorg 
(COM(2019) 406).

3. BESLISSINGEN VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Het Gerecht van de EU verwierp op 24 oktober 2019 het beroep van de Europese 
Federatie voor de publieke diensten (EPSU) tegen de Commissie, die weigerde een 
overeenkomst tussen de sociale partners om te zetten. Volgens het Gerecht kan de 
Europese Commissie op grond van haar initiatiefrecht beslissen of een akkoord van de 
sociale partners in de hele EU bindend moet worden gemaakt.

De betreffende overeenkomst, die op 21 december 2015 werd ondertekend, stelde 
een algemeen kader vast voor het recht op informatie en raadpleging van ambtenaren 
en administraties van de centrale regeringen (zaak T-310/18). De beslissing van 
het Gerecht breekt met een gebruikelijke praktijk waarbij de Europese sociale 
overeenkomsten een wetgevende draagwijdte krijgen op een hele reeks gebieden die 
verband houden met arbeidsverhoudingen, een procedure die nochtans voorzien is in 
het TFEU.

Op 5 november 2019 oordeelde het HvJ dat de Poolse wet die een differentiatie in 
de pensioengerechtigde leeftijd van de leden van de magistratuur in functie van hun 
geslacht invoerde, in strijd was met het Europese recht. Het Hof achtte de maatregel 
tot verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van bepaalde rechters eveneens 
onwettig en gaf de minister van Justitie het voorrecht om de activiteitsperiode van 
deze laatsten te verlengen (zaak C-192/19).

Het arrest C-450/18, gepubliceerd op 12 december 2019, stelt dat het 
gemeenschapsrecht een gedifferentieerde pensioenaanvulling voor vaders en moeders 
onwettig maakt.

(40)  Europese Commissie, Employment and Social Developments in Europe 2019, 4 juli 2019, alleen in het 
Engels, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8219.
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4. SOCIAAL MILIEUBELEID

In de loop van het tweede semester van 2019 was de actualiteit met betrekking tot 
het sociaal milieubeleid bijzonder rijk, met name dankzij het engagement van de 
nieuwe Europese Commissie: het “groene pact voor Europa” (European Green Deal). 
Het Europees Parlement, van zijn kant, is ook zeer actief geweest op het gebied van 
het milieu. De leden van het Europees Parlement hebben op 28 november 2019 een 
resolutie aangenomen waarin de klimaaturgentie wordt erkend. De resolutie roept 
de Europese Commissie op om een hele reeks wetgevende teksten voor te stellen om 
bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het akkoord van Parijs 
(procedurefiche 2019/2930 RSP).

4.1. DE EUROPESE GREEN DEAL

De belangrijkste oriëntatie van de nieuwe Europese Commissie heeft betrekking op het 
ecologische beleid en milieubeleid. Daarom presenteerde de instelling op 11 december 
2019 haar mededeling “De Europese Green Deal” (COM(2019) 640). De politieke 
ambitie van deze mededeling, die zich voorstelt als een “groeistrategie”, vertaalt zich 
in een transversale aanpak op lange termijn van de strijd tegen de achteruitgang van 
het milieu. Ze heeft betrekking op de sectoren van de industrie, energie, voeding, 
huisvesting en digitalisering.

In dit kader wil de Commissie de EU tegen 2050 tot een klimaatneutrale zone maken. 
Daartoe heeft zij een plan van 1.000 miljard EUR over 10 jaar voorgelegd, waarvan 
100 miljard zal worden toegewezen aan een “Mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie”. Dit mechanisme is bedoeld om landen die sterk afhankelijk zijn van fossiele 
brandstoffen te ondersteunen bij de transformatie van hun industriële structuur en de 
herkwalificatie van de getroffen werknemers.

Op 4 december 2019 keurde de Europese Raad de doelstelling van een klimaatneutraal 
Europa tegen 2050 goed. Polen van zijn kant heeft gezegd dat het in zijn huidige 
toestand onmogelijk is om zich aan deze doelstelling te houden. Warschau wacht nog 
steeds op een nauwkeurige definitie van de middelen die het zal krijgen om de overgang 
van zijn economie, die sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen, te financieren.41

4.2. DE FINANCIERING VAN DE STRIJD TEGEN MILIEUVERVUILING

Op 14 november 2019 lanceerde de Europese Investeringsbank (EIB) haar nieuwe 
strategie ter bestrijding van de klimaatopwarming. Bij die gelegenheid kondigde de 
EIB, die op het punt stond om “een klimaatbank” te worden, aan dat zij zou stoppen 
met de financiering van projecten op het gebied van fossiele brandstoffen tegen eind 
2021.42 Tegelijkertijd heeft Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, tijdens haar 

(41)  Europese Raad, 12-13 december 2019, https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-
council/2019/12/12-13/.
(42)  EIB, EU Bank launches ambitious new climate strategy and Energy Lending Policy, 14 november 2019, 
https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-
lending-policy.
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eerste toespraak in het Europees Parlement gezegd dat de financiële instelling rekening 
zou kunnen houden met de klimaatrisico’s bij het opstellen van economische analyses 
en prospecties.43

4.3. WERK, INDUSTRIE EN MILIEU

De sociale partners EPSU, Eurogas en Industriall hebben in een op 28 oktober 2019 
verschenen communiqué aangekondigd dat de Europese sectorale sociale dialoog in de 
gassector nieuw leven zal worden ingeblazen, om het hoofd te bieden aan de talrijke 
uitdagingen die de ecologische overgang voor deze sector met zich meebrengt.44

Twee weken later riepen het EVV, het Europees Milieubureau en het Europees Bureau 
van consumentenverenigingen, in hun gezamenlijke brief van 9 december 2018, de 
Europese Commissie op om een nieuwe strategie te ontwikkelen voor het gebruik 
van chemische stoffen in het kader van de Europese Green Deal. De drie organisaties 
vragen om een einde te maken aan het gebruik van “zeer zorgwekkende stoffen”, 
om grenswaarden vast te stellen voor de blootstelling aan 25 kankerverwekkende 
producten en om rekening te houden met het cumulatieve effect van de blootstelling 
aan verschillende producten.45

Tegelijkertijd hebben ngo’s op het gebied van milieubescherming en de algemene 
confederaties van Europese landbouwers op 1 oktober 2019 het Europees 
Octrooibureau (EOB) gevraagd om de octrooieerbaarheid van planten en dieren te 
weigeren. Het Europees Parlement stemde in september 2019 voor een gelijkaardige 
resolutie (Europees Parlement, procedurefiche 2019/2800 RSP). De bevoegde Duitse, 
Spaanse en Portugese instellingen hebben het EOB ook in die zin aangesproken. Het 
Bureau zal zich immers vóór eind 2020 moeten uitspreken over de juridische aspecten 
van octrooien op levende wezens.46

Op 1 oktober 2019 heeft de Europese Commissie tot slot tien uitvoeringsverordeningen 
goedgekeurd om de levensduur van elektrische huishoudapparaten te verlengen, met 
name door de verplichtingen inzake duurzaamheid, onderhoud en herstelbaarheid 
van de betrokken voorwerpen te verbeteren. De doelstelling is tweeledig: de 

(43)  Europees Parlement, Monetary Dialogue: opening statement by Christine Lagarde, President of the 
European Central Bank, 2 december 2019, alleen in het Engels, https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
ep-committee-on-economic-and-monetary-affairs-monetary-dialogue-with-christine-lagarde-president-of-
the-european-central-bank_I181108-V_v.
(44)  EPSU, Eurogas et Industriall, Le dialogue social sectoriel européen dans le secteur gazier est relancé : le 
rôle du gaz dans une économie européenne décarbonée, 28 oktober 2019, https://news.industriall-europe.eu/
Article/379.
(45)  BEUC, CES en EEB, The European Green Deal must revitalise EU chemicals policy to protect European 
citizens and environment, 9 december 2010, alleen in het Engels.
(46)  Public Eye, Les gouvernements et la société civile disent non aux brevets sur les plantes et les animaux, 24 
oktober 2019, https://www.publiceye.ch/fr/news/detail/les-gouvernements-et-la-societe-civile-disent-non-
aux-brevets-sur-les-plantes-et-les-animaux.
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koolstofvoetafdruk van huishoudapparaten verminderen en de financiële last voor de 
gezinnen verminderen.47

4.4. PESTICIDEN EN CHEMICALIEN

Het Parlement heeft zijn werkzaamheden met betrekking tot de regulering van het 
gebruik van chemische stoffen en pesticiden voortgezet door onder meer een resolutie 
aan te nemen over het Europees initiatief inzake bestuivers, waarin wordt opgeroepen 
tot het vaststellen van bindende streefcijfers voor de vermindering van pesticiden 
(procedurefiche 2019/2803 RSP) en een resolutie waarin de Commissie wordt 
verzocht haar uitvoeringsverordening tot verlenging van de vergunning voor het in 
de handel brengen van producten die genetisch gemodificeerde soja bevatten, in te 
trekken (procedurefiche 2019/2828 RSP). Bovendien hebben het Parlement en de 
Raad op 19 december 2019 een informeel akkoord bereikt over de herschikking van 
de richtlijn Drinkwater, die tot doel heeft de toegang tot drinkwater voor alle Europese 
burgers te verbeteren en de transparantie over de prijs en de kwaliteit van leidingwater 
te vergroten (Europees Parlement, procedurefiche 2017/0332 COD).

(Vertaling)

(47)  Europese Commissie, The new ecodesign measures explained, oktober 2019, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_5889.
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