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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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