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"De werkgeversbijdrage en de ontwikkelingen in het arbeidsbestel" 
door Jef Van Langendonck 
De traditionele opdeling van de sociale bijdragen in een werkgevers- en een 
werknemersbijdrage heeft haar nut bewezen, vooral op het psychologische vlak. 
Maar zij heeft kwalijke gevolgen voor de ontwikkeling van de moderne systemen van 
sociale zekerheid. Zij maakte elke correcte vergelijking, en daardoor ook gelijke 
behandeling, onmogelijk tussen de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen. 
Zij staat ook een harmonisatie van de berekeningsbasis tussen sociale bijdragen en 
fiscale heffingen in de weg en verhindert elke evolutie in de richting van een 
progressieve sociale bijdrage. Tenslotte geeft zij aanleiding tot een politiek van 
verminderingen en vrijstellingen van werkgeversbijdragen, die strijdig is met het 
contributief karakter van de sociale verzekeringen. Hierdoor ondermijnt men de 
legitimiteit van proportionele uitkeringen volgens het vroegere loon en van het 
verschil in uitkeringshoogte tussen werknemers en zelfstandigen. Dit onderscheid, 
dat bovendien fictief is en dat leidt tot een even fictief begrip "brutoloon", moet in de 
toekomst verdwijnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Arbeidsherverdeling sociale bescherming" 
door Stijn Demeestere, Bart Elias, Willy Van Eeckhoutte, Eddy Omey en Anja 
Termote 
De bijdrage Arbeidsherverdeling en sociale bescherming kwam tot stand in het kader 
van een onderzoeksproject dat in opdracht en onder auspiciën van de Diensten van 
de Eerste Minister voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele 
aangelegenheden (D.W.T.C.) uitgevoerd werd onder de titel: Een hernieuwd pact 
tussen sociale zekerheid en tewerkstelling. 
In het kader van dit project wordt de invloed van de actueel vigerende 
socialezekerheidswetgeving op de werking van de arbeidsmarkt onderzocht. Een 
deelaspect hiervan wordt in deze bijdrage besproken, met name de vraag in welke 
mate het socialezekerheidsrecht is afgestemd op bepaalde vormen van 
arbeidsherverdeling s.l. (deeltijdse arbeid, loopbaanonderbreking, (halftijds) 
brugpensioen en contracten van bepaalde duur). Het is immers voor de hand liggend 
dat het succes van een aantal ‘atypische arbeidsvormen’ op de arbeidsmarkt 
alsmede de invloed van deze maatregelen op de werkloosheidsgraad mede zal 
beïnvloed worden door de sociale bescherming die men als werknemer binnen deze 
arbeidsvormen geniet. 
In de bijdrage wordt dan systematisch voor elke tak van de sociale zekerheid 
onderzocht of en in welke mate er knelpunten bestaan en dit in het licht van de 
intrede tot deze atypische tewerkstellingsvormen. Gepoogd wordt om zo een globale 
evaluatie te maken van de mate waarin het socialezekerheidsstelsel is afgestemd op 
de besproken tewerkstellingsvormen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



" Planning van het medische aanbod in de Franstalige Gemeenschap. Criteria - 
behoeftescenario's » 
door Denise Deliège 
Deze studie buigt zich over drie problemen: de « behoefte » aan geneesheren in 
2014 schatten (in de Franstalige Gemeenschap), het medische personeelsbestand in 
2004 berekenen en conclusies aanbrengen op het vlak van het « wenselijke » aantal 
nieuwe gediplomeerden in de geneeskunde. Zij steunt enerzijds op een schatting van 
het overaanbod en de evolutie van de behoeften, en anderzijds op de projectie van 
het personeelsbestand en de vertrekkers, rekening houdend met het sterftecijfer per 
leeftijd en per geslacht, in de Franstalige Gemeenschap. 
De weerhouden scenario's zijn: het overaanbod wordt geschat op 17%; de evolutie 
van de behoeften is gebaseerd op de bevolkingsvooruitzichten, de vergrijzing en de 
tendensen van de contacten geneesheer – inwoner (per inwoner); de toenemende 
vervrouwelijking van het medische korps, die 3,8 % bijkomend personeel zal vergen 
om hun geringere beroepsactiviteit te compenseren; tot slot de sterke stijging van het 
aantal vertrekkende geneesheren, vanaf 2012, gezien de sterke toename van het 
aantal gediplomeerden in de jaren '70. 
We moeten dus voorzien dat de behoeften, zonder een overaanbod, zouden kunnen 
stijgen met 21 tot 45%, dat gezien het overaanbod, en volgens voorzichtige 
hypotheses, het aantal actieve geneesheren (16.900 in 1994) twintig jaar later 
17.600 zou moeten bedragen, dat het overaanbod weggewerkt zou kunnen zijn 
tegen 2012-14, en dat het aantal nieuwe gediplomeerden dat nodig is (in de 
Franstalige G"emeenschap) 362 zou bedragen (2007-08), en vervolgens 450 (2009-
13), of ongeveer het verwachte aantal vertrekkers. 
In dit kader valt, als de Commissie het aantal toegelaten erkenningen na 2006 niet 
zou optrekken, te vrezen voor een tekort aan gediplomeerden! Misschien zal die 
situatie voldoende nijpend moeten worden om de actoren te laten instemmen met 
een correctie. Die correctie zou dan 10 tot 15 jaar vergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"De valorisatie van federale socio-economische databanken voor onderzoek 
naar armoede en sociale uitsluiting" 
door Katia Levecque en Jan Vranken 
Empirisch onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting gebeurt in België vanuit 
kwalitatief, maar vooral vanuit kwantitatief perspectief. Binnen deze kwantitatieve 
benadering laat zich de laatste jaren een tendens gevoelen waarbij steeds meer 
wordt gekozen voor onderzoek op basis van bestaand gegevensmateriaal. Hierbij 
stelt zich de vraag of de geraadpleegde databanken effectief wel alle nodige en/of 
gewenste informatie bevatten en of zij voldoende waarborgen bieden op het vlak van 
kwaliteit, volledigheid, doorzichtigheid, en eventueel ook vergelijkbaarheid. In dit 
artikel gaan we na of en in welke mate de bestaande federale socio-economische 
databanken voor onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting aan deze 
datavereisten voldoen. Algemeen blijkt dat zowel de wetenschappelijke als de 
administratieve federale gegevensbanken gekenmerkt worden door een aantal 
belangrijke mogelijkheden en tekorten. De belangrijkste meerwaarde van 
wetenschappelijke gegevensbronnen is dat ze een multi-aspectuele benadering van 
armoede, en eventueel ook van sociale uitsluiting, binnen het bereik brengen. Hun 
voornaamste beperking is dat armen en sociaal uitgeslotenen steeds onvoldoende 
vertegenwoordigd zijn en dat de non-respons bij achtergestelde groepen meestal 
onaanvaardbaar groot is. Onderzoek op basis van administratieve gegevens heeft 
minder met dergelijke non-respons te kampen, maar het beeld dat het van armoede 
oplevert is dan weer vrij reductionistisch. De grote uitdaging voor het Belgisch 
armoedeonderzoek op basis van bestaand kwantitatief gegevensmateriaal is om de 
–in grote mate complementaire- tekorten van wetenschappelijke en administratieve 
gegevensbanken op te vangen, bijvoorbeeld door ze onderling te koppelen. Op die 
manier kan de onderzoekspotentie van de verschillende bestaande 
gegevensbronnen ten volle benut worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onderzoeksprojecten 
 

 
 
LOPEND ONDERZOEK 
 

 
Titel van het onderzoek : 
Gemeentelijk gezinsbeleid anno 1999  
Instelling : 
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen (BGJG) 
Troonstraat 125 – 1050 Brussel 
Contactpersoon : 
Fons DE NEVE  
Opdrachtgever : 
BGJG 
Looptijd van : 
mei 1999 tot februari 2000 
Doelstelling en onderzoeksmethode 
Via een schriftelijke enquête bij alle gemeentebesturen in Vlaanderen en Brussel (n = 
327) een stand van zaken opmaken van het gemeentelijk gezinsbeleid eind juni anno 
1999 en dit met het oog op het formuleren van voorstellen tot verbetering ten aanzien 
van de nieuwe gemeentebestuurders  
 

 
 
Titel van het onderzoek : 
Vormen en trajecten van armoede in de Europese Unie  
Promotor : 
Prof. Dr. Jan Vranken 
Instelling : 
UFSIA, Centrum voor Armoede, Sociale Uitsluiting en Minderheden (CASUM) 
Prinsstraat 14 – 2000 Antwerpen 
Contactpersoon : 
Caroline DEWILDE  
Opdrachtgever : 
eigen middelen UFSIA  
Looptijd van : 
1 januari 2000 tot eind 2002, met twee jaar verlengbaar 
Doelstelling en onderzoeksmethode  

1. Het identificeren van vormen en patronen van armoede in een aantal 
Europese landen  

2. Onderzoeken onder welke omstandigheden de beweging in en uit armoede-
situaties wordt bepaald door belangrijke "triggers" en welke rol vormen van 
sociale uitsluiting in deze dynamiek spelen?  

3. Het onderscheid bepalen tussen belangrijke, oorzakelijke factoren en de 
meer incidentele variabelen.  

4. Onderzoeken of de dynamiek van armoede en sociale uitsluiting afhankelijk is 
van het type welvaartsstaat (Esping-Andersen) ?  

• Longitudinaal onderzoek van het European Community Household Panel  
 

 
 



Titel van het onderzoek : 
Follow-up studie naar prognostische en etiologische determinanten van 
beroepsgebonden lage rugpijn. 
Promotor : 
Prof. G. MOENS 
Instelling : 
IDEWE Afdeling onderzoek 
Interleuvenlaan 58, B – 3001 LEUVEN 
Contactpersoon : 
Prof. G. MOENS 
Opdrachtgever : 
DWTC 
Looptijd van : 
1/10/1999 tot 30/9/2003 
Doelstelling en onderzoeksmethode 
Prospectieve studie waarbij een groep van 1.000 klachtenvrije werknemers (jonger 
dan 30 jaar) gedurende 2 jaar zal opgevolgd worden. Daarbij zal extra aandacht 
gaan naar de rol van persoonsgebonden factoren, psycho sociale en fysische 
werkbelasting in het ontstaan van chronische  
 

 
 
Titel van het onderzoek : 
Ziekteverzekering, mutualiteiten en artsen in Antwerpen tijdens het interbellum. 
Promotor : 
W. STEENHAUT, P. VERBRUGGEN 
Onderzoeker : K.J. VAN ACKER 
Instelling : 
AMSAB 
Bagattenstraat 174 – 9000 GENT 
Contactpersoon : 
K.J. VAN ACKER 09/2240079 of 03/4570408 
Opdrachtgever : 
W. STEENHAUT 
Looptijd tot : 
midden 2000 
Doelstelling en onderzoeksmethode 
De ziekteverzekering heeft een sterke ontwikkeling gekend tijdens het interbellum. 
Toch is er relatief weinig gepubliceerd geweest over mutualiteiten en 
artsenverenigingen tijdens deze periode. Het doel van de studie is aan de hand van 
archieven en gepubliceerde gegevens, een beeld te verkrijgen van de structuur van 
de ziekteverzekering, van de mutualiteiten, van de artsenverenigingen en van de 
verhoudingen tussen beide in het arrondissement Antwerpen tijdens het interbellum. 
De beperking tot Antwerpen is verantwoord omdat uit andere documenten blijkt dat 
Antwerpen op dit gebied representatief was voor het grootste deel van het  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONDERZOEKSRESULTATEN 
 

 
 
Titel van het onderzoek: 
Planning van het medische aanbod in de Franstalige Gemeenschap: criteria en 
behoeftescenario's. 
Onderzoekers: 
DELIEGE Denise 
Instelling: 
Université Catholique de Louvain 
Opdrachtgever: 
Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele 
Aangelegenheden (DWTC). 
Het toekomstige aantal geneesheren schatten. Deze vooruitzichten vergelijken met 
schattingen van de behoefte aan geneesheren. 
Methode:  

• Voorspelling van het personeelsbestand op basis van het sterftecijfer van de 
geneesheren per leeftijd en geslacht in de Franstalige Gemeenschap.  

• Schatting van het overaanbod.  
• Schatting van de belangrijkste parameters voor de evolutie van de behoeften.  

Resultaten van het onderzoek: 
Zie het artikel dat is verschenen in ditzelfde nummer. 
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