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«De financiële vallen in België. Overzicht van de werkloosheidswetgeving, van 
het specifieke institutionele karakter en studies van modelgevallen» 
door Isabelle De Greef  
Deze studie is gewijd aan de financiële vallen waarmee de Belgische werklozen 
geconfronteerd worden. De financiële vallen worden gedefinieerd als situaties waarin 
de overgang van werkloosheid naar arbeid zich vertaalt in een lichte financiële winst 
of een financieel verlies. 
In het eerste deel maakt de studie een kritische inventaris op van de wettelijke en 
reglementaire bepalingen die een rol spelen in de problematiek van de financiële 
vallen. Het gaat om de reglementering inzake de werkloosheidsvergoeding, om de 
fiscaliteit van de werkloosheidsuitkeringen en om de voorwaardelijke toekenning van 
sociale voordelen. 
Naast de kloof tussen de werkloosheidsuitkering en het loon, benadrukt de studie de 
belangrijke rol van de kosten (rechtstreeks en onrechtstreeks) van een hervatting van 
de arbeid in het ontstaan van financiële vallen. 
Deel twee van de studie heeft betrekking op de analyses van modelgevallen. Deze 
analyses vormen, op basis van de financiële gevolgen van de overgang van 
werkloosheid naar tewerkstelling, een inventaris van de categorieën huishoudens die 
kans maken geconfronteerd te worden met de financiële vallen. 
Op basis van de wetgevende aspecten en de resultaten en kritieken van de 
simulaties van modelgevallen, worden in de conclusie van de studie verschillende 
denkpistes naar voor gebracht over het economische beleid dat moet worden 
aangewend om de financiële vallen te verminderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Het debat over de federalisering van de sociale zekerheid in Belgie : spiegel 
van de wil tot samenleven?» 
door Johanne Poirier en Steven Vansteenkiste 
In dit artikel schetsen een Vlaamse specialist in Belgisch en Europese 
socialezekerheidsrecht, en een constitutionnaliste uit Québec, een portret van de 
Belgische sociale zekerheid met het oog op het situeren van het debat over een 
mogelijke bevoegdheidsoverdracht naar de Gemeenschappen. Ze beginnen met een 
schets van de algemene juridische en historische context, waarbij stilgestaan wordt 
bij het begrip sociale zekerheid, de geschiedenis ervan in België, de administratieve 
organisatie en de financiering ervan. Voorts wordt een analyse gemaakt van de 
impact die de opeenvolgende fases in de staatshervorming hebben gehad op de 
sociale zekerheid. De auteurs geven een overzicht van de belangrijkste argumenten 
die voor- en tegenstanders hanteren wanneer het gaat om een eventuele 
communautarisering van bevoegdheden inzake sociale zekerheid. De analyse wordt 
verdergezet in een rechtsvergelijkende context. Daarbij wordt de 
bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid in vijf andere federale staten 
beschreven en wordt de vraag gesteld of uit de buitenlandse ervaring een algemeen 
model van bevoegdheidsverdeling kan afgeleid worden. Ook de impact van de 
Europese Unie op de wijze waarop de lidstaten hun sociale zekerheid intern 
organiseren wordt in de beschouwing meegenomen. Tenslotte maken de auteurs 
een aantal beschouwingen over de symboolwaarde die de sociale zekerheid krijgt in 
samengestelde staatsvormen, vooral in multinationale staten die geconfronteerd 
worden met sterke middelpuntsvliedende krachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"De verzekerbaarheid: een stap in de richting van een veralgemening van de 
sociale dekking" 
door Ghislaine Julémont 
De verzekering voor geneeskundige verzorging onderging in 1997 een belangrijke 
hervorming van de voorwaarden voor openstelling, toekenning en behoud van het 
recht, en voor de tegemoetkoming van de verzekering. Deze hervorming was gericht 
op de veralgemening van de sociale dekking tot de minstbedeelde groepen. 
Deze hervorming doet enkele vragen rijzen. Daarvan is de vraag naar de naleving 
van de principes van sociale verzekering en interpersoonlijke solidariteit, waarop ons 
sociale zekerheidsstelsel gebaseerd is, van zeer groot belang. Terwijl de hervorming 
van de verzekerbaarheid zich op deze principes beroept, wijkt ze ervan af door dat 
van de universele dekking te laten oprukken, niet langer gekoppeld aan de sociale 
bijdrage, maar wel aan de hoedanigheid van in België verblijvende persoon. In de 
praktijk tekent deze vernieuwing een reëel succes op, vermits zij heeft toegelaten het 
aantal niet verzekerde personen voor geneeskundige verzorging terug te brengen tot 
minder dan 0,5 % van de totale bevolking op 31 december 1998. 
Wat betreft de financiële toegankelijkheid van de verzorging is het zo dat, hoewel de 
uitbreiding tot andere groepen van de verhoogde tegemoetkoming voor WIGW's 
positieve resultaten kende, zij tot onverwacht gevolg heeft gehad dat de ongelijkheid 
ten opzichte van de verzorging toenam in plaats van te verminderen. De 
zelfstandigen zijn daarvan de grootste slachtoffers, om redenen die intern zijn aan 
hun corporatistisch stelsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Het verlies van de verhoogde wezenbijslag in geval van samenwonen of 
hertrouwen van de langstlevende ouder: onbillijk, maar geen discriminatie -
Commentaar bij het arrest van het Arbitragehof van 9 oktober 1997" 
door Alain Vanclooster 
Een weeskind kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de verhoogde 
kinderbijslag voor weeskinderen, "wezenbijslag" genoemd. Indien de langstlevende 
vader of moeder echter een huwelijk aangaat of een huishouden vormt, gaat het 
recht op de verhoogde wezenbijslag verloren en wordt enkel nog de gewone 
kinderbijslag toegekend. De wet beschouwt het nieuwe huwelijk of huishouden van 
de langstlevende ouder zonder meer als een beletsel voor de toekenning van de 
verhoogde wezenbijslag. 
Het Arbitragehof heeft in het arrest van 9 oktober 1997 geoordeeld dat er geen 
sprake is van discriminatie. Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Arbitragehof 
om na te gaan of een stelsel van sociale zekerheid al dan niet rechtvaardig is in zijn 
geheel. Het Hof mag dus niet nagaan of een stelsel dat rekening zou houden met het 
gezinsinkomen rechtvaardiger zou zijn dan het bestaande wettelijke 
verzekeringsstelsel dat een gelijk bedrag toekent aan elke rechthebbende die de 
wettelijke voorwaarden vervult. De kerngedachte van de motivering luidt als volgt: 
"aangezien de bijdragen worden verhoogd als gevolg van het overlijden van één van 
de ouders, ongeacht de economische situatie waarin het overlijden de minderjarige 
wees plaatst, is het niet onredelijk die verhoging in te trekken, indien de overlevende 
ouder een nieuw huishouden vormt, zonder rekening te houden met de economische 
gevolgen van die gebeurtenis." 
Toch kunnen we vaststellen dat het Arbeidshof van Brussel - met handen en voeten 
gebonden aan het arrest van het Arbitragehof - zijn frustratie niet onder stoelen of 
banken heeft gestopt en in zijn arrest van 17 december 1998 duidelijk uiting geeft 
van een dissenting opinion. 
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Titel van het onderzoek : 
Op zoek naar een multi-aspectuele Europese armoedenorm. Luik : niet financiële 
aspecten. 
Promoter : 
J. Vranken, F. De Keulenaer 
Instelling : 
OASES (CASUM / SWW) 
Grote Kauwenberg 18 – 2000 Antwerpen 
Contactpersoon : 
Femke De Keulenaer – tel.: 03/220.43.32 
Opdrachtgever : 
Kabinet van de Minister van Begroting, Maatschappelijke integratie en Sociale 
Economie 
Looptijd van : 
1/12/1999 tot 30/06/2000 
Doelstelling: 
De opzet van dit project is het ontwikkelen van een samengestelde indicator, die kan 
gebruikt worden voor het identificeren van toestanden van sociale uitsluiting en 
armoede in een Europese vergelijkende context. 
 

 
 
Titel van het onderzoek : 
Traps and springboards in European minimum income systems 
Promotor : 
Ides Nicaise 
Instelling : 
HIVA - C. Van Evenstr. 2E - 3000 Leuven 
Contactpersoon : 
I. Nicaise – tel.: 016/32.33.37 
Opdrachtgever : 
Europese Commissie D.G. V 
Looptijd van : 
1/1/2000 tot 31/12/2000 
Doelstelling en onderzoeksmethode : 
Vergelijkend onderzoek naar de mechanismen van integratie en uitsluiting verbonden 
aan diverse Europese stelsels van minimuminkomen. 
Comparatief statistisch onderzoek, literatuurstudie en casestudies in vier landen 
(België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Griekenland). 
 

 
 
Thema van het onderzoek: 
Studie dementie 
Promotoren: 
Professoren F. Buntinx (Leuven) en O. Fontaine (Luik) 
Instellingen: 
Katholieke Universiteit Leuven - Oude markt 13 - 3000 Leuven 
Université libre de Liège - Place du 20 août 7 - 4000 Liège 



Contactpersonen: 
F. Buntinx - tel. 016/33.74.93, M. Ylieff - tel. 04/225.87.54 
Opdrachtgever: 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Duur: 
van 1/10/1999 tot 31/12/2002 
Doelstellingen en methodes van het onderzoek: 
Een kwalitatief hoogstaand verzorgings- en bijstandsaanbod bepalen voor demente 
personen en hun omgeving; afdoende tegemoetkomingsmodaliteiten uitwerken voor 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
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