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1. INLEIDING

In december 1999 gaf Minister Johan Vande Lanotte het Centrum voor Sociaal
Beleid de opdracht om een krachtig en jaarlijks toepasbaar meetinstrument te ont-
wikkelen voor de meting van armoede op basis van inkomen, dat beleidsrelevante
gegevens zal opleveren.

Dit artikel vormt een neerslag van de beleidsaanbevelingen die het Centrum voor
Sociaal Beleid meent te kunnen formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van
een Europese armoedenorm.

De aanbevelingen (en argumenten) worden gegroepeerd rond ten eerste, de metho-
de om een armoedelijn vast te stellen; ten tweede, de randvoorwaarden bij het bepa-
len van het beleidsmatig na te streven armoedepeil en ten derde, de criteria voor de
meting van de performantie van het sociaal beleid terzake.

2. CRITERIA VOOR EEN EUROPESE ARMOEDENORM

2.1. WAT IS ARMOEDE ?
In het verslag van de Commissie van de Europese Gemeenschap betreffende de
strijd tegen armoede worden armen gedefinieerd als : ‘‘personen of gezinnen wier
middelen zo ontoereikend zijn dat zij uitgesloten zijn van de minimaal aan-
vaardbare leefpatronen in de lidstaat waarin zij leven.’’ Deze en vergelijkbare
definities (zie o.m.Townsend 1979). impliceren dat armoede niet eenduidig bepaald
kan worden, omdat het begrip wezenlijk relatief, gradueel en multidimensioneel is,
en daarom gekenmerkt wordt door een grote ambiguïteit. Bij het ontwerpen van
een armoedenorm zal men met deze ambiguïteit moeten rekening houden en haar
overstijgen.

De armoede is relatief omdat zij gedefinieerd wordt in verhouding tot het algemeen
welvaartspeil van een land of een bevolkingsgroep op een bepaald ogenblik in de
tijd. Armoede is relatief vanuit twee opzichten. Ten eerste, wat beschouwd wordt
als de minimaal aanvaardbare leefpatronen hangt in grote mate af van de gangbare
levensstijl van een gemeenschap en zodoende van het niveau van sociale en econo-
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mische ontwikkeling. Ten tweede, zullen de middelen die nodig zijn om zulke mini-
male levensstandaard te bereiken verschillen tussen samenlevingen. Het is zinloos te
zoeken naar een absolute norm die ons toelaat exact de inhoud van de armoede te
bepalen, voor alle landen en alle momenten in de tijd. Anderzijds moet ook verme-
den worden om het relatieve karakter van het armoedebegrip al te sterk te bena-
drukken en zodanig te verruimen, dat verwarring kan ontstaan tussen armoede en
inkomensongelijkheid; dit heeft een inflatie van het aantal armen en ongeloofwaar-
digheid van de armoedenorm tot gevolg. Indien de armoedenorm te breed wordt
dan zou men in navolging van het verslag van de OECD, ‘‘Income Distributions in
OECD Countries, Paris 1995) beter spreken van de ‘‘laagste inkomens’’ i.p.v. ‘‘de
armen’’. 

De armoede is gradueel, zij heeft betrekking op vaak zeer uiteenlopende toestan-
den. Men moet een onderscheid maken tussen bestaansonzekeren (huishoudens
levend in moeilijke financiële omstandigheden, maar die (nog) niet uitgesloten zijn
van de minimale leefpatronen), de eigenlijke armen (waar de toestand van ontoerei-
kendheid vérgaand is), en de infra-marginalen (mensen die volkomen buiten ons
maatschappelijk bestel staan, bijvoorbeeld de daklozen). 

De armoede is meer-dimensioneel. Armoede bestaat niet alleen uit een inkomenste-
kort, maar is een cumulatieve deprivatie op gebied van inkomen, huisvesting,
onderwijs, gezondheid, m.a.w. een niet-participatie aan de dominante waarden van
onze samenleving op verschillende domeinen.

En tenslotte moet de tijdsdimensie van de armoede worden onderstreept : arm zijn
gedurende enkele maanden is minder problematisch dan arm zijn gedurende jaren.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen : armoede van korte duur bij-
voorbeeld ten gevolge van een plots inkomensverlies dat eerder conjunctureel van
aard is en lange termijn of structurele armoede te wijten aan een substantiële aantas-
ting van de sociaal-economische positie van een huishouden waardoor het inko-
menstekort een permanent karakter krijgt. De fasen van de levensloop spelen hierbij
een grote rol. Longitudinaal onderzoek waarbij men aan de hand van de paneltech-
niek dezelfde huishoudens gedurende opeenvolgende jaren bevraagt kan meer
inzicht geven in de aard, de oorzaken en de duur van armoede.

Omwille van de hierboven beschreven karakteristieken van de armoede, is het
wetenschappelijk niet mogelijk om één geldige en exacte armoedegrens te bepalen.
De hoogte van deze grens, en dienovereenkomstig het aantal armen hangt af van
een brede dan wel restrictieve opvatting van het begrip armoede. Een geloofwaar-
dige en politieke aanvaardbare armoedenorm zal wellicht vereisen dat voor een eer-
der restrictieve opvatting gekozen moet worden.

262



NAAR EEN EUROPESE ARMOEDENORM : AANBEVELINGEN

Bij de armoedemeting zelf dient in acht te worden genomen dat :
sommige armoedelijnen te hoog zijn;
en dat in de empirische armoedemeting vaak geen rekening wordt gehouden met

drie zaken : niet-geldelijke bijkomende voordelen, eigen inkomen in natura of uit
zwart werk, een eigen woning. Bovendien zijn de genoemde elementen verschil-
lend in de onderscheiden landen. Een burger beneden de armoedelijn in een land
met uitgebreide collectieve voorzieningen (onderwijs, gezondheid, sociaal-culturele
diensten) zal beter af zijn dan een burger beneden de armoedelijn in een ander land
zonder deze diensten. Met dit alles zal rekening moeten worden gehouden om de
geloofwaardigheid van de armoedenorm te vrijwaren.

Uit deze toelichting van het begrip armoede volgt dat bij de overgang van een aca-
demische analyse naar een beleidsconcept volgende overwegingen gelden
betreffende het te ontwerpen meetinstrument :

het zal nooit volmaakt zijn
het moet een inflatie van het aantal armen voorkomen door een veeleer restrictie-

ve operationalisering van het armoedebegrip
het moet steunen op een consensus.

2.2. EEN OVERZICHT VAN BESTAANDE MONETAIRE ARMOEDENORMEN

In de literatuur wordt een groot aantal wetenschappelijke methoden voor de bepa-
ling van minimuminkomensgrenzen voorgesteld. Globaal kunnen deze in vijf typen
worden onderverdeeld : de wettelijke methode, de relatieve methode, de voedsel-
quote-methode, de subjectieve methoden en de budgetmethode. Het dient vooraf
gezegd, dat geen enkele van deze methoden exclusief geldig is.

2.2.1. De wettelijke methode
Bij de wettelijke, beleidsmatige of politieke methode wordt als armoedelijn een
minimum inkomen gehanteerd dat, officieel of impliciet, in een sociale of fiscale
wetgeving gehanteerd wordt (bv. het bestaansminimum in België, de algemene bij-
standsnormen in Nederland). 

Het voordeel van deze methode is dat zij een zeer exacte armoedelijn oplevert die
dicht bij een absoluut minimum staat, en de via politieke weg gevestigde mening
over de armoede weergeeft. Omdat het bestaansminimum het inkomen is dat gega-
randeerd wordt aan iedere Belg, lijkt dit op het eerste gezicht een goede kandidaat
voor een (politiek gevalideerde) armoedenorm. Dit is echter niet zonder meer van-
zelfsprekend. 
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Nadeel : het niveau van het bestaansminimum is immers het resultaat van incremen-
tele politieke besluitvorming, zonder garantie dat het voldoende is om uit de armoe-
de te blijven. De wettelijke methode veronderstelt precies wat men moet bewijzen,
namelijk dat het in de wet voorziene peil beantwoordt aan een reële sociale behoef-
te. Om het sociale zekerheids- en armoedebeleid te kunnen beoordelen, is het dan
ook onlogisch om een norm te hanteren die juist werd afgeleid uit het feitelijk
gevoerde beleid. De evaluatie van de sociale performantie vergt een onafhankelijke
inkomensnorm.

2.2.2. De relatieve of statistische methode
De relatieve methode definieert het minimuminkomen in percentage van een
macro-economische grootheid, bijvoorbeeld het nationaal inkomen per hoofd, het
gemiddeld of mediaan beschikbaar gezinsinkomen, het equivalent beschikbaar
gezinsinkomen (d.w.z. rekening houdend met gezinssamenstelling door middel van
equivalentieschalen). Deze methode wordt het meest toegepast in internationaal
vergelijkend onderzoek (OECD, 1976; Commissie van de EG, 1981; O’Higgins en
Jenkins, 1990; Eurostat, 1990; Hagenaars, e.a. 1994; Cantillon, 1996; Eurostat 1997)

Voordeel van deze methode is dat zij een zeer exacte armoedelijn oplevert die een
internationale vergelijking vergemakkelijkt. Nadeel is echter dat de keuze van het
percentage (40%, 50% of 60% van het gemiddelde of mediane equivalent gezinsinko-
men) en van de equivalentieschaal in grote mate arbitrair blijft. Afhankelijk van het
peil waarop dit percentage wordt vastgesteld, zal het aantal armen veeleer hoog of
veeleer laag zijn. Vooral de weerhouden equivalentieschaal, vlak of steil oplopend,
vermindert of vermeerdert het aantal armen, in het bijzonder onder de grote gezin-
nen. 

Concreet werd tot op heden vooral gekozen voor 50 percent van het gemiddelde of
mediane equivalente inkomen. Recent werd door Eurostat een norm van 60 percent
van het mediane inkomen naar voren geschoven (Mejer, 2000). Tot begin jaren
negentig was de meest toegepaste equivalentieschaal in onderzoek van of door
Eurostat degene die door de OESO (1982) was voorgesteld, waarbij de volgende
gewichten werden gehanteerd : 1.00 voor een eerste volwassene, 0.7 voor een bij-
komende volwassene en 0.5 voor kinderen. In onderzoek op basis van de Luxem-
bourg Income Study werd vaak een equivalentieschaal gehanteerd die gelijk was aan
de vierkantswortel van het aantal gezinsleden. Op voorstel van Hagenaars e.a.
(1994) wordt nu vooral de zogenaamde aangepaste OESO-schaal gebruikt, waarbij
de gewichten zijn : 1.00 voor een eerste volwassene, 0.5 voor een bijkomende vol-
wassene en 0.3 voor kinderen. (In de praktijk ligt de laatste dicht bij de vierkants-
wortel-equivalentieschaal.)

Armoedenormen berekend volgens de relatieve methode hebben als kenmerk dat zij
‘‘welvaartsvast’’ zijn, dat wil zeggen een stijging van het gemiddeld inkomen (gecor-
rigeerd voor veranderingen in de gezinsgrootte) leidt direct tot een even grote stij-
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ging van de armoedenormen. Bij een algemene toename van de welvaart, waarbij de
inkomens van alle huishoudens met hetzelfde percentage stijgen, zal de armoede
zoals gemeten met de relatieve normen altijd op hetzelfde niveau blijven. Men zou
daarom kunnen zeggen dat de relatieve normen niet zozeer de armoede meten, dan
wel een bepaald aspect van de inkomensongelijkheid, m.n. hoeveel mensen zitten
er in de ‘‘onderste staart’’ van de inkomensverdeling. Dit neemt niet weg dat de evo-
lutie van de omvang van die ‘‘onderste staart’’ een relevante indicator kan zijn om
na te gaan hoe maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsingrepen de positie van
de meest kwetsbare inkomensgroepen hebben beïnvloed. Het voordeel van dit type
armoedelijn is, dat zij toelaat om op een betrouwbare manier over de tijd heen (bin-
nen één land, maar ook in internationaal vergelijkend perspectief), veranderingen
en verschillen in de omvang en de samenstelling van de groep armen (of eerder lage
inkomensgroep) te meten. 

Samengevat : gemakkelijk toepasbaar omdat ook internationaal afspraak bij wijze
van consensus mogelijk is; reeds in gebruik. Evenwel : arbitrair (waarom 50%), meet
veeleer inkomensongelijkheid dan armoede, technisch vertekening door de equiva-
lentieschalen.

2.2.3. De voedselquote-methode
Voedselquote-armoedelijnen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat gezinnen die
eenzelfde aandeel van hun inkomen spenderen aan levensnoodzakelijke benodigd-
heden (voeding, kleding, verwarming), even welgesteld zijn. Deze methode wordt
gebruikt door Statistics Canada om hun zogenaamde Low Income Cut-Offs (LICOs)
te construeren (Wolfson en Evans, 1989; Wolfson, e.a.,1990). De procedure is als
volgt.

Deze methode stoelt op de zogenaamde Engel-curves, die het (dalende) verband
weergeven tussen de proportionele uitgaven aan noodzakelijkheden (voedsel, kle-
ding, onderdak) en het gezinsinkomen. Op basis van deze curves worden de inko-
mensniveaus berekend, waarop gezinnen 20 procentpunten méér aan levensnood-
zakelijke benodigdheden uitgeven dan het gemiddelde gezin; dit zijn de LICOs.

Deze methode kent een aantal technische nadelen (zie Wolfson en Evans, 1989).
Een fundamenteel probleem in de context van armoedemeting is, dat de bepaling
van de cutt-off proportie om de inkomensdrempels te bepalen in grote mate arbi-
trair is. 
In feite, blijkt deze methode eerder nuttig te zijn voor het schatten van equivalentie-
schalen in plaats van voor het bepalen van armoedelijnen. Deze schattingen zijn
over het algemeen vrij aanvaardbaar.

Recente voorstellen van een commissie voor een herziening van de berekening van
de officiële armoedenorm in de VS zijn te beschouwen als een variant op de voed-
selquote- methode (Citro, e.a., 1995). In 1964 was deze norm ingesteld op basis van
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een hybride budgetmethode (zie onder), en sindsdien alleen aangepast op basis van
de index van de consumptieprijzen. De commissie beveelt aan om voor een referen-
tie type huishouden (2 volwassenen + 2 kinderen) de feitelijke mediane uitgaven
voor levensnoodzakelijke goederen (voedsel, kleding en onderdak) te bepalen. De
armoedelijn voor dit gezinstype wordt berekend door hiervan een percentage te
nemen, en daar een beetje bij op te tellen om de overige uitgaven te dekken. Voor
andere huishoudtypes zou de armoedelijn berekend moeten worden door middel
van vaststaande equivalentiefactoren. Ieder jaar zou de armoedelijn herberekend
moeten worden volgens deze methode; door middel van glijdende gemiddeldes zou-
den fluctuaties afgevlakt worden. Omdat de uitgaven voor voedsel, kleding en
onderdak minder snel stijgen dan de totale uitgaven, zou de evolutie van de armoe-
delijn zich ergens tussen absoluut (koopkrachtvast) en relatief (welvaartsvast) bevin-
den.

2.2.4. De subjectieve methode
De zogenaamde subjectieve inkomensmethode construeert een armoedelijn op
grond van schattingen van de bevolking zelf, omtrent een noodzakelijk minimumin-
komen per type van huishouden (Van Praag, e.a., 1982; Muffels, e.a., 1990, Deleeck,
e.a., 1992). In concreto werkt zij als volgt. Aan respondenten in een steekproef
wordt de vraag gesteld : ‘‘Hoe groot moet volgens U, voor uw huishouden het netto
maandelijks inkomen, alles inbegrepen, minstens zijn om juist (net) rond te komen
(de eindjes aan elkaar te knopen)?’’ De antwoorden op deze vraag (het ‘‘noodzake-
lijk inkomen’’) blijken sterk te stijgen naargelang het feitelijk inkomen van gezinnen
hoger ligt. Om overdreven hoge antwoorden van welgestelde huishoudens uit te
schakelen, wordt alleen gekeken naar de bedragen genoemd door mensen in een
‘‘budgettaire balanssituatie’’, d.w.z. op de rand van de bestaansonzekerheid.

Vanuit een sociaal standpunt bekeken is deze methode de meest democratische
omdat zij precies aan de samenleving zelf overlaat te bepalen waar de armoede
begint. Vergeleken met de wettelijke en de relatieve methoden resulteert de subjec-
tieve methode in sociaal realistischer inkomensgrenzen, omdat deze gebaseerd zijn
op de oordelen van de bevolking. Men zou kunnen stellen dat de subjectieve gren-
zen geworteld zijn in de dagdagelijkse ervaringen van gezinnen bij het beheren van
hun budget. Een nadeel is echter dat verschillende respondenten een verschillende
levensstandaard als minimaal zien, en dat niet altijd duidelijk is welke omstandighe-
den en budgetposten zij in aanmerking nemen bij het beantwoorden van de vraag
naar het ‘‘noodzakelijk inkomen’’. 

In de praktijk blijken subjectieve inkomensgrenzen eerder hoog uit te vallen. Ook
kunnen zij van het ene jaar op het andere vrij sterk verschuiven. Er zijn aanwijzin-
gen dat kleine veranderingen in de formulering van de vraag naar het ‘‘noodzakelijk
inkomen’’ tamelijk grote effecten kunnen hebben op het niveau van de resulterende
inkomensgrens.
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2.2.5. De budgetmethode
De budgetmethode is de oudste, en in zekere zin ook de meest voor de hand liggen-
de methode om inkomensgrenzen vast te stellen. De budgetmethode begint met de
opstelling van een lijst of ‘‘korf’’ van goederen en diensten waarvan het verbruik
strikt noodzakelijk geacht wordt. Het grote voordeel van budgetnormen is hun zeer
concrete karakter : het is volledig duidelijk wat zij inhouden, en welke concrete
levensstandaard zij toelaten. Nadeel is, dat de samenstelling van de korf een moeilij-
ke en in zekere mate zelfs willekeurige aangelegenheid blijft. Volgens critici worden
de opgestelde minimumbudgetten altijd beïnvloed door de feitelijke levensstan-
daard en levenswijze in een bepaald land en tijdvak, en komen er altijd waardeoor-
delen (van de experten) te pas bij de keuze van wat wel en wat niet opgenomen
wordt in de korf. 

De budgetmethode werd officieel aangewend in de VS (sinds 1964) en in Duitsland.
In de VS werd enkel een voedselpakket samengesteld; om de armoedelijn te bepa-
len werd de kostprijs van dit pakket vermenigvuldigd met een coëfficient van drie.
In Duitsland wordt het minimum bepaald als de totale kostprijs van een globaal goe-
derenpakket. 

In veel gevallen steunen budgetnormen op gegevens over de feitelijke uitgaven van
gezinnen. In dat geval komen zij dicht bij de voedselquote methode, in de variant
voorgesteld door Citro e.a. (1995), voor de Amerikaans officiële armoedenorm. 

2.3. CRITERIA VOOR EEN EUROPESE ARMOEDENORM

Een Europese armoedenorm zou aan drie criteria moeten voldoen :
Aanvaardbaar voor een breed publiek.

Dit betekent dat de methode (althans in zijn grote lijnen) begrijpelijk moet zijn.
Tevens moet zij een zekere intuïtieve validiteit hebben. Dit houdt waarschijnlijk in
dat zij in zekere mate moet verwijzen naar een absoluut begrip van armoede, of
meer precieser, armoede als het onvermogen om in basisbehoeften te voorzien.

Statistische uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid.
De nodige gegevens moeten voorhanden zijn. Tevens moet de methode betrouw-
baar zijn, d.w.z. de resultaten mogen niet onderhevig zijn aan onvoorspelbare of
onverklaarbare fluctuaties. 

Relevant als doel voor beleid.
Vermindering van de armoede gemeten volgens de norm moet een realistisch
beleidsdoel zijn.
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De vijf methoden die zojuist genoemd zijn, kunnen we als volgt beoordelen op de
drie criteria.

Methode Publieke aanvaard- Statistische uitvoer- Beleidsmatige
baarheid baarheid relevantie

Wettelijk Hoog Laag Dubbelzinnig

Relatief Laag Hoog Dubbelzinnig

Subjectief Hoog Onbetrouwbaar Laag

Voedselquote Wellicht hoog Te onderzoeken; Wellicht hoog
middellange termijn

Budget Hoog Te onderzoeken; Wellicht hoog
lange termijn

Toelichting :

De wettelijke grens is politiek gevalideerd, en is daardoor wellicht aanvaardbaar
voor een breed publiek. Als beleidsmatig doel is de grens dubbelzinnig, omdat zij
tegelijk doel en instrument van het sociaal beleid zou zijn. In EU perspectief kan zij
moeilijk toegepast worden, daar een wettelijk bestaansminimum ontbreekt in vele
landen van de EU. Andere wettelijke minima vervullen een verschillende rol binnen
de sociale zekerheids- of fiscale systemen, en zijn daarom onvergelijkbaar tussen lan-
den.

Vanwege de willekeurige keuze van het niveau heeft de relatieve grens als methode
eerder een lage publieke aanvaardbaarheid. In de rijkere EU-landen kunnen de
bedragen wel acceptabel zijn, daar zij veelal in de buurt van het wettelijk minimum
liggen. In armere EU-landen kunnen de bedragen echter als te laag worden ervaren.
Als beleidsmatig doel is deze grens dubbelzinnig, o.a. omdat ze veeleer dan armoede
ongelijkheden meet (zie ook verder). Zij heeft echter het unieke voordeel boven
alle andere methoden dat zij zeer gemakkelijk uitvoerbaar is. 

Omdat zij steunt op de oordelen van de bevolking geniet de subjectieve methode
een zekere publieke acceptatie. In de toepassing blijkt zij echter onbetrouwbaar :
tussen landen en ook tussen verschillende tijdstippen in hetzelfde land fluctueren
de subjectieve grenzen op onverklaarbare wijze. Dit laatste maakt de subjectieve
grenzen ook onaantrekkelijk als beleidsdoel.

Omdat de voedselquote methode (volgens de aanbevelingen van Citro et al.) ver-
wijst naar uitgaven voor levensnoodzakelijkheden (voedsel, onderdak, kleding),
heeft deze methode het potentiëel om een breed publiek aan te spreken. In de USA
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lijkt deze methode te werken; onderzocht moet echter worden of zij in een compa-
ratieve context voor de lid-staten van de E.U. voldoet. Als de voedselquote methode
ook hier werkbaar zou zijn, is ze waarschijnlijk ook aantrekkelijk als beleidsdoel,
omdat de inkomensgrenzen op een redelijk voorspelbare manier meestijgen met de
algemene welvaart, zonder de laatste volledig te volgen. (M.a.w. de methode vormt
een compromis tussen koopkrachtvaste en welvaartsvaste grenzen).

Vanwege hun zeer concrete invulling blijken budgetgrenzen een groot publiek aan
te spreken. Binnen een aantal E.U. landen zijn minimum budgetten uitgewerkt; het
is echter een open vraag of het mogelijk is om dit voor de verschillende E.U. landen
op vergelijkbare wijze te doen. Dit zal tenminste vijf jaar vergen. Budgetgrenzen zijn
per definitie koopkrachtvast, en vormen daarmee een aantrekkelijk beleidsdoel. Op
langere termijn moeten zij echter hoe dan ook aangepast worden aan de stijgende
welvaart, en aan veranderde consumptiepatronen. 

Armoedelijnen kunnen per land of voor de E.U. als geheel berekend worden. In de
definitie van de Commissie die hierboven is aangehaald, wordt de armoede expliciet
gedefiniëerd in relatie tot de levenspatronen per lid-staat. Dit pleit voor een bereke-
ning per land. Daarnaast zullen armoedelijnen die berekend zijn voor de EU als
geheel in sommige landen onrealistisch hoog zijn (dichtbij het mediane inkomen),
en in andere landen ongeloofwaardig laag (ver beneden het sociale minimum). Ook
met het oog op vermindering van armoede als beleidsdoelstelling, lijkt een meting
waarbij de armoede bijna volledig geconcentreerd zou zijn in enkele landen van de
E.U. niet erg aantrekkelijk. 

2.4. BESLUIT EN AANBEVELING

Geen één van deze vijf conventionele methoden heeft een absolute en door alle aca-
demici aanvaarde waarde. Sommigen geven een groter aantal armen dan anderen.
Bijgevolg blijft elke armoedelijn een conventie, d.w.z. af te spreken tussen experten
en beleidsverantwoordelijken.

Op basis van het tot nog toe verrichte onderzoek (zie o.m. Eurostat, 1990; Deleeck
e.a., 1992; Van den Bosch, 1999) formuleren we volgend voorstel.

a) Op korte termijn : de zogenaamde EU-armoedelijn, per land : deze komt over-
een met 60 procent van het mediane gezinsinkomen, met de aangepaste OESO equi-
valentieschaal. Varianten zijn 40% en 50% van de mediaan. 

b) Op langere termijn : de verbruiksgoederenkorf per land : deze methode gaat uit
van een lijst of ‘‘korf’’ van goederen en diensten waarvan het verbruik strikt noodza-
kelijk geacht wordt. Per ‘‘item’’ (artikel of dienst) wordt vervolgens een prijs vastge-
steld. Hoeveelheid vermenigvuldigd met prijs levert dan een bedrag op per onder-
deel van het budget, en de optelling van deze bedragen resulteert in het totaal bud-
get (Bradshaw, 1993; Van den Bosch, 1997).
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3. RANDVOORWAARDEN BIJ HET BEPALEN VAN HET BELEIDSMATIG NA TE STREVEN
ARMOEDEPEIL

Naast de bepaling van de methode die gebruikt moet worden om armoedelijnen te
berekenen, is het nodig om het armoedepeil (niveau) vast te leggen dat beleidsma-
tig over een bepaalde periode zal worden nagestreefd (cf. het recente voorstel van
de Commissie van de EU om de armoede in de EU terug te brengen van 18 percent
in 1996 tot 10 percent in 2010). 

Hoewel vastlegging van het peil uiteraard een politieke beslissing is, moet iedere
beslissing voldoen aan twee randvoorwaarden :
1) het doel moet realistisch zijn;
2) het doel moet na te streven zijn met inzet van het sociaal en economisch beleids-
instrumentarium, en het moet niet in strijd komen met andere beleidsdoelstellingen.

Hierboven hebben wij geconcludeerd dat op korte termijn de relatieve methode de
enig mogelijke keus voor de berekening van een armoedelijn is. In welke mate laat
deze methode toe om een beleidsdoel te formuleren dat aan bovenstaande rand-
voorwaarden voldoet ?

3.1. ENIGE EMPIRISCHE EVIDENTIE
Het mag wellicht enige verbazing wekken dat het empirische armoedeonderzoek,
met name op basis van LIS (1), over het algemeen een grote stabiliteit laat zien in de
trends inzake het relatieve armoedepeil. In de meeste landen bleef in de 70’er, 80’er
en 90’er jaren het aantal personen onder de relatieve armoedenorm redelijk onver-
anderd. Er zijn slechts drie voorbeelden bekend van landen waar de relatieve armoe-
de duidelijk en blijvend is gedaald. In Canada daalde tussen 1975 en 1987 het per-
centage arme huishoudens van 20 percent tot 15 percent (bij norm 50 percent van
het gemiddelde inkomen), in personen gemeten was de daling echter slechts van 16
percent tot 14 percent. In Vlaanderen viel tussen 1976 en 1985 de armoede terug
van 11 percent van alle huishoudens tot 6 percent (in personen gemeten van 7 per-
cent tot 4 percent). Ook in Spanje daalde de relatieve armoede enigszins. Omge-
keerd was enkel in de VS, het VK en Ierland sprake van een significante toename
van de relatieve armoede in de 80’er jaren (2).
(1) Luxemburg - Income Study.
(2) Armoedetrends op basis van relatieve normen kunnen, wegens de beschikbaarheid van gegevens,
slechts berekend worden vanaf ten vroegste de midden jaren zeventig. Men zou kunnen vermoeden
dat in de jaren vijftig en zestig de relatieve armoede wel sterk is afgenomen, vanwege de sterke eco-
nomische groei, en de uitbouw van de welvaartsstaat in die periode. De Verenigde Staten is het land
waarvoor de langste en betrouwbaarste reeksen van verdelingscijfers voor gezinsinkomens beschik-
baar zijn.  In dat land is echter het aandeel van de laagste inkomens (onderste quintiel) in de totale
inkomensmassa ook in de jaren vijftig en zestig niet zeer sterk toegenomen, namelijk van een diepte-
punt van 4.5 percent in 1954 tot een maximum van 5.6 percent in 1968 (Danziger et al., 1994 : 22).
Deze cijfers doen vermoeden dat ook de relatieve armoede niet zeer sterk gedaald zal zijn. Wanneer
armoede echter gemeten wordt met een ‘‘absolute’’, d.w.z. koopkrachtvaste norm, dan vinden we
wel duidelijke dalingen in het aantal armen in verschillende landen, waaronder België 1985-1992,
Canada 1975-1987, Portugal 1980-1989, Zweden 1975-1992 (zie bijlage 1). Vermeldenswaard is ook
dat de armoede gemeten met de officiële Amerikaanse armoedenorm (die koopkrachtvast is) gedaald
is van 22 percent in 1959 tot 11-12 percent in de jaren zeventig (Cantillon, e.a., 1996).
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Bij nadere beschouwing hoeven deze resultaten ons niet te verbazen. Een substan-
tiële vermindering van relatieve armoede veronderstelt dat de inkomens en de
arbeidsmarktpositie van de gezinnen en personen beneden de armoedelijn verbete-
ren. Maar met name van het actieve gedeelte van de bevolking zal dit veelal een
ingrijpende verandering veronderstellen in de inkomensverdeling. Minimumuitke-
ringen kunnen immers moeilijk boven de laagste arbeidsinkomens uitstijgen, verho-
ging van de laagste lonen wil zeggen dat ook de lonen van degenen die zich juist
daarboven bevinden moeten stijgen. Meer kansen op de arbeidsmarkt scheppen
voor laaggeschoolden zal in eerste instantie ten goede komen aan de meest kansrij-
ken onder de tewerkgestelden, die niet noodzakelijk uit arme gezinnen komen. (In
Nederland heeft de enorme toename van de tewerkstelling niet tot een verminde-
ring van de armoede geleid; zelfs niet volgens de beleidsmatige norm. Dit komt
doordat de nieuwe banen vooral zijn ingenomen door gehuwde vrouwen die nieuw
op de arbeidsmarkt kwamen, en niet door uitkeringstrekkers.)

3.2. IMPLICATIES VAN HET GEBRUIK VAN RELATIEVE ARMOEDENORMEN
Het gebruik van relatieve armoedenormen heeft bovendien een aantal implicaties,
die niet overeenkomen met intuïtieve noties over armoede. Economische groei,
waarbij iedereen er (in percenten) evenveel op vooruit gaat, zal de relatieve armoe-
de niet verminderen. Bij gebruik van de relatieve methode zal de armoede min of
meer stabiel blijven, ook al stijgt de welvaart voortdurend en ontegensprekelijk,
zolang de inkomensverdeling ongeveer dezelfde blijft. Dit geldt binnen elke lidstaat
afzonderlijk, maar ook bij onderlinge vergelijking tussen de lidstaten met verschil-
lende groeitempos. Daarenboven zal bij economische neergang, waarbij iedereen
(in percenten) in gelijke mate deelt in de malaise, de relatieve armoede niet stijgen.
Dit laatste botst wellicht nog meer met hetgeen van een beleidsmatig relevante
armoedenorm verwacht kan worden dan het eerste. 

In feite zal tijdens een economische hoogconjunctuur de relatieve armoede eerder
stijgen dan dalen. Zulk een economische hoogconjunctuur doet immers vooral de
arbeidsinkomens stijgen, waardoor de relatieve armoedelijn omhooggaat. De uitke-
ringen zijn meestal op zijn best koopkrachtvast, en blijven dus achter bij de lonen.
Pas op langere termijn, via diverse directe en indirecte koppelingsmechanismen,
zullen zij meedelen in de algemene welvaartsstijging. De werkloosheid zal dalen,
maar het zijn vooral degenen die nieuw of opnieuw toetreden tot de arbeidsmarkt
(schoolverlaters, gehuwde vrouwen) die hiervan zullen profiteren; deze personen
komen veelal niet uit arme gezinnen. Per saldo zien de uitkeringstrekkers hun (rela-
tief lage) inkomens achterblijven bij de gemiddelde welvaartsstijging, terwijl hun
aantal weinig vermindert. Het gevolg is een stijging van de armoede. 

De twee hierboven genoemde voorbeelden van een daling van de relatieve armoede
(Canada 1978-1987 en Vlaanderen 1976-1985) zijn in dit verband veelzeggend.  In
beide landen was dit een periode van economische crisis, tijdens welke het gemid-
delde inkomen niet of weinig steeg. De daling van de relatieve armoede situeerde
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zich in beide landen uitsluitend bij de ouderen; bij de aktieve bevolking was er stabi-
liteit inzake armoede. In beide gevallen was de daling te danken aan een omvangrij-
ke stijging van de uitgaven voor pensioenen.

3.3. BESLUIT EN AANBEVELING

Gelet op de keuze (op korte termijn) voor een relatieve armoedelijn ter meting van
de armoede, stellen wij het volgende voor i.v.m. na te streven beleidsdoelen.

a) Voor de korte termijn kan men best constante of koopkrachtvaste relatieve
armoedelijnen gebruiken. Dit wil zeggen dat men de relatieve armoedelijn in een
bepaald referentiejaar (het heden of het recente verleden) als gegeven neemt, en
deze voor volgende jaren aanpast middels de index van de consumptieprijzen. Bij
constante normen is het Commissievoorstel voor een vermindering van de armoede
van 18 percent naar 10 percent in 2010 realistisch. Bij welvaartsvaste normen die
meebewegen met het mediane inkomen, zal datzelfde doel slechts met veel moeite,
en alleen onder bijzondere socio-economische omstandigheden te realiseren zijn.
b) Het armoedecijfer gemeten met de koopkrachtvaste lijnen zou de centrale doel-
stelling kunnen zijn. Daarnaast en ten minste zou de relatieve armoede in de Unie
moeten dalen, door de vermindering van de relatieve armoede in de landen waar
het peil bovengemiddeld hoog is. De omvang van de na te streven reductie is een
politieke keuze. In het vervolgonderzoek zullen hieromtrent simulaties worden uit-
gevoerd.

4. CRITERIA VOOR DE METING VAN DE PERFORMANTIE VAN HET SOCIAAL BELEID

Zoals hierboven uiteengezet, is (de evolutie van) het armoedepeil in een land voor
een groot deel het resultaat van omstandigheden en ontwikkelingen waar het (soci-
aal) beleid niet, of maar ten dele greep op heeft. Voorbeelden zijn socio-demografi-
sche veranderingen zoals de veroudering en de individualisering, evenals de econo-
mische conjunctuur en de werkgelegenheid. Met andere woorden, de armoede kan
stijgen ondanks grotere beleidsinspanningen. Daarom verdient het aanbeveling om
naast de algemene armoedenorm als richtinggevende beleidsdoelstelling, ook het
gevoerde beleid meer rechtstreeks te evalueren. Er is daarmee behoefte aan meer
specifieke beoordelingscriteria voor de performantie van het sociaal beleid.

Wij stellen daarom voor om aan de hand van een samenhangend geheel van indi-
catoren, bij voorkeur op grond van ambtelijke statistieken, de beoogde en de
bereikte inspanningen voor sociale bescherming te meten. Dit systeem van sociale
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indicatoren – in zekere zin en gedeeltelijk reeds behandeld in : ‘‘De constructie van
een Europese sociale slang’’ (zie Dispersyn, e.a. 1992) – moet bovendien toelaten
de mate van sociale convergentie (3) op te volgen. 

De meeste van deze gegevens zijn voorhanden; het komt er op aan ze onder te bren-
gen in een samenhangend systeem, dat een gelijktijdige uniforme beschikbaarheid
en vergelijkbaarheid mogelijk maakt. 

4.1. MIDDELINDICATOREN OP MACRO-VLAK

De middelindicatoren op macro-vlak streven een nauwkeurige inzichtelijkheid na
in de evolutie van het middelenvolume. Het volume sociale zekerheidsuitgaven
wordt gerelateerd aan de ontwikkeling van het BBP (globaal, per tak, per stelsel en
per functie). 

Hier zal internationale vergelijkbaarheid worden nagestreefd door de definiëring van
de reeksen te laten aansluiten bij bestaande cross-nationale databestanden (ILO : the
Cost of Social Security; OECD : Social Expenditure Database; LIS : Comparative Wel-
fare States Data Sets; EUROSTAT : Social Accounts, Digest of Statistics on Social Pro-
tection in Europe; EU/DGV : MISSOC; US DHHS : Social Security Programs throug-
hout the world). (zie Bijlagen).

4.2. MIDDELINDICATOREN OP MICRO-VLAK

De middelindicatoren op micro-vlak beogen algemene evaluatie-reeksen van indivi-
duele wettelijke uitkeringen (bv. minimum- en maximum werkloosheidsuitkering,
minimum en maximum werknemerspensioen voor volledige loopbanen). Dit
gebeurt door de referentie bedragen van de belangrijkste types van uitkeringen in
hun evolutie te vergelijken met maatstaven betreffende koopkracht- en welvaarts-
ontwikkelingen en minimum inkomensnormen. 

De evaluatie van de welvaartsontwikkeling gebeurt traditioneel door de uitkerings-
bedragen te relateren aan het NI/hoofd en aan het gemiddeld loon van (voltijdse)
industriearbeiders (zie voor de periode 1970-1998 : Cantillon, e.a., 1999 : 44 e.v.).
Beide methoden zijn evenwel problematisch. Het nationaal inkomen per hoofd is 

(3) We verwijzen hier naar twee Europese aanbevelingen :
1) Aanbeveling 92/441/EEG van de Raad van 24 juni 1992 inzake ‘‘gemeenschappelijke criteria
m.b.t. toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale bescherming’’ alsook het Ver-
slag van de Commissie van 25 januari 1999 over de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 92/441/EEG; 
2) Aanbeveling 92/442/EEG van de Raad van 27 juli 1992 betreffende ‘‘de convergentie van de doel-
stellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming’’.
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slechts in beperkte mate een geldige indicator van de welvaartsontwikkeling omdat
het nationaal inkomen véél meer omvat dan het inkomen van gezinnen. Maar ook
het gemiddelde loon van (voltijdse) industriearbeiders is steeds minder representa-
tief voor de welvaartssituatie van de gehele bevolking, omdat de welvaart van gezin-
nen in toenemende mate bepaald wordt door tweeverdienerschap en er bovendien
een dalend aandeel is van industriearbeiders in de beroepsbevolking. 

Daarom zal gezocht worden naar een eenvoudige maar meer geldige normerende
maatstaf. Hiertoe zal inz. het beschikbaar inkomen per hoofd (primair bruto-inko-
men plus lopende overdrachten) geëvalueerd en geïmplementeerd moeten worden.

De evolutie van de mate waarin minimale uitkeringen toelaten een minimale
levensstandaard aan te houden gebeurt door de minimum-uitkeringsbedragen te
relateren aan relatieve en constante armoedelijnen (Van den Bosch, 1999).

4.3. BESLUIT EN AANBEVELING

De evolutie van het armoedepeil is voor een groot deel het resultaat van omstandig-
heden en ontwikkelingen waar het (sociaal) beleid weinig greep op heeft. Daarom
is er behoefte aan een meer direkte evaluatie van de beleidsinspanningen. Wij stel-
len voor om longitudinale reeksen van middelindicatoren op te stellen die een syn-
thetische weergave beogen van de trends inzake de middelen die in de sociale
zekerheid worden ingezet en die een permanente evaluatie toelaten van de inspan-
ningen inzake armoedebestrijding op het gebied van sociale uitkeringen. Een metho-
dologie kan worden ontwikkeld die jaarlijkse actualisering en internationale verge-
lijkbaarheid toelaat, zowel op macro als op micro-vlak. 

AANBEVELINGEN

Aanbeveling 1

In een moderne staat is het wegdrukken van de armoede een doelstelling die op
dezelfde hoogte staat als de traditionele economische doelen : groei, prijsstabiliteit
en werkgelegenheid. Door een armoedelijn in te voeren wordt een instelling tot
stand gebracht (zoals de officiële armoedelijn in de VS) waardoor zowel de doelstel-
ling bevestigd, als de nastreving ervan door het ontwikkelen van een sociaal beleids-
instrumentarium ondersteund wordt. 
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Aanbeveling 2

Gegeven aanbeveling 1 zouden de beleidsverantwoordelijken van de Europese Unie
moeten streven naar een afspraak op basis van consensus over vier zaken :

· de wijze van meting : d.w.z. de techniek aangewend om een armoedelijn metho-
dologisch op te stellen en empirisch toe te passen.

· het beleidsmatig na te streven armoedepeil, d.w.z. welk doel moet en kan het
beleid zich stellen voor de middellange termijn.

· een evaluatie-instrument van de performantie van de welvaartsstaat inzake sociale
zekerheid en sociale bijstand in de onderscheiden landen van de Europese
Gemeenschap.

· een beperkte set van niet-financiële indicatoren die zowel een globaal inzicht
geven in de niet-inkomensgebonden aspecten van de armoede als in de beleidsacti-
viteiten die nuttig zijn in de armoedebestrijding.

Aanbeveling 3

Geen één van de conventionele methoden om armoede te meten heeft een absolute
en door alle academici aanvaarde waarde. Sommigen geven een groter aantal armen
dan anderen. Bijgevolg blijft elke armoedelijn een conventie, d.w.z. af te spreken
tussen experten en beleidsverantwoordelijken.

Op basis van het tot nog toe verrichte onderzoek (zie o.m. Eurostat, 1990; Deleeck
e.a., 1992; Van den Bosch, 1999) formuleren we volgend voorstel.
a) Op korte termijn : de zogenaamde EU-armoedelijn, per land : deze komt over-
een met 60 procent van het mediane gezinsinkomen, met de aangepaste OESO equi-
valentieschaal. Varianten zijn 40% en 50% van de mediaan. 
b) Op langere termijn : de verbruiksgoederenkorf per land : deze methode gaat uit
van een lijst of ‘‘korf’’ van goederen en diensten waarvan het verbruik strikt noodza-
kelijk geacht wordt. Per ‘‘item’’ (artikel of dienst) wordt vervolgens een prijs vastge-
steld. Hoeveelheid vermenigvuldigd met prijs levert dan een bedrag op per onder-
deel van het budget, en de optelling van deze bedragen resulteert in het totaal bud-
get (Bradshaw, 1993; Van den Bosch, 1997).

Aanbeveling 4

Hoewel vastlegging van het na te streven armoedepeil uiteraard een politieke beslis-
sing is, moet iedere beslissing rekening houden met :
1) het doel moet realistisch zijn, en na te streven zijn met inzet van het sociaal en
economisch beleidsinstrumentarium.
2)  het doel mag niet bepaalde beleidswegen (bijv. economische groei of inkomens-
herverdeling) ter bestrijding van de armoede op voorhand uitsluiten. 
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Gelet op de keuze (op korte termijn) voor een relatieve armoedelijn ter meting van
de armoede, stellen wij het volgende voor i.v.m. na te streven beleidsdoelen inzake
armoedepeil :

De armoede gemeten met constante of koopkrachtvaste relatieve armoedelijnen
per land zou moeten dalen. Een constante armoedelijn wil zeggen dat men de rela-
tieve armoedelijn in een bepaald referentiejaar (het heden of het recente verleden)
als gegeven neemt, en deze voor volgende jaren aanpast middels de index van de
consumptieprijzen. Gelet op de verwachte economische groei is bij constante nor-
men het Commissievoorstel voor een vermindering van de armoede van 18 percent
naar 10 percent in 2010 minimalistisch. Bij welvaartsvaste normen die meebewegen
met het mediane inkomen, zal datzelfde voorstel slechts met veel moeite, en alleen
onder bijzondere socio-economische omstandigheden te realiseren zijn.

· De relatieve armoede in de Unie zou moeten dalen, door de vermindering van de
relatieve armoede in de landen waar het peil bovengemiddeld hoog is. In de
andere landen zou de relatieve armoede ten minste niet moeten stijgen. Met rela-
tieve armoede wordt bedoeld armoede gemeten op basis van welvaartsvaste nor-
men per land.

· De relatieve armoede onder risicogroepen per land (d.w.z. categorieën in de
bevolking met een hoger dan gemiddeld percentage personen in armoede, bv. kin-
deren, éénoudergezinnen, laaggeschoolden, ouderen) zou moeten dalen. 

Aanbeveling 5

De evolutie van het armoedepeil is voor een groot deel het resultaat van omstandig-
heden en ontwikkelingen waar het (sociaal) beleid weinig greep op heeft. Daarom
is er behoefte aan een meer directe evaluatie van de beleidsinspanningen. Een
methodologie kan worden ontwikkeld die jaarlijkse actualisering en internationale
vergelijkbaarheid toelaat, zowel op macro als op micro-vlak. 

De middelindicatoren op macro-vlak streven een nauwkeurige inzichtelijkheid na
in de evolutie van het middelenvolume. Het volume sociale zekerheidsuitgaven
wordt gerelateerd aan de ontwikkeling van het BBP (globaal, per tak, per stelsel en
per functie). 

De middelindicatoren op micro-vlak beogen algemene evaluatie-reeksen van indivi-
duele wettelijke uitkeringen (bv. minimum- en maximum werkloosheidsuitkering,
minimum en maximum werknemerspensioen voor volledige loopbanen). Dit
gebeurt door de referentie bedragen van de belangrijkste types van uitkeringen in
hun evolutie te vergelijken met maatstaven betreffende koopkracht- en welvaarts-
ontwikkelingen en minimum inkomensnormen. 
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Aanbeveling 6

Om de beleidsmatige opvolging te verzekeren moeten van bij de aanvang jaarlijkse
landenvergelijkende sociale indicatoren worden opgesteld, houdende :
I. indicatoren met betrekking tot inkomens- en welvaartsverdeling;
II. indicatoren met betrekking tot omvang en duur van armoede-risico (globaal en

per relevante categorieën);
III. indicatoren met betrekking tot middeleninzet

- macro : uitgavenvolume in % van het BBP
- micro : minimumuitkeringen in % van BBP per hoofd, in % van arbeidslonen en 
in % van de armoedelijn.

IV. indicatoren die zowel een globaal inzicht geven in de niet-inkomensgebonden
aspecten van de armoede (opgevat als multi-dimensioneel begrip) als in de
beleidsactiviteiten die nuttig zijn in de strijd tegen de armoede. 

Deze indicatoren kunnen worden opgesteld op grond van lopende inkomenssur-
veys (ECHP, LIS, budgetenquêtes) en van onbetwistbare ambtelijke statistieken.

Er moet voorzien worden in :
· controle : zowel op de opstelling van de armoedelijn, op de telling van het aantal

armen als op de validiteit van de gebruikte survey-data;
· publicatie : d.w.z. de openbaarheid van de resultaten;
· beleidsmatige interpretatie : m.n. wat de eigen taak van de leidende ambtenaren

en politici is.

De ‘‘Social reporting : reconciliation of sources and dissemination of data’’ (Dirven,
e.a., 2000) vormt hiertoe een uitstekend uitgangsdocument. 

__________
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NAAR DE GLOBALISERING VAN HET
EUROPESE SOCIALE BELEID.
EEN TREND DIE WORDT ONDERSTEUND
DOOR DE HORIZONTALE AANPAK VAN
SPECIFIEKE COMMUNAUTAIRE
BELEIDSLIJNEN (*)

DOOR LYDIA POVIE
Verantwoordelijke voor de Brusselse Antenne van de Fédération Nationale de la Mutualité française

in het Maison européenne de la protection sociale ( )

Zou het Sociale (1-2), op Europees niveau, streven naar globalisering en een partner
worden van het Economische ? Als we ons verlaten op de Agenda voor het sociaal
beleid (3) 2000-2005, die werd voorgesteld in juni 2000 en in december van dat jaar
werd bekrachtigd door de Europese Raad van Nice (4), zou de Europese Unie in
deze richting evolueren. 

Enerzijds wil deze Agenda, die een vijfjarenprogramma inhoudt, immers een globale
en coherente communautaire aanpak van het Sociale voorstellen. Deze keuze voor
een geïntegreerde Europese benadering nodigt uit tot de volgende tegenovergestel-
de vaststelling : ondanks onmiskenbare sociale vooruitgang, heeft de Europese Unie

( ) Lydia Povie is Verantwoordelijke voor de Brusselse Antenne van de Fédération Nationale de la
Mutualité française in het Maison européenne de la protection sociale. De in dit artikel geuite stand-
punten behoren volledig tot de verantwoordelijkheid van de auteur, die ten persoonlijken titel publi-
ceert, en kunnen dus in geen geval tot de verantwoordelijkheid van de Mutualité française behoren.
(*) De samenstelling van dit artikel werd half februari 2001 voltooid, en houdt dus geen rekening met
de evolutie die zich tussen deze datum en de publicatie kan hebben voorgedaan.
(1) De belangrijkste sociale bepalingen van het Verdrag van Amsterdam zijn : de beginselen = artike-
len 2 en 3; de niet-discriminatie = art. 13; het vrije verkeer van werknemers en de sociale zekerheid
van migrerende werknemers = art. 39, 40, 41, 42; de werkgelegenheid = art. 125, 126, 127, 128, 129,
130; de sociale bepalingen = art. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 en 145.
(2) Wij wijzen ook op het eerste jaarverslag over : ‘‘La situation sociale dans l'Union européenne.
2000’’, Eurostat / Europese Commissie - D.-G. ‘‘Werkgelegenheid & Sociale Zaken’’, 2000, Luxem-
burg, 119 p.
(3) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Soci-
aal Comité en het Comité van de Regio's. Een agenda voor het sociaal beleid, COM (2000) 379
definitief van 28.06.2000, 33 p.
(4) « Edition spéciale pour le Conseil européen de Nice (7, 8, 9 en 10 december 2000) », Bulletin
Quotidien Europe, nr. 7860, 10 december 2000, 20 p.
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zich tot op heden nog niet uitgerust met een echt Europees sociaal ‘‘beleid’’, in de
strikte betekenis van het woord. Anderzijds streeft deze Agenda ernaar te overko-
men wat altijd de handicap van het Sociale is geweest ten opzichte van het Econo-
mische en waarschijnlijk een van de voornaamste oorzaken blijkt te zijn van het
gebrek aan een doeltreffend Europees sociaal beleid : de sociale uitgaven, die gelijk-
gesteld worden met een last voor het Economische. Zo bepaalt de Agenda openlijk
een corrigerend principe : « de vergroting van de rol van het sociaal beleid als pro-
ductiefactor ». Zo zou Europa moeten evolueren van een overwegend kwantitatief
sociaal concept naar een overwegend kwalitatief sociaal concept (5-6). Het sociale
zou dus uiteindelijk een troef zijn voor het Economische, met andere woorden, het
zou gunstige economische effecten hebben. De Agenda neemt een voorbeeld dat
hier van dichtbij bij betrokken is (…en in het verleden steeds gehekeld werd door de
fervente aanhangers van het economische), de sociale bescherming, om te bena-
drukken dat « Sociale overdrachten (pensioenen en bijstandsuitkeringen) niet
alleen bijdragen tot evenwicht en herverdeling van inkomen gedurende het hele
leven en tussen alle sociale groeperingen, maar ook hoogwaardigere werkgele-
genheid bevorderen met alle economische voordelen van dien » (7).

Zo zouden economisch beleid en sociaal beleid dus uiteindelijk de officiële taak toe-
bedeeld krijgen samen te werken, zich te verenigen en elkaar te versterken. ‘‘In het
verleden heeft de Europese Unie dankzij het sociaal beleid de schadelijke sociale
gevolgen van structurele veranderingen tot een minimum weten te beperken.
Modernisering van het Europees sociaal model en investeringen in mensen wor-
den in de toekomst van cruciaal belang om de Europese sociale waarden van
solidariteit en rechtvaardigheid te behouden en de prestatie van de economie op
te voeren. Uit de cijfers blijkt dat in de laatste jaren de economische groei in de
Verenigde Staten groter was dan die in de Europese Unie, vooral als gevolg van
een over het geheel genomen langzamere invoering van nieuwe technologie in
Europa. De verschillende in Lissabon aangegane verbintenissen vormen de poli-
tieke basis voor een totaalstrategie van een elkaar versterkend economisch en
sociaal beleid’’ (8). In werkelijkheid wordt het Sociale hersteld in zijn positieve rol,
om te voorkomen dat de Europese Unie, in naam van het Economische, de funda-
mentele waarden van solidariteit en rechtvaardigheid zou moeten opofferen, die
moeten fungeren als bindmiddel voor de Europese politieke constructie. Meerbe-
paald stelt de Agenda een interactieve driehoek voor van beleidsvlakken die voor-
taan als onderling afhankelijk beschouwd worden : het Sociale Beleid (dat verwijst
naar de sociale kwaliteit en de sociale samenhang); het Economische Beleid (in het

(5) Tot op zekere hoogte te vergelijken met : Mededeling van de Commissie. Structurele indicato-
ren, COM (2000) 594 definitief van 27.9.2000, 77 p.
(6) Er is, in principe voor juli 2001, een Mededeling over de versterking van de kwalitatieve dimensie
van het beleid inzake sociale aangelegenheden en werkgelegenheid voorzien (in. Werkprogramma
van de Commissie voor het jaar 2001, COM (2001) 28 definitief van 31.1.2001). 
(7) Cf. voornoemde COM (2000) 379, pp. 5-6.
(8) Cf. voornoemde COM (2000) 379, p. 6.
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teken van concurrentievermogen en dynamisme); het Werkgelegenheidsbeleid (9)
(dat streeft naar volledige werkgelegenheid en arbeidskwaliteit). Het is voortaan dus
zaaks ‘‘een positieve dynamische interactie mogelijk te maken van het econo-
misch, werkgelegenheids- en sociaal beleid’’. De ‘‘open coördinatiemethode’’,
waarmee tot dan toe geëxperimenteerd werd op het domein van de werkgelegen-
heid, zal de Agenda leiden voor het sociale beleid. Deze methode ‘‘houdt in dat
beleidsrichtsnoeren, criteria, concrete doelen en een monitoringsysteem worden
vastgesteld om de vorderingen met behulp van een onderzoek door een peer-
groep te evalueren’’ (10), en laat met andere woorden toe afdoende geprogram-
meerde instrumenten vast te leggen voor het sturen en opvolgen van het beleid. 

Aangezien het in tijd en materie samenvalt met de Agenda voor het sociaal beleid,
past het ontstaan van een transversaal communautair gezondheidsbeleid (punt 1)
zeer natuurlijk in dit algemene kader. Naar het voorbeeld van de Gezondheid zou
het wenselijk en noodzakelijk zijn dat alle bestanddelen van het Europese sociale
beleid in overeenstemming worden gebracht op de gemeenschappelijke basis van
een horizontale aanpak (punt 2).

1. DE OVEREENSTEMMING IN TIJD EN MATERIE VAN HET ONTSTAAN VAN EEN
TRANSVERSAAL COMMUNAUTAIR GEZONDHEIDSBELEID

Op 16 mei 2000 heeft de Europese Commissie een Mededeling voorgesteld over de
gezondheidsstrategie van de Europese Gemeenschap, die een Voorstel tot vaststel-
ling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezond-
heid (2001 tot 2006) bevatte (11). Deze Mededeling is vooral vernieuwend vanuit
het standpunt van de communautaire benaderingsmethode van de Gezondheid. Ter-
wijl de Gemeenschap tot op heden op een duidelijk afgebakende wijze optrad inza-
ke Volksgezondheid omwille van het simultaan bestaan van verschillende actiepro-
gramma's naast elkaar, kiest de Europese Commissie ervoor de banden te benutten
die deze sector heeft met de Gezondheid (12) als geheel enerzijds, en de
andere communautaire beleidsmaatregelen anderzijds. Deze Mededeling, die de 

(9) De specifieke titel uit het EG-Verdrag die is gewijd aan de Werkgelegenheid, bestaat pas sinds het
Verdrag van Amsterdam. Wij wijzen op een Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement
en de Raad inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegen-
heid, COM (2000) 459 definitief van 20.07.2000, 23 p.; dit voorstel vertoont op verschillende punten
gelijkenissen met de Agenda voor het sociaal beleid en bestrijkt overigens dezelfde vijfjarige periode :
2001-2005.
(10) Cf. voornoemde COM (2000) 379, p. 7.
(11) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Soci-
aal Comité en het Comité van de Regio's over de gezondheidsstrategie van de Europese Gemeen-
schap; Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een
communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001 tot 2006), COM
(2000) 285 definitief, van 16.05.2000, 55 p.
(12) Verdere lectuur : ‘‘International Policy Conference. Targets for Health : shifting the debate. 23-
24 September 1999, Paris, France’’, European Journal of Public Health, supplement, vol. 10, nr. 4,
december 2000, epha / Oxford University Press, 56 p.
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algemene strategie van de Europese Gemeenschap inzake Gezondheid over vijf jaar
voorstelt, bestaat uit twee luiken, een specifiek en een algemeen, die elkaar aanvul-
len (13) :

Een kader voor de Volksgezondheid, voornamelijk bestaande uit een omkade-
rend actieprogramma (2001-2006) (14) dat de acties en beleidsinstrumenten vast-
legt. Het versterkt uiteraard het bestaande acquis communautaire inzake de Volksge-
zondheid, en wordt aangevuld door verschillende gelijklopende wetgevende maat-
regelen (15 - 16). 

Een nieuwe aanpak met het oog op het realiseren van een geïntegreerde gezond-
heidsstrategie, die eerder verwijst naar de ontwikkeling van een methodologie en
het voornoemde omkaderende actieprogramma omhult.

Wij zullen hier niet in detail treden over de materiële meerwaarde van de Medede-
ling, maar kiezen er eerder voor ons te buigen over de methodologie die de nieuwe
aanpak van de Gezondheid kenmerkt : de Gezondheid systematisch in het geheel
van haar communautaire dimensies behandelen, met als steunpunt de eis tot een
horizontale aanpak die is ingeschreven in het EG-Verdrag. De evolutie van de verde-
ling van bevoegdheden in verband met de Gezondheid binnen de Europese Com-
missie heeft dan weer de keuze bevorderd deze methode te systematiseren. 

1.1. DE VOORAFGAANDE EVOLUTIE VAN DE VERDELING VAN BEVOEGDHEDEN IN
VERBAND MET GEZONDHEID BINNEN DE EUROPESE COMMISSIE
Teruggaan naar de oude organisatie van de Europese Commissie blijkt verhelderend.
De Gezondheid was aanvankelijk immers de exclusieve bevoegdheid van het Direc-
toraat-Generaal (D.-G.) ‘‘Werkgelegenheid & Sociale Zaken’’ van de Europese Com-
missie : de Volksgezondheid behoorde tot een specifieke eenheid gesitueerd te
Luxemburg ; de Ziekteverzekering - de gezondheidszorgsystemen raakten de
invloedssferen van de Eenheid inzake Sociale Bescherming te Brussel.

(13) Deze nieuwe strategie werd gunstig onthaald door de Ministerraad, cf. Resolutie van de Raad
van 29 juni 2000 inzake maatregelen op het gebied van gezondheidsdeterminanten, P.B.E.G. nr. C
218 van 31.07.2000, pp. 8-9.
(14) Drie algemene doelstellingen : 1) het verbeteren van informatie en kennis ten behoeve van de
volksgezondheid en de versterking en instandhouding van doeltreffende gezondheidsinterventies en
doelmatige gezondheidszorgstelsels; 2) Het vergroten van het vermogen om snel en gecoördineerd te
reageren op bedreigingen voor de gezondheid; 3) Het beïnvloeden van gezondheidsdeterminanten.
(15) Deze worden niet behandeld in dit artikel.
(16) Merk op dat, om ieder juridisch vacuüm tussen de beëindiging van bestaande specifieke pro-
gramma's en de goedkeuring van dit voorstel tot kaderprogramma dat werd onderworpen aan de
procedure van gezamenlijke beslissing, een Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement
en de Raad houdende verlenging van bepaalde bij Besluiten nr. 645/96/EG, nr. 646/96/EG, nr.
647/96/EG, nr. 102/97/EG, nr. 1400/97/EG en nr. 1296/1999/EG vastgestelde communautaire
actieprogramma's op het gebied van de volksgezondheid en tot wijziging van deze besluiten werd
ingediend, COM (2000) 448 definitief van 25.07.2000, 25 p. Deze beslissing tot verlenging van zes
specifieke programma's werd aangenomen door de Ministerraad op 14 december 2000. Zie ook de
oproepen tot het indienen van voorstellen : P.B.E.G. nr. C 174 van 23.06.2000, pp. 5-8; P.B.E.G. nr. C
229 van 10.08.2000, pp. 7-8; P.B.E.G. nr. C 286 van 10.10.2000, pp. 9-11; P.B.E.G. nr. C 333 van
24.11.2000, pp. 4-7.

286



NAAR DE GLOBALISERING VAN HET EUROPESE SOCIALE BELEID ...

Op 12 februari 1997 werd beslist tot een eerste reorganisatie van de Europese Com-
missie. Het D.-G. belast met het Consumentenbeleid kreeg een nieuwe, uitgebreide-
re benaming : ‘‘Beleid inzake de consumenten en de bescherming van hun
Gezondheid’’. Hoewel juridisch gezien, naar aanleiding van de titel zelf, een exten-
sieve interpretatie van de bevoegdheden van dit D.-G. denkbaar was geweest,
beperkte deze reorganisatie zich er in de praktijk toe aan het D.-G. ‘‘Consumenten’’
enkel de kwesties in verband met de menselijke gezondheid inzake levensmidde-
len (17) toe te voegen. De Volksgezondheid was bijgevolg enkel een bevoegdheid
van het D.-G. « Consumenten » voor wat betreft de aldus overgedragen Comités en
Wetenschappelijke Raden, de van toen af geïntegreerde Dienst voor levensmiddelen
en diergeneeskunde en de speciale Cel belast met de evaluatie van risico's voor de
Volksgezondheid die bij deze gelegenheid werd opgericht. Zo werden de diensten
belast met de uitwerking van voorstellen tot juridische stappen (behouden in het D.-
G. « Sociale Zaken ») en de diensten belast met de wetenschappelijke raadpleging en
de controles (overgebracht naar het D.-G. « Consumenten »), volledig gescheiden.

Krachtens een tweede reorganisatie van de Commissie, die werd doorgevoerd in
september 1999, werden alle kwesties in verband met de Volksgezondheid (18) uit-
eindelijk overgedragen aan het D.-G. ‘‘Beleid inzake de consumenten en de
bescherming van hun Gezondheid’’, dat overigens werd omgedoopt tot ‘‘Gezond-
heids- en consumentenbescherming’’ (19). Deze reorganisatie moest het mogelijk
maken potentiële juridische bevoegdheidsconflicten te voorkomen in verband met
de raakpunten tussen de actiedomeinen van de artikels 152 (Volksgezondheid) en
153 (Consumenten) van het Verdrag van Amsterdam, met andere woorden tussen
de bevoegdheden van het D.-G. ‘‘Sociale Zaken’’ en die van het voormalige D.-G.
‘‘Beleid inzake de consumenten en de bescherming van hun Gezondheid’’. Voor-
taan blijft enkel de kwestie van de ziekteverzekering/gezondheidszorgsystemen
behoren tot de bevoegdheid van het D.-G. ‘‘Sociale Zaken’’ in het kader van de Een-
heid belast met de sociale bescherming (20).

(17) Mededeling van de Commissie. Gezondheid van de consument en Voedselveiligheid, COM
(97) 183 definitief van 30.04.97.
(18) De diensten belast met de Volksgezondheid blijven niettemin te Luxemburg.
(19) Het D.-G. « Gezondheids- en consumentenbescherming » bestaat voortaan aldus uit de volgende
directies : A) Algemene zaken; B) Consumptiekwesties; C) Wetenschappelijke adviezen; D) Voedsel-
veiligheid : productie- en distributieketens; E) Voedselveiligheid : fytosanitair, gezondheid en welzijn
van de dieren, internationale kwesties; F) Dienst voor diergeneeskunde en levensmiddelen; G) Volks-
gezondheid… merk op dat deze directie op haar beurt verwijst naar de volgende Eenheden : 1) Poli-
tieke analyses en ontwikkeling, internationale kwesties; 2) Kanker, toxicomanie en ziekten in ver-
band met vervuiling; 3) Bevordering en bewaking van de gezondheid, preventie van verwondingen;
4) Besmettelijke, zeldzame en ontluikende ziekten.
(20) Merk op dat het Europees Parlement in 1998 andermaal uiting gaf aan « zijn vraag betreffende
een herziening van de huidige taakverdeling tussen de verschillende diensten van de Commissie
belast met de gezondheid, opdat er nog slechts een directoraat-generaal, onder leiding van een lid
van de Commissie, belast zou zijn met het uitwerken en uitvoeren van het beleid op het domein
van de gezondheid » (vrije vertaling), cf. punt 18 van de Resolutie over het tweede verslag van de
Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio's over de integratie van de vereisten inzake bescherming van de gezondheid
in het communautaire beleid (1995), P.B.E.G. nr. C 104 van 6.04.1998, p. 148.
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Deze volledige reorganisatie van de verdeling van bevoegdheden tussen D.-G. ver-
sterkt het gewicht van de eis tot een horizontale aanpak van de Gezondheid. Terwijl
artikel 152 van het Verdrag van Amsterdam (cf. bijlage) immers, in de transversale
bepaling, wel degelijk bepaalt dat bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en
elk optreden van de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de mense-
lijke gezondheid verzekerd moet worden, verleent het feit dat de Volksgezondheid
wordt gekoppeld aan de Consumptie een bijzondere intensiteit aan de noodzaak
van deze horizontale integratie. Het EG-Verdrag bevat immers een identieke doel-
stelling voor de bescherming van de consumenten : ‘‘Met de eisen ter zake van con-
sumentenbescherming wordt rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren
van het beleid en het optreden van de Gemeenschap op andere gebieden’’
(art.153). De Europese Gemeenschap, en met name de Commissie, legt zo al ver-
schillende jaren de nadruk op het belang van deze horizontale aanpak van de consu-
mentenbescherming (21). De kwesties in verband met gezondheid en de consu-
ment, die voortaan meer dan ooit vervlochten zijn, moeten dus hun horizontale aan-
pak - effectief en consequent - vertaald zien in ieder element van het beleid en het
optreden van de Gemeenschap. 

1.2. DE JURIDISCHE EN TECHNISCHE TOEPASSING VAN DE TRANSVERSALE KLASSE
TEN GUNSTE VAN DE GEZONDHEID 
Voor wat uitsluitend betrekking heeft tot de Volksgezondheid, was het optreden
van de Europese Gemeenschap in het verleden voornamelijk zichtbaar in twee vor-
men : enerzijds de traditionele goedkeuring van sectorgewijs georganiseerde com-
munautaire programma's (22); anderzijds de organisatie van debatten en hoorzittin-
gen, eerst in 1993 (23), vervolgens in 1998. Meerbepaald de Mededeling van 15
april 1998 betreffende « de ontwikkeling van beleid op volksgezondheidsgebied in
de Europese Gemeenschap » (24) bracht het debat opnieuw op gang en was een
oproep aan alle betrokken gemeenschapsinstellingen en partijen om te reage-

(21) Mededeling van de Commissie aan de Raad. De integratie van het consumentenbeleid in
andere communautaire beleidsgebieden, COM (86) 540 definitief van 24.10.1986; Resolutie van de
Raad van 15 december1986 betreffende de integratie van het consumentenbeleid in de andere
gemeenschappelijke beleidsvormen, P.B.E.G. nr. C 3 van 7.01.1987; Eerste verslag over de integra-
tie van het consumentenbeleid in de andere gemeenschappelijke beleidsvormen, COM (87) 616
definitief van 14.12.1987.
(22) Als we het Communautair actieprogramma inzake gezondheidsbevordering, -opvoeding, -
voorlichting en -opleiding 1996-2000 (P.B.E.G. nr. L 95 van 16.04.1996) als voorbeeld nemen, moe-
ten we toch opmerken dat het Tussentijds Verslag over de uitvoering ervan, dat werd uitgewerkt
door de Commissie (COM (2000) 165 definitief van 22.03.2000), meerbepaald tot doel heeft de mate
van samenhang en complementariteit te belichten die werd bereikt tussen dit programma en de
andere communautaire beleidsdomeinen, programma's en acties in kwestie.
(23) Mededeling van de Commissie betreffende het actiekader op het gebied van de volksgezond-
heid, COM (93) 559 definitief van 24.11.1993. Deze Mededeling wou een antwoord bieden op de
doelstellingen die waren vastgelegd in art. 3 o) en 129, die toen nieuw waren ingevoerd door het
Verdrag van Maastricht.
(24) COM (1998) 230 definitief, 22 p.
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ren (25). De doelstelling (26) werd duidelijk bevestigd : concrete voorstellen indie-
nen, uitgewerkt in het licht van de resultaten van dit grootschalige debat, zo snel
mogelijk na de inwerkingtreding van het (destijds nog niet geratificeerde) Verdrag
van Amsterdam. De zaak is nu beklonken met de huidige Mededeling van de Com-
missie van 16 mei 2000, die de verplichte horizontale aanpak wil organiseren.

1.2.1. De vereiste horizontale aanpak concretiseren 
Het Verdrag van Maastricht, dat in werking getreden is op 1 november 1993, had
artikel 129 (27) ingevoerd, dat de eerste specifieke communautaire bevoegdheid
inzake Volksgezondheid officieel bekrachtigde en een volwaardige Titel van het Ver-
drag vormde. Dit artikel bepaalde namelijk : ‘‘De eisen inzake gezondheidsbescher-
ming vormen een bestanddeel van het Gemeenschapsbeleid op andere gebieden’’.

Ondanks het gewicht van deze zin, die is ingeschreven in het Verdrag, blijkt enkele
jaren later : ‘‘De Eenheid Volksgezondheid van de Europese Commissie geeft toe
dat het niet gemakkelijk geweest is de verplichting uit te voeren om, zoals is inge-
schreven in het Verdrag, rekening te houden met de gezondheid in alle commu-
nautaire beleidsdomeinen, noch om de gepaste methodologie uit te werken en in
te voeren. Tot op heden heeft de Commissie een interdienstengroep ‘‘gezondheid’’
opgericht, waarin de directoraten-generaal de kwesties moeten onderzoeken die
verband houden met gezondheid (28), en jaarverslagen opgesteld (29) over de 

(25) De Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenbeleid van het Europees Parle-
ment organiseerde overigens, op 28 oktober 1998, een openbare hoorzitting ‘‘over de toekomst van
het volksgezondheidsbeleid’’.
(26) Een doelstelling die overigens sterk werd aangemoedigd door de Ministerraad zelf : Conclusies
van de Raad van 26 november 1998 betreffende een toekomstig actiekader van de Gemeenschap
op het gebied van de volksgezondheid, P.B.E.G. nr. C 390 van 15.12.98.
(27) Gelijklopend met artikel 3 o), dat artikel 3 p) is geworden in het Verdrag van Amsterdam.
(28) Naast de afzonderlijke procedure voor interdienstenoverleg, maakt deze Groep het mogelijk
informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen in verband met gezondheid binnen verschillende
D.-G. van de Commissie, over te gaan tot uitwisselingen van algemene standpunten en onder de D.-
G. de interne coördinatie te verzekeren wat betreft de aspecten gezondheid en bescherming van de
gezondheid die afhangen van andere communautaire beleidsmaatregelen en wetsvoorstellen. Tegelij-
kertijd werden over bepaalde kwesties subgroepen opgericht.
(29) Ter verduidelijking : Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité over de integratie van de eisen voor de bescherming van de
gezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen, COM (95) 196 definitief van 29.05.1995, 49
p.; Tweede Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de integratie van de eisen voor de bescherming
van de gezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen, COM (96) 407 definitief van
04.09.1996, 55 p.; Derde Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Eco-
nomisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de integratie van de eisen voor de
bescherming van de gezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen, COM (1998) 34 defini-
tief van 27.01.1998, 8 p.; Vierde Verslag over de integratie van de eisen voor de bescherming van
de gezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen, COM (1999) 587 definitief van
16.11.1999, 7 p.
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wijze waarop de gezondheid zich inpast in de andere communautaire beleidslij-
nen. De Commissie heeft echter nog niet precies vastgesteld welke instrumenten
het best geschikt zijn voor deze enorme taak’’ (30). En nochtans werd de Commis-
sie nooit afgeremd, maar integendeel eerder aangemoedigd door de Raad zelf (31).

Terwijl het Europese Hof van Justitie inmiddels de juridische verplichting tot een
horizontale aanpak van de Gezondheid (32) op de voorgrond gesteld heeft, verte-
genwoordigde de herziening van artikel 129 uit het Verdrag van Amsterdam een
beslissende stap in de evolutie. Het nieuwe artikel 152 (cf. bijlage) heeft immers
geopteerd voor een juridisch nauwkeuriger en meer belovende formulering : ‘‘Bij
de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap
wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verze-
kerd’’. Zoals de Europese Commissie benadrukt, ‘‘de ‘‘horizontale bepaling’’ werd
bijgevolg op verschillende manieren versterkt : eerst en vooral verwijst ze nu
naar een ‘‘hoog niveau van de bescherming van de gezondheid’’ (33) in plaats
van naar het meer abstracte en neutrale begrip ‘‘eisen inzake gezondheid’’. Ten
tweede bepaalt het verdrag voortaan dat de bepaling zowel de ontwikkelingsfase
van het beleid bestrijkt (‘‘bepaling’’) als de uitvoering ervan. Het stelt bijgevolg
duidelijk vast dat de verplichting berust bij de communautaire instellingen als
een geheel – en niet langer uitsluitend bij de Commissie – en bij de Lidstaten, die
er in ruime mate mee belast zijn de communautaire beleidsmaatregelen uit te
voeren. Ten derde verwijst het artikel naar ‘‘beleid en optreden van de Gemeen-

(30) Cf. p.5 in Update, juni 1998, epha, voornoemd.
(31) Cf. Resolutie van de Raad van 20 december 1995 betreffende de integratie van de eisen voor
de bescherming van de volksgezondheid in de communautaire bepalingen, P.B.E.G. nr. C 350 van
30.12.1995, pp. 2-3; Resolutie van de Raad van 12 november 1996 betreffende de integratie van
de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen,
P.B.E.G. nr. C 374 van 11.12.1996, pp. 3-4.; Conclusies van de Raad van 30 april 1998 betreffende
de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de communautaire
beleidsmaatregelen, P.B.E.G. nr. C 169 van 4.06.1998, p. 1.; Conclusies van de Raad van 8 juni
1999 betreffende de integratie van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid in de
communautaire beleidsmaatregelen, P.B.E.G. nr. C 195 van 13.07.1999, p. 4; Resolutie van de
Raad van 18 november 1999 betreffende de integratie van gezondheidsbescherming in alle
beleidsmaatregelen en activiteiten van de Gemeenschap, P.B.E.G. nr. C 86 van 24.03.2000, p. 3.
(32) Zaak. C-180/96, Verenigd Koninkrijk tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, Juris-
prudentie 1996, p. I-3903. Het Vierde verslag van de Commissie over de integratie van de eisen
voor de bescherming van de gezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen (COM (1999)
587 definitief van 16.11.1999) herinnert precies aan het belang van deze zaak (cf. p. 4) : ‘‘Dit arrest
heeft belangrijke gevolgen voor alle communautaire beleidsterreinen. Het heeft de verplichtingen
van de communautaire instellingen ten aanzien van de integratie van de eisen voor de bescher-
ming van de gezondheid in de communautaire beleidsmaatregelen, zoals neergelegd in artikel
129, verduidelijkt. Deze interpretatie is mutatis mutandis ook van toepassing in het kader van
het Verdrag van Amsterdam. Het arrest onderstreept de rol van het Hof van Justitie in de beoorde-
ling van de manier waarop deze eisen in het beleid worden geïntegreerd. Het is daarom in het
belang van de Commissie, de andere communautaire instellingen en de lidstaten om duidelijk te
laten zien hoe de gezondheidseisen in het beleid en de activiteiten van de Gemeenschap worden
geïntegreerd en hoe zij vervolgens ten uitvoer worden gelegd om ervoor te zorgen dat aan de ver-
plichtingen wordt voldaan. Hiertoe zou het nuttig zijn informatie te verkrijgen over het effect van
een bepaald beleid op de gezondheid’’.
(33) Cf. ook artikel 3 (p) van het Verdrag van Amsterdam.
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schap’’, en bestrijkt het dus zowel de wetgeving als de andere acties, bijvoorbeeld
de programma's of financieringsmaatregelen, of de manier waarop de
Gemeenschap optreedt ten opzichte van derde landen. Ten vierde werd de betrek-

kelijk dubbelzinnige verwijzing naar ‘‘andere gebieden’’ uit het artikel geschrapt
– aangezien de verplichting voortaan verwijst naar ieder beleidsdomein. Tot slot
is het veelzeggend dat de bepaling sindsdien voorop staat in het artikel betreffen-
de de volksgezondheid, en nu voorafgaat aan de verwijzingen naar specifieke
acties in het domein van de volksgezondheid zelf’’ (34).

Door zich aldus voornamelijk te baseren op deze horizontale bepaling en bovendien
lessen te trekken uit de gevolgen van de verdeling van de Volksgezondheid op Euro-
pees vlak, definieert deze strategie van de Europese Gemeenschap inzake Gezond-
heid officieel een globale communautaire aanpak van de Gezondheid. 

Enerzijds ‘‘… heeft het Verdrag de Gemeenschap een grote verantwoordelijkheid
gegeven om zich met gezondheidsvraagstukken in de ruimste zin bezig te hou-
den’’ (35). De door de Europese Commissie bevorderde aanpak wil de Volksgezond-
heid overstijgen om zich uit te breiden tot de Gezondheid in haar geheel. We moe-
ten echter nuanceren. Het sleutelelement van deze algemene strategie dat in dit sta-
dium het meest gedetailleerd en concreet is, blijft het actieprogramma betreffende
de volksgezondheid. Bovendien blijkt de sector van de volksgezondheid misschien
een kans te missen om zijn natuurlijke vervlochtenheid met de verzorgingssystemen
en, meer in het algemeen, de sector van de sociale bescherming, optimaal te benut-
ten (36). Deze vervlochtenheid had immers kunnen leiden tot een systematische
samenwerking rond de activiteiten, dat wil zeggen de organisatie van een zeer
nauwe samenwerking tussen het Directoraat-Generaal ‘‘Gezondheids- en consu-
mentenbescherming’’ en het D.-G. ‘‘Sociale Zaken’’. Aangezien het EG-Verdrag
bepaalt dat de actie van de Gemeenschap inzake Volksgezondheid de verantwoorde-
lijkheden van de lidstaten inzake organisatie en verstrekking van gezondheidsdien-
sten en geneeskundige verzorging ten volle respecteert, beïnvloedt het waarschijn-
lijk de Commissie om een zekere terughoudendheid aan de dag te leggen.

(34) In PREVENTION, Nieuwsbrief van het D.-G. Gezondheids- en Consumentenbescherming van de
Europese Commissie, nr. 1 / 2000, cf. p.2. 
(35) Cf. p. 5 van voornoemde COM (2000) 285 definitief.
(36) De Commissie benadrukt het complementaire karakter tussen de acties van de sector sociale
bescherming en de sector volksgezondheid : ‘‘In haar mededeling Modernisering en verbetering
van de sociale bescherming stelde de Commissie een strategie voor betreffende samenwerking en
coördinatie tussen de socialezekerheidsstelsels; dit zal ook bepaalde aspecten van de gezondheids-
stelsels betreffen, zoals de onderlinge vergoeding van uitgaven voor de gezondheid tussen de stel-
sels en vraagstukken betreffende de kosten en de financiering. Dit zal een aanvulling zijn op de
acties van het volksgezondheidsprogramma met betrekking tot de gezondheidsstelsels over the-
ma’s als de kosteneffectiviteit en wenselijkheid van gezondheidsinterventies, kwaliteit en normen,
de relaties tussen bevordering, preventie, behandeling en zorgverstrekking en het vinden en ver-
spreiden van de beste praktijken’’, cf. p. 20 van voornoemde COM (2000) 285 definitief.
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Anderzijds maakt de Mededeling van de Europese Commissie van 16 mei 2000 op
strategische wijze gebruik van de horizontale aanpak : 
‘‘De bevoegdheden van de EU ten aanzien van de gezondheid beperken zich niet
tot specifieke acties voor de volksgezondheid. Er geldt de uitdrukkelijke eis dat bij
de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap
een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd
wordt. Dat betekent dat voorstellen op andere belangrijke actieterreinen van de
Gemeenschap (interne markt, sociale zaken, onderzoek en ontwikkeling, land-
bouw, handel en ontwikkeling, milieu enz.) actief moeten streven naar een bete-
re bescherming van de gezondheid. Daarom bevat de nieuwe gezondheidsstrate-
gie een aantal specifieke maatregelen om deze eis na te komen, bijvoorbeeld door
de coördinatie te verbeteren en door te laten zien hoe bij activiteiten de mogelijke
gevolgen daarvan voor de gezondheid in aanmerking worden genomen’’ (37). 

Met andere woorden, meerdere van de bestaande communautaire beleidsmaatrege-
len moeten een bijdrage leveren ten dienste van de doelstellingen die de Europese
Gemeenschap zich oplegt inzake Gezondheid, en meerbepaald inzake Volksgezond-
heid. Tot dan toe werd immers onvoldoende rekening gehouden met de impact die
bepaalde communautaire beleidsmaatregelen hebben op de Gezondheid : zowel
door de andere communautaire beleidslijnen, ondanks hun opdracht, afgeleid van
het Verdrag, een gunstige invloed te hebben op de Gezondheid, als door de sector
Volksgezondheid zelf, die het potentieel van de bijkomende communautaire dimen-
sies van de Gezondheid onvoldoende benutte (38-39). In naam van het nut van een

(37) Cf. p. 3 van voornoemde COM (2000) 285 definitief.
(38) De Mededeling van 16 mei 2000 maakt de volgende actuele en niet-beperkende lijst op van de
communautaire dimensies van de Gezondheid : interne markt (die in feite verschillende van de com-
munautaire interventiesectoren omvat waarop de Mededeling hierna de nadruk legt); farmaceutische
producten; bescherming van de consumenten; sociale bescherming, en meerbepaald gezondheids-
stelsels; gezondheid en veiligheid op het werk; nieuwe technologieën; milieu; technologisch onder-
zoek en ontwikkeling; statistieken; externe aanwervingen.
Deze lijst zou nog ruimer omschreven kunnen worden (cf. 1ste verslag van de Commissie over de
integratie van de eisen voor de bescherming van de gezondheid in de communautaire beleidsmaatre-
gelen, voornoemde COM (95) 196 definitief) door er de volgende communautaire bevoegdheidsdo-
meinen aan toe te voegen : gevaarlijke stoffen; levensmiddelen; medische voorzieningen; wederzijd-
se erkenning van de dipoma's van gezondheidsberoepen; transeuropese netwerken; mededingings-
beleid; opvoeding, beroepsopleiding en jeugd; transport; telecommunicatie; economische en sociale
samenhang (EFRO, ESF); werkgelegenheid; energie; landbouwbeleid; visvangst; Europa van de bur-
gers; justitie en binnenlandse zaken (drugs) + fiscaliteit. 
De selectie van prioriteiten die blijkt uit de Mededeling van 16 mei 2000, houdt evenwel waarschijnlijk
verband met de beslissing van de Commissie te opteren voor een doelgerichte, dat wil zeggen selectie-
vere, aanpak, gezien de brede waaier betrokken communautaire beleidsmaatregelen en acties.
(39) De Commissie vertrekt bijvoorbeeld van de bewezen vaststelling dat de Interne Markt een aan-
zienlijke invloed heeft op de Gezondheid en de gezondheidssystemen. Wij wijzen er louter op dat bij
het D.-G. Gezondheids- en Consumentenbescherming van de Europese Commissie een (informeel/ad
hoc) Comité op Hoog niveau bestaat over de Gezondheid, dat in 1999 de Werkgroep ‘‘Interne markt
en Gezondheid’’ heeft opgericht, die in januari 2000 voor het eerste vergaderde. De voornaamste
interessepunten van deze Werkgroep zouden kunnen zijn : 1° De kwesties inzake volksgezondheid
in hun combinatie met de nieuwe dimensies van de terugbetaling van gezondheidsdiensten voor wie
zich van de ene lidstaat naar de andere verplaatst, meerbepaald in het kader van de arresten-Kohll en
-Decker en de gevolgen ervan; 2° De samenwerking tussen de gezondheidsdiensten over de grenzen
heen; 3° De problemen waarmee gezondheidsprofessionals geconfronteerd worden, ondanks het
communautaire mechanisme voor de erkenning van diploma's.292
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communautaire samenhang tussen de sector gezondheid en de andere betrokken
domeinen, is het dus noodzakelijk, opdat ze complementair en respectievelijk effi-
ciënt zouden zijn, deze vaak nauwe en complexe banden op systematische wijze te
verzekeren en organiseren. Vermits de Gezondheid een dwarslijn blijkt te zijn van
verschillende communautaire beleidsmaatregelen en acties waarvan zij zich op het
kruispunt bevindt, is het zaaks er tegelijkertijd voor te zorgen dat, ten eerste, ongun-
stige of nefaste invloeden gecorrigeerd, voorkomen en dus vermeden worden, en,
ten tweede, op gelijkgerichte wijze wederzijdse voordelige invloeden mogelijk te
maken.

1.2.2. Gokken op de essentiële kenmerken van een communautair beleid 
Uit deze Mededeling van 16 mei 2000 blijkt dat de Europese Commissie de ambitie
heeft een communautair gezondheidsbeleid (40) tot stand te brengen. Hoewel dit
concept van een ‘‘communautair beleid’’ niet expliciet gebruikt wordt in deze
Mededeling (41), wordt in een specifiek deel de nadruk gelegd op het begrip ‘‘inte-
gratie’’ : ‘‘Totstandbrenging van een geïntegreerde gezondheidsstrategie’’. In deze
nieuwe strategie worden vooral alle wezenlijke kenmerken verzameld van wat te
verstaan valt onder het begrip ‘‘communautair beleid’’ : globaal karakter van de
communautaire benadering; communautaire samenhang; intersectorale coördinatie,
desgevallend versterkt door een verplichte horizontale bepaling; communautaire
programmering van doelstellingen; communautaire efficiëntie; communautaire
transparantie.

Het streven naar een globaal karakter en de samenhang van de communautaire aan-
pak van de Gezondheid getuigen er op zich al van dat het beoogde doel wel degelijk
het ontstaan is van een communautair beleid dat er tegelijkertijd naar streeft de
gezondheidskwestie op coherente wijze aan te pakken binnen het geheel van de
Europese dimensies, dat wil zeggen alle domeinen die de communautaire beleids-
maatregelen bestrijken. Zo vormt het organiseren van de samenhang, eerst binnen
de sector gezondheid zelf, vervolgens met de verschillende communautaire beleids-
maatregelen die deze sector beïnvloeden, een van de strategische parameters van de
efficiëntie. Al vormt de eis tot een horizontale aanpak niet noodzakelijkerwijs de
conditio sine qua non voor het ontstaan en de uitvoering van een specifiek commu-
nautair beleid, ze maakt toch een stevige bijdrage mogelijk.

Het communautair actiekaderprogramma betreffende de volksgezondheid, dat in dit
geheel geïntegreerd wordt, rust dus wel degelijk op de kenmerken van een commu-
nautair beleid. 

(40) Een communautair beleid laat enerzijds toe de gedeelde bevoegdheid tussen de lidstaten en de
Europese Gemeenschap officieel te maken en te organiseren, en anderzijds de samenhang van dit
specifieke beleid in verhouding tot andere communautaire beleidsmaatregelen te organiseren.
(41) In tegenstelling tot de Mededeling van 15.04.98. ‘‘betreffende de ontwikkeling van beleid op
volkgezondheidsgebied in de Europese Gemeenschap’’ waarvan met name punt 6 gewijd is aan het
toekomstige ‘‘communautaire beleid’’ (destijds inzake volksgezondheid, niet de gezondheid als
geheel). 
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Zo is artikel 6 (42), met de titel ‘‘Samenhang en complementariteit’’, ondubbelzin-
nig : ‘‘De Commissie draagt zorg voor de samenhang en complementariteit tus-
sen de krachtens dit programma uit te voeren acties en de acties die krachtens
andere relevante communautaire beleidsonderdelen en activiteiten worden uit-
gevoerd. In het bijzonder gaat de Commissie na welke voorstellen voor de doel-
stellingen en acties van het programma relevant zijn en stelt zij het comité daar-
van in kennis…’’, namelijk het Comité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commis-
sie, en belast is met het bijstaan van de Commissie in het kader van dit communau-
tair programma.

Bovendien voorziet artikel 11.3 : ‘‘De Commissie dient bij het Europees Parlement
en de Raad in het derde jaar van het programma een tussentijds verslag en na
afloop van het programma een eindverslag in. In deze verslagen neemt zij infor-
matie op over de communautaire financiering in het kader van het programma
en over de samenhang en complementariteit met andere relevante programma’s,
acties en initiatieven, alsmede de relevante resultaten van de beoordelingen. Zij
doet deze verslagen ook het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s toekomen’’.

In de praktijk georganiseerd en efficiënt opgevolgd, zijn deze wezenlijke kenmerken
van een communautair beleid in staat talrijke concrete positieve effecten te veroor-
zaken. De huidige globale en coherente aanpak van de Gezondheid, die het ontstaan
van een specifiek communautair beleid bewijst, brengt zo noodzakelijke toepas-
singsinstrumenten voort.

1.2.3. Communautaire instrumenten ontwerpen die ten dienste staan van de horizon-
tale aanpak
In het kader van een geïntegreerde communautaire aanpak is het noodzakelijk com-
munautaire mechanismen op te zetten die precies deze positieve bijdrage garande-
ren van het communautaire beleid en optreden tot een hoog niveau van bescher-
ming van de gezondheid. De Mededeling benadrukt overigens dat : 
‘‘Het leggen van banden tussen het kader voor de volksgezondheid en de overige
beleidsterreinen is belangrijk, maar garandeert nog niet dat de communautaire
gezondheidsstrategie volledig samenhangend is met de primaire doelstellingen
van andere beleidslijnen. Daarvoor is ook essentieel dat alle activiteiten van de
Gemeenschap die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, tot de globale
strategie bijdragen. Wat dit betreft zijn er twee belangrijke tekorten aan te wijzen
in de manier waarop gezondheidsvraagstukken tot dusver op communautair
niveau worden behandeld : 

(42) Cf. punt 4 in verband met overweging nr. 14 van voornoemde COM (2000) 285 definitief.
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ten eerste worden de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van afzonderlijke
beleidsinitiatieven niet altijd volledig nagegaan als die initiatieven niet recht-
streeks betrekking hebben op de gezondheid;

ten tweede ontbreekt het wel eens aan samenhang en coördinatie tussen de ver-
schillende activiteiten op gezondheidsgebied.
Deze twee tekortkomingen moeten worden verholpen. Daarom worden verschil-
lende instrumenten ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat het gezondheidsas-
pect bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid en de acties van de Gemeen-
schap de nodige aandacht krijgt’’ (43). 

Daarom stelt de Commissie vast dat de identificatie van aangepaste instrumenten
een bijzonder complexe opdracht is. Met name in 1999 maakt zij melding van het
feit dat ‘‘er geen vaste en op ruime schaal toegepaste instrumenten bestaan die
voor het hele scala van beleid en maatregelen toepasbaar zijn. Op communau-
tair niveau bijvoorbeeld bleek het niet gemakkelijk een adequate methodologie te
ontwikkelen en toe te passen. Evenmin was het mogelijk in de lidstaten gebruikte
veelbelovende modellen te vinden die voor communautaire doeleinden zouden
kunnen worden aangepast. Erger nog, het belang van gezondheidsoverwegingen
in de beleidsvorming wordt nog onvoldoende onderkend en erkend om de nodige
middelen aan geld en expertise uit te trekken op organisatorisch strategische pos-
ten en niveaus in de beleidsvormings- en uitvoeringsstructuren. Bovendien
varieert de aard van de betrokken onderwerpen vaak sterk, wat verschillende
methoden vereist om deze succesvol in de beleidsvorming te integreren. Terwijl
sommige gezondheidsaangelegenheden meer technisch van aard zijn en zich
lenen voor een kwantitatieve analyse, zijn andere eerder politiek van aard en
vereisen een zorgvuldige afweging van uiteenlopende standpunten en belangen’’
(44 - 45).

Gezien de samenwerkingsverbanden die georganiseerd moeten worden tussen de
sector gezondheid en de andere betrokken communautaire beleidsmaatregelen en
optredens, voorziet de Mededeling voortaan, in het kader van de open coördinatie-
methode, de volgende communautaire mechanismen (46) : 

(43) Cf. p. 22 van voornoemde COM (2000) 285 definitief.
(44) Cf. p. 5 van voornoemde COM (1999) 587 definitief.
(45) Voor andere types verduidelijking : PREVENTION, Nieuwsbrief van het D.-G. Gezondheids- en
Consumentenbescherming van de Europese Commissie, nr. 1 / 2000, cf. p. 3.
(46) Het is interessant deze instrumenten te vergelijken met wat werd voorgesteld door het Europees
Parlement ten gunste van het communautaire Milieubeleid : Het Parlement nodigt de Commissie uit
de invoering te voorzien van een ‘‘coherentiecontrole’’ van de andere beleidsmaatregelen van de
EU met het ontwikkelingsbeleid (vrije vertaling), Bulletin Quotidien Europe, 18.02.2000, pp. 12-13.
Zo werden verschillende concrete voorstellen gesuggereerd : een jaarlijks verslag van de Commissie
over de samenhang van de beleidsmaatregelen van de EU; de oprichting van een interdienstenwerk-
groep over de samenhang, die verschillende Directoraten-Generaal van de Commissie samenbrengt;
de invoering van een coherentiecontrole, inclusief het opzetten van een klachtenprocedure die
openstaat voor regeringen en organisaties uit de burgermaatschappij in geval van een gebrekkige
samenhang; de oprichting van een Observatorium voor de samenhang van het communautaire
beleid, dat ermee belast is tegenstrijdigheden in het beleid te controleren.
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Een soort ‘‘effectbeoordeling’’ (47) van de communautaire voorstellen :
Vanaf 2001 moet ieder communautair voorstel (wetgevend of acties) dat een bijzon-
dere invloed zal hebben op de Gezondheid, een verklaring bevatten van de wijze
waarop effectief rekening gehouden werd met de specifieke eisen van de Gezond-
heid, en het zo mogelijk maken de verwachte gevolgen van het voorstel in kwestie
te meten.

Hulpmiddelen voor de evaluatie van het communautaire beleid :
In het kader van het volksgezondheidsprogramma zullen prioritair niet alleen crite-
ria en methodes worden uitgewerkt, maar ook richtsnoeren en geheugensteunen
om het voorgestelde beleid en de uitvoering ervan te evalueren. Dit methodologi-
sche kader moet nog concreter vertaald worden.

Een eventuele grondige evaluatie van de impact van het communautaire beleid
en optreden :
Er zouden grondige impactevaluaties van een bepaald communautair optreden of
beleid kunnen gebeuren op gerichte wijze en er zouden pilootprojecten moeten
worden opgezet rond kwesties die verband houden met de toepassing van het com-
munautaire beleid in de lidstaten.

De mogelijkheid van gezamenlijke acties tussen communautaire programma's
en acties :
Het communautaire volksgezondheidprogramma voorziet de mogelijkheid dat de
maatregelen ook ‘‘worden uitgevoerd als gezamenlijke acties met aanverwante
communautaire programma’s en acties, met name op het gebied van consumen-
tenbescherming, sociale bescherming, onderzoek en technologische ontwikkeling,
telematische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA), statistiek,
onderwijs en milieu, en met acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek en de communautaire organen’’ (48). Een dergelijke concrete samen-
werking tussen communautaire programma's en acties zou een aanzienlijke bijdrage
leveren tot de intersectorale aanpak van de Gezondheid.

Een versterkte coördinatie tussen de Directoraten-Generaal en de Commissie :
De Commissie wil haar interne mechanismen versterken die bedoeld zijn voor de coör-
dinatie tussen de activiteiten van de verschillende betrokken Directoraten-Generaal.

Een Europees Gezondheidsforum :
Hoewel het niet is opgenomen onder de zonet voorgestelde communautaire mecha-
nismen, voorziet de Mededeling de invoering van een Europees Gezondheidsforum,
dat het daglicht zou moeten zien in 2001 (49-50). Zo zou de gehele Gezondheidssec-

(47) Het zal in dit geval niet gaan om het opstellen van een rapport (in letterlijke betekenis), maar in
principe om een verklaring in de memorie van toelichting van de communautaire voorstellen.
(48) Cf. p. 33 van voornoemde COM (2000) 285 definitief.
(49) Cf. p. 17 van voornoemde COM (2000) 285 definitief. De Commissie is in 2000 met overleg
gestart over de precieze organisatie, samenstelling en werking van het Forum. De betrokken partijen
hadden tot 15 februari om hierop te antwoorden.
(50) Dit Forum, dat door de Europese Commissie geïnstitutionaliseerd zal worden, mag niet verward
worden met het Europese Forum van Gastein over de Gezondheid, dat een jaarlijks georganiseerd
internationaal Colloquium is (eind september) sinds 1998; Leiner Günther (Voorzitter van het
Forum), ‘‘Forum européen 1999 de Gastein sur la santé. Créer un avenir meilleur pour la santé
en Europe. Santé et sécurité sociale. Déclaration de Gastein sur la santé. 6-9 octobre 1999’’, ehfg,
Oostenrijk, 13 p.
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tor (verenigingen van patiënten, werknemers in de gezondheidssector en andere
actoren), vertegenwoordigd door middel van de Europese structuren waartoe zij
behoren, geraadpleegd kunnen worden en kunnen proberen een enigszins doorslag-
gevende rol te spelen, niet alleen in de uitvoering en eventuele aanpassing van het
communautaire Programma betreffende de volksgezondheid, maar ook in de uitwer-
king en ontwikkeling van het communautaire Gezondheidsbeleid dat volop tot
stand komt. 

De open coördinatiemethode verwijst dus naar een waaier complementaire niet-
wetgevende instrumenten.

2. DE NOODZAKELIJKE OVEREENSTEMMING VAN ALLE ONDERDELEN VAN HET
EUROPEES SOCIAAL BELEID OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS VAN DE HORI-
ZONTALE AANPAK

De Gezondheid illustreert de wil van de Europese Gemeenschap om concreet een
dynamische interactie van de communautaire beleidsmaatregelen te organiseren en
kan, desgevallend, een voorbeeldfunctie krijgen. De Gezondheid is meerbepaald
slechts een onderdeel van het Europese Sociaal beleid. Om een beleid in de echte
betekenis van de term te worden, moet dit de mogelijkheid bieden de samenhang
en wederzijdse versterking te organiseren van al zijn onderdelen, niet alleen om
meer gewicht in de schaal te werpen in de interactieve driehoek van de drie centra-
le Europese beleidslijnen (naast het economisch beleid en het werkgelegenheidsbe-
leid), maar ook, en dat mogen we niet vergeten, om zich te bevestigen als
autonoom beleid (met een eigen bestaansreden). Hiertoe blijkt het noodzakelijk, in
een algemeen proces van responsabilisering en samenwerking, aan te zetten tot
mobilisering van zowel de juridische instrumenten als de begrotingsmiddelen, de
analysecapaciteit, de animatie- en voorlichtingsmechanismen van de verschillende
specifieke communautaire beleidslijnen in kwestie. Verder is het opportuun over te
gaan tot de overeenkomstige evaluaties, om te meten in hoeverre het effectief in
rekening gebracht of geïntegreerd wordt, om tot slot de geschikte aanpassingen te
kunnen bepalen.

2.1. BEMOEDIGENDE SIGNALEN : DE VOORBEELDEN VAN DE SOCIALE INTEGRATIE EN
DE GELIJKE BEHANDELING VAN MANNEN EN VROUWEN 
Laten we voorlopig overeenkomen dat uit verschillende communautaire sociale ini-
tiatieven een eerder bemoedigende gemeenschappelijke logica zou blijken. 

Zo nemen we het voorbeeld van de sector sociale integratie (51), een van de domei-
nen van het Europees Sociaal beleid. In het kader van het Voorstel tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking

(51) Mededeling van de Commissie. Bouwen aan een solidair Europa, COM (2000) 79 definitief
van 1.03.2000, 20 p.
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tussen lidstaten ter bestrijding van sociale uitsluiting (52) over de periode 2001-
2005, dat werd voorgesteld op 16 juni 2000 en werd gewijzigd op 24 november
2000 (53), wordt de open coördinatiemethode (54) aangewend als hulpmiddel voor
de uitvoering van een specifieke strategie. Deze combineert, op basis van commu-
nautaire doelstellingen, niet alleen nationale actieplannen en een initiatief van de
Commissie ter bevordering van de samenwerking, maar ook en vooral de ambitie
van een geïntegreerde gezamenlijke aanpak en de doelstelling de strijd tegen sociale
uitsluiting op te nemen in alle communautaire beleidslijnen en maatregelen, waarbij
overlappingen voorkomen worden. Het spreekt bijgevolg voor zich dat de samen-
hang en de complementariteit op ieder niveau van strategisch belang zijn voor de
doeltreffendheid van de nieuwe aanpak terzake (55). Er is uiteraard een periodieke
evaluatie van de resultaten ten opzichte van de vastgestelde doelstellingen voorzien. 

Dit voorstel voor een communautair Programma betreffende de strijd tegen de
sociale uitsluiting, legt sterk de nadruk op haar band met de strijd tegen de ongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen : ‘‘De genderproblematiek strekt zich uit over
veel terreinen en is van grote invloed op zowel de oorzaken als de gevolgen van
armoede en uitsluiting. Bovendien behoren, op grond van de artikelen 2 en 3
van het Verdrag, de bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en
het uit de weg ruimen van ongelijkheid tot de taken van de Gemeenschap en
moeten bij alle activiteiten doelstelling zijn’’ (56). 

(52) Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad, COM (2000) 368 definitief
van 16.06.2000, 33 p.
(53) Gewijzigd voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen Lidstaten
ter bestrijding van sociale uitsluiting, COM (2000) 796 definitief van 24.11.2000, 33 p.
(54) Cf. Overweging nr. 12 van voornoemde COM (2000) 796 definitief : ‘‘Het opstellen van gehar-
moniseerde overzichten en studies en het vaststellen van gemeenschappelijke kwalitatieve en
kwantitatieve indicatoren zal een basis bieden voor de ontwikkeling van de open coördinatieme-
thode’’; te lezen in verband met artikel 4.
(55) Cf. meerbepaald art. 7 § 4 van voornoemde COM (2000) 796 definitief : ‘‘Teneinde de samen-
hang en de complementariteit van dit programma met andere maatregelen als bedoeld in artikel
8 te verzekeren, informeert de Commissie het Comité regelmatig over andere acties van de
Gemeenschap die bijdragen tot de bestrijding van sociale uitsluiting. Waar nodig zal de Commis-
sie zorg dragen voor regelmatige en gestructureerde samenwerking tussen dit Comité en de
comités van toezicht voor andere relevante beleidsmaatregelen, instrumenten en acties’’; Art. 9,
met de specifieke titel Samenhang en complementariteit : ‘‘1. In samenwerking met de lidstaten
zorgt de Commissie voor de algehele samenhang met andere communautaire beleidsmaatrege-
len, instrumenten en acties, met name door passende mechanismen in te voeren voor het coördi-
neren van de activiteiten van dit programma met relevante activiteiten met betrekking tot onder-
zoek, werkgelegenheid, economisch, industrieel en ondernemingsbeleid, non-discriminatie, immi-
gratie, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, sociale bescherming, onderwijs, opleiding en
jeugdbeleid, gezondheid, en op het terrein van de externe betrekkingen van de Gemeenschap.
2. De lidstaten doen al het mogelijke om de samenhang en complementariteit tussen activiteiten
in het kader van dit programma en de activiteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau te
verzekeren. 3. De Commissie en de lidstaten verzekeren de samenhang en complementariteit tus-
sen activiteiten in het kader van dit programma en de actie van de Gemeenschap in het kader
van de Structuurfondsen, met name het communautaire initiatief EQUAL’’. 
(56) Cf. Overweging 22 van voornoemde COM (2000) 796 definitief.
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We zullen ons nu nauwkeuriger toeleggen op dit specifieke communautaire Beleid
voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dat eveneens bijdraagt tot de trend
waardoor op het Sociale voortaan een geglobaliseerde logica wordt toegepast op
Europees vlak. De Mededeling van de Commissie van 7 juni 2000 ‘‘Naar een com-
munautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-
2005). Voorstel voor een Beschikking van de Raad betreffende het programma in
verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen
en vrouwen (2001-2005)’’ (57) lijkt qua methodologie sterk op de Mededeling van
16 mei 2000 ‘‘over de Gezondheidsstrategie van de Europese Gemeenschap’’. Er
wordt immers een gelijkaardige structuur aangenomen : een strategie die een kader
schept dat het communautaire beleid en optreden in kwestie dekt, binnen een op
integratie gerichte doelstelling en aanpak die beantwoorden aan de behoeften inza-
ke globaliteit en samenhang (58); een Actieprogramma ter ondersteuning; een meer-
jarenperiode (59). Deze gelijkenis in concept en tijd blijkt, in het licht van de Agen-
da voor Sociaal beleid, evenmin toeval te zijn. 
Voor een kort overzicht : ‘‘De Gemeenschap zal ter bevordering van de gelijkheid
van mannen en vrouwen een strategie volgen die alle communautaire beleidster-
reinen bestrijkt. Bestaande beleidsmaatregelen zullen worden aangepast (pro-
actieve maatregelen : integratie van man/vrouw dimensie) en/of er zullen con-
crete acties worden opgezet om de positie van vrouwen te verbeteren (reactieve
maatregelen : specifieke acties).
Deze geïntegreerde aanpak verschilt aanzienlijk van eerdere communautaire ini-
tiatieven ter bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Eerde-
re initiatieven waren immers voornamelijk gebaseerd op activiteiten en pro-
gramma’s die weinig samenhang vertoonden en uit hoofde van verschillende spe-
cifieke begrotingsposten werden gefinancierd. Doel van de nieuwe raamstrategie
is alle communautaire initiatieven en programma’s tot een samenhangend
geheel te bundelen en te coördineren waarbij een centrale plaats wordt toege-
kend aan duidelijke beoordelingscriteria, controle-instrumenten, benchmarking,
gendertoetsing en evaluatie.
Dankzij deze nieuwe aanpak komen de talrijke communautaire activiteiten ter
bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen beter tot hun recht.
Bovendien kan door overlappingen op te sporen de samenhang van alle activitei-
ten worden gewaarborgd. Daardoor kunnen de verschillende activiteiten maxi-
maal renderen en zowel binnen als buiten de Commissie zichtbaarder worden.
Voorts staat een algemene raamstrategie borg voor een efficiënter toezicht op de
resultaten en een betere verspreiding ervan.

(57) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio's, COM (2000) 335 definitief van 7.06.2000, 57 p.
(58) Merk op : Conferentie van het Europees Instituut voor de gezondheid van de vrouw (European
Institute of Women’s Health, EIWH) over de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen
in de volksgezondheid in Europa, georganiseerd in het Trinity College van Dublin op 10, 11 en 12
september 2000.
(59) Al is voor de Gezondheid een bijkomend jaar voorzien (2001-2006).
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De raamstrategie kan alleen met succes worden uitgevoerd als horizontale en
coördinerende activiteiten (bijvoorbeeld de vorming van netwerken, voorlich-
tingsactiviteiten, het ontwikkelen van analyse- en evaluatiemethoden, toezicht,
rapportage en evaluatie) worden opgezet. Daarom stelt de Commissie een onder-
steunend programma voor. (…)
Er zal worden gezorgd voor een complementariteit tussen de verschillende acties
van de Gemeenschap en tussen de raamstrategie en de activiteiten van de lidsta-
ten. Op die manier kunnen overlappingen worden vermeden en kan maximaal
munt uit de resultaten worden geslagen’’ (60). 
Wat betreft het voornoemde specifieke voorstel tot communautair programma, dat
werd gewijzigd op 24 november 2000 (61), dit bevat in deze logica een artikel met
de titel ‘‘Samenhang en complementariteit’’, zelfs nog nauwkeuriger opgesteld dan
dat van het Communautair programma betreffende de volksgezondheid (62).

Zoals deze Mededeling verduidelijkt, bestrijkt deze nieuwe communautaire raam-
strategie alle beleidsterreinen en toekomstige werkzaamheden van de Europese
Gemeenschap die tot doel hebben de gelijke behandeling van mannen en vrouwen
te bevorderen. Zo moeten we rekening houden met de voorstelling, eind 1999, van
een pakket maatregelen gebaseerd op artikel 13 van het EG-Verdrag (anti-discrimina-
tie), die een plaats krijgen in dit gemeenschappelijke kader. Meer in het bijzonder
vermelden we het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad tot vaststelling
van een communautair actieprogramma ter bestrijding van de discriminatie
(2001-2006) (63), dat dezelfde logica van samenhang en complementariteit volgt
(64).

(60) Cf. voornoemde COM (2000) 335 definitief, pp. 4-5.
(61)Gewijzigd voorstel voor een Beschikking van de Raad betreffende het programma in verband
met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-
2005), COM (2000) 793 definitief van 24.11.2000, 17 p.
(62) Cf. voornoemde COM (2000) 793 definitief, artikel 7 p. 9 : ‘‘1. De Commissie draagt, in samen-
werking met de lidstaten, zorg voor de algehele samenhang met de andere beleidsmaatregelen,
instrumenten en acties van de Unie en de Gemeenschap, met name door de vaststelling van pas-
sende mechanismen en instrumenten, d.w.z. gender-effectevaluaties, toezichtsinstrumenten en
benchmarks voor de coördinatie van de activiteiten van dit programma met relevante activitei-
ten die van bijzonder belang zijn voor de verbetering van de positie van vrouwen, zoals, met
name op het gebied van onderzoek, werkgelegenheid, discriminatieverbod, bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting, integratie, gezondheid, onderwijs, opleiding en jeugdzaken, cul-
tuur, justitie en binnenlandse zaken en op het gebied van de uitbreiding en de externe betrekkin-
gen van de Gemeenschap, (met inbegrip van de communautaire activiteiten op het gebied van de
mensenrechten).
2. De Commissie en de lidstaten dragen zorg voor de samenhang en complementariteit tussen de
acties in het kader van dit programma en andere relevante acties van de Unie en de Gemeen-
schap, met name uit hoofde van de Structuurfondsen, het communautair initiatief EQUAL, de
programma's DAPHNE, STOP, PHARE en MEDA, het kaderprogramma voor onderzoek, de bestrij-
ding van armoede en sociale uitsluiting, de sociale agenda en het communautaire actieprogram-
ma ter bestrijding van discriminatie (2001-2006).
3. De Lidstaten vergemakkelijken en ontwikkelen alle mogelijke inspanningen om te verzekeren
dat de activiteiten, horend bij het huidig programma, samenhangend en aanvullend zouden zijn
met en bij deze die worden op touw gezet op nationaal, gewestelijk en plaatselijk vlak’’. 
(63) COM (2000) 649 definitief van 10.10.2000, 16 p.
(64) Cf. Overweging 7, Artikel 6 § 4 en Artikel 7.
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Deze sociale toetsen, aangebracht op hetzelfde ogenblik, in een gelijkaardig con-
cept, nemen in waarde toe, de ene ten opzichte van de andere, door geleidelijk
vorm te geven aan een totaalbeeld.

2.2. EEN BETREURENSWAARDIG RISICO : HET ISOLEMENT VAN DE SOCIALE 
BESCHERMING
Zal de Europese globaliseringslogica, die gemeengoed begint te worden in de socia-
le sector, ook worden toegepast op de Sociale Bescherming, die niet alleen heel wat
onderlinge afhankelijkheid vertoont met de Gezondheid, maar zelfs, volgens de
Ministerraad (65) zelf, de derde zijde van een driehoek zou vormen, met als twee
andere hoeken niets minder dan het Macro-Economisch beleid en het Werkgelegen-
heidsbeleid ? Nochtans is niets minder zeker in dit bijzondere geval.

De sociale bescherming is altijd een van de minst prioritaire onderdelen geweest
van het Europese sociale ‘‘Beleid’’, en dat sinds de vastgestelde mislukking van de
Europese Ministerconferentie in 1962, die aanvankelijk tot ambitie had de socialeze-
kerheidsstelsels te harmoniseren. Nochtans wordt deze erg gevoelige sector geleide-
lijk geëuropeaniseerd, voornamelijk door middel van andere communautaire
beleidsmaatregelen. Met andere woorden, de evolutie is hoofdzakelijk afkomstig van
deze onrechtstreekse bevoegdheden van de Europese Gemeenschap over de sociale
bescherming. De impact van een dergelijke onrechtstreekse de facto europeanise-
ring wordt op dit ogenblik niet grondig geëvalueerd in haar geheel, vermits de
sociale bescherming in het algemeen nog gezien wordt als een materie die losstaat
van de Europese omgeving. Deze europeaniserende beweging volgt ondanks alles
haar weg volgens een in de eerste plaats economisch-financiële logica, met ongeor-
ganiseerde gevolgen voor de sociale bescherming. De politieke en juridische organi-
satie van de verschillende complementaire communautaire dimensies van de sociale
bescherming zou dus opportuun zijn in het algemeen Europees belang. De sociale
bescherming heeft meer in het bijzonder behoefte aan een globale en coherente
benadering van haar Europese dimensies. Uit deze context kunnen we aanvoeren
dat een specifiek communautair beleid inzake de sociale bescherming het meest
gepaste middel zou zijn, om te proberen de europeaniseringsbeweging het nodige
tegengewicht te geven ingevolge een complementaire sociale logica (66). 

(65) In het kader van de besprekingen op de Raad van Ministers van de Europese Unie over de Mede-
deling van de Commissie van juli 1999 ‘‘Een gezamenlijke strategie voor de modernisering van de
sociale bescherming’’, werd deze driehoeksidee tussen deze drie onderling verbonden sectoren
besproken. Ze werd overigens bevestigd op de Europese Raad van Lissabon. Zo is het voor de Raad
en de hoge ambtenaren zaaks erin te slagen een evenwicht te bereiken tussen de financiële aspecten,
financieringssystemen en geïmpliceerde kosten van de sociale bescherming enerzijds, en haar rol als
instrument voor de herverdeling tussen generaties en de bevordering van sociale samenhang en soli-
dariteit anderzijds.
(66) Cf. L. Povie, ‘‘De geleidelijke Europeanisering van de sociale bescherming’’, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, 4de kwartaal 2000, nr. 4, Federaal Ministerie van Sociale Zaken, pp.
977-1025.
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Kunnen we, wanneer de Agenda voor sociaal beleid, die werd voorgesteld op 28
juni 2000, tussentijds geëvalueerd wordt, in 2003, al redelijkerwijs een positieve
invloed vermoeden, op basis van deze nieuwe globaalstrategie, meer in het bijzon-
der voor de sociale bescherming ? Dat hangt in de eerste plaats af van de hoogte
waarop deze positieve invloed zich zou situeren. Als we ervoor kiezen te wachten
tot een positieve invloed voor de sociale bescherming voortvloeit uit deze globaal-
strategie (natuurlijk of passief positief resultaat), is het weinig waarschijnlijk dat het
verwachte aandrijfeffect van de globaallogica voldoende zou zijn om een concreet
waarneembaar gevolg te hebben op Europees vlak, zelfs niet op middellange ter-
mijn. Als we daarentegen de gelegenheid van deze globaalstrategie aangrijpen om
een positieve impact op de sociale bescherming te organiseren (doelbewust of
actief positief resultaat), zou het kunnen gebeuren dat de niet-wetgevende werk-
zaamheden die momenteel gepland zijn (67), hun denkproces richten op het nut
van een specifiek communautair beleid voor de sociale bescherming. In die mate is
de Europese globaalstrategie, die gekenmerkt werd door een interactieve driehoek
van centrale beleidslijnen, en meerbepaald de concretisering van een reëel Euro-
pees sociaal beleid, een buitenkans voor de evolutie van de benadering van de socia-
le bescherming op Europees niveau. 

Precies uitgaand van het principe dat de sociale bescherming zich nu reeds in het
grensgebied bevindt van de verschillende bevoegdheidsdomeinen die eigen zijn aan
het Europese sociale beleid zelf, zal ze niet gewettigd tot een tweederangsrol ver-
bannen kunnen blijven en zou ze in alle logica moeten worden verheven tot een
van de prioriteiten van dit globale beleid. De Eenheid belast met Sociale Bescher-
ming en Integratiebeleid is immers betrokken bij de problematieken die worden
behandeld in andere Eenheden van het D.-G. ‘‘Werkgelegenheid en Sociale Zaken’’
van de Europese Commissie, namelijk (68) : het vrije verkeer van werknemers en de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels; de demografische en sociale analyses;
de integratie van mindervaliden; de gelijkheid tussen mannen en vrouwen; de anti-
discriminatie, de Sociale Grondrechten en de burgermaatschappij (art. 13); het
Europees Sociaal Fonds en de Werkgelegenheid (69); de Gezondheid, veiligheid en

(67) Cf. COM (2000) 379 definitief, Een agenda voor het sociaal beleid (2000-2005), pp. 21-22. Het is
zaaks de sociale bescherming te moderniseren en te verbeteren door middel van de volgende acties :
‘‘oprichting van een Commissie sociale zekerheid; bijdrage tot het beraad over de toekomst van
de sociale zekerheid op de middellange en de lange termijn, vooral van de pensioenen, door publi-
catie van een mededeling; ondersteuning van het werk van de Commissie sociale zekerheid door
het leveren van informatie teneinde doelen en indicatoren uit te werken en ervaringen en goede
praktijken uit te wisselen, ook met betrekking tot het genderaspect van de sociale zekerheid; indie-
ning van een jaarverslag over de sociale zekerheid op basis van de op Europees niveau vastgestel-
de doelen met het oog op de opstelling van een gezamenlijk jaarverslag van de Raad en de Com-
missie over de sociale zekerheid; ontwikkeling van een nauwe samenwerking met de communau-
taire instellingen, de sociale partners en de organen voor de sociale zekerheid bij de opstelling
van een agenda voor de modernisering; verzoek aan de sociale partners om hun bijdrage aan de
modernisering en verbetering van de sociale zekerheid te ontwikkelen en bespreken’’.
(68) De laatste interne reorganisatie van het D.-G. ‘‘Werkgelegenheid en Sociale Zaken’’ dateert van
december 2000.
(69) In tegenstelling tot alle hier vermelde Eenheden, verwijst de problematiek van de werkgelegen-
heid en het ESF naar drie Directies, die uiteraard bestaan uit verschillende Eenheden.
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hygiëne op het werk; het Arbeidsrecht (structurele richtlijnen) en de arbeidsorgani-
satie; het Sociale Overleg; de Uitbreiding en de internationale samenwerking; de
Kennismaatschappij. 

Maar dat is nog niet alles, de sociale bescherming ligt ook op het kruispunt van ver-
schillende specifieke communautaire beleidsmaatregelen, in de meeste gevallen
zonder dat daarom bij de organisatie van de interactie met deze beleidsmaatregelen
rekening is gehouden met hun effecten op de sociale bescherming. De belangrijkste
communautaire beleidsmaatregelen die een groeiende invloed hebben op de sociale
bescherming zijn : het communautair Belastingbeleid; het communautair Mededin-
gingsbeleid; het Europees Burgerschap (70). De sociale bescherming is ook betrok-
ken bij andere communautaire bevoegdheidsdomeinen, waarmee uiteraard verschil-
lende Directoraten-Generaal overeenstemmen, namelijk : de Gezondheid, zoals we
gezien hebben; de Bescherming van de consumenten; het Instituut voor de Gezond-
heid en Bescherming van de Consument, dat afhangt van het Gemeenschappelijk
Onderzoekscentrum; de Financiële diensten (levens- en niet-levensverzekeringen,
professionele pensioeninstellingen); de Ondernemingen en meerbepaald de Sociale
Economie (71); de farmaceutische producten; de Medische voorzieningen; het
Technologische Onderzoek en Ontwikkeling; de Technologieën van de informatie-
maatschappij; de Gegevensbescherming; de Economische en Monetaire Unie (72-
73) en de Euro; het Regionale beleid; de Wederzijdse erkenning van diploma's en
getuigschriften; de Uitbreiding; de Ontwikkelingssamenwerking; de Handel (dien-
sten). 

Zo kan het transversale terrein van een specifieke sector worden vastgesteld, hoe-
wel geen horizontale bepaling is ingeschreven in het Verdrag. Het zou dus bijzonder
nuttig zijn alle negatieve effecten te vermijden en, beter nog, zich te verzekeren van
de positieve effecten van alle andere communautaire beleidsmaatregelen op de
sociale bescherming, voor zover zij zeer specifiek de solidariteitswaarde vertegen-
woordigt die de Agenda voor het sociaal beleid precies oproept te behouden.

(70) Hun respectievelijke invloed op de sociale bescherming werd onderzocht in het voornoemde
artikel : L. Povie, ‘‘De geleidelijke Europeanisering van de sociale bescherming’’, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, 4de kwartaal 2000.
(71) Dit concept, dat sterk gewijzigd werd door de recente reorganisatie van de Europese Commis-
sie, bestrijkt de ziekenfondsen, coöperatieven, verenigingen en stichtingen.
(72) ‘‘De sociale inzet van de Economische en Monetaire Unie’’, Colloquium georganiseerd te Brus-
sel op 20 januari 1998 door het Belgisch Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmi-
lieu en het Finse Ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid. Het eerste deel was gewijd aan de
EMU en haar impact op de financiering van de sociale bescherming. Het tweede deel breidde uit
tot de EMU en het Europese sociale beleid – implicaties op het niveau van de Unie.
(73) Wij wijzen op het bestaan van geharmoniseerde indexen van de consumptieprijzen (GICP), ver-
eist krachtens Reglement nr. 2494/95 van de Raad. De internationale vergelijkingen van de inflatie
van consumptieprijzen laten toe de inflatie in de EMU te controleren en de convergentie ervan te
evalueren. In dit algemene kader kent de verwerking van de prijzen in de sector van de gezondheid
en de sociale bescherming voortaan een eigen methodologie en kalender voor opname.
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Wat onderscheidt niettemin de Europese gezondheidsstrategie van een eventuele
Europese strategie inzake sociale bescherming? We moeten erkennen dat het de
horizontale aanpak van de eerste betreft, ingeschreven in het Verdrag, die een inter-
sectorale Europese benadering eist om de gezondheid niet te isoleren van haar ande-
re dimensies.

Zou het bijgevolg denkbaar zijn dat de sociale bescherming op een dag een dergelij-
ke eis tot horizontale aanpak geniet, die is ingeschreven in het Verdrag ? Met name
door de bepalingen te vergelijken van het EG-Verdrag, respectievelijk met betrek-
king tot de Volksgezondheid (artikel 152), de Bescherming van de consument (art.
153), de Werkgelegenheid (art. 127) en het Leefmilieu (art. 174 (74)), die allen een
bepaling inzake de horizontale aanpak bevatten, bemerken we een gemeenschappe-
lijk punt : in alle gevallen is de doelstelling een hoog beschermingsniveau te garan-
deren (75). Dit gemeenschappelijke punt vinden we overigens ook terug in artikel
95 § 3 van het Verdrag betreffende de toenadering van de wetgevingen in het kader
van de Interne Markt : ‘‘De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op
het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de
consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in
het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op weten-
schappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en de Raad
zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten te verwe-
zenlijken’’. Welnu, wanneer we kijken naar artikel 136 van het EG-Verdrag met
betrekking tot de Sociale Bepalingen, blijkt dat de doelstelling zich beperkt tot de
bevordering van een adequate sociale bescherming. Het zou dus eerst noodzakelijk
zijn dit artikel 136 van het EG-Verdrag te wijzigen naar het model van artikel 2 van
hetzelfde Verdrag, dat, op het vlak van de beginselen, een veel ambitieuzere doel-
stelling aangeeft : de Gemeenschap heeft tot taak een hoog niveau van werkgelegen-
heid en van sociale bescherming te bevorderen. Waarom deze afstand tussen de arti-
kels 2 en 136 van het Verdrag behouden, die de legitimiteit van het label ‘‘Europees
model voor sociale bescherming’’ in het gedrang brengt ? Waarom niet politiek en
juridisch het solidariteitsbeginsel herwaarderen, dat als fundamentele waarde van
Europa de legitimiteit zou hebben om in zijn werking en zijn hoge niveau gevrij-
waard te worden door ieder communautair beleid en optreden ? Een dergelijke eis
tot een horizontale aanpak, ingeschreven in het Verdrag, zou idealiter de rol van
strategische hefboom kunnen spelen, die momenteel ontbreekt, voor het ontstaan
van een communautair beleid inzake sociale bescherming. Dit alles natuurlijk met
inachtneming van het traditionele subsidiariteitsbeginsel.

(74) Hoewel dit artikel van het Verdrag van Amsterdam heel wat van zijn substantie verloren lijkt te
hebben voor wat betreft de horizontale aanpak, in vergelijking met het oude artikel 130 R van het
Verdrag van Maastricht.
(75) Voor de werkgelegenheid uiteraard een hoog niveau van tewerkstelling.
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In afwachting van de mogelijkheid van een toekomstige hervorming van het EG-Ver-
drag in die zin (misschien ter gelegenheid van de volgende herziening in 2004 ?),
zou het in dit geval al mogelijk zijn het voorbeeld te volgen van het communautaire
beleid inzake gelijkheid van kansen of geslacht tussen mannen en vrouwen. Al heeft
artikel 3 § 2 van het Verdrag van Amsterdam, op het vlak van de beginselen, zeker al
de horizontale doelstelling erkend de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te
bevorderen (76), toch zet artikel 137 van het EG-Verdrag, dat dan weer de juridi-
sche basis (77) ten gunste van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen vormt, deze
transversale doelstelling niet om in de vorm van een dwingende bepaling. Nochtans
vermeldt de nieuwe raamstrategie voor het jaar 2000 - die wij eerder als illustratie
gebruikt hebben - uit naam van de globaliteit/de samenhang/de efficiëntie, dat het
opportuun zou zijn de doelstelling van een gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen op te nemen in de uitwerking en uitvoering van ieder communautair beleid en
optreden met een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed op hun leven. Het klopt
dat deze nieuwe strategie gebruik maakt van oude gedetailleerde reflecties en daar-
uit voortvloeiende initiatieven ten gunste van het principe van ‘‘mainstreaming’’
(78), wat blijk geeft van een diep verlangen de horizontale aanpak te bevorderen
(om niet te zeggen op te leggen in zijn geheel) en te systematiseren. Precies wat we
kunnen kwalificeren als een pragmatische integratiemethode heeft als resultaat de
andere communautaire beleidsmaatregelen en acties te belasten en te mobiliseren
om bij te dragen tot de specifieke doelstelling de ongelijkheid af te schaffen en de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. De sociale bescher-
ming zou even gegrond aanspraak kunnen maken op een overzetting van een derge-
lijke methode, die erop neerkomt de horizontale aanpak uit te vaardigen en voor-
taan toelaat de globale logica van de Agenda voor het sociaal beleid ten dienste te
zijn. Waarom immers de sociale bescherming laten ontsnappen aan een globale
sociale beweging en veroordelen tot een uitzonderingsstatuut ? 

3. CONCLUSIE

Onze tot hier toe eerder optimistische klemtoon wordt gemilderd door de vaststel-
ling van een kloof tussen de conceptuele ambitie van de globalisering van het Euro-
pees sociaal beleid en een zekere zwakheid in de gebruikte methode. Deze kloof
tussen de doelstellingen en de uitvoeringsmiddelen legt zodoende een grens op. De
open coördinatiemethode, die verwijst naar een waaier niet-wetgevende instrumen-
ten die door de Europese Commissie wordt voorgesteld als een geschikte nieuwig-

(76) Art. 3 § 2 van het EG-Verdrag : ‘‘Bij elk in dit artikel bedoeld optreden streeft de Gemeenschap
ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen
en vrouwen te bevorderen’’.
(77) Er bestaat ook artikel 141 betreffende het beginsel van gelijke beloning.
(78) Mededeling van de Commissie. Integratie van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in
alle communautaire beleidsvormen en acties, COM (96) 67 definitief van 21 februari 1996, 23 p.;
Voortgangsrapport van de Commissie inzake de follow-up van de mededeling : Integratie van de
gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle communautaire beleidsvormen en acties, COM
(1998) 122 definitief van 4.03.1998, 32 p.
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heid, is immers zeker nuttig, maar kan op zich niet voldoende zijn. Nu blijkt zij neer
te komen op een minimalisering van de belangrijke rol van de wetgevende instru-
menten in de ontwikkeling van het Europees sociaal beleid. Met andere woorden,
de open coördinatiemethode neemt op geniepige wijze de hoofdrol op het Europe-
se sociale toneel door de potentiële goedkeuring van wettelijke bepalingen naar een
figurantenrol te verwijzen. Overigens wordt deze sterrenrol nog versterkt door de
erkende mislukking van het voorstel van de Intergouvernementele Conferentie om
voor bepaalde sociale en fiscale onderwerpen een beroep te doen op een gekwalifi-
ceerde meerderheid. Alles op een dergelijke niet-dwingende methode zetten lijkt
nochtans niet in verhouding tot de vastgelegde sociale doelstellingen, nu bovendien
de uitbreiding van de Europese Unie eraan komt. Uitnodigen tot een combinatie, in
het kader van de Europese sociale agenda en met respect voor het subsidiariteitsbe-
ginsel (79), van de open coördinatiemethode en de wetgevende methode, zou rede-
lijkerwijs realistischer lijken, voor zover zij tot taak zouden hebben elkaar te verster-
ken (80 - 81).

(Vertaling)
__________

(79) Verslag van de Commissie aan de Europese Raad. De Wetgeving Verbeteren 2000 (overeen-
komstig artikel 9 van het Protocol bij het EG-Verdrag betreffende de toepassing van de beginselen
van subsidiariteit en evenredigheid), COM (2000) 772 definitief van 30.11.2000, 22 p.
(80) Zoals het Europees Parlement overigens herinnert : ‘‘De nieuwe convergentiemethode ver-
vangt de normatieve piste niet, waarin de Commissie ten volle de mogelijkheden van het Verdrag
moet benutten om de sociale integratie van de Europese Unie te doen vorderen’’ (vrije vertaling),
met name de goedkeuring van normen en minimale voorschriften, de harmonisering en coördinatie,
in Parlement européen, ‘‘Document de travail sur le Nouvel Agenda Social pour le moyen terme’’,
commissie werkgelegenheid en sociale zaken, PE 286.207, 12 mei 2000, 13 p., cf. p. 5.
(81) Alleen het (voornoemde) gewijzigde voorstel voor Besluit tot vaststelling van een communau-
tair actieprogramma ter bestrijding van de discriminatie (2001-2006) benadrukt, in Overweging
3, het nut van deze complementariteit tussen de concrete acties en de wetgevende instrumenten.
Overigens is het Gewijzigde voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot instelling van een alge-
meen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep (COM (2000) 652 definitief
van 12.10.2000, 18 p.) daarvan een uitdrukking. Nochtans beperkt dit voorstel voor een actiepro-
gramma zich vervolgens tot de verduidelijking in artikel 3 : ‘‘Het programma is een ondersteuning
van en aanvulling op de inspanningen die worden geleverd op het niveau van de Gemeenschap
en de Lidstaten om maatregelen ter preventie en ter bestrijding van de enkelvoudige en meervou-
dige discriminatie te bevorderen, desgevallend rekening houdend met de toekomstige wetgevende
activiteiten…’’ (vrije vertaling).

306



NAAR DE GLOBALISERING VAN HET EUROPESE SOCIALE BELEID ...

4. BIJLAGE

Artikel 152 van het Verdrag van Amsterdam :

‘‘1. Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeen-
schap wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid ver-
zekerd.

Het optreden van de Gemeenschap, dat een aanvulling vormt op het nationale
beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en
aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de men-
selijke gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van
de gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de over-
dracht en de preventie daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoor-
lichting en gezondheidsonderwijs.

De Gemeenschap vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de
schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en pre-
ventie.

2. De Gemeenschap moedigt samenwerking tussen de lidstaten op de in dit artikel
bedoelde gebieden aan en steunt zo nodig hun optreden.
De lidstaten coördineren onderling, in verbinding met de Commissie, hun beleid en
programma's op de in lid 1 bedoelde gebieden. De Commissie kan, in nauw contact
met de lidstaten, alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorde-
ren.

3. De Gemeenschap en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen
en met de inzake volksgezondheid bevoegde internationale organisaties.

4. De Raad draagt volgens de procedure van artikel 251, na raadpleging van het Eco-
nomisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, bij tot de verwezenlijking
van de doelstellingen van dit artikel door :

a) maatregelen aan te nemen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden
gesteld aan organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten;
deze maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad
van bescherming handhaaft of treft; 
b) in afwijking van artikel 37, maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan
te nemen die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid; 
c) stimuleringsmaatregelen aan te nemen die gericht zijn op de bescherming en de
verbetering van de menselijke gezondheid, met uitsluiting van harmonisatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.
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De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de
Commissie, ook aanbevelingen aannemen met het oog op de doelstellingen van dit
artikel.

5. Bij het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid
worden de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de organisatie en verstrek-
king van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging volledig geëerbiedigd.
Met name doen de in lid 4, onder a), bedoelde maatregelen geen afbreuk aan de
nationale voorschriften inzake donatie en geneeskundig gebruik van organen en
bloed’’.

__________
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NAAR EEN HARMONISERING VAN DE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID, DE
GEZONDHEIDSZORGEN EN DE
GEZINSBIJSLAGEN VAN ZELFSTANDIGEN
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DOOR BEA CANTILLON, M. CROP, J. DE COCK, E. DELOOF, G. GRINBERG, L. PAEME,
G. PERL, P. VAN DER VORST EN J. VERSTRAETEN
‘‘Il faut bien connaître les préjugés de son siècle, afin de ne les choquer pas trop, ni trop les suivre’’
Montesquieu (Mes pensées)

WOORD VOORAF 

DOOR HERMAN DELEECK

Professor emeritus

Het rapport van de deskundigen waarvan de tekst hierna volgt is een belangrijke
nieuwigheid in onze geschiedenis. Het is voor de eerste maal dat de samenstellen-
de delen van de sociale zekerheid als één geheel worden behandeld, dat het sta-
tuut van de zelfstandigen met andere gesprekspartners dan enkel de vertegen-
woordigers van die beroepscategorie besproken wordt, en dat er een verband
gelegd wordt tussen beide stelsels, zelfstandigen en werknemers.  Ook de werkwij-
ze is een doorbraak.  Het politiek gezag geeft de opdracht, deskundigen betrokke-
nen plegen verstandelijk overleg om uit te maken hoe de opdracht best kan uitge-
voerd worden.  De grote hervormingsvoorstellen (Fuss en Geën, 1950, Petit, 1976,
Dillemans en Vandervorst, 1985) leverden degelijk denkwerk op, maar bleven
zonder politiek resultaat, wellicht ook omdat ze te veel eenmanswerk en te alom-
vattend waren. Thans werd een andere werkwijze gevolgd : pragmatisch en
gedeeltelijk. Minder ambitieus maar, hopelijk, effectiever.

Het Belgisch sociale zekerheidsstelsel is van het zogenaamde Bismarckiaans of con-
tinentaal type : drie afzonderlijke professionele stelsels voor werknemers, zelfstan-
digen en ambtenaren. Deze drieledige afdeling heeft haar voordelen : versterkt ver-
zekeringskarakter doordat de financiële middelen opgebracht worden door en
voor elke groep afzonderlijk, bijdragen en uitkeringen aangepast aan de specifieke
en prioritaire behoeften van elke groep, steviger basis voor paritair bestuur en
autonomie ten aanzien van de wisselvalligheden van het politiek bestuur.

(*) Werkgroep van hoge ambtenaren onder voorzitterschap van prof. Dr. B. Cantillon.
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Mettertijd werden tegen de afzonderlijke stelsels bezwaren aangevoerd, ten gron-
de omdat een sociaal meer geüniformiseerde samenleving verschillende vormen
van sociale bescherming niet meer begrijpt.  De daarachter schuilende logica is
trouwens vaak uitgehold, dit geldt met name voor de niet-arbeidsgebonden pres-
taties kinderbijslag en gezondheidszorg.  

Een nationaal eenheidsstelsel invoeren zou een eind te ver zijn.  Sommigen vre-
zen met reden dat zulk stelsel herleid zou kunnen worden tot een minimale
bescherming, met daarnaast individueel beroep op de vrije verzekeringsmarkt.
Dit is het Beveridgiaans universeel stelsel dat evenwel in het Verenigd Koninkrijk
mettertijd ontkracht werd omdat de uitkeringen (veel) te laag geworden waren.

Voor de toekomst zou men zich kunnen laten leiden door de ervaringen van
Nederland (volksverzekeringen…) en van het zogenaamde Scandinavische model :
aan de basis een algemeen stelsel van gezondheidszorg en kinderbijslag alsmede
van minimale vervangingsinkomens gelijk voor iedereen en gefinancieerd uit
belastingen; daarnaast een aanvullend systeem per beroepscategorie, maar dan
wel verplicht en collectief georganieerd.  De derde pijler is dan individueel en vrij
initiatief.  In het raam van de Europese grotere eenwording zou dit misschien als
algemeen model kunnen dienen.

Voor de onmiddellijke toekomst geldt harmonisatie als streefdoel : behoud van de
drie afzonderlijke stelsels, maar gelijkvormigheid van regels en uitkeringen.  Mis-
schien komt aldus, langs de beproefde weg van de Belgische omzichtigheid en
geleidelijkheid, een hervorming op gang die zowel de voordelen van de bestaan-
de structuren behoudt, als aanpassing aan nieuwe toestanden mogelijk maakt.
Als randvoorwaarden gelden hierbij dat een globaal denkraam ten minste impli-
ciet aangehouden wordt, en dat de sociale gesprekspartners zowel als de politici
bereid zijn tot verandering waar dit nodig zou zijn.  Met wederzijdse weglating
van communautaire spoken of bijbedoelingen die alleen remmend en zelfs ver-
stoppend kunnen werken.  De geschiedenis leert dat er per slot van rekening in
ons land een toereikende en ondersteunende consensus aanwezig is om onze
sociale zekerheid te behouden én aan te passen.

*
*     *
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INLEIDING

Op 19 mei 2000 heeft de regering aan een werkgroep van Leidende Ambtenaren,
bestaande uit M. Crop (Ministerie van Middenstand en Landbouw), J. De Cock
(RIZIV), E. Deloof (Ministerie van Sociale Zaken), G. Grinberg (RIZIV), L. Paeme
(RSVZ), G. Perl (RSZ), P. Van der Vorst (RVP), J. Verstraeten (RKW) o.l.v. B. Cantil-
lon (Universiteit Antwerpen, UFSIA) de opdracht gegeven een studie te houden
over de nodige aanpassingen in de basisorganisatie van de sociale zekerheid ten
gevolge van belangrijke evoluties op het vlak van economie, arbeidsvormen en
gezinsstructuren. 

De werkgroep heeft in de loop van haar werkzaamheden beroep gedaan op een
begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit sociale organisaties. Van
deze groep maakten L. Cortebeeck (ACV), B. De Backer (Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten), N. Devisch (Boerenbond), M. De Vits (ABVV), D. Feret-
te (Landbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen), G. Haaze (ACLVB), M. Justaert
(Landsbond der Christelijke Mutualiteiten), R. Mené (Union des Classes Moyennes),
K. Peeters (UNIZO), P. Timmermans (VBO), D. Van de Gehuchte (Liberaal Verbond
van Zelfstandigen) deel uit. 

In de aanloop heeft de werkgroep Prof. Dr. Jef Van Langendonck (K.U.L.), Prof. Dr.
Paul Schoukens (K.U.L.), Prof. Dr. Guido Van Limberghen (V.U.B.) en Prof. Dr. Johan
Put (K.U.L.) geconsulteerd. Zij gaven toelichting bij de wetenschappelijke studies die
recent omtrent de sociale zekerheid van zelfstandigen in België werden verricht (1).

Aan de werkgroep werden door de regering volgende vragen voorgelegd:
1. Is er, ondanks het verschil tussen werken voor eigen rekening en werken in
ondergeschikt verband, nu niet meer dan vroeger nood aan toenadering tussen de
stelsels voor werknemers en zelfstandigen ?

2. Welke concrete verbeteringen kan dit meebrengen op het vlak van de sociale
bescherming in een moderne maatschappij die aan elkeen gelijke kansen wil bieden ?
Moet er een onderscheid gemaakt worden tussen arbeidsgebonden en niet arbeids-
gebonden risico’s ? Moet er niet gedacht worden aan de veralgemening van de ver-
plichting tot verzekering tegen kleine risico’s in de ziekteverzekering, aan de moge-
lijkheden voor werknemers zowel als zelfstandigen om zich te verzekeren tegen
arbeidsongeschiktheid, beroepsziekte, werkloosheid ? Moet er tenslotte niet een
voldoende hoog bedrag inzake kinderbijslag voor elk kind gewaarborgd worden,
ongeacht de beroepssituatie van de ouders ?

(1) Van Langendonck, J., Mathot, A., Van Grop, K., Put, J., Financiële Harmonisatie van de Sociale
Zekerheid, Brussel, 1996; Schoukens, P., De Sociale Zekerheid van de Zelfstandige en het Europese
Gemeenschapsrecht : de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven, 1999; Van Lim-
bergen, G., Baeke, A.M., Ulrix, E., Actualisering van de opdeling grote en kleine risico’s, Brussel,
1998.
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3. Kunnen de gewenste aanpassingen doorgevoerd worden :

a. binnen een kader dat toelaat de sociale zekerheid in evenwicht te houden;

b. op basis van een solidaire financiering;

c. met minimale mogelijkheden om wetten en reglementen te ontwijken;

d. met mechanismen die garanderen dat de sociale uitkeringen ook op langere ter-
mijn een adequate sociale bescherming blijven bieden ?

4. Is het nuttig in een sociaal vangnet te voorzien op basis van meer geïndividuali-
seerde basisrechten, voor diegenen die, omwille van hun beroepssituatie of hun
gezinstoestand, het risico lopen uit de boot te vallen ?

Omdat de gevraagde analyses redelijkerwijs niet voorgesteld zouden kunnen wor-
den binnen de opgelegde termijn werd geopteerd voor een gefaseerde aanpak,
waarbij in een eerste fase de problematiek van de arbeidsongeschiktheid, de
gezondheidszorgen en de kinderbijslagen zou worden onderzocht, om dan in een
tweede fase de studie van het pensioendossier aan te vatten. Dit rapport omvat het
verslag van de eerste fase van de werkzaamheden van de werkgroep. Deel 1 handelt
over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, deel 2 over de ziektekostenverzekering,
deel 3 over de gezinsbijslagen. 

*
*     *

De werkgroep beschouwde het als haar opdracht om - rekeninghoudend met argu-
menten van institutionele en groepsgebonden aard – een operationeel plan uit te
tekenen om op korte termijn de systemen van gezondheidszorgen, arbeidsonge-
schiktheid en kinderbijslagen beter af te stemmen op de sociaal-economische en
demografische ontwikkelingen. Zij hanteerde hierbij volgende uitgangspunten :

1. de sociale zekerheid moet evenwichtig gestoeld blijven op de beginselen van ver-
zekering en solidariteit;

2. in de sociale bescherming voor loon- en weddetrekkenden en voor zelfstandigen
moet gelijkwaardigheid worden nagestreefd, zonder afbreuk te doen aan de wezen-
lijke verschillen tussen de beroepsgroepen;

3. de verdeling van de financieringslasten moet evenwichtig zijn;

4. de vrije sociale organisaties moeten betrokken blijven bij uitvoering en beheer.
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De werkgroep beveelt de regering aan om bij prioriteit de bescherming bij arbeids-
ongeschiktheid te verbeteren. Deze bescherming is vandaag ontoereikend om het
inkomensverlies en de bijzondere kosten inzake zorg-en hulpverstrekking te onder-
vangen. Inzake gezondheidszorgen moet de dekking van de zogenaamde kleine risi-
co’s op korte termijn veralgemeend worden tot alle zelfstandigen en hun personen
ten laste. Hierdoor zal de sociale bescherming van zelfstandigen verbeteren , de
administratieve efficientie vergroten (vereenvoudigen) en de kostenverdeling tussen
de stelsels transparanter worden.

Voor de sector van de gezinsbijslagen formuleert de werkgroep operationele voor-
stellen om de stelsels te vereenvoudigen, om ze aan te passen aan de nieuwe socio-
demografische context en om een volledige gelijkschakeling van rechten en bedra-
gen voor kinderen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren te realiseren. Hier-
door zal de toekenning van de gezinsbijslagen verder geuniversaliseerd worden en
een substantiële stap gezet worden op de weg naar het ‘recht van het kind’.

1. ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1.1. VASTSTELLINGEN
1. Inzake arbeidsongeschiktheid bestaat er een fundamenteel onderscheid tussen
werknemers en zelfstandigen. Een werknemer behoudt immers in principe zijn
werk en er bestaan bijzondere regelingen ingeval van beroepsongeval en beroeps-
ziekte. Voor een zelfstandige daarentegen heeft de arbeidsongeschiktheid niet
alleen het onmiddellijke inkomensverlies tot gevolg maar ook het voortbestaan van
zijn werk (en dus zijn toekomstig inkomen) komt in het gedrang. Vooral bij de rege-
ling inzake de cumulatie van de uitkeringen met inkomen uit arbeid moet hiermee
rekening gehouden worden.

2. De arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen en werknemers is er in
hoofdzaak op gericht het inkomensverlies en de bijzondere kosten inzake zorg-
en hulpverstrekking te ondervangen. De bescherming in het stelsel van de zelf-
standigen is hiervoor duidelijk ontoereikend. In de regeling voor werknemers is
de gemiddelde dagvergoeding gelijk aan 1.269 BEF bij primaire ongeschiktheid
(eerste jaar) en aan 1.199 BEF bij invaliditeit (vanaf het tweede jaar). De gemid-
delde dagbedragen voor zelfstandigen zijn gelijk aan 628 BEF en 975 BEF. Daar-
enboven wordt er slechts in geringe mate rekening gehouden met de specifieke
situatie dat de zelfstandige in geval van arbeidsongeschiktheid niet enkel gecon-
fronteerd wordt met een onmiddellijke inkomensderving maar ook met het feit
dat de waarde van zijn onderneming vermindert en dat, zeker bij langdurige
ongeschiktheid, het voortbestaan ervan bedreigd wordt.

315



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

3. De werkgroep brengt de verbeteringen in herinnering die in het recente verleden
werden gerealiseerd.

De toekenning tijdens de periode van de 4de tot de 12de maand van de vergoed-
bare arbeidsongeschiktheid van een aanvullende tegemoetkoming van 196 BEF per
dag (5.096 BEF/maand) aan de arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen die
beroep moeten doen op de hulp van derden (1/1/2000).

De verhoging van de invaliditeitsuitkeringen met hetzelfde percentage als dat
waarmee de minimumpensioenen verhoogd werden op 1/7/2000; voor de zelfstan-
digen werden de uitkeringen verhoogd op 1/7/2000; de minimumuitkeringen voor
invalide ‘regelmatige’ en ‘onregelmatige’ werknemers zullen verhoogd worden op
1/7/2001.

De verlenging van de periode gedurende dewelke de zelfstandige die uitkeringen
geniet wegens arbeidsongeschiktheid zijn activiteit, mits toestemming van de advi-
serende geneesheer, gedeeltelijk mag hervatten, van 12 tot 18 maanden en
afschaffing van de sanctie die er in bestaat dat wie zonder toestemming zijn activi-
teit gedeeltelijk heeft hervat tijdens de periode van vergoedbare arbeidsongeschikt-
heid, niet verzekerd is voor geneeskundige zorgen voor de tijd van deze hervatting
van activiteit.

De verkorting van de periode van niet-vergoedbare arbeidsongeschiktheid in de
regeling voor zelfstandigen, van 3 maanden naar 1 maand (1/1/2001).

4. Gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid worden primaire
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend. In de regeling voor werknemers
worden deze uitgedrukt in een percentage van het vroegere inkomen; er is evenwel
niet in een minimum voorzien, wat problemen veroorzaakt, inz. voor personen die
overgaan van werkloosheid naar arbeidsongeschiktheid en er regelmatig op achter-
uit gaan. In de regeling voor zelfstandigen worden forfaitaire uitkeringen toegekend,
niet gekoppeld aan het vroegere inkomen; deze uitkeringen zijn lager dan het
bestaansminimum. Het gaat m.a.w. om uiterst lage bedragen die in de loop van de
jaren nauwelijks aangepast zijn, tenzij dan aan de gezondheidsindex.

Forfait PAO Zelfstandigen Bestaansminimum

Met personen ten laste 19.136 BEF/maand Met personen ten laste 29.016 BEF/maand
Zonder personen ten laste 15.548 BEF/maand Alleenstaande 21.762 BEF/maand

Samenwonende 14.507 BEF/maand

5. Vanaf het tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid worden invaliditeitsuitkerin-
gen toegekend. In de regeling voor zelfstandigen wordt daarbij een onderscheid
gemaakt naargelang de periodes van arbeidsongeschiktheid al dan niet in het kader
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van de pensioenwetgeving gelijkgesteld worden met periodes van activiteit (2). In
geval van gelijkstelling (overigens de meest voorkomende gevallen) worden hogere
uitkeringen betaald maar zelfs dan zijn zij behoorlijk lager dan bij de werknemers. Na
de verhoging op 1/7/2001 van de minima voor regelmatige werknemers zullen de ver-
schillen opnieuw groter zijn. Bovendien zijn de uitkeringen voor zelfstandigen forfai-
tair en staan zij los van de verloren gegane arbeidsinkomsten. Hoewel in het stelsel
van de werknemers de meeste invaliden een uitkering opnemen op het minimumni-
veau is er een zekere loonkoppeling ingebouwd. Vooral invalide werknemers met
personen ten laste genieten daardoor merkelijk hogere uitkeringen dan de minima.

Minimum- Minimum Invalide Invalide zonder
pensioen invalide zelfstandigen stopzetting van
met volledige regelmatig met stopzet- bedrijf
loopbaan werknemers ting bedrijf

op 1/7/2001

Met personen ten laste 38.107 37.518 32.188 30.368

Alleenstaanden 30.496 29.978 24.128 22.776

Samenwonenden 30.496 26.858 24.128 22.776

6. Met de vernieuwingen van de laatste jaren is zowel in het stelsel van de zelfstandi-
gen als in dat van de werknemers de regeling voor tegemoetkomingen voor hulp
van derden (3) sterk verbeterd. Voor zieken en invaliden met personen ten laste
blijven de bedragen echter laag, zeker als men ze vergelijkt met deze van de integra-

(2) Een periode kan maar gelijkgesteld worden wanneer de betrokkene in de loop ervan geen
beroepsbezigheid uitgeoefend heeft. De zelfstandige wordt geacht zijn activiteit niet stopgezet te
hebben wanneer een tussenpersoon in zijn naam een activiteit uitoefent en hij geheel of ten dele de
daardoor verworven inkomsten geniet (bijvoorbeeld in geval van uitoefening van een activiteit als
zelfstandige binnen een vennootschap). De gelijkstelling wegens ziekte heeft ook tot gevolg dat de
betrokkene geen bijdragen meer moet betalen aan zijn sociaal verzekeringsfonds.
(3) Waar tot in 1998 enkel alleenstaanden en samenwonenden recht hadden op een vergoeding van
hun nood aan hulp van derden, hebben sinds 1.10.1998 ook de invaliden met personen ten laste
recht op een vergoeding en sinds 1.1.2000 de gerechtigden in primaire ongeschiktheid. De oude
regeling voorzag in een verhoging van de uitkeringen van alleenstaanden en samenwonenden tot het
bedrag van gerechtigde met personen ten laste op voorwaarde dat deze gerechtigde omwille van een
verlies van zelfredzaamheid minstens 11 punten toegekend kregen volgens de handleiding die voor
het ramen van de graad van zelfredzaamheid wordt gebruikt in de wetgeving voor de toekenning van
tegemoetkomingen aan gehandicapten. De nieuwe regeling voorziet voor de invaliden met personen
ten laste en voor de gerechtigden in primaire arbeidsongeschiktheid in een forfaitair bedrag van
gemiddeld 5.200 BEF/maand. De oude regeling blijft bestaan voor de alleenstaande en samenwonen-
de invaliden. De nieuwe regeling werd geïnspireerd door de regelingen zoals ze ingevoerd werden
bij de tegemoetkomingen voor gehandicapten (integratietegemoetkoming, art. 6, Wet 27.2.1987) en
bij de sectoren arbeidsongevallen (Programmawet 22.12.1989) en beroepsziekten (Programmawet
29.12.1990). De integratietegemoetkoming voorziet in vier categorieën naargelang de graad van zelf-
redzaamheid. De sectoren arbeidsongevallen (art. 24, Wet 10.4.1971) en beroepsziekten (art. 35,
Wet 3.6.1970) voorzien in een bijkomende vergoeding die vastgesteld wordt in functie van de nood-
zakelijkheid van de hulp van een andere persoon, op basis van het gewaarborgd minimum basisloon.
Het maximumbedrag is gelijk aan 12 maal dit maandelijks minimumloon.
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tietegemoetkomingen en hulp aan bejaarden (4). De bedragen zijn bovendien niet
geüniformiseerd. Naargelang van het statuut van de betrokken arbeidsongeschikte
heeft hij/zij ofwel recht op een forfait van 5.200 BEF/maand of op een rangverho-
ging die kan oplopen tot 19.994 BEF/maand voor werknemers en tot 8.060 BEF
voor zelfstandigen. 

Huidige regeling hulp van derden :

Werknemers % van referteloon Vast bedrag
Primaire arbeidsongeschiktheid
Met personen ten laste - 5.200 BEF (*)
Alleenstaand - 5.200 BEF (*)
Samenwonend - 5.200 BEF (*)
Invaliditeit
Met personen ten laste - 5.200 BEF (*)
Alleenstaand 20% (tussen 7.228 en 19.994 BEF) -
Samenwonend 25% (tussen 7.254 en 19.994 BEF) -
Zelfstandigen Verhoging uitkering Vast bedrag
Primaire arbeidsongeschiktheid
Met personen ten laste - 5.200 BEF (*)
Zonder personen ten laste - 5.200 BEF (*)
Invaliditeit
Met personen ten laste - 5.200 BEF (*)
Zonder personen ten laste 7.592 of 8.060 BEF (**) -

* vanaf de 4de maand arbeidsongeschiktheid
** zonder of met stopzetting bedrijf

7. De huidige systemen betreffende de cumulatie van de uitkeringen en inkom-
sten uit (toegelaten) arbeid zijn heterogeen en zouden volledig moeten worden
onderzocht. Er is al een studie verricht in 1994 (5). Bepaalde werkhervattingen
gebeuren volgens een vermoeden van arbeidsongeschiktheid, zonder tussenkomst
van de adviserende geneesheer, en zijn onbeperkt in de tijd (bv. activiteit in een
beschutte werkplaats), andere gebeuren met de toestemming van de adviserende
geneesheer, en zijn gericht op het begrip wederinschakeling en zijn beperkt in de

(4) 
Punten op schaal van Forfait hulp van derden Integratietegemoet- Hulp aan bejaarden
zelfredzaamheid uitkeringen koming
1-6 - - -
7-8 - 2.985 -
9-10 - 10.173 9.738
11 5.200 10.173 9.738
12-14 5.200 16.225 11.840
15-16 5.200 23.681 13.941
17-18 5.200 23.681 17.125
(5) Zie nota B.Z. 94/23 van 27 december 1994 – nota B.Z. nr. 1 van 16 januari 1995.
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tijd. Arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen herinschakelen tot en met de 18e
maand, terwijl voor werknemers geen tijdslimiet geldt. Wat de toepasbare cumula-
tieregels betreft, biedt de huidige reglementering ook een grote verscheidenheid
(onbegrensde cumulatie, forfaitaire vermindering van de uitkering of vermindering
ten belope van drie vierde van het bruto beroepsinkomen). Voor wat de activiteiten
betreft verbonden aan een politiek of een sociaal mandaat, bestaat er geen enkele
reglementaire bepaling die expliciet hierop betrekking heeft. In de bestaande rege-
ling voor zelfstandigen wordt geen rekening gehouden met de eigenheid van het
beroep en het belang van de activiteit voor het voortbestaan van de onderneming.
Een zelfstandige die zijn activiteit gedeeltelijk hervat met toestemming van de advi-
serende geneesheer, behoudt wel zijn recht op uitkeringen maar kan geen aan-
spraak meer maken op de gelijkstelling wegens ziekte en moet dus opnieuw bijdra-
gen betalen, vanaf het kwartaal waarin de activiteit hervat werd. Deze bijdragen
worden op ongewone basis berekend, ongeacht of de betrokkene nu wel of niet
inkomsten heeft. Dit kan een zware financiële belasting inhouden en ook een
belemmering betekenen voor de hervatting van de activiteit.

8. Inzake moederschapsverzekering bestaat er een wezenlijk verschil tussen de rege-
ling voor werknemers en deze voor zelfstandigen. In het werknemersstelsel worden
de perioden van moederschapsbescherming niet beschouwd als periodes van
arbeidsongeschiktheid. Zij hebben tot doel de zwangere vrouw te laten rusten en
haar gedurende die periode een vervangingsinkomen ter beschikking te stellen. De
periode van de moederschapsrust duurt 15 weken (7 weken voor de bevalling en
verplicht 8 weken na de bevalling) en in geval van geboorte van een meerling
zeventien weken. Ook de tijdvakken waarin de betrokkene borstvoeding geeft, kun-
nen als tijdsvakken van moederschapsbescherming beschouwd worden. Het bedrag
van de uitkering wordt vastgesteld op een percentage van een gederfd loon. In de
regeling voor zelfstandigen daarentegen wordt de periode van moederschapsrust
gedekt door een vermoeden van arbeidsongeschiktheid, waarin de betrokkene
geacht wordt niet bekwaam te zijn om te werken. De periode is beperkt tot 3
weken, vanaf de dag na de bevalling. De uitkering wordt forfaitair vastgesteld en
bedraagt 37.302 BEF. Dit bedrag is equivalent aan 8 weken primaire arbeidsonge-
schiktheid voor gerechtigden met personen ten laste of aan 9,5 weken voor gerech-
tigden zonder personen ten laste.

1.2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
1. De inkomensvervangende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid moeten sub-
stantieel verhoogd worden om aan zieke of invalide zelfstandigen een minimale
bescherming te bieden. Voor werknemers moet een minimumuitkering worden
ingesteld bij primaire arbeidsongeschiktheid.
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2. Rekening houdende met het feit dat de behoefte aan hulp onafhankelijk is van de
gezinssituatie van de gerechtigde en met het feit dat de kosten verbonden aan de
behoefte aan hulp voor alle zieken en invaliden gelijk zijn, is het nodig om zowel
bij werknemers als bij zelfstandigen naar één enkel systeem te evolueren waarin
een identieke tegemoetkoming wordt toegekend aan alle gerechtigden die behoef-
te hebben aan de hulp van een derde. In beide stelsels moeten deze tegemoetko-
mingen voor ziekte en invaliden ook verhoogd worden. 

3. De regels inzake cumulatie van de uitkering met inkomen uit arbeid moeten her-
zien worden. In het werknemersstelsel moeten maatregelen genomen worden om
mensen die leven van een uitkering aan te moedigen de stap naar betaalde arbeid te
zetten, door ervoor te zorgen dat de inkomenssituatie van henzelf en/of van hun
gezin verbetert. In het stelstel voor zelfstandigen moet de nadruk gelegd worden op
de bevordering van het (gedeeltelijk) hernemen van activiteiten. Daarbij moet in het
bijzonder een oplossing voor de thans bestaande verplichting om, bij hervatting van
de activiteit, opnieuw bijdragen te betalen.

4. Omdat moederschap en arbeidsongeschiktheid twee sociale gebeurtenissen van
verschillende aard zijn moet ook in het stelsel voor zelfstandigen in een moeder-
schapsverzekering voorzien worden. Het huidige onevenwicht tussen het bedrag
van de moederschapsuitkering en de periode van moederschapsrust moet her-
steld worden.

1.3. VOORSTELLEN 
1. Betreffende de primaire arbeidsongeschiktheid :
Om de bescherming bij ziekte wezenlijk te verbeteren stelt de werkgroep voor om
de bedragen op te trekken met 20% (22.958 BEF per maand met gezinslast en
18.668 BEF per maand zonder gezinslast) of om ze op het niveau van het bestaans-
minimum te brengen (29.016 BEF per maand met gezinslast en 21.762 BEF
per maand voor alleenstaanden en 15.548 BEF voor samenwonenden (6)).
Voor werknemers moet eenzelfde minimumdrempel worden ingevoerd. De weer-
slag daarvan voor de regeling voor zelfstandigen zou resp. 135 en 329 miljoen bedra-
gen (7). 

Huidig bedrag PAO Bestaansminimum
Met personen ten laste 19.136 BEF/maand Met personen ten laste 29.016 BEF/maand
Zonder personen ten laste 15.548 BEF/maand Alleenstaande 21.762 BEF/maand

Samenwonende 15.548 BEF/maand
Verhoging 20% huidig bedrag PAO zelfstandigen
Met personen ten laste 23.001 BEF/maand
Zonder personen ten laste 18.658 BEF/maand

(6) Voor samenwonenden wordt-in afwijking van het bestaansminimum-15.548 BEF voorzien, dit wil
zeggen het huidige bedrag voor gerechtigden zonder personen ten laste.
(7) De kostprijs van de invoering van eenzelfde minimumdrempel voor werknemers kan op onge-
veer 175 milj. BEF worden geraamd (raming CM).
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2. Betreffende de invaliditeitsuitkeringen :
a) De werkgroep stelt voor om de minimuminvaliditeitsbedragen voor zelfstandigen
die hun onderneming moeten stopzetten, op te trekken tot op het niveau van de
minimumbedragen voor regelmatige werknemers zoals zij van kracht zullen zijn op
1/7/2001. De kostprijs kan geraamd worden op 629 milj. BEF. Voor zelfstandigen
wier onderneming verder inkomsten genereert stelt de werkgroep voor om de
bedragen proportioneel op te trekken. Dit zou 277 milj. BEF kosten.

Huidig minimum invalide met stopzetting bedrijf Minimum regelmatige werknemer (1/7/2001)
Met personen ten laste 32.188 Met personen ten laste 37.518
Zonder personen ten laste 24.128 Alleenstaande 29.978

Samenwonende 26.858

b) De regering zou moeten laten onderzoeken of en hoe in de toekomst de invalidi-
teitsuitkeringen kunnen gekoppeld worden aan de gederfde inkomsten waarop
sociale bijdragen werden geïnd in het kader van het sociaal statuut. Een vervan-
gingsinkomen dat gedeeltelijk is berekend op basis van een percentage van het
gederfde inkomen (evenredigheid) zou ervoor zorgen dat meer de nadruk wordt
gelegd op het verzekeringsaspect van het vervangingsinkomen. Naast de financie-
ringswijze moet onderzocht worden op welke inkomsten de uitkeringspercentages
moeten berekend worden, gelet op het fluctuerende karakter van de inkomsten van
zelfstandigen. Ingeval van invaliditeit zal immers in veel gevallen het laatst verdien-
de inkomen reeds aangetast zijn door de verslechterde gezondheidssituatie. De
werkgroep heeft deze vragen in het kader van de eerste fase van haar opdracht niet
behandeld. 

3. Betreffende de tegemoetkoming voor de hulp van derden : 
De forfaitaire uitkering hulp van derden moeten zowel voor werknemers als voor
zelfstandigen verdubbeld worden naar 10.400 BEF/maand. Met dit bedrag moet het
mogelijk zijn de bestaande regeling van rangverhoging voor alleenstaanden en
samenwonenden af te schaffen en te vervangen door het forfait. Slechts een beperkt
aantal invalide alleenstaanden en samenwonenden zullen hierdoor achteruit gaan.
Voor hen kan een systeem van verworven rechten worden ingevoerd. De kostprijs
van deze hervormingen kan geraamd worden op 59 milj. BEF voor het stelsel van de
zelfstandigen en op 391 milj. BEF voor het stelsel van de werknemers. 

4. Betreffende moederschapsbescherming en moederschapsuitkering :
Uitgaande van het feit dat moederschap en ongeschiktheid twee sociale gebeurte-
nissen van verschillende aard zijn moet ook in het stelsel voor zelfstandigen in een
moederschapsverzekering worden voorzien. Dit zou ervoor zorgen dat er in geval
van moederschap niet verwezen wordt naar begrippen of bedragen die voor de
arbeidsongeschiktheid gelden. Voor wat het vooropgestelde systeem van moeder-
schapsbescherming betreft, stelt de werkgroep voor om onder dezelfde voorwaar-
den die thans gelden en bij behoud van het huidige uitkeringsniveau de periode van
moederschapsrust uit te breiden tot 2 maanden. Hierdoor wordt de huidige dispro-
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portie tussen het bedrag van de moederschapsuitkering en de periode van moeder-
schapsrust hersteld en wordt een moreel recht op een meer verantwoorde periode
van rust gecreëerd.

5. Betreffende activering van de uitkeringen :
Het dossier betreffende de cumulatie van de uitkering met inkomsten uit arbeid
moet grondig bestudeerd worden. Er worden reeds maatregelen voorgesteld inzake
de ‘inactiviteitsgevallen’ in de regeling voor werknemers (8). Bedoeling daarvan is
om mensen die leven van een uitkering en die de stap naar betaalde arbeid zetten,
te belonen door ervoor te zorgen dat de inkomenssituatie van henzelf en/of van hun
gezin verbetert. De huidige cumulatieregeling heeft immers tot gevolg dat wanneer
een bepaald niveau van vrijgesteld arbeidsinkomen overschreden wordt, elk bijko-
mend inkomen uit arbeid resulteert in een lager totaal netto-inkomen, zodat er geen
aanzet meer is om meer arbeid aan te bieden. Ook in het kader van de uitkeringsver-
zekering voor zelfstandigen moet dezelfde oefening gebeuren. Daarbij moet vooral
nagegaan worden hoe de regeling inzake bijdragebetaling aangepast kan worden
aan de specifieke situatie van de arbeidsongeschikte zelfstandige. Verder verdient
het, omdat arbeidsongeschikte zelfstandigen vaak beroep doen op betaalde bedrijfs-
hulp om hun bedrijf te laten voortbestaan, in het bijzonder aanbeveling om bij
arbeidsongeschiktheid en moederschap in een kostendekkende tegemoetkoming te
voorzien voor de zelfstandige die beroep doet op bedrijfshulp en hiervan het bewijs
levert.

6. Betreffende de financiering :
Om de kosten van de verbetering van de bescherming bij arbeidsongeschiktheid te
dekken is een grotere inspanning van de zelfstandigen te verantwoorden, naast een
bijkomende overheidstussenkomst (9). Gelet op de hoge prioriteit die de zelfstandi-
gen aan de arbeidsongeschiktheid geven kan op een grotere bijdrage-bereidheid
worden gerekend. 

(8) Cf. de beleidsverklaring van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen.
(9) In het stelsel van de werknemers is het belang van de bijdragen groter (74%) dan in het stelsel
van de zelfstandigen (63%). Omgekeerd is het aandeel van de overheidstussenkomst groter bij zelf-
standigen dan bij werknemers, zelfs indien rekening wordt gehouden met de alternatieve financie-
ring. Men dient er rekening mee te houden dat alternatieve financiering grotendeels dient ter com-
pensatie van de lastenverlagingen. 
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1.4. RAMING VAN DE KOSTPRIJS VAN DE VOORSTELLEN INZAKE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

- de regeling van zelfstandigen
1. PAO
(a) op niveau van het bestaansminimum (10) 329 milj. BEF
(b) met 20% (11) 135 milj.BEF
2. Invaliditeit (12)
- met stopzetting van bedrijf op niveau regelmatige werknemer 629 milj.BEF
- zonder stopzetting van bedrijf proportioneel verhoogd 277 milj.BEF
3. Verhogen en uniformiseren van uitkeringen hulp van derden (13) 59 milj.BEF
subtotaal, indien 1 (a) 1.294 milj.BEF
subtotaal, indien 1 (b) 1.100 milj.BEF
- de regeling van werknemers
1. PAO op niveau bestaansminimum (14) 175 milj.BEF
2. verhogen en uniformiseren van uitkering hulp van derden (15) 391 milj.BEF
subtotaal 566 milj.BEF

TOTAAL indien 1 (a) 1.860 milj.BEF
TOTAAL indien 1 (b) 1.666 milj.BEF

2. GEZONDHEIDSZORGEN

2.1. VASTSTELLINGEN
1. Door de nieuwe regels inzake verzekerbaarheid worden in België de kosten inzake
gezondheidszorg voor bijna iedereen gedekt (16). Niettemin blijven voor sommige
zelfstandigen twee problemen bestaan. Zelfstandigen die geen bijdragen betaalden
(betalen) aan hun sociaal verzekeringsfonds verkrijgen binnen de verplichte verzeke-
ring geen terugbetalingen voor hun gezondheidszorgen (grote risico’s). Zelfstandigen
die niet (wettelijk of aanvullend) verzekerd zijn voor ‘kleine risico’s’ verkrijgen geen
tussenkomsten voor de prestaties die ambulant verstrekt worden, m.i.v. geneesmidde-
len, thuisgezondheidszorg en verstrekkingen in bejaardentehuizen.

(10) Nieuw bestaansminimum 01/07/2001, raming RIZIV.
(11) Met inbegrip van vermindering carenstijd, raming RIZIV.
(12) Raming RIZIV. 
(13) Raming CM.
(14) Raming CM.
(15) Raming CM.
(16) Bij de verwezenlijking, op 1 januari 1998, van de hervorming van de verzekerbaarheid heeft
men er in de mate van het mogelijke naar gestreefd in beide stelsels te voorzien in dezelfde regels
inzake verzekerbaarheid; dit heeft betrekking op het geheel van de voorwaarden die vervuld moeten
zijn om het recht op gezondheidszorgen te openen (bijv. inschrijving, opening van het recht,
behoud van het recht, ...).
De eenvormigheid is nochtans niet volledig. Hierdoor blijven de overgangen tussen de statuten ‘zelf-
standigen’ en ‘werknemers’ administratief moeilijk te beheren en leveren zij soms discriminatoire
situaties op. De bijlage bij het verslag bevat de verschillen die bestaan tussen de twee stelsels en de
problemen die deze verschillen veroorzaakt.
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2. Toen in 1963 de ziektekostenverzekering voor werknemers uitgebreid werd tot
de zelfstandigen werd het pakket van verzekerde zorgen beperkt tot de zogenaamde
‘grote risico’s’. Door de eliminatie van de ‘kleine risico’s’ beoogde men te voorko-
men dat de sociale bijdragen de investeringscapaciteiten van de zelfstandigen in het
gedrang zouden brengen of te zwaar op het gezinsbudget zouden wegen. Het is
voor de organisaties die de zelfstandigen vertegenwoordigen immers steeds een
belangrijk uitgangspunt geweest dat men zelfstandigen tijdens hun actieve loopbaan
zo weinig mogelijk moet belasten zodanig dat er maximaal middelen kunnen
gebruikt worden voor de eigenlijke bedrijfsvoering. Ook trachtte men aansluiting te
vinden bij de differentiële medische consumptie van zelfstandigen enerzijds en loon-
en weddetrekkenden anderzijds. Een door de overheid gesubsidieerde vrije verzeke-
ring zou aan de zelfstandigen de mogelijkheid bieden om zich tegen de kosten van
‘kleine risico’s’ individueel te verzekeren. Samen met het ‘persoonlijk aandeel’ in
de grote risico’s legt de opdeling in grote en kleine risico’s derhalve de grens vast
tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid onder zelfstandigen.

3. Het feit dat vandaag de overgrote meerderheid van de zelfstandigen toetreedt tot
de vrije verzekering voor ‘kleine risico’s’ (zie verder) en ontwikkelingen als de toe-
name van gemengde loopbanen en gemengde gezinnen, de veroudering, de budget-
tair gestuurde stagnatie van de uitbreiding van het verzekerd zorgenpakket voor
zelfstandigen en de verdere ontwikkeling van sociale correctiemechanismen (inz.
sociale en fiscale franchise) doen thans de vraag rijzen naar de doelmatigheid en de
legitimiteit van de dubbele grensstrekking, tussen zelfstandigen en de andere socio-
professionele categorieën enerzijds en tussen grote en kleine risico’s anderzijds. De
doorlichting van de ziektekostenverzekering voor grote en kleine risico’s waarvan
het omstandige verslag in bijlage gaat leverde terzake volgende vaststellingen op. 

4. Met de opdeling in grote en kleine risico’s wordt op zeer onvolkomen wijze
aansluiting gevonden bij de dubbele rationale van betaalbaarheid en noodzake-
lijkheid van prestaties. Aan de basis liggen enerzijds onvolkomenheden in de
classificatie van prestaties in grote of kleine risico’s en anderzijds het feit dat met
de opdeling tussen grote en kleine risico’s structureel geen rekening wordt gehou-
den met de gevolgen van de cumulatie van prestaties (frequentie) voor de draag-
kracht van de patiënt. De rationale voor de opdeling in grote en kleine risico’s is
enerzijds de relatieve betaalbaarheid van de uitgaven die deze dreigen te veroorza-
ken en anderzijds de noodzakelijkheid van prestaties. Evenwel blijkt het tarief van
sommige kleine risico’s het tarief van sommige grote risico’s te overtreffen. Sommi-
ge prestaties zoals de tritherapie voor Aids-patiënten, levensnoodzakelijke genees-
middelen en de opname in rustoorden voor zwaar zorgbehoevende bejaarden res-
sorteren onder ‘kleine risico’s, hoewel ze meestal aanleiding geven tot grote uitga-
ven. De financiële bedreiging die van gezondheidsrisico’s uitgaat hangt bovendien
niet uitsluitend samen met de soort verstrekte zorgen, maar veeleer met de frequen-
tie waarmee de zorgen moeten worden toegediend.
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5. 102.753 (of 11 %) zelfstandigen (17) zijn voor hun kleine risico’s verzekerd in
het sociaal statuut voor zelfstandigen. Het gaat om invaliden en mindervalide
zelfstandigen en diegenen die ressorteren onder art. 37 van het sociaal statuut
van de zelfstandigen (18). Daarnaast zijn 644.041 (of 69%) zelfstandigen en hun
personen ten laste vrij verzekerd voor kleine risico’s. Ruim 80% van de zelfstandi-
gen kan derhalve rekenen op eenzelfde risico-dekking als in de algemene ziekte-
kostenverzekering. De vrij verzekerden kunnen echter veelal geen beroep doen op
de WIGW-voorkeurbehandeling en blijven deels verstoken van de corrigerende
sociale en fiscale franchise en van het forfait voor chronisch zieken. Deze situatie
kan leiden tot hetzij betaalbaarheidproblemen, hetzij uitstel van verzorging, het-
zij tot een omslag naar prestaties die onder ‘grote risico’s’ ressorteren.

6. De vrije verzekering voor zelfstandigen tekent sedert 1993 jaarlijkse boni op.
Het totaal gecumuleerd overschot bedraagt thans 5,3 mrd. Dit is het gevolg van de
verplichting tot het aanleggen van mathematische reserves opgelegd door de con-
troledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. De vrije
verzekering van de zelfstandigen wordt voor 8,3 mrd. gefinancierd door ledenbijdra-
gen en voor 2 mrd. aan overheidstoelagen. Het bedrag van de prestaties ligt iets
hoger dan 10,3 mrd. (d.w.z. gemiddeld 14.247 BEF per rechthebbende). De gecu-
muleerde reserves zijn thans opgelopen tot 5,3 mrd. Naast deze gecumuleerde
boekhoudkundige reserve beschikt de vrije verzekering over 1,4 mrd. IBNR reser-
ves. In 1997 sloten 77 van de 88 ziekenfondsen het boekjaar af met een boni. Vanaf
1999 worden de overheidssubsidies verdeeld volgens een normformule waarin reke-
ning wordt gehouden met risico-factoren als leeftijd, geslacht, bijdragen en de socia-
le groep van de invaliden (19). 

7. De financieringswijze van de vrije verzekering bewerkstelligt een geringere
mate van solidariteit binnen de groep van zelfstandigen dan de financieringswij-
ze in de Algemene Regeling. Vanuit het draagkrachtbeginsel en gelet op de lage
wettelijke pensioenen van zelfstandigen acht de werkgroep vooral de hoge bijdra-
gen die ten laste worden gelegd van gepensioneerden die laat tot de vrije verzeke-
ring toetreden problematisch. Ook voor sommige kleine beginnende zelfstandi-
gen met een laag inkomen kan de forfaitaire bijdrageplicht de draagkracht over-
schrijden. De financiering van de vrije verzekering wordt gesolidariseerd door middel
van een overheidstoelage die ongeveer 20% bedraagt van de prestaties. Vanwege het
karakter van vrije verzekering is vergeleken met de verplichte verzekering de inter- en
intra-generationele solidariteit binnen de financieringsstructuur evenwel beperkt : 

de forfaitaire bijdragen variëren sterk per verzekeringsfonds in functie van de 

(17) Cijfers voor LCM (1999), NM (1999), LOM (1999), NVSM (1998).
(18) Het gaat hier met name om de studenten en om de personen waarvoor rechten gewaarborgd
worden op uitkeringen in een verplichte regeling voor pensioen, kinderbijslag en ziekte-en invalidi-
teitsverzekering, sector geneeskundige verzorging, die minstens gelijkwaardig zijn aan die van het
sociaal statuut der zelfstandigen.
(19) Advies van de universitaire teams (DULBEA en KUL). Een verdeelsleutel voor de overheidstoela-
ge in de vrije verzekering voor zelfstandigen, oktober 2000.
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gezinstoestand, de leeftijd en het profiel van de aangeslotene. Doorgaans zijn de pre-
mies voor jongeren aanzienlijk lager dan de premies voor ouderen (20);

in tegenstelling tot de Algemene Regeling zijn alle gepensioneerden bijdrageplich-
tig zonder de sociale correctie zoals die bestaat in de Algemene Regeling. 

8. Zo’n 185.000 of één vijfde van de zelfstandigen (21) en hun personen ten laste is
niet verzekerd voor de kleine risico’s. Het gaat in hoofdzaak om jongere en oudere
alleenstaanden. Voor niet-verzekerden worden de uitgaven voor kleine risico’s niet
in aanmerking genomen voor het berekenen van de plafonds om toegang te krij-
gen tot de sociale en fiscale franchise en het forfait voor chronisch zieken. 

Uit cijfers overgemaakt door vier landsbonden die samen 91,46 % van de rechtheb-
benden vertegenwoordigen kan worden afgeleid dat 184.915 zelfstandigen en hun
personen ten laste nergens gedekt zijn voor ‘kleine risico’s’. Het gaat vooral om jon-
geren (22) (33%) die nog niet zijn toegetreden tot de vrije verzekering en ouderen
(23) (19%) die niet meer kunnen aansluiten (zie onderstaande grafiek). Hoewel hier-
over geen cijfergegevens bekend zijn, mag aangenomen worden dat de uitslui-
ting van een dekking voor kleine risico’s, in sommige gevallen aanleiding geeft
tot hetzij ernstige betaalbaarheidproblemen, hetzij tot een uitstel van verzorging
(wat later tot een groot risico kan uitgroeien), hetzij tot een onmiddellijke omslag
naar als grote risico’s gekwalificeerde zorgen (bv. door hospitalisatie i.p.v. ambu-
lante zorgverstrekking).

(20) De bedragen (resp. laagste, mediaan en hoogste) zoals vermeld in de statuten van de ziekenfond-
sen worden in onderstaande tabel weergegeven. Deze tabel is overgenomen uit het jaarverslag van
de controledienst van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
Bijdragen Gerechtigde A Gerechtigde B Gerechtigde C
Laagste (1) 15.780 F 8.280 F 15.780 F
Mediaan 25.980 F 13.560 F 25.200 F
Hoogste (2) 40.680 F 28.680 F 43.200 F
Spanning (2) :(1) 2.58 3.46 2.74
Gemiddelde 26.712 F 15.072 F 27.072 F
Gerechtigde A : gezinshoofd 35 jaar, 3 personen ten laste (echtgenoot + 2 kinderen), aangesloten bij
de vrije verzekering vanaf leeftijd 20.
Gerechtigde B : alleenstaande 25 jaar, aangesloten bij de vrije verzekering vanaf leeftijd 20.
Gerechtigde C : gepensioneerd gezinshoofd 70 jaar, 1 persoon ten laste (echtgenoot), aangesloten bij
de vrije verzekering vanaf leeftijd 40.
(21) Cijfers voor LCM (1999), NM (1999), LOM (1999), NVSM (1998).
(22) Voor jongeren tussen 25 en 40 jaar.
(23) Voor ouderen vanaf 75 jaar.
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GRAFIEK 1 : AANTAL ZELFSTANDIGEN IN FUNCTIE VAN LEEFTIJD EN DEKKING KLEINE RISICO’S
(LEDENTALLEN VOOR LCM, NM, LOM EN NVSM) 
Grafiek  : zie www.vandebroucke.fgov.be

9. Tengevolge van de verschillen tussen de rechten voor werknemers en zelfstan-
digen enerzijds en de differentiële toegangsregels anderzijds worden sommige uit-
gaven voor zelfstandigen ten laste gelegd van het globaal beheer voor werkne-
mers (24). Een partiële correctie wordt doorgevoerd d.m.v. de compensaties via de
wettelijk vastgelegde financiële transferten tussen de regelingen van zelfstandi-
gen en loontrekkenden. Deze gelden echter enkel voor wat de grote risico’s betreft
en compenseren enkel voor de gemengde loopbanen [en niet voor de gemengde
gezinnen]. De statistieken laten niet toe om de werkelijke transferten zelfs bij
benadering vast te stellen.
De financiële overdracht die in de Algemene Regeling wordt doorgevoerd voor de
gemengde loopbanen (en dus niet voor de gemengde gezinnen) bedroeg in 1999
3,6 mrd. BEF, hetzij 12,5% van de uitgaven van de verstrekkingen in de regeling zelf-
standigen. In gevallen van gemengde gezinnen en gemengde loopbanen wordt wel-

(24) Zo zal een gerechtigde met een dubbele hoedanigheid (bv. zelfstandige in bijberoep) rechten
putten uit de algemene regeling. Bovendien zal op iemand die persoon ten laste kan zijn bij gerech-
tigden in beide regelingen, de regeling van de gerechtigde met de meeste rechten worden toegepast.
Indien beide gerechtigden dezelfde rechten hebben, zal de persoon ten laste onder het statuut van
de oudste gerechtigde vallen. De gerechtigde met de meeste rechten is deze uit de algemene rege-
ling, omdat men tot alle prestaties van de algemene regeling toegang heeft. De vrije verzekering klei-
ne risico’s en de verhoogde tegemoetkoming worden niet beschouwd als ‘meer rechten’.

327

0-
4 j

.
5-

9 j
.

10
-1

4 j
.

15
-1

9 j
.

20
-2

4 j
.

25
-2

9 j
.

30
-3

4 j
.

35
-3

9 j
.

40
-4

4 j
.

45
-4

9 j
.

50
-5

4 j
.

55
-5

9 j
.

60
-6

4 j
.

65
-6

9 j
.

70
-7

4 j
.

75
-7

9 j
.

80
-8

4 j
.

85
-8

9 j
.

90
+.

100

80

60

40

20

0

%

Leeftijd

Verplichte verzekering    Niet verzekerd Vrije verzekering



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

licht ook een deel van de kosten voor zorgverstrekking ‘kleine risico’s’ van niet-ver-
zekerde zelfstandigen deels ten laste gelegd van de Algemene Regeling. De Algeme-
ne Regeling draagt daarnaast de volledige kost voor niet-beschermden en voor
het tijdelijk behoud van de verzekerbaarheid van werknemers en werklozen die
zelfstandig zijn geworden. Het sociaal statuut van de zelfstandigen draagt wel de
last voor de kloosterlingen.

10. Met betrekking tot de vraag of de staatssubsidies aan de ziekenfondsen die
een vrije verzekering kleine risico’s organiseren, zouden kunnen beschouwd wor-
den als steunmaatregelen aan ondernemingen die onverenigbaar zijn met de
gemeenschappelijke markt wijst de werkgroep naar de rechtspraak van het Hof
van Justitie waarin de criteria werden gedefinieerd aan dewelke sociale zeker-
heidsinstellingen moeten voldoen om niet als ondernemingen in de zin van het
Verdrag te worden beschouwd. Enkel indien aan deze criteria is voldaan, is er
geen onverenigbaarheid. Dienaangaande kan o.m. verwezen worden naar het
arrest van het Hof van 17 februari 1993, Poucet en Pistre, nrs. C-159/91
en C-160/91. Hierin worden de elementen opgesomd die – indien ze samen voorko-
men – kunnen doen besluiten tot het niet-economisch karakter van een activiteit.
Deze elementen zijn : deelname aan het beheer van een openbare dienst, de sociale
functie van die dienst, het ten grondslag liggende solidariteitsprincipe, in die zin dat
de omvang van verzekerde verstrekkingen niet in rechtstreekse verhouding staat tot
de verschuldigde bijdragen of premies, de afwezigheid van winstoogmerk en het
wettelijk karakter van de uitkeringen.

11. De meeste lidstaten van de Europese Unie kennen een gezondheidszorgdek-
king voor de zelfstandigen die deze van de werknemers benadert of evenaart.
Vele lidstaten kennen een systeem van algemene dekking voor de gehele bevol-
king; andere lidstaten koppelen de sociale bescherming aan professionele groe-
pen, hoewel een inhoudelijke gelijkschakeling een duidelijke trend is. In het
kader van de Europese convergentiebeweging tussen de lidstaten zoals aanbevo-
len door de Raad van Europese Unie, acht de werkgroep het noodzakelijk een
convergentie tussen werknemers en zelfstandigen te beogen.
De EU-lidstaten bieden de zelfstandigen over het algemeen een gelijke of (bijna)
gelijkwaardige bescherming voor gezondheidszorgen als deze voor de werknemers.
Dit gebeurt door middel van een algemene dekking van de gehele bevolking, een
uitbreiding van de verzekering voor werknemers of door eigen categorale verzeke-
ringen. In landen met categorale stelsels is een duidelijke evolutie van inhoudelijke
gelijkschakeling tussen de verschillende beroepsgroepen merkbaar (Frankrijk, Por-
tugal, Italië, Griekenland). Toch – zoals het geval is voor België – bestaan in ver-
scheidene landen nog verschillen in de sociale bescherming, zoals tevens aanzienlij-
ke verschillen tussen de lidstaten onderling wat het beschermingsniveau betreft.
De verschillende behandeling van beroepsgroepen, wordt door de Raad van de
Europese Unie aanvaard door te benadrukken dat het aan de lidstaten is om de
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opzet, de modaliteiten van de financiering en de organisatie van hun stelsel van
sociale bescherming te bepalen (25). Zij beveelt de lidstaten uitdrukkelijk aan om
"een passende sociale bescherming voor zelfstandigen tot stand te brengen" (26). De
Raad van de Europese Unie beveelt de lidstaten aan de verschillen in sociale dekking
weg te werken via een convergentie van het beleid van de lidstaten.
Een minder uitgebreide doch passende sociale bescherming voor zelfstandigen is
geen inbreuk op de internationaal-rechtelijke verplichtingen, zoals vastgelegd in de
Europese Code inzake sociale zekerheid (Raad van Europa) en de ILO-conventie
102, die toelaten dat bepaalde bevolkingsgroepen aan een minder uitgebreide
bescherming onderworpen worden.

2.2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
1. De Belgische ziekteverzekering heeft haar deugdelijkheid bewezen : het pakket
verzekerde zorgen is ruim; er is een grote toegankelijkheid, de kwaliteit van de gele-
verde zorgen is goed en de prijs ervan is redelijk. In het licht van de demografische
vooruitzichten, de technologische ontwikkelingen en de verzwakte familiale en
informele verzorgingsnetwerken vormt de sociaal gecontroleerde beheersing van
de uitgaven niettemin een blijvend probleem. Hoewel de werkgroep van mening is
dat de aanpassingen van het gezondheidssysteem aan de demografische, technische
en culturele evolutie structurele bijsturingen vereist, was zij van oordeel dat de
bovenvermelde knelpunten inzake de ziektekostenverzekering voor zelfstandigen
kunnen opgelost worden zonder structurele hervormingen van het systeem. De
werkgroep is wel van mening dat de gekozen oplossingsstrategieën latere structure-
le heroriënteringen niet in de weg mogen staan. 

2. Ondanks de kennelijke problemen in de sociale en fiscale franchise mag gesteld
worden dat deze correctiemechanismen net als de maximale gezondheidsfactuur
beter aansluiten bij de rationale van collectieve uitgavenbeheersing en individu-
ele betaalbaarheid dan de opdeling tussen kleine en grote risico’s. Voor de grens-
trekking tussen belangrijke en minder belangrijke prestaties kunnen verschillen-
de beleidsinstrumenten worden ingezet, waaronder voor sommigen de opdeling
tussen grote en kleine risico’s. 

(25) Aanbeveling 92/442/EEG van de Raad van 27 juli 1992 betreffende de convergentie van de doel-
stellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming, PB L 26 augustus 1992, afl. 245,
alsook Conclusie 2000/C 8/05 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de versterking van de
samenwerking voor de modernisering en verbetering van de sociale bescherming, PB C 12/01/2000,
afl. 8.
(26) Aanbeveling 92/442/EEG van de Raad van 27 juli 1992 betreffende de convergentie van de doel-
stelling en het beleid op het gebied van de sociale bescherming, PB L 26 augustus 1992, afl. 245.
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3. De mate van bescherming voor gezondheidszorgen kan niet meer verschillend
zijn volgens socio-professionele groepen, principieel, vanwege het gelijkheidsbegin-
sel en de quasi veralgemening van de dekking voor gezondheidszorgen en, prak-
tisch, vanwege de toename van het aantal gemengde gezinnen en loopbanen. 

4. Daarom moet een identieke bescherming voor iedereen worden bewerkstelligd
waarbij de grens tussen het collectieve en het individuele aandeel in de kosten
voor gezondheidszorgen getrokken wordt door middel van mechanismen die
rekening houden met de draagkracht van de verzekerden (in functie van inko-
men, gezinssamenstelling en morbiditeit) en de noodzakelijkheid van prestaties.
Hierdoor zal de sociale bescherming voor zelfstandigen verbeteren, de adminis-
tratieve efficiëntie vergroten (vereenvoudiging) en de lastenverdeling tussen de
stelsels transparanter worden.

5. De harmonisering van het niveau van en de toegang tot de bescherming in de
gezondheidszorgen veronderstelt de veralgemening van de dekking voor kleine
risico’s tot alle zelfstandigen en hun personen ten laste. De kostprijs van deze ver-
algemening kan geraamd worden op 3 mrd BEF (27) volgens de mutualiteiten of op
3,3 mrd. BEF volgens het Ministerie van Sociale Zaken. Daarbovenop moet rekening
gehouden worden met afgeleide uitgavenstijgingen onder meer tengevolge van de
volledige toepassing van de sociale en fiscale franchise en van de WIGW-voorkeurre-
geling (geraamd op resp. 87 en 318 mln. BEF).

6. Om de lastenverdeling tussen de stelsels transparanter te maken moeten de
voorrangsregels herzien worden. 

2.3. BEOORDELING VAN DE ALTERNATIEVE BELEIDSROUTES
De werkgroep beschouwde het als haar taak om – rekening houdend met argumen-
ten van institutionele en groepsgebonden aard – een operationeel plan uit te teke-
nen om tot een identieke bescherming voor iedereen te komen. De werkgroep is
van mening dat zulke gelijkschakeling geen grondige hervorming vereist van de
ziektekostenverzekering en derhalve op korte termijn gerealiseerd kan worden. 

De optie van een eenheidsstelsel of volksverzekering werd niet weerhouden vanwe-
ge de disproportie tussen het gestelde probleem (het niet verzekerd zijn van een
kleine minderheid zelfstandigen tegen kleine risico’s) en de vergaande consequen-
ties van zulke hervorming op het vlak van financiering, beheer en administratie. 

Hoewel de denkpiste van de studie ‘Van Limberghen’ (28) interessant is en zeker
verdere aandacht verdient in het kader van de beheersing van de uitgaven werd ook
deze piste niet weerhouden. De 2e studie die in opdracht van het Algemeen

(27) Tussen de 2,930 mrd. en 3,058 mrd. BEF.
(28) Van Limbergen, G., Baeke, A.M., Ulrix, E., Actualisering van de opdeling grote en kleine risico’s,
Brussel, 1998.
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Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen werd verricht leidde tot
het voorstel om de thans als kleine risico’s beschouwde gezondheidszorgen in het
verzekerd pakket te integreren en de doelstelling die aan de opdeling in grote en
kleine risico’s ten grondslag ligt, te verwezenlijken door aan het reeds bestaande
juridische begrip ‘persoonlijk aandeel’, een nieuwe inhoud te geven. Gepleit wordt
om de huidige opdeling in grote en kleine risico’s te vervangen door de combinatie
van een franchise per prestatie en een jaarlijkse franchise (29). De werkgroep wees
terzake op volgende problemen : 

1. indien het schema ‘Van Limberghen’ enkel voor zelfstandigen zou worden toege-
past bewerkstelligt men eerder een divergentie dan de beoogde convergentie tussen
de stelsels;

2. de complexiteit bij de uitvoering van de fiscale en sociale franchise in de Algeme-
ne Regeling nopen thans tot bijsturingen; dit bezwaart de veralgemening ervan op
korte termijn;

3. het schema ‘Van Limberghen’ voert naar een volledig inkomensgerelateerd sys-
teem, waarvan de consequenties zeer verreikend zijn en thans onvoldoende kunnen
worden ingeschat. Inzonderheid moet op termijn gevreesd worden voor een krim-
pend socio-politiek draagvlak;

4. het statistisch materiaal is thans ontoereikend om enige zinvolle schattingen te
maken omtrent budgettaire scenario’s; het systeem veronderstelt overigens een pre-
financiering waarvan de omvang niet kan worden ingeschat. 

Om op korte termijn een identieke bescherming voor iedereen te realiseren onder-
zocht de werkgroep 2 beleidsroutes : de volledige integratie van de zelfstandigen in
de verplichte verzekering en de veralgemening van de vrije verzekering ‘kleine risi-
co’s tot alle zelfstandigen. 

2.3.1. Gelijkschakeling van de bescherming in het kader van een wettelijk verplichte
verzekering
In dit scenario wordt een onmiddellijke gelijkstelling bewerkstelligd door de inte-
gratie van de ‘kleine risico’s’ in de verplichte verzekering voor zelfstandigen en
door de terugbetalingen te laten verlopen volgens de thans geldende tarieven. De

(29) Voor alle gezondheidszorgen waarvan het verzekerd tarief het referentie-bedrag niet overtreft
(bv. 1.000 BEF), zou een volledig persoonlijk aandeel aan de zelfstandige worden ten laste gelegd.
Het persoonlijk aandeel zou daarentegen slechts een gedeelte vertegenwoordigen van het tarief,
ingeval het tarief het referentie-bedrag wel overschrijdt. In aansluiting op de huidige reglementering
zou de franchise per prestatie op een lager bedrag worden vastgesteld voor bepaalde categorieën van
bevoorrechte zelfstandigen en aangevuld worden met een jaarlijkse (fiscale) franchise.
Het voorgestelde schema houdt derhalve in :
1) de integratie van de kleine risico’s in het verzekerd pakket;
2) en de financiering ervan door herschikkingen (lees : verlaging) van de terugbetalingen door mid-
del van een veralgemeend franchise-systeem.
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administrerende eenheid van het geïntegreerde stelsel zou het RIZIV zijn (in de
Algemene Raad zijn de vertegenwoordigers van de zelfstandigen reeds vertegen-
woordigd); terwijl de uitbetalingen zouden gebeuren zoals nu door de verzekerings-
instellingen. 
Voor wat betreft de financiering zijn twee opties mogelijk : 

optie 1 : financiering van de kleine risico’s uit een algemene sociale bijdrage en
affectatie ervan aan het globaal beheer;

optie 2 : financiering binnen de bestaande mechanismen met twee aparte begro-
tingen.

Om de hierna opgesomde redenen heeft de werkgroep de eerste optie niet weer-
houden : 
1. Indien het pakket dat door een Algemene Sociale Bijdrage zou gefinancierd wor-
den zou beperkt worden tot de kleine risico’s van zelfstandigen en werknemers
(wat waarschijnlijk lijkt gelet op de omvang van de operatie) rijst een probleem van
consistentie, nl. een onevenredigheid tussen de noodzakelijkheid van zorgen en de
graad van solidarisering aan de financieringskant (minder noodzakelijke kleine risi-
co’s gefinancierd uit algemene solidariteit, terwijl de financiering voor noodzakelij-
ke grote risico’s beperkt blijft tot de beroepssolidariteit).
2. Het is weinig waarschijnlijk dat er een maatschappelijk draagvlak kan gevonden
worden om de veralgemening van de risico-dekking voor zelfstandigen volledig te
solidariseren;
3. De noodzaak om een nieuwe fiscale heffing in te stellen legt een zware hypo-
theek op een snelle implementatie van de harmonisering van de bescherming.

In de tweede optie worden aparte geldstromen behouden en krijgt het sociaal sta-
tuut van de zelfstandigen de mogelijkheid om een geëigende financieringswijze uit
te werken. De verruiming van de dekking voor kleine risico’s tot alle zelfstandigen
komt naast een proportionele verhoging van de overheidstoelage (met ongeveer
760 milj. BEF) ten laste van het sociaal statuut voor zelfstandigen. Dit veronderstelt
naast de dekking van de nieuwe uitgaven voor thans niet-verzekerden van zo’n 2,5
mrd. BEF, de omslag van de huidige premies aan de vrije verzekering (8,3 mrd. BEF)
in een bijdrage aan de sociale verzekeringsfondsen. Dit kan gebeuren door hetzij
een verhoging van de bijdragepercentages (30), hetzij een verhoging van de bijdra-
geplafonds (31) in combinatie met een iets hoger bijdrage-percentage, hetzij de

(30) Uitgaande van de gegevens voor het jaar 1999 is volgens een simulatieberekening van het Minis-
terie van Middenstand een bijdrageverhoging nodig van 2,47% op de eerste inkomensschijf tot
1.889.218 BEF en van 1,82% voor de inkomensschijf tot 2.763.437 BEF, in geval van een proportio-
neel verhoogde rijkstoelage, nl. 2.745,5 miljard, of, 2,61% op de eerste inkomensschijf tot 1.889.218
BEF en van 1,92% voor de inkomensschijf tot 2.763.437 BEF wanneer wordt rekening gehouden met
de bestaande rijkstoelage van 2.073,7 miljard.
(31) Volgens het Ministerie van Middenstand levert de opheffing van de beide bijdrageplafonds in
theorie (zonder gedragseffecten) ongeveer 10 miljard BEF meer inkomsten op.
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instelling van een forfaitaire bijdrage. Financiering op basis van een verhoogde pro-
portionele bijdrage, al dan niet in combinatie met een verhoging van het bijdragepla-
fond, biedt het voordeel dat de veralgemening van de dekking voor kleine risico’s
gesolidariseerd wordt over alle zelfstandigen (in zekere mate) in functie van hun
draagkracht. Het instellen van een verplichte forfaitaire bijdrage heeft dan weer het
(psychologisch) voordeel dichter aan te sluiten bij de bijdragen die thans reeds door
een grote meerderheid zelfstandigen worden betaald. Deze financieringswijze houdt
evenwel geen rekening met de financiële draagkracht van de verzekerden (32).

In dit scenario is er een probleem met de al dan niet bijdrage-plicht voor gepensio-
neerden. In de huidige situatie van vrije verzekering zijn zij bijdrage-plichtig. Boven-
dien worden ouderen dan 50 jaar die voorheen geen bijdragen betaalden in de vrije
verzekering niet meer toegelaten. Indien een bijdrage-plicht in hoofde van gepensio-
neerden wenselijk zou geacht worden (om mede in het licht van de demografische
vooruitzichten de last op de schouders van actieve zelfstandigen niet te verzwaren)
rijzen twee vragen. Ten eerste naar de wijze van inning van de bijdragen, aangezien
gepensioneerden die hun zelfstandige beroepsactiviteit hebben stopgezet niet bij-
drageplichtig zijn aan de sociale verzekeringsfondsen. Ten tweede hoe gecorrigeerd
kan/moet worden naar draagkracht (gelet op de problematiek van de lage pensioe-
nen).

Indien naar analogie met het werknemersstelsel geen bijdragen worden geïnd bij
gepensioneerden moet een stageperiode-regeling worden uitgewerkt : de onmiddel-
lijke vrije toegang kan immers moeilijk verantwoord worden voor die gepensioneer-
den die nooit hebben bijgedragen.

Mede gelet op de problematiek van de lage wettelijke pensioenen beveelt de werk-
groep aan om –naar analogie met de werknemersregeling-gepensioneerden die
gedurende 1/3 (of meer) van hun loopbaan een vrijwillige aanvullende verzekering
hebben afgesloten, geen bijdragen te laten betalen. Diegene die niet aan deze voor-
waarden voldoen zouden dezelfde bijdrage dienen te betalen als de werknemer in
dezelfde situatie . Ook voor niet-verzekerde 50-plussers zou een stageperiode moe-
ten gelden.

De werkgroep wijst op het feit dat dit scenario naast de feitelijke opheffing van het
beleidsinstrument ‘kleine en grote risico’s’ om belangrijke van minder belangrijke
prestaties te onderscheiden ook de terugdringing van de financiële zelfverantwoor-
delijkheid van de ziekenfondsen impliceert. In de vrije verzekering voor kleine risi-
co’s voor zelfstandigen is immers sprake van een vergaande responsabilisering; met

(32) Indien proportioneel en indien gepensioneerden die hun zelfstandige beroepsactiviteit hebben
stopgezet niet bijdrageplichtig zouden zijn, zou de bijdrage die voor 1999 voor een zelfstandige in
hoofdberoep zou verschuldigd zijn, de gemiddelde waarde van de forfaitaire bijdrage (25.400 BEF)
slechts bereiken voor een netto belastbaar inkomen van 1.028.340 BEF (= 25.400 / 0,0247) in het
geval de subsidie proportioneel verhoogd wordt of van 973.180 BEF (= 25.400 / 0,0261) in het geval
men het huidig subsidiebedrag behoudt. 
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als belangrijke hefbomen de premie-differentiatie (tussen fondsen, maar ook tussen
verzekerden binnen één fonds) enerzijds en de verdeling van de overheidstoelagen
die vanaf 1999 voor 100% volgens objectieve criteria verloopt teneinde risicover-
schillen te vereffenen. 

2.3.2. Verplichte vrije verzekering
Dit scenario behelst de gelijkstelling van de bescherming bij behoud van het
onderscheid werknemers-zelfstandigen door middel van een wettelijke verplich-
ting tot aansluiting bij de vrije verzekering, een financieringsstructuur waarin
de bijdragen kunnen variëren binnen bepaalde marges en voldoende solidari-
teitsmechanismen omvat en een volledige toepassing voor kleine risico’s van de
WIGW-voorkeurbehandeling en van de sociale en fiscale franchise.

In dit scenario wordt de vrije verzekering uitgebreid voor zo’n 185.000 zelfstandi-
gen die daarvoor in ruil een forfaitaire bijdrage van gemiddeld ongeveer 22.000 BEF
per jaar zullen moeten betalen; de reeds verzekerden zullen gemiddeld dezelfde bij-
drage dan nu moeten betalen; behoud van de overheidstoelage; uitvoering en con-
trole van de financieringsstromen blijven ongewijzigd. De inning van de bijdragen
gebeurt op eenvormige wijze door de ziekenfondsen, zowel voor de actieve zelf-
standige als voor de gepensioneerde zelfstandige; de financiële verantwoordelijk-
heid en de kostenbeheersing op het niveau van de ziekenfondsen blijven behouden.

Naast het probleem ten gronde dat er in dit scenario een belangrijk verschil blijft
bestaan in de structuur van de gezondheidszorgen voor zelfstandigen en werkne-
mers (Algemene Regeling) wijst de werkgroep op het feit dat aan de financierings-
kant de geringe mate van solidariteit binnen de groep van zelfstandigen leidt tot een
hoge bijdragelast in hoofde van vooral oudere zelfstandigen met een laag inkomen.
Daarnaast rijzen een aantal bijzondere – maar oplosbare – problemen, zoals de
afdwingbaarheid van de premies en de vrijstelling van bijdragen voor behoeftige
zelfstandigen (zie daaromtrent de voorstellen van de CM). 

2.4. VOORSTELLEN
1. Om de sociale bescherming voor zelfstandigen te verbeteren, de administratieve
efficiëntie te vergroten (vereenvoudiging) en de lastenverdeling tussen stelsels trans-
paranter te maken moet een identieke bescherming voor iedereen worden bewerk-
stelligd, inz. voor wat de kleine risico’s betreft. 

2. Vanuit overwegingen van coherentie met de werknemersregeling, van administra-
tieve vereenvoudiging en van billijke spreiding van de bijdragelasten verdient het
aanbeveling om hiertoe de ‘kleine risico’s’ op korte termijn te integreren in de ver-
plichte verzekering geneeskundige verzorging. Om, indien zou blijken dat de perio-
de die nodig is om de hervorming administratief voor te bereiden te lang is, een dek-
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king voor kleine risico’s voor alle zelfstandigen te verzekeren kan in afwachting de
aanvullende verzekering ‘kleine risico’s’ verplicht gemaakt worden, onder nader te
bepalen modaliteiten (o.a. inzake premie-differentiatie, overheidssubsidies en inzake
de afdwingbaarheid van premie-betaling). Voor gepensioneerden met een laag inko-
men moet in de mogelijkheid voorzien worden van bijdrage-vermindering/ontlas-
ting.

3. De financiering kan verlopen door middel van een proportionele verhoging van
de overheidstoelage (met ongeveer 760 milj. BEF), de omslag van de huidige pre-
mies aan de vrije verzekering in een bijdrage aan de sociale verzekeringsfondsen
(ten belope van 8,3 mrd.) en de instelling van een bijdrageplicht voor de thans niet-
verzekerden (ten belope van 2,5 mrd.). Het sociaal statuut voor zelfstandigen kan
hiertoe hetzij de bijdragepercentages, hetzij de bijdrageplafonds verhogen, hetzij
een forfaitaire bijdrage instellen. Het verdient aanbeveling deze operatie te laten
samenvallen met de herziening van de bijdragemechanismen die thans in voorberei-
ding is. 

4. Gelet op de problematiek van de lage pensioenen beveelt de werkgroep aan voor
gepensioneerden dezelfde regeling van bijdragen toe te passen dan voor werkne-
mers. 

5. Om de ‘risicodekking’ in de Algemene Regeling te verruimen en de overgangen
tussen de statuten zelfstandigen en werknemers beter en eenvoudiger te laten verlo-
pen moeten de toegangsregels voor zelfstandigen verder versoepeld worden.

6. Door het verplicht maken van de verzekering kleine risico’s voor zelfstandigen,
moet de voorrangsregel die een persoon ten laste inschrijft ten laste van de gerech-
tigde met de meeste rechten, vervallen. De voorrangsregel kan als volgt vereenvou-
digd worden. Indien een persoon ten laste van verschillende gerechtigden die onder
hetzelfde dak wonen, kan ingeschreven worden, zal de oudste gerechtigde bij voor-
rang aangeduid worden. Indien een persoon ten laste van verschillende gerechtig-
den die niet onder hetzelfde dak wonen, kan ingeschreven worden, zal het gezins-
hoofd bij voorrang aangeduid worden.

2.5. RAMING VAN DE KOSTPRIJS VAN DE VERALGEMENING VAN DE VERZEKERING
VOOR ‘KLEINE RISICO’S’ TOT ALLE ZELFSTANDIGEN

Verruiming verzekering kleine risico’s 3,3 mrd.
Volledige toepassing van
- sociale en fiscale franchise 0,09 milj.
- WIGW-voorkeursregeling 0,32 mrd.

Totaal 3,71 mrd.
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3. GEZINSBIJSLAGEN

3.1. VASTSTELLINGEN
1. Vergelijking met het buitenland leert dat het Belgische systeem van tegemoetko-
mingen aan gezinnen met kinderen tot de meest doelmatige ter wereld kan gere-
kend worden. De middeleninzet is aanzienlijk. Aan bijna alle gezinnen met kinderen
wordt gezinsbijslag toegekend; vooral grote gezinnen, éénoudergezinnen, éénver-
dieners en gezinnen die van een vervangingsinkomen leven danken hun bestaansze-
kerheid aan het gezinspolitieke instrumentarium. Ook de uitvoeringsdoelmatigheid
is hoog (33). Niettemin vestigt de werkgroep de aandacht op belangrijke tekortko-
mingen.

2. Ondanks de gestage verruiming van de bescherming is er in België geen
onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag is afhankelijk
van een familiale band (tussen het kind voor wie de uitkering wordt betaald, de per-
soon die voor dat kind het recht op kinderbijslag opent en de persoon aan wie de
kinderbijslag wordt uitbetaald, respectievelijk de rechtgevende, de rechthebbende
en de bijslagtrekkende) én van een – weliswaar sterk versoepelde – professionele
band (de rechthebbende moet in principe een band hebben met één van de
beroepsgroepen (34), werknemers, zelfstandige of overheidspersoneel). Deze situ-
atie veroorzaakt moeilijkheden wanneer de band gewijzigd of verstoord wordt of
wanneer deze banden moeilijk kunnen worden vastgesteld. 

3. De meeste landen in de Europese Unie voorzien inzake gezinsbijslagen inhou-
delijk een identieke dekking voor werknemers en zelfstandigen (35). Hoewel in
België de stelsels voor werknemers, zelfstandigen en overheidspersoneel naar
elkaar toegroeiden blijven belangrijke verschillen bestaan. Deze kunnen als volgt
geïnventariseerd worden :

op het niveau van de bedragen :
. gewone kinderbijslag voor het eerste kind 820 BEF (36) voor zelfstandigen en
2.816 BEF voor werknemers en overheidspersoneel;

(33) Cantillon, B., Storms, B., Verbist, G., Van den Bosch, K. (1995), Wegen naar een grotere doelma-
tigheid van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste. Berichten/UFSIA, Antwerpen,
Centrum voor Sociaal Beleid.
(34) In een beperkt aantal gevallen is geen professionele band vereist (de minder-valide rechthebben-
de zonder beroepsactiviteit of diens overlevende echtgenoot, de rechthebbende student).
(35) In de meeste landen hebben de gezinsbijslagen ofwel geen arbeidsgebonden karakter (Frankrijk,
Duitsland, Zweden, Denemarken, Nederland) of zijn de bedragen gelijkgeschakeld in de verschillen-
de professionele stelsels (Luxemburg en Spanje). Uitzonderingen zijn Griekenland en Italië, waar op
nationaal niveau geen gezinsbijslag voor zelfstandigen voorzien is. In Oostenrijk en Ierland blijven
kleinere verschillen bestaan.
(36) Vanaf januari 2001 : 1.432 BEF.
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. geen leeftijdsbijslag voor het jongste of enige kind van een zelfstandige, uitgezon-
derd voor het gehandicapte kind van een gepensioneerde zelfstandige;
. graduele halvering van de leeftijdsbijslag voor het oudste of enige kind van werk-
nemers en ambtenaren, per leeftijdsgroep;
. overheidspersoneel heeft een quasi onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag voor
elk kind dat jonger is dan 21 jaar;

op het niveau van de toegang :
de toegang tot de gezinsbijslag van de zelfstandige is afhankelijk van het betalen van
bijdragen voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan dat waarop de bijslag
betrekking heeft; wanneer een werknemer of overheidspersoneel de voorwaarden
vervult om het recht op (gewone en verhoogde) kinderbijslag te doen ontstaan in
de loop van een trimester, doet hij dit recht ontstaan voor het resterende deel van
dit trimester, evenals voor het trimester dat volgt.

op het niveau van de bijslagtrekkende : 
in tegenstelling tot de regeling voor werknemers waar de moeder bij voorrang de
bijslag ontvangt, wordt de kinderbijslag voor zelfstandigen bij voorrang uitbetaald
aan de vader. Wat het overheidspersoneel betreft, wordt de kinderbijslag samen met
de wedde aan de rechthebbende betaald, tenzij de moeder vraagt de kinderbijslag
aan haar te betalen. 

op het niveau van financiering : 
hoewel het globaal beheer dit onzichtbaar heeft gemaakt wordt de gezinsbijslag
voor werknemers gefinancierd door een proportionele en niet-geplafonneerde
werkgeversbijdrage; bij de zelfstandigen gaat het om een degressieve geplafonneer-
de bijdrage. 

op het niveau van administratie en beheer :
. RKW voor de werknemers, RSVZ voor de zelfstandigen, de verschillende overhe-
den voor het overheidspersoneel;
. bij werknemers uitbetaling door kinderbijslagfonds waar de werkgever bij aange-
sloten is; bij zelfstandigen door het sociaal verzekeringsfonds waarbij de rechtheb-
bende aangesloten is;

de verjaringstermijn inzake terugvordering bedraagt 3 jaar voor zelfstandigen en 5
jaar voor werknemers en overheidspersoneel.

4. De procedures om te bepalen in welk stelsel rechten kunnen geopend worden,
de voorrangsregels wanneer rechten in zowel het stelsel van de werknemers als in
dat van de zelfstandigen kunnen geopend worden en de regels die de overgangen
van het ene stelsel naar het andere regelen, leggen een zware last op de uitvoe-
ringsinstellingen. Niet zelden veroorzaken zij administratieve complicaties die
leiden tot voorlopige betalingen, regularisaties tussen stelsels en bijkomende con-
tacten noodzakelijk maken. In het licht van het feit dat uiteindelijk aan bijna
alle kinderen kinderbijslag wordt uitbetaald zijn vele van deze regels en procedu-
res bovendien overbodig.
Wanneer een kind deel uitmaakt van een gezin met twee rechthebbenden, wanneer
de ene zelfstandige is en de andere werknemer/ambtenaar, die minstens halftijds
werkt, zal de werknemer(ster) bij voorrang aangeduid worden als rechthebbende. 
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De overgang tussen de twee regelingen verschilt naargelang men overgaat van de
zelfstandigenregeling naar de werknemersregeling/regeling overheidspersoneel, dan
wel omgekeerd. Bij overgang van de regeling voor werknemers/overheidspersoneel
naar de regeling voor zelfstandigen, blijft de ex-werknemer/ambtenaar genieten van
de voordelen van de trimestrialisering : het recht in de werknemersregeling/regeling
overheidspersoneel blijft bestaan voor het lopende kwartaal en het kwartaal dat
daarop volgt (37). Bij overgang van de regeling voor zelfstandigen naar de regeling
voor werknemers/overheidspersoneel, zal de ex-zelfstandige vlugger genieten van
de rechten in de werknemersregeling/regeling overheidspersoneel namelijk vanaf
de eerste dag van de maand zelf, indien de halftijdse norm bereikt wordt. 

5. De stelsels van kinderbijslagen worden gekenmerkt door een uitzonderlijk
grote complexiteit van ingewikkelde procedures, toekenningsmodaliteiten en
berekeningswijzen. Ondanks de niet aflatende inspanningen om de kinderbijslag
tijdig uit te betalen en onderbrekingen te vermijden (38) en ondanks de uitvoe-
ringsdoelmatigheid (zowel in hoofde van de betrokken Rijksdienst en Rijksinsti-
tuut als in hoofde van de uitbetalingsinstellingen) (39) blijven belangrijke pro-
blemen bestaan met betrekking tot de tijdigheid en continuïteit van uitbetaling
(inzonderheid bij overschakeling van het ene stelsel naar het andere, zeker als dit
gepaard gaat met echtscheiding en/of co-ouderschap).

6. Vooral kansarmen ondervinden hinder van de complexiteit en de voorwaarde-
lijkheid van rechten, omdat zij vaker in een onstabiele professionele of gezinssi-
tuatie leven en minder gewapend zijn om de administratieve gevolgen van ver-
anderingen te beheren. Bovendien vormt de kinderbijslag juist voor deze groep
een belangrijk aandeel in het gezinsinkomen. Blijkens het "Algemeen Verslag
over de Armoede", is gezinsbijslag een vitaal element van het schaarse inkomen
van arme gezinnen. Meer bepaald bij zelfstandigen zullen de (lagere) bedragen
voor eerste kinderen in combinatie met de strenge voorwaarden inzake uitbet-
aling soms tekortschieten om de bestaanszekerheid te waarborgen. 

7. De werkgroep vestigt de aandacht op de complicaties teweeggebracht door de
geleidelijke halvering van de leeftijdsbijslagen voor de oudste kinderen van eerste
rang in de stelsels voor werknemers en ambtenaren. Het betreft een crisismaatregel

(37) Indien het recht nog bestond in de referentiemaand, d.w.z. de 2de maand van het trimester dat
voorafgaat in de loop waarvan de kinderbijslag gevraagd wordt (art. 54, §2, GBW).
(38) Om de onderbrekingen met zekerheid te bannen moet de bij de werknemersregeling gangbare
praktijk tot alle betalingsregelingen worden uitgebreid. Deze bestaat er in dat bij verandering van
bevoegdheid van fonds of van regeling de betalende instelling de betaling niet mag stopzetten en het
dossier niet mag overmaken aan het volgende bevoegde fonds of regeling, zolang deze laatste de be-
taling niet kan overnemen. 
(39) Over de doelmatigheid van de uitbetalingen door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten
en de openbare instellingen kan echter niet geoordeeld worden, vermits de overheid, in tegenstel-
ling tot de kinderbijslagfondsen, niet op systematische wijze door een derde instantie gecontroleerd
wordt.
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genomen in 1996 die op kruissnelheid (in 2022) 6,5 miljard zal opbrengen. De maat-
regel voorziet voor alle kinderen van de 1e rang die alleen de gewone kinderbijslag
ontvangen en die geboren zijn na 31/12/96 , gehalveerde leeftijdsbijslagen. Voor
kinderen van tweede rang , kinderen met een handicap, wezen die de verhoogde
wezenbijslag ontvangen, kinderen van invalide, werkloze, gepensioneerde of gehan-
dicapte werknemers die een sociale toeslag ontvangen en kinderen die een gewaar-
borgde gezinsbijslag ontvangen, blijven de leeftijdsbijslagen ongewijzigd. Ook geldt
een systeem van verworven rechten bij rangwijziging en overgang naar een hogere
bijslagcategorie. Een exhaustieve beschrijving van de bepalingen is opgenomen in
de bijlagen. In het stelsel van de zelfstandigen bestaan geen leeftijdsbijslagen voor
enige en jongste kinderen. Omdat de halvering van de leeftijdsbijslagen niet wordt
toegepast in het stelsel van de zelfstandigen zijn voor de oudere kinderen de leef-
tijdsbijslagen gelijk aan deze die golden in het werknemersstelsel vóór de halvering.

8. Omdat de voorwaarden inzake toekenning van gezinsbijslag aan zelfstandi-
gen veel strenger zijn dan bij de werknemers en vanwege de lagere toegangs-
drempels in het stelsel met de hoogste beschermingsgraad is sprake van een dis-
proportionele ten lastenneming van de uitgaven voor kinderbijslagen door het
stelsel van de werknemers. 
Het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag (dat volledig ten laste is van de werk-
nemersregeling) betaalt provisioneel de kinderbijslag aan zelfstandigen die de volle
bijdragen niet hebben betaald en zo hun recht op kinderbijslag als zelfstandige
geschorst zien (in juli 1998 ging het om 230 gevallen, hetzij 1,6 milj. BEF per
maand). De RKW maakt ook gewag van naar schatting zo’n 90.000
werkne(e)mers(sters) die, in samenloop met de rechten van een zelfstandige echt-
geno(o)t(e), recht openen in het stelsel van de werknemers. De jaarlijkse uitgaven
voor deze groep gemengde gezinnen bedragen ongeveer 10,5 mrd. BEF ten laste
van de werknemersregeling (40). Dit bedrag is exemplarisch voor de problemati-
sche gevolgen van de toename van het aantal gemengde gezinnen voor de transpa-
rantie in de lastenverdeling tussen stelsels.

9. Hoewel de gewaarborgde gezinsbijslag een residuair stelsel is valt het sedert
1982 volledig ten laste van de begroting van de werknemersregeling. De uitgaven
in dit stelsel bedroegen in 1999 1,2 mrd. BEF.

10. De recente ontwikkelingen in de werknemersregeling worden gekenmerkt
door een streven om aan een groeiende groep gezinnen gezinsbijslag te verlenen,
hoe los de band met arbeid ook moge zijn. De trimestrialisering van de gewone
en recent ook de verhoogde kinderbijslag, de kinderbijslag uitbetaald aan min-
dervaliden zonder beroepsverleden, aan studenten en aan verlaten echtgenoten
zijn hiervoor exemplarisch. Samen met de gewaarborgde gezinsbijslag gaat het
(minimaal) om 1,3 mrd. uitgaven ten laste van de werknemersregeling waarte-
genover noch een directe noch een indirecte band met bijdragebetaling bestaat.

(40) Dit aantal (evenals het bedrag onbekend) dient nog te worden verhoogd met de gevallen van
samenloop tussen een recht bij de zelfstandigen en een recht bij de overheid.
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3.2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
1. Er zijn voldoende argumenten van zowel principiële als van praktische aard
om de kinderbijslag te vestigen als een recht van het kind. Vanuit het belang van
de gezinnen is een universele dekking met geüniformiseerde basisbedragen wense-
lijk; vanuit het oogpunt van de administratie zou zulks een belangrijke vereenvoudi-
ging inhouden. In het licht van het feit dat voor zowat alle kinderen kinderbijslag
wordt uitbetaald (41) is het overigens niet langer verantwoord om de onmiddellijke
uitbetaling van kinderbijslag voorafgaandelijk afhankelijk te maken van het onder-
zoek naar de verzekerbaarheid. 

2. Een te individualistische opvatting van het recht van het kind (met gelijke
bedragen voor iedereen) botst evenwel tegen de wenselijkheid om rekening te
houden met de situatie van het gezin waarin het kind leeft. Met name moet blij-
vend rekening gehouden worden met het aantal kinderen in het gezin (via de rang-
orde) en met erkende sociale situaties zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
pensionering en de samenstelling van het gezin. Het recht van het kind mag der-
halve de modalisatie van de bedragen op grond van de gezins- en socio-professio-
nele situatie niet uitsluiten.

3. Op grond van het gelijkheidsbeginsel moet een gelijkschakeling van rechten en
bedragen voor de kinderen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren wor-
den bewerkstelligd. Dit is ook nodig wil men de toekenning van gezinsbijslagen
verder universaliseren, stabiliseren en vereenvoudigen. Zulks veronderstelt naast
de harmonisering van de toegangsregels de verhoging van de bedragen in het
stelsel van de zelfstandigen tot het niveau van de werknemersregeling. De werk-
groep vestigt evenwel de aandacht op het feit dat de verhoging van de kinderbijslag
voor het eerste kind geen prioriteit vormt voor sommige organisaties die de zelfstan-
digen vertegenwoordigen. Derhalve achten deze laatsten hiertoe een bijdrageverho-
ging ten laste van de zelfstandigen niet wenselijk.

4. De stelsels van gezinsbijslagen moeten verder worden aangepast aan de nieu-
we gezinsvormen en de overblijvende discriminatoire bepalingen moeten uit de
wetgeving verdwijnen. In deze context zijn m.n. de banden tussen de categorieën
van rechthebbenden, rechtgevenden en bijslagtrekkenden problematisch. Deze
categorieën waren zinvol in een periode waarin het stabiele éénkostwinnersge-
zin de regel was maar zijn vandaag, in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door
tweekostwinnerschap en een grote mate van gezinsinstabiliteit, achterhaald. 

(41) Indien geen recht kan geopend worden in één van de drie stelsels, dient het recht onderzocht te
worden in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag. Alsdan moeten de voorwaarden inzake
ononderbroken verblijf in België van ten minste de laatste 5 jaar die de aanvraag voorafgaan en inza-
ke de bestaansmiddelen vervuld zijn. 
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5. De stelsels van de gezinsbijslagen moeten drastisch vereenvoudigd worden. Dit
kan gebeuren door de harmonisering en verdere versoepeling van de toekenning-
regels, door de gelijkschakeling van de bedragen tussen de stelsels te laten samen-
vallen met de gelijkschakeling van categorieën van rechthebbenden en bijslag-
trekkenden en door de vereenvoudiging van de berekeningswijzen. De belang-
rijkste vereenvoudiging zal voortvloeien uit de gelijkschakeling van de bedragen
waardoor de ingewikkelde voorrangsregels tussen stelsels zonder voorwerp
wordt. De werkgroep wijst ook op de complexiteit teweeggebracht door de geleide-
lijke halvering van de leeftijdsbijslagen. 

6. De lastenverdeling moet transparanter worden. De feitelijke universalisering
van de bescherming d.m.v. het (gedeeltelijk) losmaken van de band met arbeid ver-
liep in het verleden immers vooral ten laste van de werknemersregeling. Bovendien
neemt deze regeling in de meeste gevallen (vanaf een halftijdse tewerkstelling) de
last op voor de gemengde gezinnen van zelfstandigen en werknemers.

3.3. VOORSTELLEN 
In de sector van de gezinsbijslagen moet de regering prioritair vier doelstellingen
nastreven : 

gelijkschakeling van de bedragen in de stelsels voor werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren;

universalisering en stabilisering van rechten; 
vereenvoudiging en harmonisering van de stelsels; 
aanpassing aan de nieuwe gezinsvormen en afschaffing van alle discriminatoire

bepalingen.

Hoewel in het verleden de invoering van een universele kinderbijslag volgens inge-
zetenschap en gefinancierd uit algemene middelen bij herhaling is vooropgesteld in
diverse hervormingsvoorstellen (42) stelt de werkgroep vast dat zulke hervorming
in de gegeven omstandigheden op weerstanden stuit welke deze beleidsroute wei-
nig geschikt maakt om op korte termijn substantiële vooruitgang te boeken in de
realisatie van de genoemde doelstellingen. Dit scenario behelst immers naast de
gelijkschakeling van de bedragen, een volledige financiering uit algemene middelen
(hetzij door de invoering van een Algemene Sociale Bijdrage, hetzij door alternatieve
financiering), de hervorming van de administratieve uitkeringsstructuren en de her-
ziening van het paritair beheer. In het verleden zijn dergelijke hervormingsplannen
keer op keer gestoten op hindernissen van institutionele, politieke, communautaire
en groepsgebonden aard. 

(42) Zie Koninklijke Commissie belast met de codificering, de harmonisering en de vereenvoudiging
van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid in het kader van de algemene hervorming van de
wetgeving (Commissie Dillemans-Van der Vorst), Eindverslag van het voorzitterschap, maart 1985;
Sociura, Blauwdruk voor een haalbare aanpassing van de sociale zekerheid, Leuven, Universitaire
Pers Leuven, 1993. "Internationaal Jaar van het Gezin, Colloquium, Gezinnen, Inkomen en Maat-
schappij", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1994, nr. 1, p. 1-315.
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De werkgroep zocht daarom naar meer pragmatische alternatieven die op een brede
consensus kunnen rekenen en op korte termijn kunnen geïmplementeerd worden.
Zij stelt volgende hervormingen voor. 

3.3.1. Met betrekking tot de gelijkschakeling van de bedragen
De gelijkschakeling van de bedragen in het stelsel van de werknemers, de zelfstandi-
gen en het overheidspersoneel is noodzakelijk, vanuit rechtvaardigsheidsoverwegin-
gen, om de toegang tot de stelsels te vereenvoudigen en verder te versoepelen en
om de kostenverdeling tussen stelsels transparanter te maken. Zonder volledig
gelijkgeschakelde bedragen kan inzonderheid verder vernoemd voorstel D niet
geimplementeerd worden.

Optie 1 : gelijkschakeling van de basis- en leeftijdsbijslagen op het niveau van het
werknemersstelsel vóór de halvering van de bedragen. 
In deze optie worden de basisbedragen en de leeftijdsbijslagen onmiddellijk gelijk-
geschakeld. Hierbij wordt de halvering van de leeftijdsbijslagen voor het oudste of
enige kind van werknemers en ambtenaren ongedaan gemaakt en derhalve gelijkge-
schakeld met de leeftijdsbijslagen van zelfstandigen.Voor de jongste of enige kinde-
ren van zelfstandigen die thans geen leeftijdsbijslagen genieten worden dezelfde
bedragen voorzien als voor de kinderen van werknemers en ambtenaren. De totale
kostprijs voor het jaar 2001 kan geraamd worden op 3,3 mrd. BEF in het stelsel voor
zelfstandigen, 2,3 mrd. BEF in het werknemersstelsel en 0,6 mrd. BEF voor het over-
heidspersoneel. De werkgroep stelt voor om de ingrepen in de leeftijdsbijslagen te
financieren door de overheveling van een deel van belastingvermindering voor het
eerste kind (43) aangevuld met een overheidstoelage. 
Met deze optie wordt een belangrijke vereenvoudiging gerealiseerd : de bedragen
worden onmiddellijk gelijkgeschakeld waardoor de complexe voorrangsregels over-
bodig worden, terwijl de ingewikkelde halveringsmaatregel in de stelsels voor werk-
nemers en ambtenaren ongedaan wordt gemaakt. De nadelen situeren zich enerzijds
op het budgetaire vlak (de geplande besparing ten gevolge van de halvering van de
leeftijdstoeslagen in 2022 wordt niet gerealiseerd) en anderzijds op het vlak van de
neutraliteit van de operatie voor de gezinnen. Voor gezinnen wier leeftijdsbijslagen
niet (volledig) gehalveerd werd en die thans genieten van de volledige belastingsver-
mindering zal de omzetting van de belastingsvermindering immers een netto-inko-
menverlies teweeg brengen (44), dat evenwel (deels) geremedieerd zou worden
door de eerder door de regering besliste invoering van een ‘non-wastable’ belas-
tingskrediet en de verhoging van de belastbare minima.

(43) Deze belastingvermindering vertegenwoordigt ongeveer 14 miljard BEF.
(44) Het gaat om de 175.000 gezinnen in de werknemersregeling die verhoogde gezinsbijslag genie-
ten en om de gezinnen die een beroep kunnen doen op regelingen inzake verworven rechten. (zie
bijlage)
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Optie 2 : gelijke basisbedragen en geleidelijke harmonisering van de leeftijdsbij-
slagen in functie van de halvering van deze bijslagen voor werknemers en amb-
tenaren.
In deze optie worden onmiddellijk enkel de basisbedragen gelijkgeschakeld. De leef-
tijdsbijslagen voor de oudste of enige kinderen van zelfstandigen wordt, naar analo-
gie met de regelingen voor werknemers en ambtenaren, geleidelijk gehalveerd.
Voor de jongste of enige kinderen van zelfstandigen wordt een leeftijdsbijslag inge-
voerd die geleidelijk (in functie van de opbrengst van de halvering) op het peil
wordt gebracht van de leeftijdsbijslagen voor werknemers en overheidspersoneel.
De kostprijs kan voor het jaar 2001 geraamd worden op 2 mrd. BEF voor de gelijk-
schakeling van de basisbedragen. De geleidelijke harmonisering van de leeftijdsbij-
slagen moet zo uitgetekend worden dat de uiteindelijke meeruitgave gespreid wordt
over de ganse periode 2001-2022.
Deze optie heeft het voordeel dat de budgettaire kost van de gelijkschakeling van de
leeftijdstoeslagen beperkt blijft en over een lange periode wordt uitgesmeerd. Het
(grote) nadeel is dat de bedragen pas in 2022 zullen gelijkgeschakeld zijn. Boven-
dien vergt deze optie een complexe regeling gedurende een lange overgangsperio-
de.

Optie 3 : gelijke basisbedragen en gelijkschakeling van de leeftijdsbijslagen vol-
gens de principes van de geleidelijke halvering in het stelsel van werknemers en
ambtenaren.
In deze optie worden de basis-en de leeftijdstoeslagen onmiddellijk gelijkgeschakeld
door de huidige regeling voor werknemers integraal toe te passen voor de zelfstan-
digen, met inbegrip van de geleidelijke halvering van de leeftijdsbijslagen. De optie
omvat de gelijkschakeling van de basisbedragen, de toekenning van leeftijdstoesla-
gen voor het enige of jongste kind en de geleidelijke halvering van de leeftijdstoesla-
gen voor de enige of oudste kinderen. De kostprijs kan geraamd worden op respec-
tievelijk 2 en 1 miljard voor de gelijkschakeling van de basisbedragen en van de leef-
tijdsbijslagen. Deze kostprijs vermindert naarmate de halveringsmaatregel tot volle
maturiteit komt. Deze optie heeft het voordeel van de onmiddellijke gelijkschake-
ling van de bedragen terwijl ( itt. optie 1) de geplande besparing in de stelsels van
de werknemers en het overheidspersoneel onverminderd gerealiseerd wordt. Het
nadeel is gelegen in de uitbreiding van de ingewikkelde halveringsmaatregel tot het
stelsel van de zelfstandigen.

3.3.2. Met betrekking tot de versoepeling van de toegangsregels in het stelsel van de
zelfstandigen
De werkgroep stelt voor om de bestaande toegangsregels in het stelsel van de zelf-
standigen verder te versoepelen en te verfijnen. Dit kan gebeuren via een uitbrei-
ding van de bestaande lijst van uitzonderingen op de schorsing van uitbetaling
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van de kinderbijslag. Artikel 36, §3 GBZ (45) bepaalt reeds enkele gevallen waarin
bij gebreke van bijdragebetaling, toch de toekenning van kinderbijslag behouden
blijft (46). Deze lijst moet verder aangevuld worden.

3.3.3. Met betrekking tot de waarborg van uitbetaling
Aan alle gezinnen moeten ononderbroken uitbetalingen van de basiskinderbijslag
worden gewaarborgd, terwijl de eerste uitbetaling ervan – eventueel door middel
van voorlopige betalingen – moet worden gewaarborgd in de maand volgend op het
indienen van de aanvraag. Dit principe dient in de wetgeving te worden verankerd.
De eventuele betalingen voor rekening van een andere regeling moeten dan achter-
af worden vereffend tussen de stelsels.

3.3.4. Met betrekking tot de categorieën rechthebbenden en bijslagtrekkenden 
De werkgroep stelt voor om in de verschillende regelingen het algemeen principe
in te voeren dat de bijslagtrekkende die zelf rechten kan openen ook de rechtheb-
bende wordt. 
Voor de gevallen waarin de bijslagtrekkende ouder niet onderworpen is aan één van
de drie stelsels en binnen het gezin verhoogde rechten kunnen geopend worden,
dient een specifieke regeling inzake de aanduiding van de rechthebbende te worden
gevonden gelijkaardig aan de huidige.
Wat de aanduiding van de bijslagtrekkende betreft, verwijst de werkgroep naar de
bespreking van een voorstel van de werkgroep "Onkelinx". De werkgroep vestigt
hierbij wel de aandacht op het feit dat bij de vastlegging van de voorrangsregels
(moeder-vader, keuze binnen het gezin) moet rekening gehouden worden met de
slechts zeer langzame sociologische veranderingen inzake rollenverdeling binnen de
gezinnen, inz. bij kansarme gezinnen.

(45) K.B. 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, B.S.
6 mei 1976.
(46) Artikel 36, §3 GBZ bepaalt dat de schorsing van betaling niet wordt toegepast :
- indien de rechthebbende uitsluitend regularisatiebedragen verschuldigd is die niet verhoogd wer-
den wegens laattijdigheid of uitbetalingsfaciliteiten geniet en de vervaldagen naleeft; 
- wanneer de bijslagtrekkende verlaten is door de rechthebbende echtgenoot, indien de bijslagtrek-
kende aangifte van deze verlating heeft gedaan, een klacht heeft neergelegd of indien het de bijslag-
trekkende is toegestaan een onderscheiden verblijfplaats te hebben in toepassing van art. 223 B.W.
of art. 1280 Ger.W;
- wanneer in behartenswaardige gevallen de bijslagtrekkende uit de echt is gescheiden of gescheiden
is van tafel en bed, en de minister beslist af te wijken van de bijdrageplicht voor een beperkte duur
en de schorsing ongedaan te maken;
- wanneer de rechthebbende die bijdragen verschuldigd is, opschorting van de schuldvordering ver-
kregen heeft vanwege het sociaal verzekeringsfonds wanneer hij tevens schuldeiser is van een open-
baar bestuur.
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Het in beginsel laten samenvallen van de categorieën bijslagtrekkende en rechtheb-
bende heeft volgende voordelen : 
1. het draagt bij tot het wegwerken van discriminaties inzake geslacht in de kinder-
bijslagwetgeving;
2. de stelsels van de gezinsbijslagen worden erdoor aangepast aan de feitelijke con-
text van tweekostwinnerschap en veranderende gezinsvormen; 
3. de betaaldossiers zullen in de meeste gevallen gecentraliseerd zijn rond één per-
soon wat een belangrijke administratieve vereenvoudiging tot gevolg heeft; 
4. wanneer de moeder, naast bijslagtrekkende, tevens rechthebbende is, zal de fictie
die ingeval van co-ouderschap wordt toegepast, in veel gevallen overbodig worden;
5. de lastenverdeling tussen de stelsels wordt transparanter. 

3.3.5. Uitbetaling van de kinderbijslag voor het overheidspersoneel door de RKW
Het lijkt aangewezen dat de RKW de kinderbijslag zou uitbetalen aan het personeel
van de overheidsinstellingen. Dit zou volgende voordelen hebben : 

waarborg inzake correcte en uniforme toekenning van de bijslag;
gelijkschakeling van de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden;
systematische integratie van alle actoren inzake kinderbijslag van de openbare sec-

tor in het nationaal repertorium van de kinderbijslag (de zelfstandigen hebben een
eigen repertorium);

waarborg van toekenning van de kinderbijslag op basis van gekwalificeerde gege-
vens, verstrekt via het elektronisch netwerk van de sociale zekerheid;

mogelijkheid tot volledige en correcte statistische en beleidsinformatie.

3.3.6. Gewaarborgde gezinsbijslag
Omwille van de transparantie zouden de lasten van de residuaire regeling van de
gewaarborgde gezinsbijslag moeten worden overgenomen door de overheidstoela-
gen in de twee globale beheren. 

*
*     *

Met de optie 1 en 2 wordt een volledige gelijkschakeling van bedragen en toegangs-
regels bewerkstelligd. In combinatie met de verankering in de wetgeving van het
principe van ononderbroken uitbetalingen en de waarborging van de eerste uitbe-
taling in de maand volgend op het indienen van een aanvraag kan hierdoor een feite-
lijk ‘recht van het kind’ worden gerealiseerd.
Door de gelijkschakeling van de bedragen worden de complexe voorrangsregels
overbodig. In combinatie met het in beginsel laten samenvallen van de categorieën
bijslagtrekkende en rechthebbende realiseert men een zeer belangrijke vereenvoudi-
ging van de stelsels van de gezinsbijslagen. Door het laten samenvallen van bijslag-
trekkende en rechthebbende worden de stelsels van gezinsbijslagen ook verder aan-
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gepast aan de nieuwe socio-demografische context. Bovendien zal de lastenverde-
ling tussen stelsels (inz. uitgaven voor gemengde gezinnen) er transparanter door
worden.

3.4. RAMING VAN DE KOSTPRIJS IN 2001 VAN DE GELIJKSCHAKELING VAN DE
BEDRAGEN

Optie 1

- optrekken kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige 2 mrd.
- invoering van de leeftijdsbijslag voor het jongste of enige kind van een 
zelfstandige, op het niveau van de werknemer vóór de halvering 1,3 mrd.
- subtotaal zelfstandigen 3,3 mrd.
- optrekken van de leeftijdsbijslagen voor oudste of enige kinderen tot op 
het niveau vóór de halvering
. voor de werknemer 2,3 mrd
. voor het overheidspersoneel 0,6 mrd.
- subtotaal werknemers en overheidspersoneel 2,9 mrd.
- bruto totaal van de volledige gelijkschakeling 6,2 mrd.
- netto totaal van de volledige gelijkschakeling (47) 2 mrd.

Optie 2

- optrekken kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige 2 mrd.
- leeftijdsbijslag voor de oudste kinderen van zelfstandigen volgens de 
bedragen van werknemers anno 2001 0,3 mrd. (48)
- invoering van een leeftijdsbijslag voor het jongste of enige kind 0,3 mrd.
- totaal zelfstandigen 2 mrd.

Optie 3 :

- optrekken kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige 2 mrd.
- gelijkschakeling leeftijdsbijslagen zelfstandigen volgens de bedragen 
van werknemers anno 2001 (49) 1 mrd.
- netto totaal zelfstandigen 3 mrd.

(47) De ingrepen in de leeftijdsbijslagen worden gefinancierd door overheveling van een deel van de
belastingsvermindering.
(48) De minderuitgave ten gevolge van de halvering van de leeftijdsbijslagen zal in 2022 0,8 mrd. BEF
bedragen.
(49) Deze kostprijs vermindert geleidelijk naarmate de halvering van de leeftijdsbijslagen tot volle
maturiteit komt.
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DE PENSIOENEN IN EUROPA : DEBATTEN,
HOOFDROLSPELERS EN METHODE

DOOR ANTOINE MATH * en PHILIPPE POCHET **
* Ires, Parijs
** OSE, Brussel

Het pensioenvraagstuk kende de voorbije twee jaren op Europees vlak een aanzien-
lijke ontwikkeling. Dat dit controversiële thema is doorgestoten tot op de commu-
nautaire agenda kan verwonderlijk lijken. Immers, hoewel de pensioenen wel dege-
lijk een van de vier thema's waren uit de mededeling van de Commissie uit 1999
over ‘‘een gemeenschappelijke strategie voor de modernisering van de sociale
bescherming’’ (1), was het vooral en in de eerste plaats een thema dat tot niet zo
lang geleden voornamelijk tot het domein van de subsidiariteit behoorde. Het is
vooral het bestaan van een dynamiek buiten het sociale veld in strikte zin dat de
recente gebeurtenissen lijkt te verklaren. Zoals Chassart aangeeft (2001 : 317) "It is
important that the "social experts" should make their voice heard in this concert, so
as not to leave the field open to those who view social protection from an exclusive-
ly financial angle". Het pensioenvraagstuk bevindt zich inderdaad op het kruispunt
van bekommernissen buiten het sociale domein. 
Het vraagstuk over de organisatie en modernisering van de pensioenstelsels komt in
de eerste plaats voort uit de bekommernis datgene te waarborgen waarop het
bestaan van de pensioenen steunt, namelijk een relatief behoud van het beroepsin-
komen voor oudere mensen. Die bekommernis wordt vooral uitgedragen door de
overheden belast met sociale zaken. De pensioenen zijn echter ook op andere vlak-
ken van belang. We kunnen deze schematisch groeperen rond drie assen : de opvol-
ging van de begrotingsdiscipline in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact van
de EMU, de naleving van de mededingingsregels van de interne markt en de ontwik-
keling van de financiële markten (2).

(1) COM (99) 347, zie De la Porte en Pochet voor een toelichting van deze mededeling in het Bel-
gisch Tijdschrift, 2000.
(2) We zouden hier een bekommernis aan kunnen toevoegen die meer tot het werkgelegenheidsbe-
leid behoort : de betrachting die sterk naar voor komt uit de Europese werkgelegenheidsstrategie, de
tewerkstellingsgraad te verhogen onder de oudere werknemers en hun voortijdige uitsluiting uit de
arbeidsmarkt te bestrijden. De top van Stockholm kondigde als prioriteit aan de tewerkstellingsgraad
van de 55-64-jarigen tegen 2010 op te trekken tot 50%. Het wordt soms voorgesteld alsof deze kwes-
tie gekoppeld is aan die van de hervorming van de eigenlijke pensioenstelsels, maar dat is slechts
zeer indirect het geval, gezien de meestal lange periodes tussen het voortijdige vertrek uit de arbeids-
markt en de ontvangst van een rustpensioen.

351



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

Wat betreft het begrotingsbeleid, zijn het vooral de ministers van Economie en
Financiën die de pensioenkwestie naar zich toe getrokken hebben, met inbegrip
van de door de overheid gefinancierde basispensioenen. Deze kwestie wordt beke-
ken vanuit het standpunt van de openbare financiën en de stabiliteit ervan op lange
termijn. 

De twee andere aspecten, die betrekking hebben op de mededingingsregels en de
ontwikkeling van de financiële markten, zijn niet rechtstreeks van belang voor de
door de overheid gefinancierde basispensioenen. Daarom gaat dit artikel op deze
punten niet dieper in. We moeten er evenwel toch enkele dingen over zeggen. 
Het zijn eerder de aanvullende pensioenen die onder de interne markt vallen.
Onlangs werden overigens verschillende voorstellen ingediend, beheerd door de
Raad voor de interne markt, in naam van een betere werking van de interne markt
en om een gunstiger terrein te creëren voor kapitalisatievoorzieningen. Zo heeft de
Commissie een richtlijn voorgesteld met als doel een gunstig communautair juri-
disch kader te scheppen voor de ontwikkeling van veilige en efficiënte pensioen-
fondsen (3) en onlangs voorstellen gedaan met het oog op de ‘‘opheffing van fiscale
barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen’’ (4). In dit kader
wordt de ontwikkeling van aanvullende pensioenvoorzieningen door kapitalisatie
voorgesteld als een middel om een efficiëntere eengemaakte markt voor financiële
diensten te ontwikkelen.
Net als andere socialezekerheidsvoorzieningen, zijn de door de overheid gefinan-
cierde basispensioenen niet onderworpen aan de regels van de vrije mededinging.
Voor de aanvullende pensioenen (de tweede en derde ‘‘pijlers’’) is de situatie min-
der duidelijk. Het Hof van Justitie wordt steeds vaker gevraagd zich hierover uit te
spreken en heeft, bij gebrek aan explicitie normen die de aanvullende sociale
bescherming vrijstellen van de mededingingsregels, de neiging voorrang te geven
aan de liberale economische logica die voortvloeit uit de teksten. Het heeft bijvoor-
beeld het bedrijfskarakter erkend van bepaalde aanvullende pensioenstelsels. De
onzekerheid over de beslissingen die het Hof zou kunnen nemen, genereert overi-
gens een groeiende onzekerheid over de sociale beschermingssystemen (Bosco,
2000; Lhernoud, 2000).

In eerste instantie overlopen we de mandaten die de laatste Europese Raden aan
deze of gene hebben toegekend. Vermits op het domein van de pensioenen de
benaderingen van de hoofdrolspelers radicaal verschillen, wordt de evolutie van de
krachtverhoudingen immers (ook) geëvalueerd op het veranderlijke terrein van de
verklaringen van de Europese Raden. Vervolgens stellen we de grote denkpistes

(3) Europese Commissie, ‘‘Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening’’ van 11 oktober
2000, COM(2000) 507 definitief.
(4) CEG De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen,
COM (2001) 214 van 19 april 2001.
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voor van de verschillende hoofdrolspelers in dit dossier, waarbij we hen onderbren-
gen in drie groepen, die we sterk vereenvoudigd aanduiden als ‘‘economisten’’,
‘‘socialen’’ en ‘‘scheidsrechters’’ (5). 
Tot slot zullen we aantonen hoe het debat (voorlopig) geëvolueerd is naar dat over
de kwaliteit van de overheidsuitgaven, waarin de standpunten van de groep ‘‘econo-
misten’’ het sterkst zijn. Hoewel dit artikel in wezen over de strategie van de hoofd-
rolspelers handelt en niet in detail ingaat op de substantiële vragen, wijzen wij erop
dat in dit domein de alarmkreten van de groep ‘‘economisten’’ niet bevestigd wor-
den door de eigen gegevens van de Commissie. Zelfs als we de kwestie van de leef-
baarheid van de pensioenstelsels beperken tot de nauwe visie op de overheidsfinan-
ciën die wordt voorgesteld door de Globale richtsnoeren voor het economisch
beleid, zouden er geen problemen mogen zijn om de kosten van de vergrijzing te
dragen tot in 2020, voor zover de lidstaten hun verbintenissen inzake het begro-
tingsbeleid nakomen. Als afsluiting benadrukken wij dat de strategie voor de ‘‘eco-
nomisten’’ de neiging vertoont het vertrouwen van het publiek in de openbare pen-
sioenen te verzwakken, terwijl de ‘‘socialen’’ proberen dit weer op te bouwen. Het
vertrouwen is inderdaad een verborgen aspect van het debat en vormt een centrale
factor en de echte inzet van het debat over de hervormingen van de pensioenstel-
sels. In het volgende nummer van het Tijdschrift zullen wij gedetailleerd ingaan op
het verslag dat het Comité voor sociale bescherming indient voor de Raad van Göte-
borg (juni 2001).

1. VAN EUROPESE RAAD TOT EUROPESE RAAD : EEN AGENDA DIE GELEIDELIJK
WORDT OPGEBOUWD

Ingevolge de Mededeling van de Commissie over een gemeenschappelijke strategie
werd in december 1999, tijdens het Finse Voorzitterschap, een Groep op hoog
niveau inzake sociale bescherming opgericht. In dit dossier werden snel vorderin-
gen gemaakt, waardoor de Raad van Lissabon (maart) twee werk-assen kon vastleg-
gen (een studie over de toekomstige evolutie van de sociale bescherming en een
verslag over de bijdrage van de overheidsfinanciën aan de werkgelegenheid), even-
als verschillende mandaten. 
Enerzijds heeft deze Raad van Lissabon de Raad verzocht ‘‘de Groep op hoog niveau
inzake sociale bescherming opdracht te geven om, rekening houdend met de
werkzaamheden van het Comité voor de economische politiek, deze samenwer-
king te steunen en, als eerste prioriteit, op basis van een mededeling van de Com-
missie een studie te verrichten naar de toekomstige ontwikkeling van de sociale
bescherming, gezien op langere termijn, met bijzondere aandacht voor de

(5) Deze omschrijvingen verwijzen niet naar vakgebieden (de economisten, de sociologen…), maar
eerder naar overheersende bekommernissen en ideologische standpunten. De omschrijving ‘‘Econo-
misten’’ verwijst naar hoofdrolspelers die eerder gunstig staan tegenover een liberaal economisch
beleid dat een orthodox begrotingsbeleid aanbeveelt. De omschrijving ‘‘Socialen’’ verwijst naar
hoofdrolspelers die meer bezig zijn met de sociale dimensies van de pensioenen.
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houdbaarheid van de pensioenstelsels binnen verschillende tijdsbestekken tot
2020 en, zo nodig, tot later. In december 2000 dient een voortgangsrapport klaar
te zijn’’.

Anderzijds heeft de Europese Raad ook ‘‘de Raad en de Commissie [verzocht] om,
met gebruikmaking van de bestaande procedures, in het voorjaar van 2001 een
rapport te presenteren waarin de bijdrage van de overheidsfinanciën aan de
groei en de werkgelegenheid wordt bezien, en waarin op basis van vergelijkbare
gegevens en indicatoren, wordt beoordeeld of er adequate concrete maatregelen
worden genomen om … de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange ter-
mijn te waarborgen, met aandacht voor de verschillende dimensies daarvan,
inclusief de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking, een en ander in het
licht van het door de Groep op hoog niveau inzake Sociale bescherming op te stel-
len verslag’’.

Vervolgens heeft de sociale agenda die werd aangenomen in Nice (december 2000),
daaraan toegevoegd dat nationale bijdragen moesten worden ingezonden met het
oog op de Europese Raad van Stockholm (einde maart 2001) en een studie die door
de Raad voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken moest worden voorgelegd aan de
Europese Raad van Göteborg (juni 2001), die de latere stappen zal vastleggen. 

Een jaar na Lissabon heeft de Raad van Stockholm (maart 2001) :

– de Raad [verzocht] om tijdig voor de Europese Raad van Göteborg de uitkomst
te presenteren van de studie van het Comité voor sociale bescherming, waarin
ook de resultaten zullen zijn verwerkt van de werkzaamheden van het Comité
voor economische politiek met betrekking tot de houdbaarheid van de pensioen-
stelsels;
– [nota genomen] van het voornemen van de Commissie een mededeling in te
dienen over de kwaliteit en houdbaarheid van de pensioenen in het licht van de
veranderende demografische omstandigheden. Hij draagt het Comité voor sociale
bescherming en het Comité voor economische politiek op een verslag aan de
Raad voor te bereiden met het oog op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese
Raad in 2002. Uiterlijk december 2001 dient een voortgangsverslag te worden
voorgelegd. (...).

Zoals we kunnen lezen wordt de thematiek van de pensioenen van Raad tot Raad
verduidelijkt en worden nieuwe rapporten gevraagd (met, zoals we merken, een
subtiel evenwicht tussen het Comité voor sociale bescherming en het Comité voor
economische politiek).

Als we nu even stilstaan bij de methode waarmee dit domein behandeld wordt, zien
we een geleidelijke overgang van de eenvoudige samenwerking tussen lidstaten tot
een mogelijkheid om de open coördinatiemethode (OCM) te gebruiken, naar het

354



DE PENSIOENEN IN EUROPA : DEBATTEN, HOOFDROLSPELERS EN METHODE

model van de armoede en de sociale uitsluiting (voor meer details over de OCM in
het algemeen en meer in het bijzonder in toepassing op de armoede en de sociale
uitsluiting, zie De la Porte en Pochet 2000 en De la Porte, Pochet en Room, 2001).

Volgens de sociale agenda die werd aangenomen in Nice, is de doelstelling immers
dat ‘‘de samenwerking en gedachtewisseling tussen de lidstaten inzake strate-
gieën om voor de toekomst voor veilige en houdbare pensioenen te zorgen moe-
ten worden voortgezet’’. Daarna heeft de Raad voor Sociale Zaken in maart 2001
een voor het publiek toegankelijke zitting gehouden over de toekomst van de pen-
sioenen. Daaruit is gebleken dat de meeste lidstaten zouden kunnen aanvaarden dat
de open coördinatiemethode op dit domein wordt toegepast. De Raad van Stock-
holm heeft deze vooruitgang voorzichtig opgetekend :
‘‘De vergrijzing van de samenleving vergt duidelijke strategieën om toereikende
pensioenstelsels en stelsels voor gezondheids- en ouderenzorg te garanderen, en
tegelijkertijd de overheidsfinanciën gezond te houden en de solidariteit tussen de
generaties te handhaven. Waar nodig, en met name ten aanzien van de pensioe-
nen, dient het potentieel van de open coördinatiemethode - met inachtneming
van het subsidiariteitsbeginsel - ten volle te worden benut. (...)»

Er is echter nog steeds wat onduidelijkheid over de beoogde doelstellingen. 
We zouden de belangrijkste inzet schematisch kunnen weergeven door twee types
benaderingen uit te werken. De eerste, van hoofdzakelijk economische aard, stelt
zich vragen bij de financiële houdbaarheid van de pensioenstelsels op middellange
en lange termijn, en de impact ervan op de overheidsfinanciën. Zij steunt op het sta-
biliteits- en groeipact, dat voorziet in overheidsfinanciën die in evenwicht zijn, en
zelfs een licht overschot vertonen. De tweede benadering spitst zich toe op de mid-
delen waarover de toekomstige gepensioneerden zullen beschikken en op de alge-
mene sociale belangen die met deze kwestie verband houden, met name in termen
van sociale samenhang en intergenerationeel contract (zie op dit punt Vanden-
broucke, 2001). Dat zullen we nu onderzoeken.

2. HOOFDROLSPELERS EN DEBATTEN 

Op het gebied van de pensioenen gaat tegenwoordig veel aandacht uit naar het defi-
niëren van het probleem, en dus van de maatregelen die getroffen moeten worden
om het op te lossen. De confrontatie tussen de verschillende hoofdrolspelers heeft
dus te maken met het vermogen de belangen te herformuleren en een eigen visie op
te leggen in de agenda. Naast een politieke veldslag gaat het hier ook om een veld-
slag over expertise, het vermogen de eigen diagnosen, en dus de eigen oplossingen,
te doen erkennen. De dynamiek gaat onmiskenbaar uit van wat we het economisch
blok zullen noemen. Die lijkt te versnellen wanneer we ons baseren op het aantal
verslagen dat is voorzien door het Comité voor economische politiek (dat de Ecofin-
Raad adviseert). Wat de definitie van de inzet betreft, merken we bij wijze van voor-
beeld op dat deze laatste reeds nieuw grondgebied heeft aangeboord, dat van de
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gezondheidszorg en haar financiering. De zwakheid van deze groep ligt echter in
het feit dat hij niet a priori beschouwd wordt als (het meest) gelegitimeerd om over
de pensioenen of de sociale bescherming in het algemeen te praten. Hij moet zijn
legitimiteit dus baseren op een domein van zijn eigen bevoegdheid, dat onbespro-
ken is : dat van de overheidsfinanciën en de Monetaire Unie. Ze kunnen daarente-
gen steunen op communautaire procedures, zoals de ‘‘globale richtlijnen voor het
economisch beleid’’ die op dit ogenblik samen met de stabiliteits- of convergentie-
plannen ingediend door de lidstaten de dwingendste ‘‘soepele’’ instrumenten vor-
men. Zij kunnen externe steun vinden bij invloedrijke groepen, zoals grote banken,
verzekeringsmaatschappijen of ondernemers. Tot slot steunt de Europese Centrale
Bank discreet deze benadering.

Het tweede geheel heeft zich gevormd rond de Ministers van werkgelegenheid en
sociale zaken. Het heeft minder interne samenhang dan de eerste groep. De nationa-
le tradities wegen zwaarder door en de bijzondere geschiedenis van ieder land, de
unieke compromissen en de aard van de recent aangenomen of verwachte hervor-
mingen, creëren niet a priori gemeenschappelijke belangen. Dat leidt ertoe dat,
zelfs onder de ‘‘sociale’’ Ministers, sommigen op nationaal niveau willen komen tot
een hervorming teneinde de toekomstige stortingen van de repartitiepensioenen te
beperken, waardoor ze gevoelig zijn voor de argumenten van hun collega's bij finan-
ciën. 
Verder kunnen er spanningen bestaan tussen een gecentraliseerde benadering van
de werkgelegenheid, waarbij rekening gehouden wordt met de totale kostprijs van
de arbeid, inclusief sociale lasten, en een benadering die draait rond de noodzaak te
beschikken over afdoende pensioenen en ze te financieren. 
De ondersteunende structuren, tot slot, het comité voor werkgelegenheid (1997) of
recenter het comité voor sociale bescherming (1999), zijn recenter en op dit ogen-
blik minder doeltreffend dan het comité voor economische politiek, dat werd opge-
richt in 1974.
Zij beschikken daarentegen over de legitimiteit om over de pensioenen te spreken.
Overigens kunnen zij, vermits het Europese niveau geen eigen bevoegdheid heeft,
in theorie op ieder ogenblik de subsidiariteit aanvoeren om zich ‘‘terug te trekken’’
uit het proces. 

De derde groep (de scheidsrechters) bestaat uit de Europese Commissie en de Euro-
pese Raad. Zij moeten allebei een evenwichtspositie zoeken tussen verschillende
trends onder hun leden of de leden van hun regering. De Commissie speelt een
essentiële rol in de voorstelling van de problematiek. In dit opzicht zou er niets
gebeurd zijn zonder de mededeling van de Commissie over een gemeenschappelijke
strategie inzake sociale bescherming. De Europese Raad heeft uiteindelijk als rol de
evenwichten tussen de verschillende aanwezige belangen te scheppen of te herstel-
len, een rol die in Lissabon versterkt werd door een Europese voorjaarsraad gewijd
aan de economie en het sociale.
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2.1. DE GROEP DER ‘‘ECONOMISTEN’’

2.1.1. De benadering van het Comité voor economische politiek.
Het comité voor economische politiek had hieromtrent reeds in 1997 aanbevelin-
gen gedaan (6) en een subgroep opgericht (7). Sinds een jaar zijn haar activiteiten
rond dit vraagstuk in een stroomversnelling terechtgekomen. In november 2000
heeft het een tussentijds rapport voorgesteld over de impact van de vergrijzing op
de openbare pensioenstelsels (8). 
Wij hebben elders een gedetailleerde kritische analyse van dit rapport uitgewerkt,
en zullen hier slechts korte bedenkingen geven (Math, 2001a, 2001b). Het rapport
heeft als referentieperiode 2050 genomen (de Europese Raad legde zich toe op
2020) en de meeste commentaren in de pers hadden betrekking op de resultaten in
2050, die uiteraard veel onzekerder zijn. Zo variëren de demografische hypothesen
van 307 miljoen tot 439 miljoen inwoners in 2050. De economische hypothesen
waarop de berekeningen gebaseerd zijn, kunnen eveneens worden aangevochten,
vanwege hun pessimisme, zoals bijzonder zwakke groeipercentages van 2005 tot
2050, omwille van hun politiek zeer twijfelachtige karakter, zoals de onmogelijk-
heid voor de staten, of zelfs de EU in haar geheel, in de toekomst de uitgaven en
belastingonvangsten op elkaar af te stemmen, of vanwege hun gebrek aan realisme
op economisch vlak, zoals de hypothese van een groot differentieel tussen groei en
rentevoet voor de gehele periode.
Op basis van de bekomen resultaten, bevatte het rapport de aanbeveling om, met
het oog op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, de toekomstige stortingen
van de repartitiestelsels te beperken, meerbepaald door te sleutelen aan het bedrag
van de uitkeringen en de pensioenleeftijd, en tegelijkertijd het advies de voorzienin-
gen door kapitalisatie en de individuele of collectieve voorzieningen in privé-beheer
te bevorderen.
Ondanks zijn beperkingen en onnauwkeurigheden, is dit document bijzonder
belangrijk, vermits de gegevens en conclusies die het bevat dienst doen als basis, en
vaak als ondersteuning, voor alle communautaire documenten over dit onderwerp,
evenals voor die van andere hoofdrolspelers. De activiteiten van het comité nemen
sterk toe, er zijn niet minder dan drie rapporten voorzien tegen het einde van het
jaar. Wij herinneren eraan dat de opdracht van het CEP is de Raad en de Commissie
te adviseren, en meer in het bijzonder het werk van de Ecofin-Raad inzake coördina-
tie van het economische beleid voor te bereiden (9).

(6) EPC, The reform of European pension systems, Opinion adressed to the Council and the Commis-
sion (II/220/97, 06/10/97).
(7) Dit werd voorgezeten door de Italiaanse schatkistminister, Professor Vittorio Grilli, en bevatte
ook leden van de OESO en de ECB.
(8) EPC, Progress report to the Ecofin Council on the Impact of ageing populations on public pen-
sion systems, EPC.ECOFIN/581/00-EN, 6 november 2000. De verschijning ervan is aangekondigd in
European Economy, Reports and Studies nr. 4, 2001.  
(9) De rol en de voorrechten van het Comité voor economische politiek (CEP), beheerd door artikel
272 van het Verdrag, zijn sterk geëvolueerd sinds de oprichting ervan in 1974 bij een besluit van de
Raad. De samenstelling en het statuut van het CEP werden gespecificeerd door een beslissing van de
Raad van 29 september 2000 (2000/604/EC, PB L257/28 van 11/10/2000).
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2.1.2. De Ecofin-Raad
De ministers van Financiën besteden veel aandacht aan de vergrijzing van de bevol-
king en de potentiële gevolgen ervan voor de overheidsfinanciën en voor het stabili-
teits- en groeipact, die de begrotingsmarges beperken.
Het belangrijkste instrument waarover de Ecofin-Raad beschikt zijn de ‘‘globale
richtsnoeren voor het economisch beleid’’ (GREC). Sinds Lissabon spelen de GREC
een grotere coördinatierol, maar in ruil daarvoor moeten ze beter rekening houden
met de adviezen van de andere groepen van de Raad, en meerbepaald de Raad voor
de Interne Markt en ‘‘Werkgelegenheid en Sociale Zaken’’.

De Ecofin-Raad wil dat de GREC rekening houden met de uitdaging van de vergrij-
zing (10). Doelstelling is dat de lidstaten, die er al op korte termijn moeten voor zor-
gen dat hun begroting in evenwicht is, of zelfs een overschot vertoont, de komende
jaren ook ‘‘een meer ambitieus begrotingsbeleid (…) voeren om de overheids-
schuld te verminderen, de budgettaire houdbaarheid veilig te stellen en een stij-
ging van de belastingdruk, vooral op inkomsten uit arbeid, te voorkomen. (...) de
arbeidsparticipatie, vooral van vrouwen en ouderen, moet worden bevorderd en
de openbare pensioenstelsels, de gezondheidszorg en de lange-termijnprogram-
ma’s voor bejaardenzorg moeten worden herzien en zo nodig hervormd’’ (11).
Anderzijds wil de Ecofin-Raad dat in de toekomstige GREC voortaan een deel speci-
fiek gewijd is aan de vergrijzing en de financiële inzet daarvan.

2.1.3. De Europese Centrale Bank
De Europese Centrale Bank heeft, in verschillende documenten, eveneens haar
ongerustheid geuit over de (niet geprefinancierde) begrotingsstabiliteit van de open-
bare pensioenen. De ECB, die steeds meer invloed krijgt op de wijze waarop de eco-
nomische en sociale zaken gevoerd worden, had zich in eerste instantie beperkt tot
ongerustheid over het feit dat ‘‘de begrotingen van nagenoeg alle landen in de
eurozone op middellange termijn geconfronteerd zullen worden met de ernstige
financiële gevolgen van de vergrijzing van de bevolking’’, ‘‘een fenomeen dat in
het bijzonder de openbare repartitiestelsels voor pensioenen en gezondheidszorg
treft’’ en de aanbeveling de openbare schuldquotes te verminderen, financiële reser-
ves aan te leggen en met ‘‘meer vastberadenheid’’ hervormingen na te streven van
de sociale beschermingsstelsels (12). De ECB bleef in de toonaard van vrij algemene
formules toen ze opriep tot de ‘‘responsabilisering van de sociale partners’’ en

(10) Ecofin-Raad, Kernpuntennota over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2001;
7001, 12 maart 2001.
(11) Verslag van de Ecofin-Raad aan de Europese Raad van Stockholm : kernpuntennota over de glo-
bale richtsnoeren voor het economisch beleid 2001.
(12) Cf Dufresne (2000), ‘‘Analyse du discours de la Banque centrale européenne en 1998 et 1999 –
Aspects sociaux . Une perspective bancaire en matière budgétaire’’, Document, Observatoire social
européen, Brussel (http ://www.ose.be).
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‘‘en een breuk ten opzichte van zogenaamd verworven rechten’’ eiste die noodza-
kelijk zou zijn voor de ‘‘flexibiliteit van de marktstructuren en de consolidering
van de overheidsfinanciën’’ (13). 

In juli 2000 boog de ECB zich voor het eerst op expliciete en gedetailleerde wijze
over de pensioenen in de lidstaten en de gevolgen van de vergrijzing op de over-
heidsfinanciën (14).

Het volgende schema geeft aan hoe de ECB de effecten van de vergrijzing in model
brengt en is overgenomen uit haar studie over de openbare pensioenen in het
maandbericht van de ECB van juli 2000.

GRAFIEK 1  : ECONOMISCHE EN BEGROTINGSEFFECTEN VAN DE VERGRIJZING VAN DE 
BEVOLKING

Bron : Europese Centrale Bank, Maandbericht, juli 2000.

(13) Uitspraak van de vice-voorzitter van de ECB op 29 september 1999, geciteerd door Dufresne
A. (2000), ‘‘La Banque centrale européenne. Un nouvel acteur politique ?’’ in L’année sociale 1999,
Institut de Sociologie de l’ULB, pp. 295-306 (verkrijgbaar op de site van het Observatoire social
européen / http ://www.ose.be/fr).
(14) ‘‘Vergrijzing en begrotingsbeleid in het eurogebied’’, Maandbericht van de ECB, juli 2000,
pp.59-72.

359

Vergrijzing van de bevolking

Individueel inkomen
beslissing vrije tijd/arbeid

Individuele consumptie
Spaarbeslissing

Pensioenstelsels

Arbeidsaanbod

Werkgelegenheid

Groeitempo

Privé-spaartegoeden

Kapitaalvoorraad

Rentevoeten

➢ Primaire
uitgaven

Inkomen

Primaire saldi

DRAAGKRACHT VAN OVERHEIDSFINANCIËN

Individueel inkomen
beslissing vrije

tijd/arbeid

Individuele consumptie
Spaarbeslissing

Primaire
uitgaven



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

Een punt dat specifieker is in de benadering van de ECB, die verder in de lijn ligt
van het CEP, is dat er aandacht uitgaat naar de effecten van de vergrijzing op de con-
sumptie- en spaarbeslissingen.  Op die manier worden de effecten bekeken op de
rentevoeten en de toestand van de overheidsfinanciën. 

2.1.4. Andere groepen
Andere invloedrijke groepen die banden hebben met de werkgevers, zoals de Ronde
tafel van industriëlen (European Round Table - ERT) (15) of de Stichting De Bened-
etti, hebben eveneens openbaar alarmerende conclusies bekendgemaakt over de
toekomst van de pensioenen. Zij baseren zich overigens rechtstreeks op het verslag
van het CEP, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de verspreiding, amper enkele weken later
door de financiële groep Merrill Lynch & Co, van een analysedocument dat integraal
de cijfers en conclusies bevat van het verslag van het Comité voor economische
politiek, om er een zeer normatieve hervormingsbarometer uit voor te stellen over
wat de ‘‘juiste’’ richting was die moest worden ingeslagen (16).
Merk ook op dat de benadering die de ‘‘economisten’’ volgen op Europees niveau,
de aanpak is die al vele jaren wordt aanbevolen door de OESO. Zo zijn de methode
en de berekeningen uit het verslag van het CEP een bijgewerkte replica van een
vroegere studie, die in 1996 werd opgesteld door de OESO (17). De werkgroep van
het CEP bevat overigens leden van de OESO, naast vertegenwoordigers van de lid-
staten, de Commissie en de ECB (die normaliter vertegenwoordigd zijn binnen het
CEP).

2.2. DE GROEP DER ‘‘SOCIALEN’’

2.2.1. De Raad voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Lange tijd werd de kwestie van de sociale bescherming niet als dusdanig behandeld
door de Raad voor Sociale Zaken (afgezien van de coördinatieverordening 1408/71
in het kader van het vrije verkeer en het debat begin jaren 1990 met de goedkeuring
van twee aanbevelingen in 1992). De dynamiek die werd gestart door het Verdrag
van Amsterdam en de Europese Raad van Luxemburg (1997) inzake werkgelegen-
heid, met inbegrip van de oprichting van een comité voor de werkgelegenheid,
heeft deze trend versterkt. De mededeling van de Commissie, uit 1999, over een
gemeenschappelijke strategie inzake sociale bescherming en de oprichting van een
comité voor de sociale bescherming, heeft het evenwel uiteindelijk mogelijk
gemaakt dat deze kwestie als dusdanig werd aangepakt op Europees vlak. De snel-
heid waarmee de Raad voor Sociale Zaken lijkt te willen evolueren in dit dossier, dat
in het algemeen erg gevoelig ligt op nationaal vlak, en er de open coördinatiemetho-
de op wil toepassen, heeft ook (indien niet vooral) te maken met de activiteit van

(15) European Pensions, An appeal for Reform. Pension Schemes that Europe Can Really Afford,
2000.
(16) Progress Report European Pension Reforms – Pension Reform Barometer for Europe, Merryl
Lynch, 17 januari 2001.
(17) OESO (1996), "Ageing Populations, Pension Systems and Government Budgets".360



DE PENSIOENEN IN EUROPA : DEBATTEN, HOOFDROLSPELERS EN METHODE

hun collega's van Financiën. Vanaf het ogenblik dat die zich over deze kwestie gebo-
gen hebben vanuit het standpunt van de overheidsfinanciën en de Monetaire Unie,
was de keuze van de Ministers van Sociale Zaken vrij eenvoudig. Ofwel zich er niet
mee bezighouden en opnieuw bevestigen dat deze materie volledig toebehoorde
aan de lidstaten, ofwel een inspanning leveren om het thema opnieuw naar zich toe
te trekken en een ander discours op gang te brengen. Het is de tweede weg die
voorlopig werd gekozen, al was het niet zonder enige aarzeling, zoals blijkt uit de
volgende zin, die werd toegevoegd aan artikel 137 van het verdrag van Nice.
‘‘de krachtens dit artikel vastgelegde bepalingen (...) laten het recht van de lidsta-
ten de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te stellen
onverlet en mogen geen aanmerkelijke gevolgen hebben voor het financiële even-
wicht van dat stelsel’’.

Het proces van Luxemburg inzake werkgelegenheid oefent ook een voelbare
invloed uit op het pensioendebat. De doelstelling die is opgenomen in de richtsnoe-
ren, een tewerkstellingsgraad van 70 % in het algemeen en van 60 % voor de vrou-
wen, leidt tot een geleidelijke stijging van de werkende bevolking (en zo een ver-
mindering van de stijging van de verhouding gepensioneerden/beroepsbevolking).
De Europese Raad van Stockholm heeft deze strategie versterkt door tussentijdse
doelstellingen vast te leggen voor 2005 en door een expliciete doelstelling mee te
delen voor een tewerkstellingsgraad onder 55-64-jarigen van 50% tegen 2010. 

2.2.2. Het Comité voor de sociale bescherming
De groep op hoog niveau over de sociale bescherming, die eind 1999 werd opge-
richt en met het Verdrag van Nice het Comité voor de sociale bescherming is
geworden, heeft een essentiële rol te spelen.

In artikel 144 bepaalt het Verdrag van Nice de opdrachten ervan :
– toe te zien op de sociale situatie en de ontwikkeling van het beleid inzake sociale
bescherming in de lidstaten en de Gemeenschap,
– de uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken tussen de lidstaten
onderling en met de Commissie te vergemakkelijken,
– (...) verslagen op te stellen, adviezen uit te brengen of andere activiteiten te ont-
plooien op gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen (...)

Het is moeilijk in dit stadium het vermogen te beoordelen van een Comité dat for-
meel werd opgericht begin 2001, maar al iets meer dan een jaar bestaat in de vorm
van een groep op hoog niveau. Het wordt geconfronteerd met grote uitdagingen.
Het is het orgaan waarop de Raad voor Sociale Zaken zou moeten kunnen rekenen
om enerzijds op zijn eigen manier de inzet te bepalen voor de toekomst van de pen-
sioenen en anderzijds een antwoord te bieden op de argumenten van het Comité
voor economische politiek.
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Het heeft een voortgangsverslag uitgebracht over ‘‘de ontwikkeling van de sociale
bescherming op lange termijn : veilige en houdbare pensioenen’’ (17 november
2000). 
Het is zaaks ‘‘een nauwkeurige visie uit te werken van hoe zij (de pensioenstel-
sels) zodanig kunnen worden aangepast dat zij de komende decennia hun hoofd-
doel blijven verwezenlijken : de gepensioneerden, met respect voor rechtvaardig-
heid en solidariteit, een vast en passend inkomen verschaffen dat de rechtstreekse
of afgeleide inkomens vervangt die werden ontvangen gedurende het beroepsle-
ven’’. 
Dit document, dat vrij algemeen is in zijn uitspraken, herneemt de simulaties van
het CEP en probeert de problematiek uit te breiden en de algemene doelstelling van
de pensioenen opnieuw te bevestigen.

De volgende stap bestond uit de voorstelling door de lidstaten van hun nationale
strategie inzake pensioenen. Alle regeringen hebben hun bijdrage verstuurd in
maart 2001. De vragenlijst bestreek vier grote thema's : de doelstellingen van de
pensioenstelsels, de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd zullen worden, de
wijze waarop de regeringen voorzien die het hoofd te bieden, het politiek besluit-
vormingsproces dat toelaat de hervormingsstrategieën te bepalen en uit te voeren
(18). Op basis daarvan zal een verslag worden voorgelegd aan de Raad van Göteborg
(we komen erop terug in het volgende nummer van het Tijdschrift). 

Er werd een subgroep ‘‘indicatoren’’ opgericht, die zich reeds boog over de kwes-
tie van de indicatoren in verband met pensioenen.

2.2.3. Andere hoofdrolspelers
Het document uit 1999 van de Commissie voorzag in een breed overleg met de ver-
schillende hoofdrolspelers... In werkelijkheid zijn de werkzaamheden tot op heden
betrekkelijk bescheiden gebleven (19). De sociale partners worden evenwel op
regelmatige wijze geraadpleegd voor iedere plenaire vergadering van het Comité
voor sociale bescherming. 
Het Europees Vakverbond buigt zich steeds meer over het vraagstuk van de sociale
bescherming. De verschillende opvattingen van de nationale vakbonden impliceren
echter een lang rijpingsproces om tot interne compromissen te komen. Het EVV
voorziet binnenkort een resolutie over de pensioenen goed te keuren.

(18) Inleidende studie van het Comité voor sociale bescherming over de houdbaarheid op lange ter-
mijn van de pensioenen, 23/2, 6457/01.
(19) We kunnen het verschil illustreren met de strategie van het Comité voor economische politiek,
dat zijn belangrijkste documenten op de website van de Commissie geplaatst heeft, en zijn tussen-
tijds document alom verspreid heeft. Een document dat ruimschoots werd overgenomen door de
persagentschappen.
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2.3. DE SCHEIDSRECHTERS

2.3.1. De Commissie
De Commissie heeft op dit gebied een essentiële rol te spelen. Krachtens het Ver-
drag is zij als enige bevoegd om wetgevingsvoorstellen in te dienen. Inzake pensioe-
nen (met uitzondering van de tweede en derde pijler) is haar rol echter meer die
van een gespreksleider en voorsteller. De sociale agenda die werd goedgekeurd in
Nice (december 2000) heeft duidelijk vermeld wat de rol van deze instelling is in de
open coördinatiemethode (waar de pensioenkwestie naar neigt) :
Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Lissabon betreffende de
nieuwe open coördinatiemethode, deze te ondersteunen door middel van passen-
de initiatieven, met name op het gebied van de ontwikkeling van indicatoren, in
overleg met het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale
bescherming.

Bovendien is de Commissie op dit domein verdeeld tussen het DG Sociale Zaken
(dat nauw betrokken is bij ‘‘sociale’’ thema's) en het DG Interne Markt en het DG
Ecfin (die eerder aansluiten bij de stellingen van de ‘‘economisten’’). We mogen die
tegenstelling evenwel niet karikaturiseren, en het DG Ecfin heeft onlangs een erg
interessant en gematigd document voorgesteld, dat de verdiensten vergelijkt van
openbare en private pensioenen (20).

Na heel wat interne besprekingen heeft de Commissie in oktober 2000 een medede-
ling gepubliceerd over de toekomstige evaluatie van de sociale bescherming en de
veilige en houdbare pensioenen (21). Deze vrij evenwichtige tekst bevat talrijke
informatieve elementen over de pensioenstelsels en de uitdagingen waarmee zij
geconfronteerd worden, beperkt zich niet tot zuiver technische benaderingen, en
er worden ook politieke dimensies in opgenomen. Hij geeft tien leidende principes
of doelstellingen aan :

1. Handhaving van toereikende pensioenen.
2. Een rechtvaardige verdeling tussen de generaties waarborgen.
3. Versterking van de solidariteit binnen de pensioenstelsels.
4. Handhaven van het evenwicht tussen rechten en plichten.
5. Erop toezien dat pensioenstelsels de gelijkheid van mannen en vrouwen bevor-
deren.
6. Transparantie en voorspelbaarheid garanderen.
7. Grotere flexibiliteit van de pensioenstelsels met het oog op maatschappelijke
veranderingen.
8. Verbetering van het aanpassingsvermogen aan de arbeidsmarkt.

(20) DG Ecfin Policy issues related to various pension systems, some issues for discussion,
ECFIN/223/2001, 28 maart 2001.
(21) COM (2000) 622 van 11 oktober 2000.
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9. De samenhang van de pensioenregelingen binnen het totale pensioenstelsel
waarborgen. Pensioenregelingen dienen elkaar onderling aan te vullen en goed
gecoördineerd te zijn.
10.Gezonde en in de toekomst te handhaven overheidsfinanciën garanderen.

De Commissie legt principes en doelstellingen ter bespreking die de pensioenher-
vormingen moeten leiden, maar deze principes blijven algemeen en consensueel.
De tien principes weerspiegelen de meeste mogelijke bekommernissen, en zijn dus
niet vrij van enige onderlinge tegenstrijdigheden. Het is dit vage aspect dat, zoals
vaak het geval is, ervoor zou moeten zorgen dat zij beschouwd kunnen worden als
de basis van gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van een toekomstige
open coördinatiemethode.

De toon is heel anders in het voorbereidend verslag voor de Top van Stockholm
(maart 2001), waarin de commissie hoofdzakelijk de argumenten van de groep der
‘‘Economisten’’ overneemt : ‘‘De Lidstaten dienen een alomvattende aanpak te
ontwikkelen, met inbegrip van het keren van de trend van vervroegde uittreding,
een snellere aflossing van de staatsschuld om de uitgespaarde rente te kunnen
gebruiken om pensioenen en gezondheidszorg te financieren, en verdere hervor-
mingen van de pensioenstelsels om particuliere verzekeringen in staat te stellen
de mogelijkheden van de interne markt volledig te benutten’’ (22).
Diezelfde toonaard vinden we terug in het verslag van de Commissie over de tenuit-
voerlegging van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid voor 2000
(23), waarin wordt gesteld dat de pensioenhervormingen ‘‘ten zeerste nodig’’ zijn.
Er wordt in vastgesteld dat ‘‘de meeste landen nog niet de nodige stappen hebben
gezet om de budgettaire uitdagingen van de vergrijzing van de bevolking op te van-
gen’’ (ibid). Dit thema wordt ook aangesneden in het verslag van het Comité voor
economische politiek over de structurele hervormingen ‘‘insufficient preparation
for long-term public finance challenge of ageing’’ (24).

Tegen september 2001 wordt een nieuwe mededeling verwacht, die zal toelaten de
machtsverhouding binnen de Commissie te beoordelen. 

2.3.2. De Europese Raad
Sinds Lissabon speelt de Europese Raad de rol van scheidsrechter in economische
en sociale domeinen. Hij wordt geacht een machtsverhouding die te gunstig is voor
de Ecofin-Raad ‘‘weer in evenwicht te brengen’’, en de toekomstperspectieven op
te stellen tijdens een Voorjaarsraad. 

(22) Mededeling van de Commissie. Het verwezenlijken van het potentieel van de Europese Unie :
het consolideren en uitbreiden van de strategie van Lissabon, bijdrage van de Europese Commissie
voor de Europese Raad te Stockholm, 23/24 maart 2001, COM (2001) 79. Onderlijnd in de tekst.
(23) COM (2001) 105 van 7 maart 2001.
(24) Annual report on structural reforms, 2001 van 6 maart 2001 ECFIN/EPC/171/01, p13.
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Behalve de verslagen die hij gevraagd heeft (zie inleiding), heeft de Europese Raad
van Nice (december) zijn goedkeuring gehecht aan de benadering ‘‘die erin bestaat
het vraagstuk van de houdbaarheid en de kwaliteit van de pensioenstelsels als
geheel te beoordelen’’. Dit is belangrijk, vermits het een duidelijkere herbevestiging
is van het feit dat de inzet van de pensioenen op brede wijze beschouwd moet wor-
den, en niet beperkt mag worden tot het vraagstuk van de financiële leefbaarheid
alleen.

Hoewel de confrontatie tussen de Ecofin-Raad en de Raad Werkgelegenheid/Sociale
Zaken na deze eerste ronde in het voordeel van de laatste blijkt te zijn uitgedraaid,
laait het debat weer op via het belang van de kwaliteit van de overheidsfinanciën,
waarvan wij in de inleiding hebben aangegeven dat de Europese Raad van Lissabon
de Commissie de opdracht had gegeven een studie voor te bereiden over ‘‘de bijdra-
ge van de openbare financiën aan de groei en de werkgelegenheid : verbetering van
kwaliteit en houdbaarheid’’ (25). Dit document besteedt ook aandacht aan het pen-
sioenvraagstuk.

3. OVERHEIDSFINANCIEN EN FINANCIERING VAN DE PENSIOENEN

Het debat over de kwaliteit van de openbare pensioenen is niet nieuw. We kunnen
teruggaan tot in 1993, met het Witboek van Jacques Delors over groei, concurren-
tievermogen en werkgelegenheid, dat al aangeeft dat de uitgaven die de groei bevor-
deren (onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, infrastructuur, enz) versterkt moeten
worden. Het is echter pas onlangs en gedeeltelijk in verband met de discussies over
actieve en zogenaamde passieve uitgaven op het vlak van werkloosheid, dat de
kwestie van de kwaliteit van de openbare uitgaven op tafel werd gelegd. Het andere
element dat het debat beïnvloedt, is de coördinatie van de overheidsfinanciën en de
reflectie over de mogelijkheid nauwkeuriger aanbevelingen te uiten, gericht op de
structuur van de nationale begrotingen. De derde bron, tot slot, is de stabiliteit van
de openbare uitgaven op lange termijn, gezien in het licht van de Monetaire Unie.

De Commissie heeft de effecten berekend van wat de openbare schuld zou bedra-
gen in 2010 en 2020 als de lidstaten de doelstellingen op middellange termijn voor
2003, die zijn vastgelegd in hun convergentie- of stabiliteitsprogramma van
1999/2000, strikt zouden verderzetten (26). De doelstellingen op middellange ter-
mijn komen overeen met de begrotingssaldo's in 2003 (2002 voor Griekenland,
Frankrijk, Oostenrijk en Zweden) die zijn voorzien in de stabiliteits- en convergen-
tieprogramma's uit 1999.

(25) COM (2000) 846 van 21 december 2000.
(26) Ibidem.
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TABEL 1  : ANTICIPEREN OP DE VERGRIJZING : VERLAGING VAN DE RENTELAST (IN % VAN HET
BBP)

Middellangetermijndoelstellingen
‘‘Middellange Schuldquote Schuldquote Verandering Schuldquote Verandering

termijn- 2000 2010 van de 2020 van de
doelstellingen rentelast rentelast

(tekort  : +;
overschot  : –)

B -0,2 112 69 -2,1 44 -3,4
DK -2,5 50 12 -1,9 -12 -3,1
D 0,5 61 40 -1,0 26 -1,7
EL -0,2 103 64 -2,0 38 -3,3
E -0,2 63 37 -1,3 22 -2,1
F 0,5 59 43 -0,8 32 -1,4
IRL -2,6 46 1 -2,3 -20 -3,3
I 0,1 112 73 -1,9 48 -3,2
NL 1,1 62 38 -1,2 29 -1,6
A 1,3 64 52 -0,6 45 -0,9
P 0,3 57 41 -0,8 28 -1,5
FIN -4,7 43 -7 -2,5 -45 -4,4
S -2,0 59 20 -2,0 -3 -3,1
UK 0,3 44 24 -1,0 18 -1,3

Bron : Diensten van de Commissie.

We stellen vast dat de afname van de rentelast meer dan 3 punten van het BBP zou
bedragen voor zeven landen, meer dan 1,5 voor vier, en van 0,9 tot 1,5 punt voor
de andere. De positiefste resultaten zijn voor de landen met een zware schuldenlast,
zoals België en Italië, en voor de landen die beschikken over een begrotingsover-
schot (Finland, Ierland).

Als we deze gegevens vergelijken met die uit het zogenaamde Lissabon-scenario,
zoals het werd ontwikkeld door het Comité voor economische politiek, merken we
dat voor de meeste landen de vermindering van de rentelast, de bijkomende uitga-
ven die zijn voorzien inzake pensioenen soms sterk overschrijden.
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TABEL 2  : PROJECTIE VAN DE PENSIOENUITGAVEN (IN % VAN HET BBP, VOOR BELASTINGEN)
ZOGENAAMD ‘‘LISSABONSCENARIO’’

2000 2005 2010 2020 2020-2000

B 9,2 7,9 7,6 8,7 -0,5
DK 10,2 10,7 11,8 12,8 +2,6
D 10,3 9,8 9,5 10,5 +0,2
EL n.d. n.d. n.d. n.d.
E 9,4 9,2 9,2 9,8 +0,4
F 12,1 11,3 11,7 13,6 +1,5
IRL 4,6 4,6 5,5 6,7 +2,1
I 14,2 13,9 13,9 14,0 -0,2
L n.d. n.d. n.d. n.d.
NL 7,9 8,3 9,2 11,5 +3,6
A 14,5 14,4 14,4 14,7 +0,2
P 9,4 10,1 11,0 12,7 +3,3
FIN 11,3 10,9 11,6 13,6 +2,3
S 9,0 8,6 8,7 9,4 +0,4
UK 5,1 4,8 4,4 4,0 -1,1

Bron : Verslag van de werkgroep van het Comité voor economische politiek over de vergrijzing van de bevolking.

Als we het saldo van de twee tabellen berekenen, komen we tot de volgende resul-
taten :

TABEL 3  : GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN DE SCHULDVERMINDERING EN DE TOENAME
VAN DE PENSIOENKOST (ZOGENAAMD LISSABONSCENARIO).

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK

-3,9 -0,5 -1,5 -1,7 0,1 -1,2 -3,4 2 -0,7 1,8 -2,7 -2,7 -2,4

Eigen berekeningen

Het betreft hier een eenvoudige statistische raming, die een bekrachtiging door later
onderzoek verdient. Voor België, bijvoorbeeld, is de impact van de vergrijzing veel
groter tussen 2010 en 2020 (+800.000 personen) dan tussen 2000 en 2010
(+100.000 gepensioneerden). Deze gegevens zijn echter al opgenomen in de Belgi-
sche strategie voor schuldaflossing en de oprichting van een zilverfonds. Als het Lis-
sabonscenario gevolgd wordt (zoals geïnterpreteerd door het Comité voor economi-
sche politiek) en als de lidstaten de doelstellingen uit hun convergentieplan voor
2003 gedurende 20 jaar verderzetten en stabiliseren, blijken de moeilijkheden voor
de overheidsfinanciën te verdwijnen. 
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Nu de noodzaak om de op herverdeling gebaseerde pensioenstelsels in beperkende
zin te hervormen, tengevolge van de vergrijzing en vanuit het standpunt van de
overheidsfinanciën, niet afdoende is aangetoond, voegen de Commissie en de Ecof-
in-Raad er de gezondheidszorg aan toe.  

Dit betekent niet dat de stelsels voor pensioenen en gezondheidszorg geen behoefte
zouden hebben aan hervorming in de loop van de komende decennia, maar gewoon
dat er noch de hoogdringendheid is om overhaast tewerk te gaan, noch de nood-
zaak om drastische maatregelen te nemen. Wij herinneren eraan dat de hervormin-
gen die al werden doorgevoerd in de jaren 1990, niet onbeduidend waren, al zijn de
gevolgen ervan nog niet merkbaar, vanwege de lange uitvoeringstermijnen. Deze
hervormingen zullen aanzienlijke dalingen van de vervangingspercentages tot
gevolg hebben, die evenwel variëren van land tot land (Math, 2001c). De hervor-
mingen slaagden overigens als ze afgesproken konden worden tussen de verschillen-
de betrokken hoofdrolspelers (BIT, 1999). Zij bevatten complexe uitwisselingen tus-
sen verschillende onderhandelingstafels (Hassel en Ebbinghaus, 1999, Fajertag en
Pochet, 2000).

CONCLUSIE

De integratie van het sociaal en economisch beleid die werd ingezet door de con-
cretisering van de in Lissabon bepaalde doelstellingen, heeft meer bepaald de strijd
om invloed aan het licht gebracht tussen de Europese hoofdrolspelers die tot elk
van deze domeinen behoren, evenals het verschil in hun respectievelijke middelen.
De pensioenen illustreren dat.

Op dit gebied wordt door de groep der ‘‘socialen’’ meer gereageerd dan gehandeld.
Het tempo wordt opgelegd door de Ecofin-Raad, die het pensioenvraagstuk enkel en
alleen beschouwt als een kost en een risico voor de overheidsfinanciën. Zoals wij
hebben aangetoond, blijken de argumenten evenwel de redenering niet te staven,
wat niet echt een probleem blijkt te zijn,  zozeer lijken de commentaren en aanbe-
velingen vaak geschreven  vóór het resultaat van de studies. Dit brengt ons ertoe de
vraag te stellen of het hoofddoel, naast het schijnbare wetenschappelijk karakter
van de voorgestelde werken, niet is om als vanzelfsprekend te doen aanvaarden dat
het pensioenstelsel op drie pijlers moet steunen. Dit gaat gepaard met documenten
die een ramp beloven, en zijn uitgegeven door verschillende economische hoofdrol-
spelers op basis van een pessimistische interpretatie.
Door het pensioenthema naar zich toe te trekken, hebben de ministers van Econo-
mie een nieuw wapen veroverd na het Stabiliteits- en Groeipact. Zo oefenen zij
extra druk uit om tot overheidsfinanciën te komen die een overschot vertonen, en
dwingen zij Europa in scenario's van uitgavenvermindering in plaats van inkomsten-
stijging. Nu toont, louter ter illustratie, een studie van het Nederlands Centraal Plan-
bureau aan dat, met een stijging der indirecte belastingen met 0,7 % van het BBP de
financiering van de pensioenen in Nederland geen probleem meer zou zijn tegen
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2080. Volgens Atkinson is de mate van aanvaardbaarheid van een verhoging van de
voorheffingen afhankelijk van het vertrouwen dat de bevolking heeft in de toekomst
van de uitkeringen (Atkinson, 1997). En dus, in het geval van de pensioenen, van
het vooruitzicht de voorheffingen te kunnen verhogen die dienen voor de financie-
ring ervan. 
De rol van de groep der ‘‘socialen’’ is niet alleen het domein van het debat te verrui-
men, terwijl de groep der ‘‘economisten’’ dat probeert te beperken. De pensioen-
stelsels als een geheel van drie onderling verbonden doelstellingen, sociale recht-
vaardigheid, sociale houdbaarheid en antwoorden op maatschappelijke veranderin-
gen, maar ook het vermogen het vertrouwen te herstellen op lange termijn voor de
eerste pijler, wat loopt via de mogelijkheid een stevige expertise te stellen tegen-
over die van de groep der ‘‘economisten’’, waarvan wij hebben aangetoond dat ze
niet feilloos was.

(Vertaling)
__________
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EEN GROOTSCHALIG ONDERZOEK : 
« DE BEROEPSZIEKTEN IN EUROPA »
« AANGIFTE, ERKENNING EN
SCHADELOOSSTELLING »

DOOR DANIELLE DE BRUCQ
Regeringscommissaris bij het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten

DE OPDRACHTGEVER VAN DE STUDIE: EUROGIP MET DE STEUN VAN HET EURO-
PEES FORUM VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN-VERZEKERING

De studie werd geleid en gecoördineerd door Eurogip (1), een Franse paritaire
instelling die is aangesloten bij de Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés (CNAMTS), op vraag van deze laatste.
Ze werd gevoerd met de steun van het Europees forum voor arbeidsongevallen- en
beroepsziekteverzekering (2), waarbinnen een werkgroep werd opgericht die
experts verzamelde uit 13 landen : Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Span-
je, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal, Zweden en Zwitser-
land.

De werkgroep had als opdracht de balans op te maken van de geldende aangifte-
en erkenningsprocedures in de verschillende landen, meer bepaald uitgaand van de
verzamelde statistische gegevens. Vervolgens werd gevraagd te proberen een verkla-
ring te geven voor de vastgestelde trends.
De werkgroep is haar activiteiten gestart in december 1998, en is zesmaal samenge-
komen in een voltallige zitting, in 1999 en 2000, telkens in een andere Europese
stad.
Het verslag, dat door de groep werd voltooid in april 2000, werd gevalideerd door
de leden van het Europese Forum, tijdens hun vergadering te Turku (Finland) in juni
2000.

(1) Eurogip werd opgericht in 1991 onder de vorm van een groepering van openbaar belang tussen de
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés van Frankrijk (de CNAMTS) en het Institut
national de recherche et de sécurité (INRS). Het heeft als opdracht op Europees niveau de acties van
deze twee instellingen te coördineren en te ontwikkelen met betrekking tot arbeidsongevallen en
beroepsziekten. Het wordt bestuurd door een paritaire raad van vakbonden en werkgevers. Eurogip
geeft verder een driemaandelijks bulletin uit over de beroepsrisico's in Europa – "Eurogip infos".
(2) Het Europees Forum voor arbeidsongevallen- en beroepsziektenverzekering, dat werd opgericht in
1992, groepeert de landen die het specifieke karakter van een dergelijke verzekering verdedigen. Het is
tijdens een vergadering te Luzern in september '98 dat de leden van het Europees Forum ermee
instemden de door het CNAMTS gevraagde en aan Eurogip toevertrouwde studie te ondersteunen.
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De studie werd toegelicht op een persconferentie [Frans en internationaal, gehou-
den te Parijs (3) (4) (5) ].

Het is een nauwkeurige en gedetailleerde vergelijkende studie, die bestaat uit drie
analyseluiken.
1. De erkenningsvoorwaarden
2. De voorwaarden voor de tenlasteneming
3. Statistische gegevens

1. Het eerste deel is gewijd aan de erkenningsvoorwaarden van de beroepsziekten.
Dit luik analyseert de hoofdzakelijk juridische aspecten van de erkenningsprocedu-
res van het beroepskarakter van een aandoening in de verschillende landen vanuit 4
invalshoeken: de aanvraag, het onderzoek van de aanvraag, de erkenningsgronden
en de mogelijkheden tot beroep.

2. Het tweede deel is gewijd aan de voorwaarden voor de tenlasteneming van de
beroepsziekten. Dit luik analyseert de voorwaarden voor schadeloosstelling van de
slachtoffers op basis van de voorstelling van casestudies en de analyse ervan.

3. Het derde deel is gewijd aan de statistische gegevens van de beroepsziekten in
Europa. Dit luik geeft cijfergegevens over de beroepsziekten die werden aangege-
ven aan de bevoegde instellingen en die effectief erkend werden door de voornoem-
de instellingen, in de periode 1990-1998, voor alle landen. Daaruit kunnen we de
trends afleiden over een vrij lange periode. In bijlage worden de gegevens per land
gegeven.

1. DE TE VERWACHTEN MOEILIJKHEDEN

Zij hebben voornamelijk betrekking op de statistische aspecten van de studie.

De eerste vaststelling heeft te maken met de moeilijkheid de gegevens te vergelij-
ken. Sommige vergelijkingsproblemen konden evenwel ontweken worden met de
verbetering van de gegevensinzameling en de nauwkeurigheid van de concepten tij-
dens de studie.

Het gebrek aan betrouwbaarheid van de systemen voor gegevensinzameling van
bepaalde landen, de verschillen betreffende de referentiebevolkingen, de aangifte-
en erkenningsprocedures en de voorwaarden voor financiële schadeloosstelling,

(3) Op 8.9.2000 Persconferentie van Eurogip en de Directie Beroepsrisico's van de CNAMTS onder
de titel « Beroepsziekten in Europa – De eerste vergelijking over 13 landen ».
(4)  De studie maakte het voorwerp uit van twee artikels die verschenen in de Belgische pers : de
Echo van dinsdag 12 september en de Matin van woensdag 13 september.
(5)  Op 13.10.99 vond een voorstelling van de tussentijdse resultaten plaats in een werkgroep van
Eurostat te Luxemburg, en de definitieve resultaten werden voorgesteld tijdens een vergadering op
14.09.00.
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verplichten ons er ongetwijfeld toe de resultaten te relativeren. Er is ook een pro-
bleem om, voor eenzelfde jaar, de verzekerde bevolking, het aantal erkenningsaan-
vragen en het aantal erkende gevallen met elkaar in verband te brengen, vermits er
noodzakelijkerwijs een tijdsverschil is tussen het tijdstip waarop de ziekte werd
opgelopen, dat waarop de ziekte werd aangegeven aan de verzekeringsinstelling en
dat waarop de beslissing tot erkenning valt. 

De vergelijkbaarheid van de gegevens met betrekking tot de beroepsziekten in
Europa blijft delicaat door het gewicht van de ziekten die verband houden met de
arbeid die niet geïdentificeerd worden in de erkenningssystemen (wegens een
onderaangifte van de beroepsziekten) en/of de juridische verplichtingen betreffen-
de de causaliteit.

2. HET BELANG VAN DE STUDIE

Vergelijkende studies zijn, zoals M.C. Blandin benadrukte in een mededeling tijdens
het 3de Wereldcongres over de medisch-wettelijke aspecten van het beroepsrisico,
noodzakelijk om de verschillende nationale systemen beter te begrijpen (6) (7) (8) (9).

Deze opmerkingen doen niets af aan het belang van een groots opgezette vergelij-
kende studie op Europese schaal. Op het ogenblik dat er sprake is van een harmoni-
sering van het sociale beleid van de lidstaten, biedt de studie die door Eurogip werd
uitgevoerd met de hulp van het Europees Forum voor AO- en BZ-verzekering een
gedetailleerde beschrijving van het Europa van de beroepsziekten. Daar de sociale
zekerheid in het algemeen, en de AO- en BZ-verzekering in het bijzonder, een eigen
recht vertegenwoordigen in iedere Staat, vestigt de studie de aandacht zowel op de
gelijkenissen als op de verschillen tussen de verschillende systemen. Zo wordt voor-
komen dat foutieve conclusies getrokken worden bij het lezen van zuivere statistie-
ken zonder bespreking.

(6)  Marie-Chantal Blandin : La comparaison internationale : un exercice nécessaire mais qui n’est pas
sans risque – Handelingen van het colloquium 10-12 maart 1997 te München – Boek III – (HVBG
1999).
(7) Een andere, door Eurostat gefinancierde, Europese studie over de Europese statistieken in ver-
band met beroepsziekten – Evaluatie van de stuurgegevens van 1995, document
OS/E3/98/HSW/3061/FR verkrijgbaar bij de Commissie, fax : +352 4301 35399, wil eveneens de ster-
ke en zwakke punten evalueren van de gegevens en aanpassingen voorstellen. De studie van Eurostat
heeft betrekking op een subgeheel van 31 erkende ziekten, geselecteerd in de Europese lijst van
beroepsziekten, in de loop van het jaar 1995.
(8) Een andere bijdrage tot de studie van de internationale aspecten van de beroepsziekte – met
betrekking tot de systemen zonder lijsten – D. De Brucq. « Overzicht van de beroepsziekten, die voor
schadeloosstelling in aanmerking komen en welke niet zijn opgenomen in de lijsten, die in 12 Euro-
pese landen worden erkend » - Colloquium van het Europees Forum – Oostende, 18 oktober 1996 –
BTSZ 1/1997 en in samenwerking met Friedrich Mehroff « Berufskrankheiten ausserhalb der B.K. lis-
ten » - Die BG 12/1997.
(9) En in het vakgebied dat nauw aansluit bij de gezondheid en de sociale zekerheid op het werk, de
studie van Laurent Vogel : De organisatie van de preventie op de arbeidsplaats – uitgave van het
Bureau technique syndical européen (BTS), twee werken uit 1994 en 1998, met meer bepaald de
kwestie van de spier- en botletsels (SBL).
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3. DE 3 DELEN VAN DE STUDIE

3.1. DE JURIDISCHE ERKENNINGSVOORWAARDEN : HET HETEROGENE KARAKTER VAN
DE GELDENDE SYSTEMEN, EVENWEL MET STERK GELIJKLOPENDE ERKENNINGS-
VOORWAARDEN EN BELANGRIJKE VERSCHILPUNTEN

In de studie kon een zekere convergentie worden vastgesteld van de erken-
ningsvoorwaarden van beroepsziekten onder de 13 beschouwde landen, met twee
grote verschilpunten. Het eerste heeft te maken met de persoon die de aangifte
doet, het tweede heeft betrekking op de termijnen.

De juridische analyse werd gevoerd met behulp van een vragenlijst over de
erkenningsvoorwaarden die iedere lidstaat gevraagd werd in te vullen. De bekomen
antwoorden op de vragenlijst onthullen de diversiteit van de geldende systemen.
De samenvatting van de antwoorden werd dus uitgewerkt nadat de experts van de
werkgroep uitleg hadden gegeven. Zij heeft voornamelijk betrekking op de juridi-
sche aspecten, maar ook op de praktische aspecten van de stappen die gezet moe-
ten worden opdat de zieke de erkenning krijgt van het beroepskarakter van zijn aan-
doening.

De analyse behandelt 4 hoofdthema's :

1. de erkenningsaanvraag
2. het onderzoek van de aanvraag
3. de erkenningsgronden
4. de mogelijkheden tot beroep.

3.1.1. De erkenningsaanvraag : wie doet de aangifte (de aanvraag in België) van een
beroepsziekte ? De geneesheer, het slachtoffer of de werkgever ?

Het is de geneesheer die de aangifte doet in Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg,
Denemarken en Finland. Deze landen geven de voorkeur aan preventie.

Het is het slachtoffer zelf dat de aangifte (of aanvraag) indient in België, Frank-
rijk, Spanje, Portugal en Zweden. In deze landen gaat de prioriteit naar het recht van
het slachtoffer.

Het is de werkgever die de aangifte doet in Zwitserland en Italië.
Tot slot bestaan in België en Frankrijk 2 afzonderlijke procedures naast elkaar –

een voor de aangifte, de andere voor de aanvraag tot schadeloosstelling.

Er zijn dus aanzienlijke verschillen op het vlak van de aangifteprocedures. Twee
tegengestelde logica's verklaren de voorziene procedures.
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In sommige landen, waaronder het onze, zorgt de bescherming van de rechten van
het slachtoffer ervoor dat alleen hij (en/of zijn gevolmachtigde) een aanvraag tot
schadeloosstelling kan indienen. Het initiatief van deze aanvraag is bovendien een
recht, en geenszins een verplichting voor de zieke werknemer.
In andere landen hebben, uit naam van de preventie op de arbeidsplaatsen, de
geneesheer of de werkgever die een band vermoeden tussen de aandoening waar-
aan een werknemer lijdt en zijn beroepsactiviteit, de plicht een erkenningsaan-
vraag in te dienen. In België heeft de plicht van de arbeidsgeneesheer betrekking
op de aangifte en niet op de aanvraag tot erkenning en schadeloosstelling van een
beroepsaandoening.
Het systeem blijkt echter, ongeacht de logica waarop het gebaseerd is - preventie op
de arbeidsplaatsen of bescherming van het privé-leven van het slachtoffer - in de
meeste landen niet optimaal te werken. Zowat overal is het aangiftesysteem om-
streden en wordt het ervan verdacht een onderaangifte van geregistreerde beroeps-
ziekten te veroorzaken.

In 5 landen bestaat er geen indieningstermijn voor de aanvraag/aangifte. Dit zijn
België, Duitsland (maar de erkende zieken ontvangen pas vanaf een bepaald ogen-
blik een schadeloosstelling), Zwitserland, Oostenrijk en Portugal.

3.1.2. Onderzoek van de aanvraag
De aanvraag wordt onderzocht door de verzekeringsinstelling, behalve in

Denemarken (interventie van de National Board) onder drie aspecten : technisch
(onderwerping), blootstelling aan het risico en medisch, om te bepalen of de ziekte
een professionele herkomst heeft.

Het onderzoek moet in 5 landen voltooid zijn binnen een bepaalde termijn, die
sterk verschilt : van 24 uren in Griekenland tot 3 ½ jaar in Italië! In Frankrijk
bedraagt de termijn 3 maanden plus 3 maanden, indien bijkomend onderzoek nood-
zakelijk is.
Als de beslissing niet getroffen is binnen de termijn, wordt het beroepskarakter toe-
gekend.
In Spanje daarentegen, waar de termijn 30 dagen is, komt een gebrek aan beslissing
overeen met een weigering. Wij herinneren eraan dat de wettelijke termijn in Bel-
gië, op basis van het handvest van de sociaal verzekerde, 4 maanden bedraagt, even-
tueel opgetrokken tot 8 maanden, maar dat de gemiddelde onderzoekstermijn in
werkelijkheid 11 maanden bedroeg in 1998.
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3.1.3. De erkenningsgronden.
Alle landen gebruiken een lijst van de beroepsziekten, behalve Frankrijk en

Zweden. Frankrijk gebruikt een tabellensysteem, dat wil zeggen een lijst met drie
ingangen : ziekte, blootstelling, termijn van tenlasteneming. Zweden beschikt daar-
entegen over een veralgemeend open systeem.

TABEL 1  : ERKENNINGSPERCENTAGE VAN ZIEKTEN OP DE LIJST EN BUITEN DE LIJST

LIJST BUITEN DE LIJST

Denemarken 90 % 10 %
Italië (1999) 91,8 % 8,2%
Frankrijk (1998) 96,3 % 3,6 + 0,1 % (x)
België (1997) 98,4 % 1,6 %
Portugal 98,6 % 1,4 %
Duitsland minder dan 1 %
Oostenrijk minder dan 1 %

Spanje
Griekenland. Geen systeem zonder lijst

Zwitserland 
Finland Geen gegevens

(x)    3,6 compensatie van de tabellen
0,1 reëel open systeem

Het aantal rubrieken dat is opgenomen in de lijsten verschilt zeer sterk, van 50
in Oostenrijk tot 100 in Frankrijk en 139 in België.

TABEL 2  : AANTAL LIJSTRUBRIEKEN (STOFFEN EN AANDOENINGEN)

Finland 200

Zwitserland 139

België 139 (stoffen + aandoeningen)

Frankrijk 109

Italië 85 (58 industrie + 27 landbouw)

Portugal 81

Spanje 71

Duitsland 67

Luxemburg 62

Griekenland 52

Oostenrijk 52

Denemarken ?
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Er zijn dus verschillen op het vlak van de erkenningsvoorwaarden, die voorname-
lijk voortvloeien uit lijsten van beroepsziekten die niet dezelfde inhoud hebben. Een
ziekte kan in het ene land beschouwd worden als een beroepsziekte, en in het ande-
re niet. Epicondylitis en het carpale tunnelsyndroom zijn bijvoorbeeld niet opgeno-
men op de Oostenrijkse en Deense lijsten (10). Een beroepsaandoening kan onder-
worpen zijn aan beperkende voorwaarden in het ene land, en niet in andere landen.
Dat is het geval met de asbestose, die overal erkend wordt, maar waarbij rekening
gehouden wordt met de factor tabak in Denemarken, Italië en Spanje (11).

Het bestaan van de Europese lijst van beroepsziekten, die momenteel herzien
wordt, maakt het mogelijk de landen dichter bij elkaar te brengen. De ziekten die
erin zijn opgenomen, worden in de meeste landen erkend als beroepsziekte. Boven-
dien maakt een bewijssysteem (zonder lijst) de erkenning zowat overal mogelijk.
Het bestaan van de Europese lijst bevordert bijgevolg de gemeenschappelijke pun-
ten tussen landen.

Bijna alle landen hebben een algemeen vermoeden van aansprakelijkheid
ingevoerd, met uitzondering van Duitsland (andere juridische grondslag van de Duit-
se reglementering) en Zwitserland (dat het toelaat voor de stoffen, maar niet voor
de aandoeningen). Het vermoeden van aansprakelijkheid dat de zieke wiens ziekte
is ingeschreven op een lijst in het algemeen geniet, speelt echter, al naargelang het
land, een meer of minder doorslaggevende rol in het onderzoek van de aanvragen.
In België is dit vermoeden zeer sterk, vermits het onweerlegbaar is.

3.1.4. De mogelijkheden tot beroep
Het slachtoffer (en de rechthebbenden) kunnen de beslissing overal aanvechten.

In Italië, Frankrijk, Finland en Denemarken kan echter ook de werkgever dat doen.
Wij wijzen op enkele bijzonderheden, die het gevolg zijn van de organisatie van de
schadeloosstelling, bijvoorbeeld : de Spaanse mutuas die een geschil kunnen heb-
ben met het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ); de national board
van Denemarken en Zweden met de verzekeringsmaatschappijen en/of de plaatselij-
ke socialezekerheidsinstelling.

Het percentage beroepen dat door de slachtoffers wordt ingediend is zowat overal
ongeveer 10% van de beslissingen. De uitgesproken beslissingen worden na dit
beroep echter in het algemeen bevestigd in Zwitserland, Duitsland en Denemarken,
en niet bevestigd in Spanje, Portugal en Italië, dat wil zeggen dat ze gunsti-
ger zijn voor het slachtoffer.
In België draait 50% van de gevallen uit op een voordeliger beslissing, en dit
vooral inzake de bepaling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid
en de erkenning van gewrichtsaandoeningen.

(10) Zie verder, deel 2, geval 1.
(11) Zie verder, deel 2, geval 2. 
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3.2. VOORWAARDEN EN NIVEAUS VAN DE TENLASTENEMING
Om de schadeloosstellingssystemen, de voorwaarden en de niveaus van de tenlaste-
neming van de slachtoffers en hun rechthebbenden te onderzoeken en te vergelij-
ken, werden twee theoretische gevallen gekozen – een licht geval (SBL) en een
zwaar geval (asbestose verergerd door longkanker).

Het geval met betrekking tot wat als een lichte aandoening beschouwd kan worden,
vertoont de grootste antwoordverschillen, terwijl de antwoorden op het zware
geval veel meer samenvallen.

3.2.1. Licht geval :
Een vrouw van 35 jaar, arbeidster in een slachthuis voor gevogelte, wordt getrof-
fen door het carpale tunnelsyndroom (aandoening aan de pols) en een epicondy-
litis; haar brutoloon is 1.000 euro/maand. Zij moet het werk staken gedurende
10 dagen om geopereerd te worden.
Na deze ingreep hervat zij haar beroepsactiviteit, maar ze heeft nog steeds een
lichte functionele ongeschiktheid, die zich vertaalt in problemen om met bepaal-
de vingers een knijpbeweging uit te voeren.
De maand voorafgaand aan de stopzetting van de arbeid heeft zij normaal vol-
tijds gewerkt. Na de operatie heeft zij haar werk hervat, in dezelfde functie.

In 4 landen zullen de twee aandoeningen waar het slachtoffer aan lijdt, niet erkend
worden als beroepsziekten. In Oostenrijk en Duitsland komen de ziekten niet voor
op de lijst. In Denemarken is aan de voorwaarden van de lijst niet voldaan. In Zwe-
den is de aanvraag onontvankelijk, omdat het verdienvermogen van het slachtoffer
niet verminderd is.

3.2.2. Zwaar geval :
Een man van 50 jaar wordt getroffen door een asbestose, verergerd door long-
kanker. Hij heeft, twintig jaar geleden, gedurende vijf jaar gewerkt in een onder-
neming die autoremmen maakte met asbest; hij is ook een gewezen roker. Zijn
huidig brutoloon is 2.500 euro/maand (of 30.000 euro/jaar). Hij moet zijn acti-
viteit staken om een chirurgische ingreep te ondergaan (wegnemen van de long),
gevolgd door een zware therapeutische behandeling (chemotherapie). Na een
stopzetting van de arbeid gedurende 8 maanden, is hij niet in staat zijn beroeps-
activiteit te hervatten.
Enkele maanden later overlijdt hij, en laat hij een weduwe, vier kinderen uit een
eerste huwelijk (23, 20, 18 en 17 jaar oud, allemaal studenten) en twee kinderen
uit een tweede huwelijk (van 4 en 1 jaar) na.

Asbestose wordt overal erkend en vergoed, maar in 3 landen, Denemarken, Italië en
Spanje, wordt rekening gehouden met het feit dat hij een gewezen roker is.
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De schadeloosstellingsprincipes vertonen talrijke raakpunten.
De aanzienlijke verschillen manifesteren zich in afwijkende situaties ten gunste van
de rechthebbenden. In Denemarken is de weduwenrente beperkt tot 5 jaar, terwijl
de zuiderse landen, Italië en Spanje, zich veel vrijgeviger opstellen ten opzichte van
de weduwen.

Een ander belangrijk verschil heeft te maken met afhoudingen voor sociale bijdra-
gen en belastingen die soms de aan slachtoffers van beroepsziekten uitbetaalde uit-
keringen verminderen. Duitsland, Spanje, Frankrijk en België zijn de enige die socia-
le bijdragen heffen op de dagvergoedingen. België is daarenboven het enige land dat
bovendien socialezekerheidsbijdragen (13,07%) int op de aan het slachtoffer uitbe-
taalde rentes. Tot slot zijn de uitbetaalde uitkeringen in Zwitserland, Griekenland,
Zweden, Spanje, Denemarken en België (situatie op 30 mei 2000) onderworpen aan
de inkomstenbelasting. Sinds deze studie werd opgesteld is in België het probleem
van de defiscalisering van de uitkeringen onderzocht, na een arrest van het Arbitra-
gehof van dit land.

De verschillen op het vlak van de aan de slachtoffers uitbetaalde uitkeringen zijn
nog groter dan de vastgestelde verschillen inzake de aangifteprocedures en erken-
ningsvoorwaarden.

Eerst en vooral is er de juridische grond die de schadeloosstelling van de blijven-
de arbeidsongeschiktheid wettigt en varieert van het ene land tot het andere. Het
kan ofwel gaan om beroepsongeschiktheid en fysiologische invaliditeit, ofwel om
de vermindering van het verdienvermogen. In België wordt het verlies aan beroeps-
capaciteit vergoed.

Bovendien genieten in sommige landen alleen ziekten die een zekere ernst verto-
nen, van een specifieke schadeloosstelling. Duitsland vergoedt bijvoorbeeld geen
zieken die worden getroffen door een lichte arbeidsongeschiktheid, terwijl bij ons
iedere arbeidsongeschiktheid, hoe minimaal ook, vergoed moet worden.

Tot slot varieert het bedrag van de aan de slachtoffers uitbetaalde uitkeringen zeer
sterk van land tot land, in functie van de berekeningsregels die gebruikt worden
voor het vastleggen van de uitkeringen, en meer bepaald van het niveau van de
schadeloosstelling van het slachtoffer.
In tegenstelling tot de meeste landen is in België het loon van het slachtoffer
begrensd op een zeer laag niveau, wat de toegekende uitkering vermindert.
Er zijn dus aanzienlijke afwijkingen tussen de uitkeringen die aan de slachtoffers
worden toegekend.
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3.3. DE STATISTISCHE GEGEVENS : VASTGESTELDE TRENDS EN EVOLUTIE
In de meeste Europese landen vertoonden het aantal erkenningsaanvragen
van beroepsziekten en het aantal daadwerkelijk als beroepsziekte erkende
ziekten, een daling tussen 1990 en 1998.
In Zweden is deze tendens het grootst. Frankrijk behoort dan weer tot de zeldzame
landen waar het aantal aanvragen en het aantal erkende gevallen regelmatig stijgen
over de voornoemde periode.

3.3.1. Eerder dalende trend van de ziekte-aangiften.
In een kleine meerderheid van de landen (vijf van de negen landen waarvoor de

informatie beschikbaar is) wordt een dalende tendens van de erkenningsaanvragen
van beroepsziekten vastgesteld.
In Zweden verminderde het aantal aanvragen tot een negende tijdens de periode
1990-1998. Deze daling, die het meest uitgesproken is ten opzichte van het geheel
van de landen, is te verklaren door de hervorming van het erkennings- en schade-
loosstellingssysteem van de arbeidsverwante ziekten, die zich voordeed in 1993.
Voortaan moet het slachtoffer de « zeer waarschijnlijke » band aantonen tussen zijn
ziekte en zijn werk. Bovendien is het de ziekteverzekering die de slachtoffers van
beroepsziekten vergoedt en genieten alleen de allerernstigste gevallen (die aanlei-
ding geven tot de toekenning van een rente) van een gespreide uitkering. Het sys-
teem stimuleert daardoor veel minder tot het indienen van een aangifte.
In Italië, waar het aantal aanvragen gehalveerd werd, is de reden de verstrenging
van het sociale beleid die werd doorgevoerd om begrotingsredenen en de noodzaak
te voldoen aan de Maastricht-criteria om deel te kunnen uitmaken van de landen die
werden weerhouden voor de euro.
Oostenrijk, België en Finland zijn de drie andere landen die een daling gekend
hebben van de aanvragen, minder bruusk maar constant.
De vooruitgang van de preventie, de evolutie van de activiteiten (sluiting van de mij-
nen, verbod op het gebruik van asbest….) en de vrees voor werkloosheid die een
aantal aanvragen zou tegenhouden, zijn allemaal verklaringen die door sommigen
geopperd worden.

De trend is daarentegen stijgend in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Portu-
gal. In Frankrijk is de stijging te verklaren door de herziening van de tabel over de
periarticulaire aandoeningen en de invoering van het systeem zonder lijst (12).
In Denemarken verklaart de sinds 1976 geldende verplichting voor geneesheren
en tandartsen melding te maken van de gevallen die verband kunnen houden met
het werk, een groot deel van de stijging.
In Portugal zorgen beter geïnformeerde werknemers en de invloed van de media
voor een betere bekendheid van het erkenningssysteem voor ziekten met beroeps-
oorsprong.
In Duitsland wordt de stijging van het aantal aanvragen verklaard door de invoe-
ring van lumbale neuralgieën in de officiële lijst van de beroepsziekten en door de
eenmaking van het land.

(12) Mogelijkheid een ziekte te laten erkennen als beroepsziekte, zelfs als ze niet voorkomt op de lijst.384
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3.3.2. Algemene dalende trend van de erkenning van ziekten
Hier vinden we dezelfde situaties terug, en in het algemeen dezelfde verklaringen,

als bij de erkenningsaanvragen. Een bijzondere situatie is evenwel Denemarken,
dat meer aanvragen optekent en minder erkende gevallen. Het is het enige land
waar het aantal nieuwe erkende gevallen afneemt terwijl de aanvragen stijgen.
In Zweden werd het aantal als beroepsziekte erkende gevallen 14 maal kleiner tus-
sen 1990 en 1998. De daling is ook zeer sterk, vanaf 1992, in Italië en, na 1994, in
Finland. Ze is minder uitgesproken maar constant in Oostenrijk, België, Dene-
marken en Zwitserland.

In drie landen – Duitsland, Spanje en Frankrijk – stijgt het aantal nieuw
erkende gevallen, en zelfs gevoelig in de twee laatste landen, vermits het gaat
om een vermenigvuldiging met 2,5 tussen 1990 en 1998.
In Duitsland wordt de vooruitgang verklaard door de nieuwe definitie van de
beroepsziekte die de wetgever in 1993 vastlegde : voortaan wordt rekening gehou-
den met de gevallen die nog niet voldoen aan alle vereiste voorwaarden om erkend
te worden, maar dat zonder twijfel ooit zullen doen,.
In Frankrijk houdt de stijging hoofdzakelijk verband met de invoering van het sys-
teem zonder lijst in 1993 en de wijzigingen die werden aangebracht in de beroeps-
ziektetabellen.
In Spanje, waar bijna 75% van de erkende ziekten spier- en botletsels zijn, is de
vooruitgang gekoppeld aan een groeiende bewustwording, zowel onder werkne-
mers als onder geneesheren, van het mogelijke verband tussen de beroepsactiviteit
en de ziekte.

Tot slot blijft in Luxemburg en Portugal het aantal erkende gevallen vrij stabiel.

3.3.3. Beroepsziekten die het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot schadever-
goeding en diegene die effectief erkend worden
a) De meest aangegeven aandoeningen :
Spier- en botletsels (SBL) voeren de aangegeven ziekten aan in vijf van de acht
landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, in 1998 : België, Denemarken, Finland,
Luxemburg en Zweden.
Gehoorstoornissen maken het voorwerp uit van de meeste erkenningsaanvragen
in Italië en Portugal, terwijl in Duitsland, Oostenrijk en Griekenland de huidziek-
ten (met uitzondering van kankers) de kroon spannen.

b) De meest erkende aandoeningen : 
De aandoeningen die het vaakst erkend worden als beroepsziekten zijn nagenoeg
dezelfde : SBL (in België, Spanje, Finland, Frankrijk, Luxemburg en Zweden),
gehoorstoornissen (in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Portugal) en huidaandoenin-
gen (in Denemarken en Griekenland).
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Er is evenwel een verschil wat betreft de lumbale neuralgieën, die op de 2de plaats
komen onder de aanvragen in Duitsland en op de 3de plaats in Denemarken, en
die we niet terugvinden onder de vijf meest erkende ziekten. 

Tot slot moeten we opmerken dat aandoeningen in verband met asbest tot de
meest erkende aandoeningen behoren, terwijl ze nagenoeg niet voorkomen
op het vlak van de erkenningsaanvragen.

3.3.4. Verhouding aangegeven ziekten – erkende ziekten
In de meeste landen is de verhouding erkende ziekten ten opzichte van de aangege-
ven ziekten betrekkelijk stabiel gebleven tijdens de beschouwde periode.
Het contrast tussen de landen is echter groot : Frankrijk en Zwitserland aan-
vaarden tussen 70% en 80% van de aanvragen, terwijl Italië of Denemarken
landen zijn waar minder dan 15% van de aanvragen succes heeft. In de
meeste landen lag de verhouding lager dan 52% in 1998. Deze situatie stelt
problemen in Denemarken en Duitsland. De kloof is een politieke kwestie gewor-
den, die druk besproken wordt. De verzekeringsinstellingen worden ervan verdacht
de erkenningen te beperken om geen schadeloosstellingen te moeten betalen.
Een benadering per ziekte brengt evenwel grote verschillen aan het licht. In Duits-
land is de verhouding tussen aangegeven ziekten en erkende ziekten 82,6% voor
silicose, maar slechts 3,8% voor aandoeningen aan de wervelkolom (lumba-
le neuralgieën).

TABEL 3  : AANGEGEVEN EN ERKENDE BEROEPSZIEKTEN (BZ) IN 1998
(SAMENVATTEND UITTREKSEL UIT DE STUDIE)

Land Verzekerde Erkennings- Aantal Erkende BZ Aantal Verhouding
bevolking aanvragen aangegeven erkende BZ/ Erkende BZ/

BZ voor 100.000 Aangegeven
100.000 werknemers BZ

werknemers

AU 2.609.980 2.631 101 1.211 46 46%
BE 2.267.928 6.231 275 3.250 143 52%
CH 3.233.000 5.074 157 3.966 123 78%
DE 41.759.198 74.470 178 18.614 45 25%
DK 2.470.113 14.201 575 2.094 85 14,7%
ES 10.751.000 12.125 113
FR 15.503.568 21.332 138 16.948 110 79%
FIN 2.129.194 4.940 232 1.300 61 26,5%
GR 1.907.667 68 3,5 61 3,2 89,7%
I 17.700.000 29.367 166 4.571 26 15,6%
L 200.000 125 62,5 37 18,5 29,6%
P 4.269.522 2.504 59 1.024 24 40,9%
S 3.929.974 6.901 176 3.514 89 51%
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De studie van het Europees forum voor arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzeke-
ring heeft betrekking op de ziektegevallen waarvan door de bevoegde nationale
overheden erkend wordt dat ze afkomstig zijn van beroepsactiviteiten. Zij is dus
beperkt door de verplichtingen die elk van de staten oplegt. De studie bevat een sta-
tistisch luik, maar wil voornamelijk de nationale systemen beschrijven. Het beoogde
doel is bij te dragen tot een betere kennis van deze stelsels. De studie sluit aldus aan
bij andere studies, meer bepaald die van Eurostat op het vlak van de statistieken en
die van de Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail op een steekproef van 16.000 geïnterviewde Europese werknemers. Zij laat
met name toe de volgende opmerkingen af te leiden wat betreft de Belgische situ-
atie in vergelijking tot andere landen enerzijds en de situatie van de migrerende
werknemer in Europa anderzijds.

4. DE BELGISCHE SITUATIE IN VERGELIJKING TOT DIE VAN ANDERE LANDEN

4.1. OP HET VLAK VAN DE STATISTIEKEN
België behoort samen met Zwitserland en Spanje tot de landen die het meeste geval-
len van beroepsziekte erkennen per 100.000 werknemers.
Met 52% staat België evenwel ver achter Frankrijk (79% van de gevallen) en Zwitser-
land (78%) in de verhouding tussen erkende ziekten en aangegeven ziekten.
In deze verhouding staat het echter ver boven zijn buurlanden Duitsland (25%) of
Luxemburg (29,6%), die onderaan de lijst staan.
In 1998 is België, met een hoge aanvragenscore (275) (13) echter niet het land waar
het meeste erkenningsaanvragen worden ingediend per 100.000 werknemers (het
cijfer is 575 voor Denemarken en, het andere uiterste, 59 en 3,5 voor Portugal en
Griekenland).

4.2. OP HET VLAK VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN
Het Belgische systeem onderscheidt zich vooral door het onweerlegbare vermoeden
van aansprakelijkheid dat een slachtoffer geniet dat lijdt aan een op de Belgische lijst
opgenomen ziekte en werd blootgesteld aan het beroepsrisico van de voornoemde
ziekte (lijst van de sectoren). Dat is ontegensprekelijk het sterke punt van het
Belgische systeem.
In andere landen, daarentegen, met name in Duitsland, moet het slachtoffer het
bewijs leveren van de band tussen de aandoening en de beroepsactiviteit of, zoals in
Frankrijk, voldoen aan zeer strenge voorwaarden, die zijn opgenomen in tabellen.
Het Franse tabellensysteem is immers een lijst met driedubbele ingang, ziekte –
blootstelling – termijn van tenlasteneming. Dit strikt omkaderde en formalistische
systeem werd afgeschaft bij de afkondiging van de wet van 1963, die de schadeloos-
stelling van beroepsziekten werkelijk heeft ingevoerd in België.

(13) Het gemiddelde, exclusief Griekenland, is 180.
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Het Belgische systeem, dat in het begin van de eeuw werd gekopieerd van het Fran-
se systeem, heeft zo zijn voorloper overtroffen door het systeem met dubbele
ingang ziekte-blootstelling af te schaffen en te vervangen door twee lijsten, een met
de beroepsziekten, en een andere met de sectoren die louter dienst doen inzake het
vermoeden, dus bij het onderzoek van de dossiers en niet als toekenningsvoorwaar-
den.
Het zwakke punt van het Belgische systeem is daarentegen de zeer lange onder-
zoeksduur van de aanvragen : 12 maanden in de praktijk, tegenover 3, eventueel 6
maanden maximum in Frankrijk met het Franse kenmerk dat bij gebrek aan beslis-
sing binnen deze termijn, de ziekte erkend wordt.

4.3. OP HET VLAK VAN DE AAN HET SLACHTOFFER UITBETAALDE UITKERINGEN
Net als Frankrijk, waarop ons systeem voor vergoeding van het beroepsrisico

gebaseerd werd in het begin van de 20ste eeuw, krijgen in België de slachtoffers
een vergoeding - dat wil zeggen « schadeloosstelling » - voor het verlies van beroeps-
capaciteit geleden door de hinder veroorzaakt door het werk, en niet voor de ver-
mindering van het verdienvermogen.
Daarom is, hoe miniem de arbeidsongeschiktheid ook, zelfs 1%, zelfs zonder loon-
verlies, de uitkering altijd verschuldigd aan het slachtoffer. De forfaitaire schadeloos-
stelling (dat wil zeggen, beperkt in verhouding tot wat verschuldigd zou zijn voor
burgerlijke aansprakelijkheid) is gekoppeld aan het begrip beroepsrisico. Het ene
kan niet zonder het andere.

Daarentegen lijdt, in vergelijking tot andere landen, de door België verstrekte uit-
kering onder het in aanmerking nemen van een laag loonplafond, dat door een
groot deel van onze werknemers ruimschoots overschreden wordt en onder ongun-
stige toekenningsregels (afhoudingen voor sociale zekerheid, belastingen en diverse
andere beperkingen).

5. WAAR WORDT EEN MIGRERENDE WERKNEMER HET BEST VERGOED VOOR EEN
ZIEKTE OPGELOPEN INGEVOLGE HET WERK IN EUROPA ?

Twee belangrijke beroepsziekten domineren in de Europese Unie : de spier- en
botletsels (SBL) en gehoorstoornissen. Periarticulaire aandoeningen in verband met
werkhandelingen en -houdingen en slijtage van de gewrichten, meer bepaald inge-
volge intensief repetitief werk, vormen een zeer groot deel van de beroepsziekten.
Daarbij moeten we nog de aandoeningen voegen aan de lumbale wervelkolom en
ischias ingevolge trillingen of zware manuele hantering die niet overal erkend wor-
den. De Europese werknemers die aan deze aandoeningen lijden, ontvangen niet
dezelfde schadeloosstelling, omdat de juridische grondslag voortvloeit uit de sociale
geschiedenis van de staten. In België is het omdat de werknemer verplicht is alle
gevaarlijke en hinderlijke arbeidsomstandigheden te aanvaarden, opgelegd door zijn
toestand van ondergeschiktheid aan zijn werkgever, dat hij recht heeft op een forfai-
taire vergoeding, zonder evenwel een volledige schadeloosstelling te kunnen eisen.
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Het is ongetwijfeld een teer punt om op de vraag van deze titel te antwoorden.
Het antwoord is noodzakelijkerwijs verschillend al naargelang het uitgangspunt dat
we innemen. Bovendien krijgen de slachtoffers in sommige landen aanvullende uit-
keringen van andere instellingen.

Als we kijken naar de aandoening waar het slachtoffer aan lijdt, verleent België,
met een uitgebreide lijst beroepsziekten gepaard met een lijst sectoren die een
onweerlegbaar vermoeden vastleggen, een goede bescherming aan beroepszieken.
Duitsland en Oostenrijk, daarentegen, zonder vermoedenssysteem, vertonen een
veel minder voordelige situatie voor de werknemers die het slachtoffer zijn van een
beroepsziekte.
Anderzijds zou men in Denemarken kunnen geloven dat het systeem zonder lijst het
beste werkt, maar de studie biedt geen informatie over de toestand van de Deense
lijst.

Als we kijken naar de vereiste minimale arbeidsongeschiktheidsgraad is de
situatie gunstig in 6 landen, waaronder met name België, Frankrijk, Luxemburg
en Portugal, en ongunstig in Oostenrijk en Duitsland, met een minimumpercenta-
ge van 20%, in Griekenland van 25% (en een globale ongeschiktheid van 50%) en in
Spanje van 33%.  Het begrip « ongeschiktheid » (economische, fysiologische,
arbeids-…..) verschilt echter van land tot land.

TABEL 4  : VEREISTE MINIMALE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSGRAAD

LAND VEREISTE MINIMUMGRAAD

6 landen België 1
Frankrijk 1
Luxemburg 1
Portugal 1
Zwitserland 5
Denemarken 5

2 landen Finland 10
Italië 11

3 landen Oostenrijk 20
Duitsland 20
Griekenland Afzonderlijk geval

Spanje 33 voor de renten

Als we kijken naar de mogelijkheid tot toekenning van een kapitaal, is het in
Frankrijk en Luxemburg voor blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
(BGA) van minder dan 10%, in Finland voor BGA van 10 tot 20%, in Portugal voor
BGA van minder dan 30% en  in Spanje voor de arbeidsongeschiktheid van minder
dan 33%.
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TABEL 5  : SCHADELOOSSTELLING UITBETAALD IN KAPITAAL ?

LAND VOOR RENTEN VAN

Frankrijk - 10 % BGA
Luxemburg - 10 %
Finland van 10 tot 20 %
Portugal - 30 %
Spanje - 33 %

Oostenrijk
België
Griekenland Geen kapitaal
Italië (maar project in ontwikkeling)
Zweden

Duitsland Afzonderlijk geval

Als we kijken naar het maximumpercentage van het basisloon waar alle
gerechtigden samen in geval van overlijden recht op hebben, zijn het de landen van
het Zuiden die met 100% van het loon van het slachtoffer het vrijgevigst zijn.

TABEL 6  : MAXIMUMPERCENTAGE VAN HET BASISLOON VAN HET SLACHTOFFER VOOR ALLE
RECHTHEBBENDEN SAMEN

% van het loon LAND

Spanje
100 % Griekenland

Italië

Finland
85 % Frankrijk

Luxemburg

80 % Duitsland

75 % België (loonplafond)

70 % Denemarken
Zwitserland 

66 % Oostenrijk (loonplafond)

Afzonderlijk geval Zweden
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Als we kijken naar de de rentes waarop de slachtoffers recht hebben, is de
situatie nog complexer. De berekeningsbasissen voor de rente variëren sterk van
land tot land.
De theoretisch ongunstigste situatie blijkt wel degelijk die van België, waar de uitke-
ring wordt berekend op een loonplafond en onderworpen is aan een dubbele afhou-
ding voor sociale zekerheid en belastingen, en een andere - omvangrijke - afhouding
voor het pensioen.

TABEL 7  : AFHOUDINGEN OP RENTEN VOOR BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHJIKTHEID

Voor sociale bijdragen
België : 13,07 % het enige land

Voor belastingen
België (wijziging aan de gang)
Denemarken op de blijvende arbeidsongeschiktheid + 50 %, niet op
Spanje de kapitalen volgens het bedrag, niet op de kapitalen
Griekenland JA
Zweden JA

Zwitserland JA

Duitsland NEEN

Oostenrijk NEEN

Finland NEEN

Frankrijk NEEN

Italië NEEN

Luxemburg NEEN

Portugal NEEN

In de praktijk vergoedt Italië de ernstige gevallen het volledigst. Lichte gevallen wor-
den daarentegen niet vergoed in Italië, Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken
en Griekenland, terwijl dat wel het geval is in Portugal, Frankrijk, Spanje, Luxem-
burg, Finland, België en Zwitserland.
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6. CONCLUSIES

Het onderzoek naar de beroepsziekten in Europa, gevoerd door Eurogip op vraag
van de CNAMTS met de steun van een groep experts gevormd binnen het Europees
forum van de AO- en BZ-verzekering werpt, zonder de vastgestelde verschillen volle-
dig te verklaren, ontegensprekelijk een interessant licht op de beschreven praktij-
ken. De verzamelde gegevens tonen diverse factoren aan die de slachtoffers kunnen
aanmoedigen of daarentegen ontmoedigen om de erkenning te vragen van het
beroepskarakter van de ziekte waaraan zij lijden.

De studie heeft betrekking op de periode 1990-1998. Zij heeft een daling aange-
toond van de aangiftes en erkenningen van beroepsziekten, maar sommige lidstaten
hebben reeds een verergering van de beroepsziekten vastgesteld in 1999 die
verband zou houden met een opleving van de economische activiteit. Anderen
zijn dan weer van mening dat deze ommekeer te wijten zou zijn aan een vooruit-
gang van de rechtspraak die de ziekten zichtbaarder maakt. Dat is misschien
het geval met periarticulaire aandoeningen, maar niet met aandoeningen ingevolge
morele pesterijen, stress, …. vermits de werknemers daar weinig over spreken.

De vraag naar de onderaangifte van beroepsziekten werd verschillende malen
aangehaald in het kader van de studie.

Verschillende belangrijke factoren belemmeren het vermogen van de aangiftesys-
temen voor beroepsziekten om hun werk te doen. Eerst en vooral is het bepalen
van de oorzaak van de ziekte de conditio sine qua non van de aangifte van beroeps-
ziekten. Nu hebben de geneesheren vaak niet de nodige opleiding om te vermoeden
dat het werk aan de oorsprong van de ziekte ligt. Daarbij komt naar alle waarschijn-
lijkheid het probleem voor de geneesheren om een diagnose te stellen van beroeps-
ziekten die een lange latentieperiode hebben. Zij ondervragen hun patiënten niet
systematisch over hun beroepsverleden.
Al deze obstakels zorgen ervoor dat we een aangifte van beroepsziekten bij de ver-
goedingsregelingen zien die kleiner is dan de werkelijkheid.

Al zeer snel is de experts gebleken dat het nodig was meer te weten te komen
over dit onderwerp. Er werd ook een proef gelanceerd, waaruit volgt dat verschil-
lende denkpistes mogelijk zijn om deze problematiek uit te diepen. Het zou bijvoor-
beeld interessant zijn een overzicht te maken van de werken die aan de gang zijn in
de verschillende lidstaten rond het onderwerp van de onderaangifte van beroeps-
ziekten. Vervolgens zouden we, op basis van de verzamelde informatie, concrete
voorstellen kunnen formuleren om het fenomeen in te perken. In die zin was de
groep van mening dat een studie over de onderaangifte van beroepskankers
gestart moest worden (ondanks alle moeilijkheden met het onderzoek) teneinde alle
actoren op het terrein beter te informeren. Dit zal misschien het vervolg van deze
studie zijn.

392



EEN GROOTSCHALIG ONDERZOEK : « DE BEROEPSZIEKTEN IN EUROPA » ...

De studie die werd uitgevoerd door het Europese forum voor de AO-BZ-verzekering
toont hoe belangrijk het is de toestand van de vraag naar schadeloosstelling van
beroepsziekten op Europees niveau meer bekendheid te geven. De wetgeving ver-
schilt, maar niet zo sterk als in het algemeen gedacht wordt.

Het is dus een doorlichting die iedere lidstaat in staat stelt zijn eigen systeem te ana-
lyseren, er de sterke en zwakke punten uit te halen, ten voordele van de positieve
aspecten van de ander. Zo dient de studie ontegensprekelijk als referentie om de
sociale bescherming te verbeteren die is verschuldigd aan de werknemers die wor-
den blootgesteld aan hinder op hun arbeidsplaats.

(Vertaling)
__________
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DE EURO : EEN INSTRUMENT TEN DIENSTE
VAN DE WERKGELEGENHEID ?
EEN OVERZICHT VAN DE
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONELE
STANDPUNTEN 1975-1998 (1)

DOOR DAVID AUBIN
Onderzoeker aan de UCL, Association universitaire de Recherche sur l’Action publique (AURAP)

1. INLEIDING

Op 1 januari 1999 is, met de lancering van de euro, de Economische en Monetaire
Unie (EMU) zonder vlaggen en wimpels haar derde fase ingegaan (2). Deze histori-
sche stap werd overschaduwd door het terugkerende probleem van de werkloos-
heid, die vandaag meer dan 18 miljoen mensen binnen de Europese Unie treft. Na
twintig jaar verklaringen en actieprogramma's, is de situatie amper verbeterd.
Bovendien werden, in tegenstelling tot bij de lancering van het programma voor
een interne markt in 1985, de verwachte voordelen van de EMU slechts in geringe
mate aangeroerd en zijn de banden tussen de eenheidsmunt en de werkgelegenheid
vaag gebleven in de politieke toespraken. Welke banden, denkbeeldig of reëel, kun-
nen deze twee onderwerpen aan elkaar koppelen? De munt is een politiek instru-
ment. Het monetair beleid maakt integraal deel uit van het economische beleid. Het
regelt de economische activiteit en beïnvloedt de herverdeling van de inkomens.
Bovendien is iedere burger betrokken partij bij de beslissingen die op monetair vlak
genomen worden op Europees niveau. Nu blijkt de EMU, zoals wij ze vandaag ken-
nen, een groot aantal politieke kwesties te negeren onder de dekmantel van de ver-
plichte monetaire stabiliteit.

(1) De auteur wenst inzonderheid Corinne Gobin te bedanken voor de (lange) discussies tijdens gans
dit onderzoek en voor de tijd dat zij aan het nalezen heeft besteed. Hij bedankt tevens Pierre Wathe-
let voor zijn commentaar. Corinne Gobin is gekwalificeerd onderzoekster bij het NFWO; zij is aan de
ULB verbonden. Pierre Wathelet is ereprofessor van de ULB (IEE) en voormalig divisiehoofd bij de
CEG.
(2) De Economische en Monetaire Unie werd gestart in drie duidelijk omschreven etappes, volgens
een precieze kalender : de eerste fase ging van start op 1 juli 1990, met de doelstelling het economi-
sche beleid te coördineren; de tweede begon op 1 januari 1994, met als doel economische conver-
gentie, volgens criteria vastgesteld via een verdrag; de derde fase is ingegaan op 1 januari 1999 met
de onherroepelijke vaststelling van de wisselkoersen en het ontstaan van een eenheidsmunt.
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Dit werk vloeit voort uit een vaststelling : de woordenschat die gebruikt wordt in de
communautaire documenten van de vijf afgelopen jaren, wordt systematisch overge-
nomen van de ene tekst op de andere, in het bijzonder wanneer er sprake is van
werkloosheid en monetair beleid, en de conclusies zijn identiek. Wij hebben willen
kijken vanaf welk ogenblik een dergelijke taal gebruikt werd. Stukje bij beetje zijn
wij teruggegaan tot het plan-Werner en zijn wij erin geslaagd de herkomst van het
communautaire discours te identificeren in 1979. Wij stellen voor om, met als uit-
gangspunt van de analyse een vergelijking tussen het rapport-Werner en het rap-
port-Delors, de evolutie te beschrijven van de opname van de werkloosheid in de
communautaire verklaringen in de voorbije twintig jaar.  

Ons analysekader is beperkt tot de conclusies van de Europese Raden sinds 1975,
samen met, ter verduidelijking, de rapporten Werner uit 1970 en Delors uit 1989
over de Economische en Monetaire Unie, de witboeken uit 1985 over de voltooiing
van de interne markt, en uit 1993 over groei, concurrentievermogen en werkgele-
genheid, het verdrag van Rome, de Europese Akte, het verdrag van Maastricht, en
het verdrag van Amsterdam. In elk van deze documenten hebben wij alle elementen
genoteerd die ons in staat stellen op gemeenschappelijk niveau een koppeling te
identificeren tussen het gevoerde economische beleid en het werkgelegenheidsbe-
leid.

2. VAN HET PLAN-WERNER TOT HET PLAN-DELORS : EEN OMMEKEER VAN DE VOOR
DE EMU VASTGELEGDE PRIORITEITEN.

Het rapport-Werner (3) uit 1970 en het rapport-Delors uit 1989 (4) zijn beide gewijd
aan de oprichting van een Economische en Monetaire Unie. Nochtans zijn er grote
inhoudelijke verschillen tussen de doelstellingen die deze twee plannen beogen. Als

(3) Dit rapport, dat werd ingediend in oktober 1970, vloeit voort uit de werkzaamheden van een
comité dat samenkwam binnen de Ministerraad, onder leiding van Pierre Werner, toenmalig Eerste
Minister van Luxemburg, en bestond uit de voorzitters van de verschillende comités van de Gemeen-
schap met een economische en budgettaire opdracht. Het stelde, na de top van Den Haag op 1 en 2
december 1969, een plan in etappes voor de oprichting van een economische en monetaire unie
voor, dat toeliet het ontluikende onevenwicht van het internationale economische stelsel het hoofd
te bieden. Raad van de Europese Gemeenschappen, Verslag aan de Raad en aan de Commissie
betreffende de verwezenlijking in etappes van de Economische en Monetaire Unie in de Gemeen-
schap : “Rapport Werner” (definitieve tekst), Suppl. bij Bull. 11 - 1970 van de EG, Luxemburg, EUR-
OP, 31 pp.
(4) Het Rapport over de economische en monetaire unie in de Europese Gemeenschap, dat werd
besteld tijdens de Europese Raad van Hannover op 27 en 28 juni 1988 bij een comité onder leiding
van Jacques Delors, destijds voorzitter van de Europese Commissie, werd voorgelegd in april 1989 en
werd besproken op de Europese Raad van Madrid van 26 en 27 juni 1989, maakt de kwestie van de
Economische en Monetaire Unie opnieuw actueel en verduidelijkt de drie etappes ervan. Dit studie-
comité bestaat uit de gouverneurs van de centrale banken van de lidstaten ten persoonlijken titel, de
voorzitter van de Commissie, een andere commissaris en drie vooraanstaande figuren, universiteits-
professoren of financiële verantwoordelijken. Originele versie in het Engels, Committee for the Study
of Economic and Monetary Union, 1989, Report on Economic and Monetary Union, Luxemburg,
EUR-OP, 240 pp.
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inleidende opmerking wijzen wij erop dat de professionele herkomst van de perso-
nen die in deze twee comités zetelen, sterk verschilt. Terwijl het comité-Werner
bestaat uit de voorzitters van de verschillende comités met economische en budget-
taire bevoegdheid (5), bestaat het comité-Delors voornamelijk uit de gouverneurs
van de centrale banken van de lidstaten (6). Dit verschil heeft een invloed op de
inhoud van beide rapporten : de conclusies van het rapport-Werner zijn meer
gericht op het economische beleid, en de oververtegenwoordiging van het financië-
le domein binnen het comité-Delors geeft het rapport een zeer monetaire inslag.

2.1. TWEE UITEENLOPENDE OPVATTINGEN VAN HET ECONOMISCHE BELEID
Terwijl het rapport-Werner van de EMU een instrument wil maken om het financië-
le domein te controleren en de economische conjunctuur te beheersen, legt het
rapport-Delors zich toe op monetaire stabiliteit. 

2.1.1. Van de bezorgdheid om de conjunctuur tot het gebod van de stabiliteit.
Inzake economisch en budgettair beleid staat het rapport-Delors voor een minimalis-
tische en gedecentraliseerde visie op economische interventie. Het rapport-Werner
maakt daarentegen van de economische interventie een prioritaire kwestie en
bespreekt ze in detail.
In 1970 wordt het project van de EMU uitgewerkt als reactie op het verlies aan con-
trole van de monetaire overheden in de staten ten opzichte van de financiële wereld
(7). Het rapport stelt vast dat “de autonomie van de nationale conjunctuurpolitiek
verzwakt is”, een verlies dat “niet werd gecompenseerd door de totstandkoming
van een communautair beleid” (8). De EMU is het middel om de nieuwe markt-

(5) Werner P., 1971, Vers l’union économique et monétaire, Lausanne, Centre de recherches
européennes, p. 19.
(6) De ledenlijst is : Jacques Delors (voorzitter), Karl-Otto Pöhl (Bundesbank), Frans Andriessen,
Miguel Boyer (voorzitter van de Banco exterior de España), Demitrius J. Chalikias, Carlo Azeglio
Ciampi, Maurice F. Doyle, Willem F. Duisemberg, Jean Godeaux, Erik Hoffmeyer, Pierre Jaans,
Alexandre Lamfalussy (directeur-generaal van de Banque des Règlements internationaux en professor
economie te Louvain-La-Neuve), Jacques de Larosière, Robert Leigh-Pemberton, Mariano Rubio, José
A. V. Tavares Moreira, Niels Thygesen (professor economie te Kopenhagen).
(7) Er zijn reeds verregaande veranderingen aan de gang in het internationaal monetair stelsel (IMS).
Ten eerste is Pierre Werner verontrust door het feit dat “in een wereld van converteerbare munten,
kapitaalbewegingen in grote mate ontsnappen aan de monetaire overheden, wiens actieautono-
mie ernstig beperkt wordt door de speculatieve bewegingen”. Vervolgens toont hij aan dat de Zes
de werking van het IMS aanvechten (monetaire rol van het goud, betalingsbalans van de Verenigde
Staten, verdwijnen van het pond sterling, ontstaan van de speciale trekkingsrechten bij het IMF). Tot
slot stelt hij de opkomst vast van de markt van de eurodollar en de euro-deviezen. De massa beschik-
baar kapitaal op deze markt is dan 40 miljard dollar (USD). “Een internationale kapitaalmarkt was
geboren, die de nationale monetaire overheden in ruime mate ontglipte, en enigszins de voorlo-
per was van de kapitaalmarkt die de Europeanen vurig verlangden. Nu zijn deze kapitalen voor
het overgrote deel van Europese afkomst. [...] Waarom zou mettertijd de gemene deler geen Euro-
pese munteenheid zijn, al was het dan louter rekenkundig?”, in Werner P., op. cit., pp. 17-18.
(8)Raad van de Europese Gemeenschappen, Verslag aan de Raad en aan de Commissie betreffende
de verwezenlijking in etappes van de Economische en Monetaire Unie in de Gemeenschap : “Rap-
port Werner” (definitieve tekst), Suppl. bij Bull. 11 - 1970 van de EG, Luxemburg, EUR-OP, p. 8.
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voorwaarden te controleren waarin de ondernemingen van de Gemeenschap reeds
evolueren (9). Haar doelstelling is “een zone te scheppen waarbinnen goederen en
diensten, personen en kapitaal zich vrij en zonder concurrentievervalsingen
bewegen, zulks met vermijding van structurele of regionale onevenwichtigheden”
(10). Het rapport vermeld dat de Economische en Monetaire Unie het mogelijk zal
maken dat “zowel een bevredigende groei als een hoog werkgelegenheidsniveau
en stabiliteit worden bereikt” (11). Zo is de Economische en Monetaire Unie vol-
gens het rapport-Werner geen doel op zich.
Het centrale element in het rapport-Werner is de harmonisering van het economi-
sche beleid, dat gezien wordt als de som van het conjunctuurbeleid en het begro-
tingsbeleid. Ten eerste moeten de hoofdlijnen van het conjunctuurbeleid worden
bepaald op het niveau van de gemeenschap. Jaarlijks worden “normatieve econo-
mische budgetten” opgesteld “om de voorwaarden voor het beïnvloeden van het
totale aanbod en de totale vraag te beoordelen en vast te stellen” (12). De begro-
tingsmarges van iedere lidstaat worden bepaald in functie van de structurele en con-
juncturele toestand van ieder land. “De belangrijkste factor ligt besloten in de
bepaling van de variatie van de omvang van de begroting, de grootte van het
saldo en in de wijze van financiering van het tekort of van de aanwending van
eventuele overschotten” (13). Een informatie- en coördinatiemechanisme maakt het
mogelijk een wederzijds toezicht op de lidstaten te organiseren dat onmisbaar blijkt
bij gebrek aan een federale begroting (14). Op termijn wil het conjunctuurbeleid
“een communautair optimum bereiken, dat niet per se een naast elkaar plaatsen
van de nationale optima behoeft te zijn” (15), dat wil zeggen een vorm van alge-
meen communautair belang, dat het individuele belang van de lidstaten overstijgt.
Vervolgens beveelt het comité-Werner de coördinatie en harmonisatie van het
begrotingsbeleid aan. Het wil kwantitatieve richtlijnen vaststellen “voor de voor-
naamste onderdelen van de openbare begrotingen, met name de totale ontvang-
sten en uitgaven, de verdeling van deze laatste over investeringen en consumptie,
de grootte van eventuele tekorten en overschotten” evenals voor de “financiering
van tekorten of de besteding der overschotten” (16). Vanuit kwalitatief standpunt
worden de belastingdruk en het gewicht van de openbare uitgaven geëvalueerd, als-
mede hun effect op de totale binnenlandse vraag en op de monetaire stabiliteit. Ook
de instrumenten van het economische beleid worden geleidelijk geharmoniseerd.
Tot slot wordt de EMU geleid door een “centrum voor de besluitvorming inzake
het economisch beleid” (17). Hoewel de positie in het institutionele apparaat van de

(9) Ibid., p. 9.
(10) Ibid., p. 10.
(11) Ibid., p. 10.
(12) Ibid., p. 11.
(13) Ibid., p. 11.
(14) “De coördinatie van het economische beleid der lidstaten dient te berusten op ten minste drie
diepgaande jaarlijkse onderzoeken van de economische situatie in de Gemeenschap waardoor tot
gemeenschappelijk vastgestelde beleidslijnen kan worden gekomen”, in Raad van de Europese
Gemeenschappen, op. cit., p. 17.
(15) Ibid., p. 27.
(16) Ibid., p. 20.
(17) Ibid., p. 13.
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Gemeenschap en de samenstelling van dit centrum niet vastgelegd worden, krijgen
we inlichtingen over de aard van de bevoegdheden ervan. Het “dient zelfstandig,
geleid door het belang van de Gemeenschap, een beslissende invloed uit te oefe-
nen op het algemene economische beleid der Gemeenschap”. Dit centrum voor de
besluitvorming is ook verantwoordelijk voor de “overige onderdelen van het eco-
nomische en sociale beleid” die aan de Gemeenschap worden overgedragen, met
inbegrip van wijzigingen in de pariteit van de gemeenschappelijke geldeenheid. 
Ter vergelijking, het rapport-Delors geeft de voorkeur aan een veel minder volunta-
ristische aanpak, die steunt op het vrijwaren van de monetaire stabiliteit. Al moedigt
het, in navolging van het plan-Werner, de gelijktijdige ontwikkeling van de econo-
mische unie en de monetaire Unie aan (18), toch blijft de eerste steken in een
embryonale fase. De autonomie in de economische besluitvorming krijgt immers de
voorkeur. “Many developments in macroeconomic conditions would continue to
be determined by factors and decisions operating at the national or local level.
[...] Apart from the system of binding rules governing the size and the financing
of national budget deficits, decisions on the main components of public policy in
such areas as internal and external security, justice, social security, education,
and hence on the level and composition of government spending, as well as many
revenue measures, would remain the preserve of Member States even at the final
stage of economic and monetary union” (19). Uit dit principe vloeit de invoering
voort van soepele coördinatieprocedures afkomstig van een mengeling dwingende
en discretionaire regels. Vooreerst scheppen de globale richtsnoeren voor het eco-
nomisch beleid (GREB), die worden uitgetekend door de Raad, een gemeenschap-
pelijk kader voor het begrotingsbeleid op middellange termijn (20) op basis van een
gezamenlijke evaluatie van de economische ontwikkelingen (21). Zij zijn niet dwin-
gend en worden op gedecentraliseerde wijze ten uitvoer gebracht. Vervolgens ver-
eist het voeren van een policy mix (22), gelijklopend met de GREB, het bepalen van
dwingende regels op begrotingsvlak : “effective upper limits on budget deficits of
individual member countries; exclusion to access to direct central bank credit
and other forms of monetary financing; limits on borrowing in non-Community
currencies; the definition of the overal stance of fiscal policy over the medium
term, including the size and financing of the aggregate budgetary balance, com-
prising both the national and the Community positions” (23). Deze regels, die
integraal zijn overgenomen in het verdrag van Maastricht, annuleren iedere moge-
lijkheid om de openbare middelen te gebruiken op contracyclische wijze, dat wil
zeggen om de economie te stimuleren wanneer het groeitempo vertraagt. Daardoor

(18) Originele versie in het Engels, Committee for the Study of Economic and Monetary Union, 1989,
Report on Economic and Monetary Union, Luxemburg, EUR-OP, p. 18.
(19) Ibid., p. 23.
(20) Ibid., p. 28.
(21) Ibid., p. 24.
(22) “Moreover, the arrangements in the budgetary field should enable the Community to conduct
a coherent mix of fiscal and monetary policies”, Committee for the Study of Economic and Moneta-
ry Union, op. cit., p. 25.
(23) Ibid., p. 28.
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neemt de economische unie zoals bedacht door het comité-Delors afstand van het
begrip conjunctuurbeleid, vermijdt ze een supranationaal karakter voor het voeren
van het begrotingsbeleid, en compenseert ze deze lacune door een geheel aan dwin-
gende regels, die tot gevolg hebben dat de manoeuvreerruimte van de lidstaten in
een geglobaliseerde context nog verder verkleind wordt. De logica van de EMU in
dit rapport is op ieder ogenblik te voorkomen dat de monetaire stabiliteit aangetast
wordt.

2.1.2. Het monetaire beleid komt op de voorgrond te staan.
Het fundamentele verschil tussen het rapport-Werner en het rapport-Delors ligt in
de rol die in de EMU is weggelegd voor het monetaire beleid. Terwijl het eerste rap-
port het monetaire beleid beschouwt als een economisch regelinstrument als alle
andere, speelt het de centrale rol in de EMU van het tweede rapport.
Eerst en vooral benadrukt het rapport-Werner het feit dat “de ontwikkeling van de
monetaire eenwording zal moeten worden afgestemd op de voortschrijdende con-
vergentie en tenslotte de eenmaking van het economische beleid” (24). De monetai-
re unie “impliceert de volledige en onherroepelijke interne convertibiliteit van de
valuta's, opheffing van de marges waarbinnen de koersen kunnen schommelen,
definitieve vaststelling van de pariteitsverhoudingen en volledige liberalisering
van het kapitaalverkeer” (25). De centralisering van de belangrijkste beslissingen
(26) en de geleidelijke harmonisering van de instrumenten van het monetair beleid
worden onmisbaar bevonden. De monetaire unie steunt, net als de economische
unie, op een specifieke instelling : het communautaire systeem van centrale banken
(CSCB). Deze instelling, geïnspireerd op het Amerikaanse “Federal Reserve System”,
“dient de bevoegdheid te hebben om, aan de hand van de eisen der economische
situatie, besluiten van intern monetair beleid te nemen ten aanzien van de liquidi-
teit, de rentevoet en de verstrekking van leningen aan overheid en particulie-
ren”(27). De doelstelling die het CSCB nastreeft is niet a priori een keuze te maken
tussen inflatie en werkloosheid. Voor de goede werking van de EMU, bekommert het
comité-Werner zich om de noodzaak dat het CSCB en het centrum voor de besluitvor-
ming inzake het economisch beleid dezelfde doelstellingen nastreven (28). 
Twintig jaar later neemt het comité-Delors het schema van het plan-Werner op
monetair vlak over (29). Terwijl de structuur dezelfde is, verschilt het mandaat van
het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) van dat van zijn voorganger. “The

(24) Raad van de Europese Gemeenschappen, op. cit., p. 15.
(25) Ibid., p. 10.
(26) Dit betreft bijvoorbeeld de liquiditeit, de rentevoeten, de interventies op de deviezenmarkt, het
beheer van de reserves en de vaststelling van de muntpariteiten ten opzichte van de buitenwereld.
Ibid., p. 11.
(27) Ibid., p. 14.
(28) Ibid., p. 14.
(29) Hij geeft de drie voorwaarden aan die nodig zijn voor de monetaire unie : de verzekering van
een volledige en onherroepelijke converteerbaarheid van de valuta's; de algehele liberalisering van
de kapitaalbewegingen en de volledige integratie van de bank- en financiële systemen; de afschaffing
van de fluctuatiemarges en onherroepelijke vastlegging van de wisselkoerspariteiten. Committee for
the Study of Economic and Monetary Union, op. cit., pp. 18-19.
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System would be committed to the objective of price stability; subject to the fore-
going, the System should support the general economic policy set at the Commu-
nity level by the competent bodies [...]” (30). Bovendien is het ESCB, om een volle-
dige naleving van het mandaat te verzekeren, voorzien van het volgende statuut :
“Independence : the ESCB Council should be independent of instructions from
national governments and Community authorities” (31). Bijgevolg is de monetai-
re stabiliteit de referentiedoelstelling van het monetair beleid en vrijwaren de insti-
tutionele regelingen van de EMU haar op absolute wijze. Daarbij komt het gebrek
aan democratische controle op de activiteiten van de ESCB. De controle is immers
beperkt tot een jaarlijks debat in het Europees Parlement en de Raad, en het bezoek
van de voorzitter van de ESCB aan deze instellingen (32). Zo kent het comité-Delors
de ESCB de opdracht toe de monetaire stabiliteit te verzekeren, en beschermt het
zich dus tegen ieder risico op inflatiestijging, terwijl het comité-Werner zich toelegt
op een optimale regeling van de economie.

2.2. TWEE VISIES OP DE PLAATS VAN HET ECONOMISCH BELEID IN EEN GLOBALE
ECONOMISCHE CONTEXT
Het belangrijkste kenmerk dat de twee teksten van elkaar onderscheidt blijkt het poli-
tieke voluntarisme te zijn. Terwijl het plan-Werner zijn project een politieke visie
geeft door er de verdieping aan te koppelen van zowel de interne markt, met inbegrip
van een stevige sociale basis (33), als de democratische controlemiddelen, concreti-
seert het rapport-Delors de EMU rondom het thema van de monetaire stabiliteit.

2.2.1. Het comité-Werner past zijn project in in een globaal politiek kader
De wens van het comité-Werner is, door middel van de EMU, de versterking van de
politieke samenwerking mogelijk te maken. “De economische en monetaire unie
vormt derhalve een stimulans voor de ontwikkeling van de politieke unie, waar
zij op haar beurt op den duur niet buiten kan” (34). Het plan-Werner plaatst de
EMU immers centraal in de politieke organisatie van de EEG. Dit wordt weerspie-
geld door het verlangen de interne markt op te richten, het sociale beleid erin op te
nemen en de democratische mechanismen te vrijwaren.
Eerst en vooral moet de interne markt opgericht worden vanaf de eerste etappe van
de EMU. “De economische en monetaire unie zal het mogelijk maken een zone te
scheppen waarbinnen goederen en diensten, personen en kapitaal zich vrij en
zonder concurrentievervalsingen bewegen, zulks met vermijding van structurele
of regionale onevenwichtigheden” (35). Als een van de nuttige elementen voor dit 

(30) Ibid., pp. 25-26.
(31) Ibid., p. 26.
(32) Ibid., p. 26.
(33) Het comité-Werner betreurt onder andere het gebrek aan werkelijke vooruitgang “met betrek-
king tot de harmonisatie van de sociale politiek”, in Raad van de Europese Gemeenschappen, op.
cit., p.9.
(34) Ibid., p. 13.
(35) Ibid., p. 10.
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project, moet een inventaris opgemaakt worden van de steun en subsidies, met het
oog op harmonisatie. Deze maatregel zou de ontwikkeling van een gemeenschappe-
lijk regionaal en industrieel beleid tot gevolg hebben. De noodzaak van interregiona-
le transfers wordt benadrukt (36). Het financiële beleid moet eveneens voldoende
eengemaakt zijn om het evenwicht van het project te garanderen (37). Het omvat
de vrijmaking van de kapitaalbewegingen en de coördinatie van het beleid ten
opzichte van de financiële markten. Deze bezorgdheid biedt een antwoord op de
vaststelling dat zeer vluchtige en moeilijk controleerbare internationale kapitaal-
markten zijn ontstaan (38). Bovendien moet het belastingbeleid een grote rol spelen
in de EMU : “[...] zal tot een voldoende mate van belastingharmonisatie moeten
worden overgegaan, in het bijzonder ten aanzien van de belasting op de toege-
voegde waarde, de belastingen die het kapitaalverkeer kunnen beïnvloeden, en
bepaalde accijnzen” (39). Zo is de verdieping van de interne markt een fundamen-
tele doelstelling van de EMU.
Vervolgens uit het comité-Werner zijn sociale bekommernissen. Niet alleen de werk-
gelegenheid komt expliciet voor in de omschrijving van de doelstelling van de EMU,
maar het comité betreurt ook het gebrek aan werkelijke vooruitgang in de harmoni-
satie van de sociale politiek (40). Wij herinneren eraan dat de EMU zich “zowel een
bevredigende groei als een hoog werkgelegenheidsbeleid en stabiliteit” (41) tot
doel stelt. In dit opzicht voorziet het plan-Werner dat regelmatig projecties worden
opgesteld om de effecten van het monetaire beleid op de werkgelegenheid te evalu-
eren (42), dat de sociale partners systematisch “worden geraadpleegd vóór de uit-
werking en de toepassing van het communautaire beleid” (43) en dat “de inko-
mensontwikkeling in de afzonderlijke lidstaten met [hun] medewerking op
gemeenschapsniveau wordt gevolgd en besproken” (44). Ook de samenwerking op
het gebied van het regionale beleid en het structuurbeleid wordt in overweging
genomen (45). Op die manier plaatst het comité-Werner de vraag van de herverde-
ling van de rijkdom centraal in de omschrijving van het communautaire economi-
sche beleid. 

(36) “Het evenwicht binnen de Gemeenschap zal in dit stadium op dezelfde wijze als binnen een
nationaal gebied worden bereikt door de mobiliteit van de productiefactoren en door de financië-
le transfers van de particuliere en overheidssector”, ibid., p. 10.
(37) Ibid., pp. 11-12.
(38) Ibid., p. 9.
(39) Ibid., p. 12. Een aantal maatregelen is noodzakelijk : veralgemening van de BTW en toenadering
van de tarieven; onderlinge aanpassing van de tarieven voor de accijnzen die een invloed hebben op
het vrije verkeer; harmonisatie van de directe belastingen die rechtstreeks invloed kunnen hebben
op het kapitaalverkeer; harmonisatie van het fiscaal stelsel toegepast op inkomsten uit effecten met
een vaste opbrengst en op dividenden; en harmonisatie van de structuur der vennootschapsbelastin-
gen (ibid., p. 21-22).
(40) Ibid., p. 9.
(41) Ibid., p. 10.
(42) Ibid., p. 10-11.
(43) Merk op dat de raadpleging van de Europese Vakbondsconfederatie (EVC) vandaag de dag
beperkt blijft tot het sociale beleid. Cf. Gobin C., 1997, L’Europe syndicale, Brussel, Labor, 187 pp.
(44) Teneinde de cohesie van de EMU te verzekeren. Ibid., p. 12.
(45) Ibid., p. 26.
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Tot slot is de politieke oriëntatie van het project gericht op de verwezenlijking van
de supranationale bevoegdheden, met behoud van de democratische legitimiteit. De
omschrijving van het communautaire beleid moet streven naar de verwezenlijking
van een communautair optimum “dat niet per se een naast elkaar plaatsen van de
nationale optima behoeft te zijn” (46). We bemerken een zowel horizontale als
verticale herstructurering van de parlementaire bevoegdheden en de democratische
participatie. “Het centrum voor de besluitvorming inzake het economische beleid
zal politieke verantwoording verschuldigd zijn aan een Europees Parlement” (47)
met uitgebreide bevoegdheden en rechtstreekse verkiezing. Bovendien worden de
nationale parlementen betrokken bij de uitwerking van het communautaire econo-
mische beleid (48). Hoewel het rapport-Werner slechts een schets geeft van een
politieke organisatie, wil het de noodzaak aanbrengen de politieke organisatie van
de EEG te herdefiniëren op het ogenblik dat deze zich de voorrechten van soeve-
reiniteit toekent.
Het rapport-Delors, daarentegen, in een poging zijn project van de EMU te koppelen
aan een ruimer kader, ontwijkt de hierboven aangehaalde onderwerpen te snel uit
naam van de monetaire stabiliteit.

2.2.2. De monetaire stabiliteit centraal in het rapport-Delors
Volgens een andere ordening neemt het rapport-Delors vier elementen op in het
economische beleid : de interne markt, het concurrentiebeleid, de coördinatie van
het macro-economische beleid en het gemeenschappelijke regionale en structurele
beleid. Het Europese acquis is sterk veranderd ten opzichte van de context waarin
het plan-Werner het daglicht zag. Het programma tot voltooiing van de interne
markt, gebaseerd op het stimuleren van het bedrijfsleven en de verspreiding van het
vrije verkeer (49), is op goede weg. Volgens de officiële argumenten is het dit pro-
gramma dat welvaart en werkgelegenheid moet brengen. Overigens maakt de grote
vrijheid die de lidstaten gelaten wordt op het gebied van het economische beleid,
het mogelijk de sociale kwesties en de participatie in het EMU-project zelf niet te
behandelen.
In de context van de voltooiing van de interne markt wordt het gemeenschappelijke
beleid een middel om een doeltreffende grote markt te creëren door een kader van
stabiliteit op te richten, dat de financiële markten vertrouwen inboezemt, bij gebrek
aan controle erover (50). De verplichtingen die op het begrotingsbeleid wegen
voorkomen dat de markt het budgettaire onevenwicht van de lidstaten bestraft en

(46) Ibid., p. 26. Het comité-Werner wil op die manier het begrip algemeen belang introduceren op
gemeenschapsniveau, dat gezien wordt als een belang dat de som van de individuele belangen over-
stijgt. 
(47)Ibid., p. 14.
(48) Ibid., p. 19.
(49) “The removal of internal trade barriers within the Community should constitute a step
towards a more liberal trading system on a world wide scale”, Committee for the Study of Econo-
mic and Monetary Union, op. cit., p. 29.
(50) In het plan-Delors is er immers helemaal geen sprake meer van de middelen te scheppen om de
financiële markten te controleren. De verwachtingen van Pierre Werner over de kapitaalmarkten zijn
juist gebleken, zonder dat de lidstaten daarom gereageerd hebben.
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dus de monetaire stabiliteit in gevaar brengt. Het regionale beleid en structuurbeleid
hebben tot taak het ontstaan of de verergering te voorkomen van regionale of sec-
torale onevenwichten die de levensvatbaarheid van de EMU zouden kunnen scha-
den (51). Ten opzichte van de afschaffing van de nationale betalingsbalansen en de
wisselkoersinstrumenten zijn aanpassingsmechanismen voorzien om impulsieve
reacties van de financiële markten tegen te gaan (52). In tegenstelling tot inkomens-
herverdelingen, zal een actief beleid worden opgezet. “The principal objective of
regional policies should not be to subsidize incomes and simply offset inequalities
in standards of living, but to help to equalize production conditions through
investment programmes [...]” (53). Dit actieve beleid zal gepaard gaan met stimu-
lansen voor de mobiliteit van de productiefactoren, door de nadruk te leggen op
menselijk kapitaal en de flexibiliteit van de lonen (54), voornamelijk naar beneden
toe. Zo beveelt het rapport-Delors, in plaats van projecties te voorzien om de evolu-
tie van de lonen te evalueren, loonmatiging aan (55). Het doel van de loonmatiging
is, net als dat van een beleid met structurele doelgerichtheid, spanningen te voorko-
men in de eengemaakte economische ruimte, en in hoofdzaak inflatiespanningen.
Het rapport dat het comité-Delors voorlegde aan de Europese Raad is een document
dat technischer wil zijn dan het rapport-Werner. Het comité-Delors schetst geen
enorm overzicht van de implicaties van de Economische en Monetaire Unie. De
gevolgen voor de werkgelegenheid worden niet onderzocht en de kwestie van de
fiscaliteit wordt amper aangeroerd. Het belangrijkste begrip dat het verdedigt, tot
aan het obsessieve toe, is dat van de monetaire stabiliteit. 

Het rapport-Delors, waarin een geringere bereidheid tot integratie te merken valt
dan in het rapport-Werner, heeft, in zijn bijlagen, de zwakke punten en meerbe-
paald het gebrek aan realisme van het plan-Werner uiteengezet. “In retrospect, the
first plan for economic and monetary union looks somewhat abstract. It was
based on a political design, but was out of phase with the actual state of integra-
tion of the European economy of that time” (56). Het rapport-Werner voorzag
geen maatregelen bij gebrek aan een politieke consensus, het had een te optimisti-
sche visie van de doeltreffendheid van het economische beheer en vertoonde een
tekort aan dynamische elementen om de overgang van de ene etappe naar de ande-
re mogelijk te maken (57). We moeten echter opmerken dat het plan-Werner, dat

(51) Committee for the Study of Economic and Monetary Union, op. cit., p. 16.
(52) “None the less, [economic] imbalances, if left uncorrected, would manifest themselves as
regional desequilibria”. Ibid., p. 21.
(53) Ibid., p. 21. Het structuurbeleid op communautair niveau heeft voornamelijk betrekking op de
infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling van technologieën en het leefmilieu.
(54) “Wage flexibility and labour mobility are necessary to eliminate differences in competitive-
ness in different regions and countries of the Community”. Ibid., p. 23.
(55) “As regards wage formation and industrial relations, the autonomous negociating process
would need to be preserved, but efforts would have to be made to convince European manage-
ment and labour of the advantages of gearing wage policies largely to improvements in producti-
vity. Governments, for their part, would refrain from direct intervention in the wage and price
formation process”. Ibid., p. 24.
(56) Delors J., “Economic and monetary union and relaunching the construction of Europe”, in Com-
mittee for the study of economic and monetary union, op. cit. , p. 64.
(57) Baer G. D., Padoa-Schioppa T., “The Werner Report revisited”, in Committee for the study of
economic and monetary union, op. cit. , pp. 56-57.404
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meer was dan een snel vergeten project, werd goedgekeurd door de lidstaten, in
een princiepsakkoord uit maart 1971, dat de constructie van de EMU lanceerde
(58). Bij het lezen van beide teksten is het verschil tussen de na te streven doelstel-
lingen opvallend. Terwijl het oudere document spreekt over economische controle
en regelgeving, richt de latere tekst zich uitsluitend op de monetaire stabiliteit. De
omvang van de integratievoorstellen die voor de lidstaten aanvaardbaar waren, was
misschien minder groot in 1989. In dat geval is het de bereidheid van de lidstaten
zelf die is verzwakt inzake economische integratie. Nochtans ondergingen de lidsta-
ten, aangezien P. Werner reeds in 1970 gewag maakte van de noodzaak de destijds
ontluikende kapitaalmarkten te controleren, de druk hiervan wel degelijk sinds ver-
schillende jaren. Waarom hebben zij dan geen middelen willen scheppen om de
controle over deze markten terug te krijgen?

3. EVOLUTIE VAN DE PLAATS VAN DE WERKGELEGENHEID IN HET COMMUNAUTAIRE
ECONOMISCHE BELEID 

Als de kwestie van de werkgelegenheid slechts op marginale wijze voorkomt in het
rapport-Delors, terwijl ze volledig in rekening gebracht wordt bij het opstellen van
het communautaire economische beleid volgens het plan-Werner, is dat omdat er
een breuk is geweest in het Europese politieke gedachtengoed. Blijft de vraag wan-
neer, waarom en op welk niveau. Het plan-Werner voorziet de verwezenlijking van
een politiek kader dat het mogelijk maakt een economisch beleid te voeren op com-
munautair niveau. Het plan-Delors zal daarentegen een beslissende bijdrage leveren
tot de oprichting van een nauwgezet economisch beleid, dat zich toespitst op het
stimuleren van het aanbod, wat veel verder gaat dan een institutioneel kader dat toe-
laat het economische beleid uit te werken dat op communautair niveau gevoerd
moet worden. Het probleem is dat dit vooraf bepaalde beleid op nagenoeg grond-
wettelijke wijze zal worden vastgelegd door het verdrag van Maastricht. Bijgevolg
zullen, naast het feit dat zo afwijkende keuzes inzake economische oriëntering
ambtshalve uitgesloten zijn, de instrumenten ter bestrijding van de werkloosheid
niet anders kunnen dan zich te beperken tot structurele acties.   

(58) Het plan-Werner werd opnieuw in vraag gesteld vanaf de val van het Internationaal Monetair
Stelsel in augustus 1971. De zes lidstaten van de Gemeenschap waren van bij de aanvang verdeeld
over sommige aanbevelingen ervan. Nochtans zouden de mechanismen die erin aanbevolen werden
de Europeanen in staat gesteld hebben het nieuwe internationale systeem van vlottende koersen het
hoofd te bieden. Alleen zou de invoering ervan veel tijd gevergd hebben, en de lidstaten hebben op
korte termijn op individuele wijze gereageerd op de stijging van de Duitse Mark. De EMU is niette-
min een communautaire doelstelling gebleven tot aan de Europese Raad van Brussel (5-6.12.1977).
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3.1. DE POLITIEKE KEUZE OM HET AANBOD TE STIMULEREN
Zoals we gezien hebben maakt het rapport-Werner een koppeling tussen de econo-
mische integratie en de werkgelegenheid. Het verdwijnen van deze koppeling
komt, in de officiële communautaire toespraken, overeen met een ideologische
breuk die begint in maart 1979 (59). Op dat ogenblik wordt uitdrukkelijk de neoli-
berale (60) keuze gemaakt de ondernemingen aan te duiden als enige actoren van
de economische ontwikkeling. Het weerhouden schema, dat later werd beschreven
als een “verdienstelijke cirkel”, is het volgende : de stijging van de marges van de
ondernemingen stimuleert de productieve investeringen, die op hun beurt de werk-
gelegenheid doen toenemen, wat tot slot de groei verhoogt. De hoekstenen van dit
nieuwe gegeven zijn de strijd tegen de inflatie en de loonmatiging.  

3.1.1. De verplichte strijd tegen de inflatie
De doelstelling van de monetaire stabiliteit is reeds goed ingeburgerd in de commu-
nautaire teksten van de jaren 1970. Alleen was het toen nog altijd zaaks een keuze te
maken tussen enkele inflatiepunten en de werkloosheid. “Er moet een prioritair
belang gehecht worden aan het optreden tegen de inflatie en de werkloosheid
[...]” (61). In die tijd loopt het begrip monetaire stabiliteit niet vooruit op de oriënta-
tie die het economische beleid moet krijgen. Het stelt zich louter tegenover de
hyperinflatie en de monetaire wanorde die de maatschappij destabiliseren. 
Het is vanaf de Europese Raad van Parijs (12-13.3.1979) dat een nieuw discours
geleidelijk zijn intrede doet. De strijd tegen de inflatie wordt “het eerste doel van
het economische beleid van de lidstaten. Het is de onontbeerlijke voorwaarde
voor het leggen van grondslagen voor een stabiele en duurzame groei” (62). De
strijd tegen de werkloosheid verloopt voortaan via de vermindering van het inflatie-
percentage en het herstel van de activiteitsgraad (63). Het aanbod wordt gestimu-
leerd. Beetje bij beetje wordt het discours duidelijker in de conclusies van de Euro-
pese Raden (64). Er wordt een strikt monetair beleid aanbevolen, met als belangrijk-

(59) En dit zelfs voor de overwinning van Mevrouw Thatcher in de Britse algemene verkiezingen
(mei 1979).
(60) Het neoliberalisme is een ideologie, dat wil zeggen, volgens de auteur, een verzameling waarden
en overtuigingen, die voortvloeit uit de samensmelting van het economische liberalisme en het
monetarisme. Het geheel van de sociale betrekkingen moet geregeld worden door een markt waarin
de munt een instrument is dat het handelsverkeer vergemakkelijkt, en niet ook een middel om de
economische conjunctuur te regelen.
(61) Europese Raad van Den Haag (29-30.11.1976).
(62) Europese Raad van Parijs (12-13.3.1979).
(63) “…een vermindering van de inflatie is een belangrijk instrument ter bestrijding van de werk-
loosheid”, in Europese Raad van Luxemburg (27-28.4.1980).
(64) Van de Europese Raad van Maastricht (23-24.3.1981) tot aan de publicatie van het Witboek over
de voltooiing van de interne markt voor de Europese Raad van Milaan (29-30.6.1985).
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ste doel de rentevoeten te verminderen (65). Daartoe moeten een voorzichtig mone-
tair beleid en een gezond begrotingsbeleid gevoerd worden, de uitgaven ge-
heroriënteerd worden naar de productiesfeer en de openbare schulden onder con-
trole gehouden worden. Dit is het economische beleid dat vandaag de dag gevoerd
wordt.
Het Witboek uit 1993 over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid laat
toe een theoretische rechtvaardiging aan te tonen voor het bestrijdingsbeleid tegen
de inflatie dat wordt gevoerd op communautair niveau. Het verduidelijkt van te
voren : “Wondermiddelen bestaan niet” (66). De stabiliteit is noodzakelijk voor de
daling van de rentevoeten, die op hun beurt de toename van het investeringspeil
bevorderen. Volgens die lijn werpt het Witboek de EMU op als het macro-economi-
sche referentiekader om oplossingen voor de werkloosheid voor te bereiden (67).
De gekozen economische beleidsopties hoeven niet besproken te worden. “De
belangrijkste taak voor degenen die belast zijn met het macro-economisch beleid,
is het elimineren van de tegenstrijdigheden tussen beleidsdoelstellingen, waaron-
der de Gemeenschap [...] te lijden heeft gehad” (68). De monetaire stabiliteit moet
behouden blijven, dat wil zeggen dat het inflatieplafond is vastgesteld op 2-3% (69).
Met dat doel moet het begrotingsbeleid van de lidstaten voldoen aan twee doelstel-
lingen. De eerste is de schuld draagbaar te maken om de druk te verminderen die
een onevenwichting begrotingsbeleid uitoefent op het monetaire beleid. De tweede
is bijdragen tot de nodige groei van de nationale spaarquote. Zij beoogt het behoud
van de begrotingstekorten op 0-1 % van het BBP. Het is dus een “terughoudend
begrotingsbeleid” (70) dat het Witboek wil volgen. Dit beleid past in het streven
naar een snelle economische groei zonder oververhitting (71). Het middel om dit
doel te bereiken is tegelijkertijd een daling van de rentevoeten te veroorzaken en
investeringen aan te moedigen “zodat deze sneller groeien dan de consumptie”
(72). “Deze verhoudingsgewijs tragere reële toename van de consumptie is de 

(65) “De Gemeenschap is een wezenlijke verworvenheid en een onontbeerlijk instrument om de
gevolgen van de recessie te beperken en om, op een solide en stabiele basis, weer te komen tot een
blijvende economische groei en een bevredigend werkgelegenheidsniveau. De Europese Raad is
tot de slotsom gekomen dat, om dit doel te bereiken en het inflatiepeil terug te dringen, de voort-
zetting van een omzichtig monetair beleid, een gezond begrotingsbeheer en de heroriëntatie van
de overheidsuitgaven en particuliere bestedingen naar productieve investeringen de belangrijkste
elementen zijn” (Europese Raad van Maastricht, 23-24.3.1981). “[De Europese Raad heeft] erop
gewezen dat bij zeer hoge tekorten de rentetarieven ook hoog worden, waardoor elk streven naar
meer groei tot mislukken is gedoemd. Er zijn landen waar het tekort 14 of 15 % van het bruto
nationaal product beloopt. Dat is natuurlijk buitengewoon hoog en er werd gewezen op de gevol-
gen hiervan voor de rentetarieven en op het feit dat hoge rentetarieven de groei onmogelijk kun-
nen maken” (Europese Raad van Londen, 26-27.11.1981).
(66) Europese Commissie, 1994, Groei, Concurrentievermogen en Werkgelegenheid. Naar de 21ste
eeuw : wegen en uitdagingen, Witboek, EUR-OP, Luxemburg, p. 9.
(67) Ibid., p. 58.
(68) Ibid., p. 69.
(69) Ibid., p. 69.
(70) Ibid., p. 69.
(71) “Dit betekent dat de productiecapaciteit van de economie van de Gemeenschap uitgebreid
moet worden, met andere woorden dat de potentiële groei moet toenemen”, ibid., p. 65. 
(72) Ibid., p. 66. 
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prijs die de samenleving de komende jaren moet betalen om te zorgen voor een
meer rechtvaardige verdeling van de toegang tot betaalde werkgelegenheid en
om haar totale welvaart in de toekomst veilig te stellen” (73). De weerhouden
optie is de rentabiliteit van het kapitaal te verhogen, met name door aan te zetten
tot loonmatiging. Het is pas in tweede instantie dat de stijging van de rentabiliteit
van investeringen die door dit beleid wordt veroorzaakt “een verdeling van de pro-
ductiviteitsstijging over de factoren kapitaal en arbeid” (74) mogelijk zal maken.
Volgens dit schema wordt de monetaire striktheid bevestigd door het Witboek als
instrument in de strijd tegen de werkloosheid (75).
Terwijl de tendensen inzake bestrijding van de inflatie teruggaan tot de jaren 1970,
gebeurt de opname ervan als doelstellingen in de verdragen erg langzaam. In 1986
herinnert de Europese Akte, die de uitvoering van de interne markt verder uitwerkt
op liberale basis, er nog aan dat de doelstellingen van het economische beleid die
werden bepaald door het verdrag van Rome, op gelijkwaardig niveau, een hoge
tewerkstellingsgraad en stabiele prijzen zijn (76). De wijziging van deze doelstellin-
gen komt pas met het verdrag van Maastricht. De monetaire stabiliteit wordt de
overheersende doelstelling. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat het rap-
port-Delors nagenoeg integraal (77) werd overgezet, maar bevestigt ook een ten-
dens die reeds lang in de verklaringen van de Europese Raad voorkomt : “de priori-
taire taak van de monetaire instelling zal bestaan in het waarborgen van de sta-
biliteit van de prijzen” (78). De Europese Raad eist al vóór de onderhandelingen
over het toekomstige verdrag van Maastricht (79) een sterke en stabiele ecu. De
regels die de EMU omkaderen zijn duidelijk bepaald in de principes van het verdrag
van Maastricht (80). Het optreden van de lidstaten omvat “het voeren van één
monetair en wisselkoersbeleid, beide met als hoofddoel het handhaven van prijs-
stabiliteit en, onverminderd deze doelstelling, het ondersteunen van het algemene
economische beleid in de Gemeenschap, met inachtneming van het beginsel van
een open markteconomie met vrije mededinging” (81). Dit optreden “impliceert
de naleving van de volgende grondbeginselen : stabiele prijzen, gezonde over-
heidsfinanciën en monetaire condities en een houdbare betalingsbalans” (82).

(73) Ibid., p. 66.
(74) Ibid., p. 66.
(75) We kunnen opmerken dat, in de gedetailleerde economische analyse door het Witboek, de
vraag slechts op marginale wijze ter sprake komt, terwijl zij op dat ogenblik structureel zwak was.   
(76) Art. 102 A zoals ingevoegd door de Europese Akte. Het verwijst naar art. 104 van het verdrag
van Rome : “Iedere lidstaat voert het economische beleid dat noodzakelijk is om het evenwicht
van zijn betalingsbalans in haar geheel te verzekeren en het vertrouwen in zijn valuta te hand-
haven , en draagt daarbij tevens zorg voor een hoge tewerkstellingsgraad en stabiele prijzen”.
Deze twee artikels worden geschrapt door het verdrag van Maastricht. Les traités de Rome et de
Maastricht : Textes comparés, Parijs, La Documentation française, 1995, p. 84.
(77) Cf. Gauron A., Le Malentendu européen, Parijs, Hachette, 260 pp.
(78) Speciale zitting van de Europese Raad van Rome, Bull. EG 10-1990, p. 9. 
(79) Ibid.
(80) Ibid., art. 3 §2 VEG, p.18.
(81) Ibid., art. 3 A §2, p. 19. Het principe van een open economie met vrije mededinging is een nieu-
wigheid die werd ingelast in het verdrag van Rome door het verdrag van Maastricht. Het maakt een
einde aan een grondbeginsel van de EEG : de communautaire preferentie. 
(82) Ibid., art. 3 A §3, p.20.
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Om iedere wettelijke ontwijking van de bindende maatregelen met betrekking tot
de begrotingstekorten en overheidsschulden te vermijden (83), werden bepaalde
regels gesteld in het verdrag. Dit verbiedt de Europese Centrale Bank (ECB) en de
nationale centrale banken (NCB) : “voorschotten te verlenen” aan de overheden;
“het rechtstreeks van hen kopen van schuldbewijzen” (84) ; en een “bevoorrechte
toegang [voor de overheden] tot de financiële instellingen” (85). Het verduidelijkt
ook dat “[de] Gemeenschap niet aansprakelijk is voor verbintenissen van [over-
heden]” en dat “[een] lidstaat niet aansprakelijk is voor de verbintenissen van
[overheden] van een andere lidstaat” (86). Zo kunnen de lidstaten of de Gemeen-
schap de druk van hun schuld niet verlichten. Iedere overheid moet haar middelen
beheren als om het even welke onderneming. De afsluiting van de stabiliteits- en
werkgelegenheidspakten in juni 1997 consolideert nogmaals de regels van de EMU.
De twee pakten gaan uit van een gemeenschappelijke idee : “een degelijk macro-
economisch en begrotingsbeleid gaat hand in hand met krachtige en duurzame
groei van productie en werkgelegenheid” (87). Zij hebben tot doel, in de lijn van
het Witboek van 1993, ervoor te zorgen dat het begrotingsbeleid van de lidstaten
terughoudend blijft gedurende de derde fase van de EMU om een monetair beleid te
ondersteunen dat is gericht op stabiliteit. Op die wijze worden de fluctueringsmar-
ges ingevolge de opstelling van het verdrag van Maastricht vergrendeld. Het doel
van de stabiliteits- en werkgelegenheidspakten is zeker een advertentie-effect te heb-
ben ten opzichte van de investeerders en de Europese burgers, om iedere onzeker-
heid bij de overgang naar de derde fase van de EMU te vermijden.
Samengevat wil de strijd tegen de inflatie een verdienstelijke cirkel creëren geba-
seerd op de monetaire stabiliteit, die een harmonieuze ontwikkeling van de econo-
mie kan verzekeren. Vanuit pragmatisch standpunt kunnen we ons erover verbazen
dat dit hele programma, gericht op monetaire stabiliteit, werd uitgewerkt in de
tweede helft van de jaren 1980, toen de inflatie toch al beteugeld was. Dit kan, net
als het opgeven van de idee een conjunctuurbeleid te voeren, slechts begrepen wor-
den in een theoretisch schema dat als grondslag de idee heeft dat alleen de vrije ont-
wikkeling van het individuele initiatief een factor van welvaart is voor de maatschap-
pij.

(83) Ibid., art. 104 C §1, p. 85.
(84) Ibid., art. 104 § 1, p. 84.
(85) Ibid., art. 104 A § 1, p. 84.
(86) Ibid., art. 104 B § 1, p. 85.
(87) Europese Raad van Amsterdam (16-17.6.1997), Bull. EU 6-1997, p. 18. De acties voor de werkge-
legenheid worden dan gevoerd in dit kader : “De Economische en Monetaire Unie en het stabili-
teits- en groeipakt zullen de interne markt versterken en een niet-inflatoir macro-economisch kli-
maat bevorderen met lage rentevoeten, waardoor er betere voorwaarden zullen ontstaan voor
economische groei en werkgelegenheidsmogelijkheden”, ibid., pp. 20-22.
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3.1.2. Een gunstig kader voor de ontwikkeling van de onderneming
Dat we nu zien welk kader werd opgezet voor de ontwikkeling van de ondernemin-
gen vertelt ons iets over het economische beleid dat door de Gemeenschap wordt
gevoerd. Het is een verrassende vaststelling dat de vooropgestelde prioriteiten in
het kader van de interne markt niet voortvloeien uit nieuwe ideeën. Reeds sinds
1979 eist de Europese Raad een “verbetering van de economische structuren als
een essentiële factor voor de verruiming van de werkgelegenheid” (88). Deze doel-
stelling vergt een “toename van de investeringen” (89). Een “vernieuwende aan-
pak” wordt aanbevolen aan de ondernemingen voor de ontwikkeling van hun activi-
teiten, in het bijzonder op het vlak van de “informatietechnologieën”, als noodzake-
lijk element van een “actief werkgelegenheidsbeleid” (90). Sindsdien wordt de toe-
name van het concurrentievermogen van de ondernemingen regelmatig vermeld.
“Een blijvende verbetering van [de werkgelegenheidssituatie] vereist […] kostenbe-
perking en een verhoging van de productieve investeringen en de productiviteit”
(91). Er is ook sprake van een “verlichting van de administratieve en juridische
verplichtingen waaraan kleine en middelgrote ondernemingen zijn
onderworpen” (92).
Het Witboek uit 1985 over de voltooiing van de interne markt is de stichtingsakte
van de eengemaakte markt. Het heeft tot doel de technische hinderpalen uit de weg
te ruimen (93) om de verwezenlijking toe te laten van “een gunstiger klimaat voor
de stimulering van de ondernemingsgeest,  de mededinging en het
handelsverkeer” (94). De onderliggende idee is dat de ontwikkeling van de concur-
rentie tussen de ondernemingen toelaat de welvaart te vergroten en arbeidsplaatsen
te scheppen (95). Deze politieke oplossing, die werd ingevoerd op de Europese
Raad en werd overgenomen door het Witboek van 1985, brengt een nieuw discours
met zich mee, waarvan de kernwoorden concurrentievermogen, mededinging en
efficiëntie zijn. De dynamische en flexibele markt moet bevrijd worden van alle
belemmeringen om een optimale toewijzing van de middelen te bevorderen. Pro-
ductieve investeringen worden bevorderd. Een actief werkgelegenheidsbeleid op
basis van opleiding, organisatie van de arbeidstijd en flexibiliteit wordt ingevoerd,
en de ondernemingsgeest wordt gestimuleerd.
Deze politieke optie, die het aanbod wil stimuleren, zal later niet meer in vraag
gesteld worden. Integendeel, zij wordt regelmatig uitgediept. De interne markt
wordt beschouwd “als het meest doeltreffende voor het scheppen van arbeids-
plaatsen” (96). De versterking van het vrije handelsverkeer maakt deel uit van dit

(88) Europese Raad van Parijs (12-13.3.1979).
(89) Ibid.
(90) Europese Raden van Dublin (29-30.11.1979) en Luxemburg (1-2.12.1980) .
(91) Europese Raad van Maastricht (23-24.03.1981).
(92) Europese Raad van Brussel (29-30.3.1985).
(93) Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1985, De voltooiing van de interne markt :
Witboek van de Commissie voor de Europese Raad, Luxemburg, Eur-Op, p. 6.
(94) Ibid., p. 4.
(95) Ibid., p. 17.
(96) Europese Raad van Madrid (26-27.6.1989), Bull. EG 6-1989, p. 10.
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project. In die zin heeft de Europese Raad gewezen op “de noodzaak van een
voortdurende aanpassing van de industriesector aan de structurele veranderin-
gen, waarbij de beginselen van een open en concurrerende economie worden
geëerbiedigd” (97). Dit principe wordt doorgedrukt in het verdrag van Maastricht,
dat het verdrag van Rome aanvult met het begrip “open markteconomie met vrije
mededinging” (98). Op zijn beurt maakt het Witboek uit 1993 van deze omgeving
het voetstuk om zijn plan ter bestrijding van de werkloosheid op te bouwen (99).
Om de Europese economie te stimuleren, beveelt het openstelling, decentralisatie,
concurrentievermogen en solidariteit aan (100). De KMO's worden erin verheven
tot industrieel model “omdat zij beschikken over een flexibiliteit, efficiëntie en ver-
mogen tot integratie die de grote bedrijven thans trachten te imiteren” (101). De
oplossingen die erin worden voorgesteld voor de werkgelegenheid, zijn een buiten-
kansje voor de ondernemingen. Flexibiliteit, organisatie van de arbeidstijd, vermin-
dering van de werkgeverslasten en beroepsopleiding zijn immers allemaal mogelijk-
heden om de productiekosten te verlagen. Ook de zeer recente begrippen “een
hoge graad van concurrentievermogen en convergentie van economische presta-
ties” (102) werden ingevoegd in het verdrag van Rome door het verdrag van Amster-
dam. De vrije onderneming neemt dus een essentiële plaats in het gevoerde commu-
nautaire economische beleid in.

Zo heeft de Europese Gemeenschap lang geleden gekozen voor een politiek van het
aanbod, en heeft ze er op een ogenblik voor gekozen de inflatie te beheersen met
behulp van een inkrimping van het krediet en de lonen. Sindsdien werd dit beleid
uitgediept zonder ooit opnieuw in vraag gesteld te worden, terwijl de strijd tegen
de inflatie geen prioriteit meer is voor onze maatschappij. In een dergelijke econo-
mische context worden de oorzaken van de werkloosheid toegeschreven aan verou-
derde economische structuren, en niet aan een minder dan optimale verdeling van
de rijkdommen die een geringe vraag met zich meebrengt in een context van over-
productie. Vanuit dit opzicht heeft het conjunctuurbeleid geen bestaansreden meer.
Het is overigens verdwenen.

(97) Europese Raad van Luxemburg (28-29.6.1991), Bull. EG 6-1991, p. 11.
(98) Dit enthousiasme van de Gemeenschap voor de vrije handel valt min of meer samen met de start
in 1986 van de onderhandelingen van de Uruguay-ronde in het kader van GATT. Als de Gemeen-
schap enkele jaren later een einde maakt aan het principe van de communautaire preferentie voor de
handel in goederen en diensten, moet dit verband houden met deze onderhandelingen. Is het overi-
gens mogelijk dat het ontwerp van de EMU ontbroken zou hebben op de Uruguay-ronde, die werd
verdergezet tot in 1994 ?
(99) Europese Commissie, 1994, op. cit. 
(100) De ideeën die over deze thema's werden ontwikkeld in de communautaire teksten herinneren
aan de werkgeverseisen van de jaren 1970. Cf. Moden J., Sloover J., 1980, Le Patronat belge, Brussel,
CRISP, 327 pp. 
(101) Europese Commissie, 1984, op. cit., p. 13.
(102) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, art. 2, in Europese Gemeenschappen,
1997, Europese Unie : Geconsolideerde Verdragen, Luxemburg, Eur-op, p. 43.
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3.2. DE STRIJD TEGEN DE STRUCTURELE WERKLOOSHEID
Terwijl het plan-Werner volop rekening houdt met de problemen in verband met
werkloosheid, wijzigt de breuk in de doctrine op het einde van de jaren 1970 het
gegeven grondig. In eerste instantie is de versnippering van de politieke kwesties
volledig. Het is pas na de riskante ratificatie van het verdrag van Maastricht, en voor-
al het mislukken van het Deense referendum, dat weer een zekere coherentie tus-
sen de verschillende communautaire beleidslijnen wordt hersteld. Helaas vormt
deze coherentie slechts de façade van het bouwwerk.

3.2.1. Het vertrouwen in de marktmechanismen
In 1978 wordt de werkgelegenheid beschouwd als een “hoofddoel” voor de
Gemeenschap. De Europese Raad beslist “aanvullende specifieke maatregelen [te
treffen] ter bestrijding van de werkloosheid, inzonderheid voor wat betreft de jon-
geren” en “maatregelen voor herverdeling van de werkgelegenheid" te onderzoe-
ken. De geleidelijke terugkeer naar volledige tewerkstelling is een doelstelling
(103).
Vanaf 1979 neemt, nu de prioriteit uitgaat naar de strijd tegen de inflatie, een nieuw
discours de plaats in wat betreft de werkgelegenheid. Een “actief werkgelegenheids-
beleid” (104) krijgt voorrang omdat : “het stimuleren van de vraag op korte ter-
mijn niet doeltreffend zou blijken” (105). Het bestaat uit een vermindering van de
structurele werkloosheid en omvat twee luiken : de herorganisatie van de arbeid en
de beroepsopleiding. Het eerste luik omvat de verbetering van de werkgelegenheid
voor jongeren en vrouwen (106), de aanpassing van de arbeidstijd (107), de doel-
treffendheid van de arbeidsmarkt (108), de beperking van het verrichten van over-
werk (109), een grotere flexibiliteit (110) en de aanzet tot mobiliteit van de arbeids-
krachten en tot ondernemingsgeest (111). Het is in deze periode van 1979 tot 1985
dat de Europese Raad begint te spreken over een “globale strategie voor de werkge-
legenheid” (112) en dat hij “voorrang geeft aan de werkloosheid” (113). Geduren-
de deze jaren komt een woordenschat tot stand die ook vandaag nog zeer vaak
gebruikt wordt.
Het is in het zog van het Witboek van 1985 dat een werkgelegenheidsbeleid wordt
uitgetekend op Europees niveau rondom mobiliteit/flexibiliteit en opleiding. Ver-
soepeling van de voorschriften, flexibiliteit en deeltijds werken zijn daarvoor de
middelen (114). De Gemeenschap gokt dat de interne markt op zich zal toelaten, via

(103) Europese Raad van Kopenhagen (7-8.4.1978).
(104) Europese Raad van Luxemburg (1-2.12.1980). 
(105) Europese Raad van Maastricht (23-24.03.1981).
(106) Europese Raad van Parijs (12-13.3.1979).
(107) Europese Raad van Dublin (29-30.11.1979).
(108) Europese Raad van Brussel (29-30.3.1985).
(109) Europese Raad van Parijs (12-13.3.1979).
(110) Europese Raad van Kopenhagen (3-4.12.1982).
(111) Europese Raad van Dublin (3-4.12.1984).
(112) Europese Raad van Kopenhagen (3-4.12.1982).
(113) Europese Raad van Dublin (3-4.12.1984).
(114) Europese Raad van Londen (5-6.12.1986).
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een marktaanpassingsmechanisme, het werkloosheidsprobleem op te lossen (115).
De Commissie stelt echter op dat ogenblik, onder druk van de vakbonden en
bepaalde Europese volksvertegenwoordigers die niet helemaal geloven in de sponta-
niteit van de markt, het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten voor
(116). Dit heeft betrekking op de leef- en arbeidsomstandigheden maar past niet in
een globale strategie ter bestrijding van de werkloosheid. Het is wachten op de
moeizame ratificatie van het verdrag van Maastricht alvorens zich een poging afte-
kent om alle communautaire beleidslijnen coherentie te geven.  

3.2.2. Een Europese werkgelegenheidsstrategie 
Twee gebeurtenissen zullen ervoor zorgen dat de Europese Raad zich meer om de
werkgelegenheid gaat bekommeren : het falen van het eerste Deense referendum bij
de ratificatie van het verdrag van Maastricht begin 1992, en de recessie van 1993,
die de op het vlak van werkgelegenheid bij de lancering van het programma ter vol-
tooiing van de interne markt gemaakte beloften teniet doet. Een nieuwe politieke
strategie bestaat er dan in over werkgelegenheid te praten om opnieuw vertrouwen
in te boezemen bij de burgers, die ervaren dat de Europese instellingen zich ver van
hun dagelijkse beslommeringen bevinden. In eerste instantie plaatst de Europese
Raad zijn discours tussen de ondersteuning van het aanbod en het begeleidingsbe-
leid (117). In tweede instantie wordt een werkgelegenheidsstrategie opgezet. Dat is
nog steeds gebaseerd op de vrijmaking van het aanbod, maar onder een andere
voorstelling. De werkgelegenheid komt bovenaan de communautaire agenda, er
worden maatregelen op korte termijn voorgesteld (118) en het Witboek over groei,
concurrentievermogen en werkgelegenheid wordt besteld volgens een nauwkeurig
bestek (119). Het moet structurele maatregelen op middellange en lange termijn
voorstellen, die in overeenstemming zijn met de EMU.
Het Witboek uit 1993 (120) geeft een analyse van de oorzaken van de werkloosheid
en stelt oplossingen voor. Vermits het in het kader van de EMU past, spendeert het
veel tijd aan het rechtvaardigen van de noodzaak van een nulinflatie om de werk-
loosheid te bestrijden. De analyse van de situatie in Europa identificeert drie oorza-
ken van werkloosheid : het te lage groeipercentage dat de structurele aanpassingen
en de herverdeling van de arbeid afremt (121); de starheid van de arbeidsmarkt die

(115) De interne markt wordt beschouwd “als het meest doeltreffende middel voor het scheppen
van arbeidsplaatsen”, in Europese Raad van Madrid (26-27.6.1989).
(116) Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten wordt voorgesteld als voorontwerp
door de Commissie op 12 juni 1989. Het wordt goedgekeurd in zijn definitieve versie door elf lidsta-
ten (de Twaalf zonder Groot-Brittannië) op de Europese Raad van Straatsburg, op 8-9 december
1989. Voor een voorstelling van het handvest, cf. Telò M. (dir.), 1994, Quelle Union sociale
européenne?, Brussel, Editions de l’université de Bruxelles, 320 pp.
(117) Europese Raad van Edinburg (11-12.12.1992).
(118) De Europese Raad eist de promotie van investeringen en de daling van de arbeidslasten,
gecompenseerd door een belasting op energie. 
(119) Europese Raad van Kopenhagen (21-22.6.1993), Bull. EG 6-1993, p. 7.
(120) Europese Commissie, 1994, op. cit.
(121) Ibid., p. 149.
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voor een te geringe productiviteitswinst zorgt in de dienstensector en leidt tot een
duale arbeidsmarkt (122); en de onevenwichten die gevoed worden door een vi-
cieuze cirkel die tot een onontkoombare inkrimping van de vraag leidt (123). De lid-
staten raken het, ondanks enig voorbehoud, eens over deze oorzaken en over de
voorgestelde oplossingen (124). De “remedies” die het Witboek voorstelt voldoen
allemaal aan de bekommernis het aanbod te stimuleren. De opleiding moet de jon-
geren een stevige basis geven, die verband houdt met het beroepsleven. De scho-
ling en het levenslang leren verdienen de voorkeur boven de werkloosheidsuitkerin-
gen (125). De interne en externe flexibiliteit in de ondernemingen moet bevorderd
worden (126), evenals de decentralisatie en het initiatief. De kostprijs van laagge-
schoolde arbeid moet verminderd worden, zowel door verminderingen van de
werkgeverslasten als door loonmatiging (127). Een vernieuwing van het werkgele-
genheidsbeleid moet de voorkeur geven aan scholing en het aanbieden van arbeids-
plaatsen, dat wil zeggen aan “actieve” maatregelen, boven uitkeringen (128). Tot
slot moeten het aanbod en de vraag gestuurd worden naar behoeften die de creatie
van talrijke arbeidsplaatsen impliceren in domeinen waarvan tot op heden wordt
geoordeeld dat ze vernederend zijn (129). Op die wijze voltooit het Witboek van
1993 de communautaire werkgelegenheidsstrategie. Het stimuleert het aanbod zon-
der zich te bekommeren om de vraag en gaat, in navolging van alle geanalyseerde

(122) Ibid., pp. 149-150.
(123) De vicieuze cirkel is de volgende : “De huidige openbare bestedingsniveaus, meer bepaald op
sociaal gebied, zijn onhoudbaar geworden; zij hebben middelen opgeslorpt die aan productieve
investeringen besteed hadden kunnen worden, hebben geleid tot een verhoging van de fiscale las-
ten op arbeid en aanleiding gegeven tot een stijging van de kostprijs van het geld. Tegelijkertijd
heeft de stijging van de arbeidskosten, zowel loongebonden als niet-loongebonden componenten,
die ten minste voor een deel te wijten is aan te strenge reglementeringen, de creatie van arbeids-
plaatsen gehinderd. Bijgevolg is het investeringsniveau op lange termijn gedaald, en heeft het
gebrek aan vertrouwen van de economische krachten zich vertaald in een inkrimping van de
vraag”, ibid., p. 150. Zo zou de huidige situatie veroorzaakt zijn door een aaneenschakeling van eco-
nomische en structurele factoren, die leidt tot zwakte aan de kant van de vraag. Het is door alle
tekortkomingen stroomopwaarts van dit schema op te lossen dat het Witboek de vraag nieuw leven
wil inblazen, en niet door ze rechtstreeks te stimuleren. Schuilt in deze context ook geen politieke
inzet met betrekking tot de beperking van de herverdeling van de rijkdommen ?
(124) Ibid., pp. 144-145.
(125) Ibid., p. 141.
(126) Onder externe flexibiliteit verstaat het Witboek : identificatie van de behoeften van de onderne-
mingen, geografische mobiliteit, levenslang leren, verminderen van bepaalde werkloosheidsuitkerin-
gen, versoepeling van de ontslagvoorwaarden van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.
Onder interne flexibiliteit verstaat het : professionele veelzijdigheid, geïntegreerde arbeidsorganisatie,
flexibele arbeidstijden, stimulerende bezoldigingsmethodes. Ibid., p. 18. Voor een kritiek van de flexi-
biliteit, cf. Boyer R. (dir.), 1986, La flexibilité du travail en Europe, Parijs, La Découverte, 330 pp.  
(127) Ibid., pp. 19 en 145.
(128) Ibid., pp. 16, 19 en 144.
(129) Ibid., pp. 20-21. We kunnen denken aan een conciërge, huishoudelijke hulp, buschauffeur en
tuinman. Plaatselijke werkgelegenheid lijkt soms erg veel op huispersoneel. Dat houdt verband met
het verlangen een aanzienlijk deel van de non-profit economie te commercialiseren. Er is bijvoor-
beeld geen sprake van de arbeidsplaatsen voor verpleegkundigen in ziekenhuizen te vermenigvuldi-
gen. Over de duale samenleving, cf. Gorz A., “Pourquoi la société salariale a besoin de nouveaux
valets”, Le Monde diplomatique, juni 1990, pp.22-23.
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communautaire documenten, vragen over de inhoud van de gecreëerde arbeids-
plaatsen, de waarde van de aangeboden opleidingen en hun loonwaardering uit de
weg.
Terwijl de eerste maatregelen werden getroffen in juni 1994 (130), is het de strate-
gie van Essen die het Witboek werkelijk ten uitvoer brengt. De werkgelegenheid
wordt de topprioriteit van de Unie (131). Op de Europese raad van Essen (9-
10.12.1994) wordt tot vijf richtlijnen beslist : beroepsopleiding; vergroting van het
werkgelegenheidseffect van de groei (flexibiliteit en plaatselijke initiatieven); ver-
mindering van de indirecte loonkosten; actief arbeidsmarktbeleid; steun aan jonge-
ren, vrouwen, langdurig werklozen en oudere werknemers (132). Op de top van
Amsterdam in juni 1997 wordt deze koers, die werd uitgevoerd op nationaal niveau
in meerjarenprogramma's, gekoppeld aan de globale richtlijnen voor het econo-
misch beleid (GREB) (133). Dit mag overigens niet verbazen, vermits het Witboek
waaruit de richlijnen voor werkgelegenheid afkomstig zijn, reeds werkt in het dwin-
gende kader van de EMU. Door de goedkeuring van de sociale partners ten opzichte
van het proces weten de Europese instellingen zich desalniettemin gesteund in hun
richtlijnen (134).
Vanaf het Witboek van 1993 blijft de werkgelegenheidsstrategie dezelfde. Het ver-
drag van Amsterdam neemt hoofdzakelijk genoegen met het institutionaliseren van
de regelingen die werden vastgelegd tijdens de Europese Raad. De “gecoördineerde
werkgelegenheidsstrategie” (135) wordt een communautair optreden in het kader
van de titel over werkgelegenheid (136). Zij volgt de doelstellingen van het Witboek
uit 1993 en moet compatibel zijn met de GREB, dat wil zeggen met de EMU (137).
Het werkgelegenheidsbeleid mag de stabiliteit van de euro niet in gevaar brengen.
Het moet deze zelfs ondersteunen door spanningen op de arbeidsmarkt te voorko-
men. Het groei- en werkgelegenheidspakt, dat op hetzelfde ogenblik als het verdrag
van Amsterdam werd ondertekend door de lidstaten, volgt deze logica. De EMU is
een basisvereiste, de werkgelegenheid is gekoppeld aan de GREB en de vastgelegde

(130) Deze maatregelen, die werden genomen op de Europese Raad van Corfou (24-25.6.1994), heb-
ben betrekking op plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven en de studie van de impact van de commu-
nautaire wetgeving op de werkgelegenheid. Bull. EG 6-1994, pp. 8-12. 
(131) Europese Raad van Madrid (15-16.12.1995), Bull. EG 12-1995, p. 9.
(132) Europese Raad van Essen (9-10.12.1994) , Bull. EG 12-1994, pp.8-9.
(133) Europese Raad van Amsterdam (16-17.6.1997), Bull. EG 6-1997, pp. 10 en 21.
(134) “De sociale partners hebben opnieuw bevestigd dat zij achter de globale richtlijnen voor het
economisch beleid en de prioriteiten op het gebied van structureel arbeidsmarktbeleid staan. Zij
hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van recente maatregelen op dit gebied,
vooral door middel van overeenkomsten betreffende opleiding, arbeidsorganisatie en arbeidstijd,
loonmatiging en de inpassing van de specifieke probleemgroepen op de arbeidsmarkt. Zij hebben
zich ertoe verbonden hun inspanningen op dit vlak te intensiveren”, in Europese Raad van Madrid
(15-16.12.1995), Bull. EG 12-1995, pp. 29-30.
(135) Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, art. 3, in Europese Gemeenschappen,
1997, Europese Unie : Geconsolideerde Verdragen, Luxemburg, Eur-op, p. 43.
(136) Ibid., titel XI, p. 101.
(137) Ibid., art. 126 §1,  p. 97.
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doelstellingen hebben betrekking op de hervorming van de arbeidsmarkt, de inzet-
baarheid en de aanmoediging tot werken (138). De Europese Raden van Luxemburg
in november 1997 en van Wenen in december 1998 herzien beurtelings de richtlij-
nen (139). Te Wenen beslissen de staats- en regeringsleiders, door middel van een
werkgelegenheidspakt, kwantitatieve doelstellingen vast te leggen in termen van
beroepsopleiding. Uitsluitend inwerken op de structurele component van de werk-
loosheid, zoals sinds 1979 gebeurde, is een mislukking gebleken ten opzichte van
de hedendaagse sociale situatie in Europa. Als de lidstaten op dit spoor doorzetten
en bijgevolg iedere idee tot regeling van de economische conjunctuur blijven nege-
ren, valt op middellange termijn geen echte aanpak van het werkloosheidsprobleem
te verwachten.

Zelfs als we er rekening mee proberen te houden dat de theoretische grondslag van
het werkgelegenheidsbeleid dat momenteel op communautair vlak gevoerd wordt,
in het Witboek uit 1993 ligt, is het opmerkelijk vast te stellen dat de onderliggende
doctrine formeel werd aangenomen door de Europese Raad in 1979 en sindsdien op
geen enkel ogenblik opnieuw in vraag werd gesteld. De maatregelen die worden
aanbevolen in de richtlijnen voor de werkgelegenheid werden reeds geopperd in de
jaren 1980, maar op een andere manier. In 1970 neemt het plan-Werner alle politie-
ke kwesties samen en koppelt het die aan elkaar. Vijftien jaar later sluit het Witboek
over de voltooiing van de interne markt de facto alle kwesties uit die bijkomstig zijn
voor het eigenlijke onderwerp. Vanaf dan worden de problemen van de inflatie, de
ondernemingen, het sociale vlak of de werkloosheid versnipperd. Het is pas na de
ratificatie van het verdrag van Maastricht en de verschijning van het Witboek uit
1993 dat we een zekere coherentie van deze onderwerpen terugvinden. Alleen is de
coherentie slechts een façade. De kwestie van de vraag wordt niet in rekening
gebracht, de kwestie van de herverdeling van de lonen wordt niet aangepakt, het
sociale beleid richt zich op de armen, precies op het ogenblik dat de sociale zeker-
heid wordt beschouwd als een ‘‘te star systeem’’ en geen enkel economisch mecha-
nisme voorzien is in geval van een grote crisis. In feite heeft het vertechniseerde dis-
cours van de instellingen belangrijke politieke inzetten in de schaduw gesteld. 

(138) Europese Raad van Amsterdam (16-17.6.1997), Bull. EU 6-1997, pp.18-20.
(139) Voor 1999 zijn de richtsnoeren de volgende : gelijke kansen voor mannen / vrouwen, levens-
lang leren, potentieel van diensten en nieuwe technologieën, een gunstig klimaat bevorderen voor
de ontwikkeling van KMO's, belastings- en uitkeringsstelsels die tewerkstelling aanmoedigen, deelna-
me van de oudere werknemers aan het beroepsleven, sociale inschakeling en gelijke kansen voor
kansarme groepen.
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4. CONCLUSIE

De verschillen in de opties die werden uitgetekend door het plan-Werner en het
plan-Delors zijn enorm. Dit houdt verband met het bestaan van een ideologische
breuk, die zich op Europees niveau heeft voorgedaan op het einde van de jaren
1970, toen de prioriteit uitging naar de strijd tegen de inflatie. Deze ideologie wordt
het neoliberalisme genoemd. Het is een kruising van economisch liberalisme en
monetarisme. Deze laatste stroming ontkent dat economische regularisering enige
verdiensten zou hebben. Het conjunctuurbeleid heeft geen bestaansreden. Deze ide-
ologische doordrenking van het communautaire discours is te onderscheiden in de
gebruikte woordenschat. Enerzijds ontwikkelt zich een woordenschat van de maxi-
malisering en de efficiëntie, waarin sprake is van de verbetering van het concurren-
tievermogen, de economische structuren, de doeltreffendheid van de arbeidsmarkt
en de beheersing van de productiekosten. De toekomst is aan de mededinging, de
ondernemingsgeest, de vernieuwing en de nieuwe technologieën. De dynamische
en flexibile eengemaakte markt, die bevrijd is van zijn belemmeringen voor de
groei, moet maximaal benut worden. Anderzijds wordt een biologische woorden-
schat gebruikt. De KMO's moeten bevrijd worden van de lasten die hen verstikken
en de transeuropese netwerken zijn de voedende aders van de eengemaakte markt.
De EU blijkt te lijden aan de werkloosheidsziekte, evenals aan de openbare finan-
ciënziekte. Voor de werkloosheid wil de Gemeenschap een remedie bieden die aan-
sluit bij haar diagnose. Wat betreft de overheidsfinanciën, deze moeten gesaneerd
worden. De groei kan alleen aangehouden worden op een gezonde en stabiele
basis, dat wil zeggen dankzij een gezond begrotingsbeheer en redelijke openbare
sociale uitgaven. Terwijl het belast is met een sterke ideologische inhoud, wil het
communautaire discours op consensus berusten. Met dat doel worden politieke
doelstellingen en de middelen om die te realiseren vaak door elkaar gehaald. Hoe is
het immers mogelijk niet akkoord te gaan wanneer er sprake is van groei, stabiele
prijzen, een hoge tewerkstellingsgraad en welvaart zonder deze begrippen meer
inhoud te geven ? Het politieke debat zou zich meer moeten toeleggen op de midde-
len om deze doelstellingen te realiseren. De Europese Unie heeft voor haar part
gekozen voor een politiek van het aanbod. Deze koers wil de investeerders aanzet-
ten tot investeren (140). De inflatie moet op minder dan 3 % per jaar gehouden wor-
den, de begrotingstekorten op 0-1 % van het BBP, rentevoeten op korte termijn
moeten de markt volgen, en de arbeidskosten moeten dalen. Helaas ondergaan deze
politieke bepalingen nooit een debat. Het verlangen van de EU is een consensueel
discours uit te geven, dat ontdaan is van alle conflicten die de Europese integratie
zouden kunnen bedreigen.
Nochtans is debat noodzakelijk om een economisch beleid te voeren. Het moet ons
in staat stellen te kiezen welk type maatschappij wij willen. Vandaag neemt het
gevoel van onvermogen en onzekerheid uitbreiding, onder het juk van een sociaal 

(140) Volgens de stelling van Helmut Schmitt, "de winsten van vandaag zijn de investeringen van
morgen en de arbeidsplaatsen van overmorgen."
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neodarwinisme, dat de mensen onderverdeelt in winnaars en verliezers. Daaruit ont-
staat een duale maatschappij. Op die manier dragen we bij tot de ontwikkeling van
“een enorme subklasse van dienaars om het leven en de ontspanning van de
gegoede lagen op te luisteren. […] Het scheppen van arbeidsplaatsen heeft niet lan-
ger tot functie arbeidstijd te besparen op de schaal van de maatschappij, maar
arbeidstijd te verspillen voor het grotere vermaak van een minderheid van
rijken” (141). Aanvaarden wij een maatschappij die het gelijkheidsideaal de rug toe-
keert? Hoe komt het dat de kwestie van de herverdeling van de inkomens op Euro-
pees niveau niet ter sprake komt? De EMU is een broos en onvolledig systeem. Ten
eerste stelt het de lidstaten niet in staat op een gezamenlijke wijze te reageren in
geval van een ernstige crisis (142). Ten tweede is de democratische participatie aan
de EMU erg beperkt. Tot slot is er zelfs niet de minste aanleiding om een econo-
misch beleid te kiezen van een bepaalde strekking, aangezien het te volgen beleid in
detail is ingeschreven in het verdrag. Zal dit beleid, dat tien jaar geleden werd vast-
gelegd, binnen twintig jaar de optimale oplossing zijn ? Voor de euro echt een ins-
trument ten dienste van de werkgelegenheid wordt, zullen veel vragen gesteld moe-
ten worden en veel wijzigingen aangebracht moeten worden aan de huidige wer-
king van de Europese Gemeenschap.

(Vertaling)
__________

(141) Gorz A., op. cit.
(142) Cf. Commelin B., “l’euro au cœur de l’Europe”, in De La Serre F., Lequesne C. (dir.), 1998,
Quelle union pour quelle Europe : L’après traité d’Amsterdam, Brussel, Complexe, pp. 19-4
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OP WEG NAAR DE TOEKENNING VAN EEN
RENTE BIJ DODELIJK ARBEIDSONGEVAL
AAN DE SAMENWONENDE PARTNER ?

DOOR JOS HUYS
Sociaal-inspecteur bij het Fonds voor Arbeidsongevallen

Het Arbitragehof heeft bij arrest nr. 137/2000 van 21 december 2000 (B.S. 9 maart
2001, tweede editie) voor recht gezegd dat “artikel 12 van de arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt door-
dat het het voordeel van een lijfrente voorbehoudt aan de noch uit de echt noch
van tafel en bed gescheiden echtgenoot die onderhoudsgeld genoot ten laste van
het slachtoffer.”

Uit onderstaande beschouwingen zal blijken dat met deze principiële uitspraak geen
einde is gesteld aan de discussie over de toekenning van een rente bij dodelijk
arbeidsongeval aan de niet gehuwde partner van het slachtoffer.  Enerzijds wordt
daarop vanuit bepaalde politieke strekkingen sterk aangedrongen.  Anderzijds is
inmiddels nog een andere prejudiciële vraag aan het Arbitragehof voorgelegd.

1. PARLEMENTAIRE INITIATIEVEN

Reeds op 3 oktober 1995 legden de senatoren Boutmans en Jonckheer een wets-
voorstel betreffende het samenlevingscontract neer (Parl. St. Senaat, BZ 1995, Nr.
114/1), waarbij onder meer werd voorgesteld om artikel 12 van de arbeidsongeval-
lenwet van 10 april 1971 te wijzigen om aan de partner bij een op het tijdstip van
het overlijden bestaand samenlevingscontract de lijfrente wegens dodelijk arbeids-
ongeval toe te kennen.

Evenwel was het een ander wetsvoorstel dat door de Kamerleden Moureaux, Decroly,
Lozie en Maingain op 23 oktober 1995 werd ingediend (Parl. St. Kamer, 1995-96, Nr.
170/1) dat na een lange parlementaire bespreking heeft geleid tot de wet van 23
november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning (B.S. 12 januari 1999),
die in werking is getreden op 1 januari 2000 (K.B. 14 december 1999 tot vaststelling
van de datum van inwerkingtreding van de wet van 23 november 1998 tot invoering
van de wettelijke samenwoning, B.S. 23 december 1999, tweede editie).  Deze wet
bevat echter uitsluitend burgerrechtelijke bepalingen (nieuwe artikelen 1475 tot 1479
van het Burgerlijk Wetboek) en geen wijzigingen aan de socialezekerheidswetgeving.
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Naar aanleiding van de scheepsramp met de vissersboot “Sea Hunter” vroeg Kamer-
lid Ghesquière bij wijze van parlementaire vraag van 3 februari 1999 aan de Minister
van Sociale Zaken naar zijn houding “tegenover de gelijkschakeling van samenwo-
nenden met gehuwden wat betreft de lijfrenten voor arbeidsongevallen met dode-
lijke afloop” en verkreeg als antwoord dat het probleem werd overgemaakt voor
advies bij het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen (Vr. en Antw.
Kamer, 1998-99, 22.266).

Dezelfde vraagstelling werd dan maar hernomen in de parlementaire vraag nr. 197
van 26 september 2000 van Kamerlid Goutry, waarop de Minister van Sociale Zaken
liet weten dat “het principieel probleem van de gelijkschakeling van samenwo-
nenden met gehuwden voor de toekenning van lijfrenten na dodelijk arbeidson-
geval aan het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen werd voorge-
legd in de vergadering van 17 mei 1999.  Het beheerscomité onderzocht de situ-
atie in de arbeidsongevallensector maar was van mening dat de gestelde proble-
matiek deze sector overstijgt en dat op een ander niveau een oplossing dient te
worden uitgewerkt.  Een werkgroep onder voorzitterschap van de minister van
Justitie onderzoekt thans die aangelegenheid in een breed kader, waaronder de
toepassing binnen de sociale zekerheid.  Bovendien dient te worden aangestipt
dat de gelijkschakeling van samenwonenden met gehuwden thans onderzocht
wordt door het Arbitragehof (rolnummer 1772) uit het oogpunt van eventuele
niet toegelaten discriminatie en dat ik de rechterlijke uitspraak afwacht alvorens
terzake een initiatief te nemen.” (Vr. en Antw. Kamer, 2000-2001, 5964-5965).

Inmiddels was bovendien op 18 mei 2000 door de Kamerleden Giet en Mayeur een
nieuw wetsvoorstel ingediend “houdende diverse maatregelen tot gelijkstelling van
de wettelijke samenwoning met het huwelijk” (Parl. St. Kamer, 1999-2000, Nr.
661/1).  De artikelen 22 en 23 van dit wetsvoorstel beogen navolgende wijzigingen
van de artikelen 12 en 13 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 :

een lijfrente, gelijk aan 30 pct. van het basisloon, wordt toegekend aan de partner
die op het ogenblik van het dodelijk arbeidsongeval wettelijk samenwoont met de
getroffene;

een lijfrente, gelijk aan 30 pct. van het basisloon, wordt toegekend aan de wettelij-
ke samenwonende partner op voorwaarde dat :
a) de na het arbeidsongeval afgelegde verklaring van wettelijke samenwoning min-
stens één jaar voor het overlijden van het slachtoffer plaatsvond, of
b) uit de wettelijke samenwoning een kind is geboren, of
c) op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is waarvoor één van de part-
ners kinderbijslag ontving.

Een rente, gelijk aan 15 pct. of 20 pct. van het basisloon al naargelang zij enkele of
dubbele wees zijn, wordt toegekend aan de kinderen van de partner van de getroffe-
ne, zo hun afstamming vaststaat op het ogenblik van het overlijden van de getroffe-
ne.
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De Memorie van Toelichting verantwoordt deze voorstellen met de overweging dat
“wat de sociale zekerheid betreft, de samenwoning buiten het huwelijk in tal van
wetteksten erkenning geniet, maar ze tot dusver nog niet aan bod kwam in drie
sectoren : het rust- en overlevingspensioen, de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, alsook de arbeidsongevallen en beroepsziek-
ten.  Dit wetsvoorstel strekt ertoe in voornoemde aangelegenheden verdere stap-
pen te zetten met het oog op de juridische gelijkschakeling van partners met een
samenlevingscontract en gehuwde partners.”

2. EVOLUTIES IN DE RECHTSPRAAK

In de zaak die was ingeschreven onder rolnummer 1772, en waarnaar de Minister
van Sociale Zaken verwees in zijn antwoord op de parlementaire vraag van Kamerlid
Goutry, heeft het Arbitragehof inmiddels het arrest nr. 137/2000 van 21 december
2000 uitgesproken (B.S. 9 maart 2001, tweede editie).  De feiten die aan de oor-
sprong van het geding liggen worden in het arrest als volgt samengevat : “Terwijl hij
in dienst was van de b.v.b.a. New Moto als arbeider-mecanicien, is D. Hussin
overleden aan de gevolgen van een ongeval.  Als gevolg van dat ongeval heeft de
wetsverzekeraar, de n.v. Generali Belgium, een schadevergoeding toegekend voor
de begrafeniskosten en heeft een lijfrente gevestigd ten gunste van de dochter van
het slachtoffer.  Maar de verzekeraar heeft geweigerd ten guste van N. Bolain,
levensgezellin van het slachtoffer en moeder van het kind, de bij artikel 12 van
de wet van 10 april 1971 voorgeschreven lijfrente te vestigen op grond van de
bewering dat die lijfrente enkel aan de echtgenoot onder bepaalde voorwaarden
was voorbehouden.  Voor de Arbeidsrechtbank te Namen heeft N. Bolain doen
gelden dat dat artikel 12 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat
het voor de gehuwde echtgenoot en niet voor de partner in een niet-gehuwd paar
een recht opent, terwijl die categorieën objectief vergelijkbaar zijn wanneer het
niet-gehuwd paar een stabiele levensgemeenschap vormt.  Volgens de Rechtbank
toont de eiseres aan dat zij met het slachtoffer heeft samengewoond van 29 febru-
ari 1992 tot 7 juni 1993 en van 11 september 1993 tot aan zijn overlijden en dat
zij uit die relatie een kind had, geboren op 21 september 1995, dat van zijn kant
aanspraak kan maken op de wettelijke vergoeding.  De Rechtbank besluit daar-
uit dat men derhalve ervanuit dient te gaan dat zij met haar levensgezel, overle-
den aan de gevolgen van een arbeidsongeval, werkelijk een leefgemeenschap
vormde die grotendeels analoog is met die welke wordt gevormd door het
gehuwd paar bedoeld in de wet van 10 april 1971 en dat niet meteen blijkt dat
het bij artikel 12 ingestelde verschil in behandeling objectief en redelijk kan wor-
den verantwoord.”

Bij vonnis van 15 september 1999 stelde de Arbeidsrechtbank te Namen dan ook
navolgende prejudiciële vraag : “Schendt artikel 12 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het het voor-
deel van een lijfrente voorbehoudt aan de noch uit de echt, noch van tafel en bed
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gescheiden echtgenoot alsmede aan de uit de echt of van tafel en bed gescheiden
echtgenoot die onderhoudsgeld genoot ten laste van de getroffene ?” Het Arbitra-
gehof heeft in het arrest van 21 december 2000 deze prejudiciële vraag ontkennend
beantwoord, inzonderheid op grond van de overwegingen dat “het verschil in
behandeling steunt op het objectieve gegeven dat de juridische toestand van echt-
genoten en niet-gehuwde paren verschilt, zowel wat betreft de verplichtingen
jegens elkaar, als wat betreft hun vermogensrechtelijke toestand.  Echtgenoten
zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd (artikel 213 van het Burgerlijk Wet-
boek), de echtgenoten moeten hun inkomsten bij voorrang besteden aan hun bij-
drage in de lasten van het huwelijk (artikel 217 van het Burgerlijk Wetboek),
waarin de echtgenoten moeten bijdragen naar vermogen (artikel 221 van het
Burgerlijk Wetboek).  Schulden die door een der echtgenoten worden aangegaan
ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, verbinden de
andere echtgenoot hoofdelijk, behoudens wanneer zij, gelet op de bestaansmidde-
len van het gezin, buitensporig zijn (artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek).
Die wederzijdse rechten en plichten gelden als zodanig niet voor personen die,
hoewel zij een levensgemeenschap vormen, tegenover elkaar niet dezelfde juridi-
sche verbintenissen hebben aangegaan.  Er moet bovendien rekening gehouden
worden met het feit dat men beslist te huwen of buiten het huwelijk samen te
wonen met kennis van de voor- en nadelen van de ene en de andere samenle-
vingsvorm.” (punt B.6 van het arrest); en verder met de motivering dat “de wetge-
ver evenmin de regels van gelijkheid en niet-discriminatie miskent doordat hij de
echtgenoten die uit de echt zijn gescheiden of van tafel en bed zijn gescheiden, die
onderhoudsgeld genoten ten laste van het slachtoffer, enerzijds, en de personen
die een levensgemeenschap vormen, anderzijds, op een verschillende wijze
behandelt.  Het onderhoudsgeld vormt immers, na de echtscheiding of de schei-
ding van tafel en bed, de voortzetting van de verplichting tot bijstand en hulp.”
(punt B.9 van het arrest).

Daarmee is het pleit evenwel nog niet beslecht, want het Arbeidshof te Gent stelde
bij arresten van 21 september 2000 (Eerste Kamer, A.R. nr. 115/98 inzake
Fortis/Scheurweg) en 28 september 2000 (Afdeling Brugge, Eerste Kamer, A.R. nr.
99/321 inzake Rau/Apra) een nieuwe prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, lui-
dend als volgt : “Schendt het artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende
de arbeidsongevallen de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, vervat in
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, eventueel in samenhang met de artikelen
8 en 14 E.V.R.M., in zoverre die bepaling een onderscheid maakt tussen gehuwd
en ongehuwd samenwonenden, meer bepaald in zoverre het de lijfrente (gelijk
aan 30 percent van het basisloon van de getroffene van een arbeidsongeval die
overlijdt) toekent en dus voorbehoudt aan gehuwden, terwijl het die lijfrente niet
toekent en dus weigert aan de ongehuwde, met de overleden getroffene (gemeen-
rechtelijk of wettelijk) samenwonende partner ?” Deze zaken werden ingeschre-
ven onder de nummers 2033 en 2043 van de rol van het Arbitragehof en nadien
samengevoegd.
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Reeds geruime tijd geleden hebben bepaalde auteurs de stelling verdedigd dat de
artikelen 8 (bescherming van het privé- en het gezinsleven) en 14 (discriminatiever-
bod) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens onverenigbaar zijn
met socialezekerheidsregelingen die feitelijk samenlevenden discrimineren t.a.v.
gehuwden (A. Heyvaert en H. Willekens, Beginselen van het gezins- en familie-
recht na het Marckx-arrest, Antwerpen, Kluwer, 1981, 77, nr. 70; contra : P. Senae-
ve, Het gezin en het socialezekerheidsrecht, R.W. 1981-82, 2268, nr. 5).  In het
ophefmakende vonnis van 1 december 1997 (Soc. Kron. 1998, 454), waartegen
beroep werd ingesteld en dat aanleiding gaf tot de voormeld geciteerde prejudiciële
vraagstelling, motiveerde de arbeidsrechtbank te Gent zijn beslissing tot toekenning
van een lijfrente aan de feitelijke partner van het slachtoffer van een dodelijk
arbeidsongeval onder meer met de overweging dat “de niet-erkenning van het feite-
lijk gezin strijdig is met de eerbiediging van het gezinsleven zoals bepaald in arti-
kel 8 van het EVRM en een niet-toegelaten discriminatie inhoudt zoals bepaald in
artikel 14 EVRM’’.

De nieuwe prejudiciële vraagstelling maakt niet alleen gewag van de relevante bepa-
lingen in het E.V.R.M. maar stelt thans ook de discriminatie van de wettelijk samen-
wonende partner in vraag.  In het arrest nr. 137/2000 van 21 december 2000 kon
het Arbitragehof nog stellen dat “het niet wordt ondervraagd over de toestand van
personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd over-
eenkomstig de wet van 23 november 1998, die op 1 januari 2000 in werking is
getreden” (punt B.5 van het arrest).  Vermits in de aanhangig gemaakte casussen
evenwel de facto de partners op het ogenblik van het ongeval geen verklaring van
wettelijke samenwoning hadden afgelegd, is het niet evident dat het Arbitragehof
op deze vraagstelling nader zal ingaan, en bovendien heeft het reeds in het arrest
van 21 december 2000 gesteld dat “zelfs al houdt het Hof rekening met de recente
wetswijzigingen waarbij de samenwonenden juridisch gelijk worden gesteld met
de echtgenoten, het Hof toch niet in de plaats van de wetgever kan oordelen in
een aangelegenheid die een dergelijke evolutie doormaakt” (punt B.7 van het
arrest).

3. ACTUELE TOESTAND IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

De vaak geponeerde stelling als zou “de gelijkschakeling gehuwden-samenwonen-
den reeds in de meeste sectoren van de sociale zekerheid zijn gerealiseerd” verdient
toch enige nuancering.  Zoals uit een hiernavermelde synthese van een beknopt
onderzoek blijkt, is veelal niet de loutere samenwoning, maar wel een andere notie
zoals “het samen vormen van een huishouden” een relevant criterium, niet steeds
om rechten te openen, maar soms ook om ze in te perken.

Artikel 110 § 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering verstaat onder “werknemer met gezinslast” de werk-
nemer “die samenwoont met een echtgenoot die noch over beroepsinkomsten
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noch over vervangingsinkomsten beschikt” en stelt met “echtgenoot” gelijk “de per-
soon die met de werknemer een feitelijk gezin vormt en die financieel te zijnen laste
is, inzoverre deze persoon geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad,
noch een kind waarvoor de werknemer of een ander gezinslid aanspraak kan maken
op gezinsbijslag’’.

Artikel 123 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, gecoördineerd op 14 juli 1994, kent, voor de toepassing van de ziektekosten-
verzekering, de hoedanigheid van persoon ten laste toe zowel aan de echtgenoot als
aan “de persoon die samenwoont met de gerechtigde”, maar artikel 124 § 2 van het-
zelfde besluit voegt eraan toe dat de personen ten laste moeten deel uitmaken van
het gezin en dat zij enkel aan deze voorwaarde voldoen “wanneer ze dezelfde
hoofdverblijfplaats in de zin van artikel 3, eerste lid, 5° van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen hebben als de
gerechtigde’’.

Artikel 225 van voormeld KB van 3 juli 1996 beschouwt voor de toepassing van de
uitkeringsverzekering als werknemer met persoon ten laste zowel de “gerechtigde
die samenwoont met zijn echtgenoot” als “de gerechtigde die samenwoont met een
persoon waarmee hij een feitelijk gezin vormt; die persoon mag evenwel geen
bloed- of aanverwant zijn van de gerechtigde tot de derde graad, noch een kind dat
recht geeft op gezinsbijslagen of dat ten laste is van een ouder die een onderhouds-
plicht heeft.”  Ook hier dient het bewijs van samenwoning te worden geleverd met
de adresgegevens van het Rijksregister.

Artikel 13 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen
reglement betreffende het bestaansminimum bepaalt dat het bestaansminimum
wordt verminderd met (een gedeelte van) de bestaansmiddelen van wie met de aan-
vrager een “feitelijk gezin” vormt.  Het tweede lid van voormeld artikel beschouwt
als feitelijk gezin “de man en de vrouw die samenleven alsof ze gehuwd waren’’.

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervan-
gende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming kent het verhoogde bedrag
van de inkomensvervangende tegemoetkoming toe aan de “gerechtigde met perso-
nen ten laste”, definieert deze als “de gehuwde gerechtigde die niet feitelijk noch
van tafel en bed gescheiden is, de gerechtigde die een huishouden vormt en de
gerechtigde die één kind ten laste heeft”, en verstaat onder een huishouden vormen
“elke samenwoning van personen van verschillend geslacht, behalve wanneer die
personen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de derde graad’’.  Te noteren hier-
bij is wel dat artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 het bedrag van de tegemoet-
koming vermindert met het bedrag van het inkomen van de gehandicapte, van zijn
echtgenoot of van de persoon met wie hij een huishouden vormt, dat meer beloopt
dan de door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit te bepalen grenzen.

Door de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepa-
lingen, B.S. 31 augustus 2000, werd in de kinderbijslagwetgeving voor werknemers
het begrip “gezin samengesteld uit personen van verschillend geslacht” vervangen
door het begrip “feitelijk gezin”.
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Het blijkt derhalve dat, waar er in de socialezekerheidsregelingen gelijkstellingen
tussen “gehuwden” en “samenwonenden” werden doorgevoerd, deze laatsten niet
eenduidig worden gedefinieerd en dat deze gelijkstellingen vaak in het nadeel van
de sociaal gerechtigde spelen, bijvoorbeeld omwille van de vereiste in de sociale
verzekeringen dat de samenwonende geen eigen inkomsten (boven bepaalde gren-
zen) heeft en op de aanrekening van diens bestaansmiddelen in de sociale bijstands-
regelingen.

In de voor de problematiek van uitkeringen aan nabestaanden meest relevante sec-
tor, met name die van de overlevingspensioenen is het in elk geval zo dat deze
exclusief op basis van het huwelijk worden toegekend.

4. VRAAGSTELLINGEN VOOR HET KOMENDE DEBAT

Hieronder worden enkele elementen aangereikt ter stoffering van een debat dat ons
inziens voorafgaandelijk zou moeten worden gevoerd, vooraleer in de arbeidsonge-
vallenwetgeving tot een gelijkschakeling van gehuwden en samenwonenden over te
gaan.

Indien men het huwelijk als exclusief criterium voor de toekenning van een rente
verlaat en men zich op feitelijke situaties wenst te oriënteren, is er meteen grond
om de rente te ontzeggen aan sinds jaren feitelijk gescheiden echtgenoten.

Ook de rechten op rente van kinderen van de niet gehuwde partner van een overle-
den arbeidsongevallenslachtoffer dienen dan opnieuw bekeken te worden.

Een optie om (tijdelijke?) renten toe te kennen aan samenwonenden veronderstelt
bovendien een voorafgaandelijk grondig debat over vragen, zoals :

De omschrijving van “samenwoning” : bedoelt men hiermee de loutere inschrij-
ving op eenzelfde adres, het concubinaat tussen personen van een verschillend
geslacht, de gemeenschappelijke huishouding of de economische afhankelijkheid
van de inkomsten van het overleden slachtoffer ?

De duurtijd van “samenwoning” alsmede het ogenblik (ongeval of overlijden)
waarop deze gerealiseerd moet zijn.

Het bewijs van “samenwoning”.
De duurtijd van de tijdelijke rente die aan de overlevende “samenwoner” wordt

toegekend alsmede de omschrijving van de gebeurtenissen (nieuw huwelijk of
“samenwoning”, verwerven van nieuwe inkomsten?) die gebeurlijk een einde stel-
len aan het recht op rente.

De weerslag op tal van andere bepalingen in de arbeidsongevallenwetgeving o.m.
inzake de rechten van kinderen en ascendenten op renten wegens dodelijk arbeids-
ongeval, de toekenning van bijslagen wegens overlijden, de uitbetaling van achter-
stallen.
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De problematiek van de tegenstelbaarheid van de civielrechtelijke immuniteit aan
nieuwe categorieën van rechthebbenden op rente.

Bovendien mag men bij het uitwerken van een nieuwe wettelijke regeling niet uit
het oog verliezen dat elke wijziging van de bepalingen in de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 meteen zijn weerslag heeft op de bepaling van de rechthebben-
den in de beroepsziektenwetgeving voor de private sector.  En, last but not least,
dient binnen de sociale zekerheid de nodige coherentie betracht te worden, het-
geen in casu minstens betekent dat in de wet van 3 juli 1967 betreffende de schade-
loosstelling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in de openbare sector een
identieke regeling wordt ingeschreven.

Tenslotte dient de datum van inwerkingtreding van een eventuele nieuwe regeling
te worden bepaald, waarbij bovendien niet uit het oog mag worden verloren dat via
de regeling van de bijzondere bijslagen ook nog een forfaitaire schadeloosstelling zal
kunnen toegekend worden aan de samenwonende partners van hen die vóór de
inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving slachtoffer werden van een dodelijk
arbeidsongeval.

5. STANDPUNT VAN DE MINISTERRAAD

In het reeds eerder geciteerd arrest nr. 137/2000 van het Arbitragehof van 21
december 2000 worden onder punt A.3.6 in het standpunt van de Ministerraad de
contouren aangegeven van een mogelijke toekomstige wetswijziging : “Subsidiair
meent de Ministerraad dat, als er sprake is van discriminatie, deze enkel zou
kunnen bestaan tussen de overlevende echtgenoot en de wettelijk samenwonende
die een overeenkomst heeft opgesteld in de zin van het nieuwe artikel 1478 van
het Burgerlijk Wetboek, die voor de partijen een verplichting tot hulp inhoudt die
financiële gevolgen kan hebben, zelfs na de verbreking van de overeenkomst
door het instellen van een ‘onderhoudsverplichting’ in de vorm van een uitke-
ring.  De Ministerraad merkt op dat de wetgever met de wet van 23 november
1998 aan de samenwoning bepaalde juridische gevolgen heeft willen verbinden
en heeft die wet gezien in het kader van een dynamische evolutie die er toe strekt
in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid een gelijkheid tussen de
gehuwde paren en de samenwonenden na te streven.  Derhalve mag men redelij-
kerwijze aannemen dat de wetgever in de nabije toekomst de wetgeving zal aan-
passen, met name inzake arbeidsongevallen, om het mogelijk te maken dat de
overlevende van een van de wettelijk samenwonenden die onderling een onder-
houdsverplichting zijn overeengekomen, een lijfrente zou genieten in geval van
overlijden van zijn levensgezel’’.

Overeenkomstig artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zijn de echtgenoten elkaar
wederzijdse hulp en bijstand verschuldigd.  Deze onderhoudsverplichting bestaat
niet tussen wettelijk samenwonenden, zodat bij gebeurlijke beëindiging van de wet-
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telijke samenwoning, wat onder meer kan via een eenzijdige verklaring van beëindi-
ging door één van de partners, er ook geen grond bestaat voor de toekenning van
een onderhoudsgeld.

Weliswaar verleent artikel 1478 B.W. de ongehuwde partners de mogelijkheid om
hun wettelijke samenwoning naar goeddunken te regelen door middel van een over-
eenkomst die in authentieke vorm wordt verleden door de notaris en wordt ver-
meld in het bevolkingsregister.  Aldus kunnen ze overeen komen hetzij tot een een-
zijdige, hetzij tot een wederzijdse onderhoudsverplichting.  In principe vervalt deze
onderhoudsverplichting bij de beëindiging van de wettelijke samenwoning.  Het
artikel 1478 B.W. sluit echter niet uit dat de partners in hun overeenkomst bedingen
dat ze elkaar (of één van hen) onderhoudsplichtig blijven na de beëindiging van de
wettelijke samenwoning.  In deze hypothese zou, volgens het hierboven geciteerd
standpunt van de Ministerraad, een gelijkschakeling met de echtgenoten kunnen
doorgevoerd worden voor de toekenning van een lijfrente bij dodelijk arbeidsonge-
val.

6. CONCLUSIES

Het arrest van het Arbitragehof nr. 137/2000 van 21 december 2000 heeft, ondanks
de duidelijke stellingname die erin zit vervat en die de thans bestaande wetgeving
verenigbaar acht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, het debat over de
wenselijkheid van de toekenning van een rente bij dodelijk arbeidsongeval aan de
samenwonende partner meer dan ooit in de belangstelling geplaatst.

We onderschrijven volmondig de conclusie van Gerd Verschelden in zijn commen-
taar op het arrest van het Arbitragehof van 21 december 2000 in de Vlaamse Juris-
tenkrant van 16 januari 2001, 7 onder de titel “Ongehuwde partner krijgt (nog)
geen lijfrente na arbeidsongeval” en die luidt als volgt : “Meer en meer blijkt de
nood aan een globale visie die resulteert in een beleid dat via objectieve criteria
sommige bestaande verschillen inzake de patrimoniale gevolgen van het samen-
leven binnen en buiten het huwelijk kan rechtvaardigen en andere op een cohe-
rente manier kan wegwerken.” Een ruim terrein voor creatief denkwerk van juris-
ten met visie wacht op ontginning!

__________
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DE TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG
IN DE EUROPESE UNIE : IMPACT VAN DE
EUROPESE RECHTSPRAAK

DOOR HENRI LEWALLE * en WILLY PALM **
* Solimut - L.C.M.
** Directeur AIM - Association Internationale de la Mutualité

Ruim veertig jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome (1957) blijft de
organisatie van de gezondheidszorg nog steeds een nagenoeg absolute bevoegdheid
van elke Lidstaat. Toch worden sinds enkele jaren meer en meer vragen gesteld
omtrent de respectieve rol die de verschillende bevoegdheidsniveaus in de volgen-
de decennia zullen opeisen, ook al staat een bevoegdheidsherverdeling op dit
gebied niet onmiddellijk op de agenda bij de hervormingsplannen voor de Europese
Unie (EU). 

Immers, sinds de arresten die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen in april 1998 in de zaken Kohll en Decker werden gewezen, ontsnappen
de sectoren van de geneeskundige verzorging en van de sociale bescherming niet
aan de invloed van het Europees integratueproces. Dit steunt hoofdzakelijk op de
verwezenlijking van de interne markt door de toepassing van het viervoudig begin-
sel van vrij verkeer (van personen, goederen, diensten en kapitaal), dat in het Ver-
drag is gedefinieerd. Het hernieuwde Europees beleid in deze domeinen sinds het
Verdrag van Amsterdam en de rechtstreekse invloed van de Europese rechtspraak
dwingt elke lidstaat terdege rekening te houden met deze factoren en de eigen wet-
geving terzake hierop af te stemmen. 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de uitdagingen van deze tendens en de stand-
punten van de belangrijkste actoren terzake, vroeg het Directoraat-Generaal werkge-
legenheid en sociale zaken aan de ‘Association Internationale de la Mutualité’ (AIM)
een studie te maken over de evolutie binnen de EU op het vlak van toegang tot de
gezondheidszorg in het buitenland en over de weerslag van de Europese recht-
spraak. Het rapport van deze studie werd begin juni 2000 neergelegd (1). In dit arti-
kel proberen wij de belangrijkste aandachtspunten naar voor te brengen. 

(1) Paml, Nickless, Lewalle, Coheur, Implications de la jurisprudence récente concernant la coordi-
nation des systèmes de protection contre le risque de la maladie, Rapport effectué pour la Direction
Générale de l'emploi et des affaires sociales de la Commission européenne, mai 2000 ;Het volledige
rapport alsook een samenvatting zijn beschikbaar in verschillende talen (Frans, Engels, Duits) op de
website van AIM (www.aim-mutual.org)
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1. DE MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN EEN EUROPEES SOCIAAL BELEID
INZAKE GEZONDHEIDSZORG

1.1. SUBSIDIARITEIT
Hoewel het Europees Verdrag uitdrukkelijk bevoegdheden voorziet om een Euro-
pees beleid inzake sociale bescherming uit te stippelen, worden zij in ruime mate
uitgehold door de unanimiteitsvereiste in de besluitvorming. Op grond van het sub-
sidiariteitsbeginsel, zoals bepaald in artikel 5 van het Europees Verdrag, blijven de
lidstaten de soevereine bevoegdheid over de organisatie van de sociale bescherming
en de gezondheidszorg opeisen. 

“De Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag ver-
leende bevoegdheden en toegewezen doelstellingen.
Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de Gemeen-
schap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voorzover de
doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kun-
nen worden verwezenlijkt en derhalve de omvang of de gevolgen van het overwo-
gen optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt.
Het optreden van de Gemeenschap gaat niet verder dan wat nodig is om de doel-
stellingen van dit Verdrag te verwezenlijken’’.

Het subsidiariteitsprincipe heeft niet tot doel een scheiding van bevoegdheden door
te voeren tussen het communautiare en nationale niveau. Het komt pas tussen wan-
neer er sprake is van concurrerende bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten
(2). In dat geval moet op basis van het subsidiariteitsprincipe worden uitgemaakt of
de communautaire wetgever dient op te treden.

Door naar dit subsidiariteitsbeginsel te verwijzen, wordt de (concurrerende)
bevoegdheid van de Europese Unie op het vlak van sociale bescherming en gezond-
heid reeds impliciet erkend. Rest dan nog uit te maken of de Europese wetgever
beter geplaatst is dan de nationale om regelgevend tussen te komen (3). 

1.2. NAAR EEN EUROPEES BELEID INZAKE SOCIALE BESCHERMING ?
Door het inroepen van het subsidiariteitsbeginsel heeft het Europees beleid zich tot-
nogtoe hoofdzakelijk beperkt tot het ondersteunen en coördineren van wat de lid-
staten ondernemen. Dit wordt vervat in zogenaamde « soft law », een geheel van
niet-afdwingbare maatregelen zoals mededelingen en aanbevelingen, opdrachten tot
coördinatie en bevordering van samenwerking tussen de lidstaten. De Aanbeveling
van de Raad van 27 juli 1992 betreffende de convergentie van de doelstellingen en
het beleid op het gebied van de sociale bescherming (4), is hiervan een goed voor-

(2) Pieters D. en Nickless J., Pathways for social protection, Ministry of social affaires and health of
Finland, Helsinki, 1998, p.77.
(3) Merken we in dit verband op dat in het Protocol ter verduidelijking van het subsidiariteitsbeginsel,
bijgevoegd bij het Verdrag van Amsterdam, schaalvoordelen als mogelijke rechtvaardigingsgrond voor
tussenkomst van het communautaire niveau werd opgegeven (Protocol nr. 30 van het EG Verdrag).
(4) Aanbeveling van de Raad 92/442/CEE van 27 juli 1992, Pb., 1992, L 245/49.
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beeld. Hierin worden de lidstaten uitgenodigd om op het vlak van gezondheidszorg  :
a) onder de door iedere Lid-Staat vastgestelde voorwaarden ervoor te zorgen dat
personen die legaal op het grondgebied van de Lid-Staat woonachtig zijn, toegang
hebben tot de nodige gezondheidszorg, alsmede tot de maatregelen ter preventie
van ziekten; 
b) toe te zien op de handhaving en zo nodig de ontwikkeling van een gezond-
heidszorg van de nodige kwaliteit, aangepast aan de veranderende behoeften
van de bevolking, en met name van die welke voortvloeien uit de zorgbehoefte
van ouderen, aan de ontwikkelingen in de ziekteleer en de behandelingstechnie-
ken en aan de vereiste intensivering van de preventie; 
c) indien nodig, de revalidatie van herstellende zieken, met name na een ernsti-
ge ziekte of een ongeval, en vervolgens hun herinschakeling in het arbeidsproces
te organiseren;

Mede onder impuls van de Europese Commissie krijgt het Europees beleid inzake
sociale bescherming geleidelijkaan een meer concrete invulling. In haar Mededeling
“Moderniseren en verbeteren van de sociale bescherming in de Europese Unie”
(5) (1997) benadrukt zij de noodzaak om de systemen voor sociale bescherming te
moderniseren willen zij een essentiële rol blijven spelen bij het versterken van de
sociale cohesie en het voorkomen van sociale uitsluiting. Om dit hervormingsproces
samen aan te pakken en hieraan concrete verbintenissen te koppelen, stelt de Com-
missie in een recente Mededeling “Een gemeenschappelijke strategie voor de
modernisering van de sociale bescherming” (6) (1999), voor te komen tot een stra-
tegie van versterkte samenwerking tussen de lidstaten. Deze samenwerking moet
steunen op vier doelstellingen waaronder “het garanderen van een hoog en duur-
zaam niveau van gezondheidsbescherming” (7). 

De Europese Raad van Helsinki (december 1999) heeft de door de Commissie voor-
gestelde strategie goedgekeurd (8). Op de Europese Raad van Lissabon (maart 2000)
werd beslist door een veralgemening van de open coördinatiemethode, met name
op het vlak van de bestrijding van sociale uitsluiting, beste praktijken te verspreiden
en tot een grotere convergentie te komen van het door de lidstaten gevoerde beleid.
Op grond van een door de Commissie uitgewerkte agenda voor het sociale beleid
(9) heeft de Europese Raad van Nice (7-8 december 2000) nu een meerjarenkader
vastgelegd voor maatregelen op sociaal gebied.

(5) Mededeling van de Commissie COM(1997) 102 definitief van 12 mars 1997.
(6) Mededeling van de Commissie COM(1999) 347 definitief van 14 juli 1999.
(7) De Commissie stelt hieromtrent voor om de gezondheidszorgsystemen efficiënter te maken, om
ierdereen toegang te verlenen tot kwaliteitsvolle diensten en de ongelijkheden op het vlak van ver-
zorging te verminderen, om langdurige zorg aan kwetsbare bejaarden meer te ondersteunen en voor-
rang te geven aan preventie van ziekten en bescherming van de gezondheid.
(8) Conclusies van de Raad van 17 december 1999 betreffende de versterking van de samenwerking
voor de modernisering en verbetering van de sociale bescherming, Pb. C nr. 8 van 12 januari 2000,
p. 7-8.
(9) Mededeling van de Commissie COM (2000) 379 definitief, Een agenda voor een sociaal beleid.

447



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

1.3. EEN NIEUWE EUROPESE STRATEGIE INZAKE GEZONDHEIDSBELEID ?
Een gelijkaardige evolutie naar meer samenwerking tussen lidstaten doet zich voor
op het vlak van het gezondheidsbeleid.

Met het Verdrag van Maastricht (1993) werd een wettelijke basis gegeven aan een
Europees volksgezondheidsbeleid. Het oude artikel 129 van het Verdrag kende aan
het Europese niveau een coördinerende rol toe om het preventiebeleid in de ver-
schillende lidstaten beter op elkaar af te stemmen. Op deze basis werden Europese
actieprogramma’s opgezet rond belangrijke gezondheidsbedreigende problemen
(zoals kanker, aids, drugs- en tabaksverslaving, enz), waarvan enkele reeds vóór het
Verdrag van Maastricht bestonden.

De BSE-crisis heeft een versterking van de communautaire bevoegdheden op het
vlak van volksgezondheid in de hand gewerkt. Het Verdrag van Amsterdam (1997)
heeft het artikel 129 vervangen door het nieuwe artikel 152 dat de Europese Unie
een aanvullende rol toekent : "gericht op de verbetering van de volksgezondheid,
preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bron-
nen van gevaar voor de menselijke gezondheid” (art. 152, 1, 2).

Ondanks de sterkere rol die de Europese Gemeenschap kan gaan spelen, lijkt één
van de belangrijkste sectoren op het eerste gezicht uitgesloten te zijn, met name de
organisatie van de gezondheidszorg. Art. 152, lid 5 stelt duidelijk : 

"Bij het optreden van de Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid
worden de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de organisatie en ver-
strekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging volledig geëer-
biedigd."

Toch wordt ook deze bepaling niet door iedereen begrepen als een complete uit-
sluiting van het Europese beleidsniveau op het vlak van gezondheidszorg, maar
veeleer als een verduidelijking van de aanvullende rol die voor de gemeenschapsin-
stanties is weggelegd. In die zin moet ook de door de Europese Commissie voorge-
stelde nieuwe gezondheidsstrategie begrepen worden (10). De gezondheidszorgs-
systemen en hun evolutie krijgen in deze Mededeling een meer uitgesproken aan-
dacht. Zij worden beschouwd als een belangrijke bepalende factor voor de gezond-
heidsstatus van de bevolking. Daarom wil de Commissie werken aan het opzetten
van een informatiesysteem omtrent de gezondheidszorgsystemen, de financiering
ervan, de methode van toewijzing van de middelen, de rol van openbare en privé-
verzekeringsstelsels, enz. Dit zou, aldus de Commissie, moeten bijdragen tot verbe-
tering van de praktijken dankzij uitwisseling en het bevorderen van activiteiten op
het vlak van 'evidence based medicine', het verzekeren van de kwaliteit van de zorg,
managed care en de evaluatie van medische technologieën. Een kritische vergelij-

(10) Mededeling van de Commissie COM (2000) 285 defintief van 16 mei 2000, ;strategie van de
Europese Gemeenschap inzake volksgezondheid, Voorstel tot een communautair aktieprogramma op
het vlak van volksgezondheid (2001-2006).
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king van de gezondheidszorg in de verschillende lidstaten en een grotere transpa-
rantie betreffende de toegang tot verzorging (wachttijden, kosten) zou ook de bur-
ger ten goede komen, aldus nog de Commissie.

Een andere belangrijke vernieuwing is tenslotte nog terug te vinden in de aanhef
van art. 152, lid 1 : “Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optre-
den van de Gemeenschap wordt een hoog niveau van bescherming van de men-
selijke gezondheid verzekerd”. De hierin vervatte transversale werking dwingt de
Unie om ook in andere beleidsdomeinen rekening te houden met de mogelijke
gevolgen voor de volksgezondheid. Dit is des te belangrijker aangezien de onrechtst-
reekse impact van het Europees beleid op de gezondheidszorg, ondermeer door de
toegenomen mobiliteit en de totstandkoming van de interne markt, vooralsnog de
rechtstreekse invloed van een Europees sociaal en gezondheidsbeleid - nog steeds in
wording - overtreft. De arresten Kohll en Decker zijn hiervan een treffend bewijs.

2. DE TOEGANG TOT VERZORGING IN HET BUITENLAND

2.1. DE ARRESTEN KOHLL EN DECKER (11)
Met de arresten Kohll en Decker werd een nieuwe fase ingeluid in het toegankelijk
stellen van medische verzorging in het buitenland. Nochtans zijn de zaken op zich
geenszins spectaculair te noemen. Even ter herinnering…

De heren Kohll en Decker, beiden Luxemburgers en aangesloten bij de Luxemburg-
se sociale zekerheid, werd terugbetaling geweigerd voor medische prestaties ver-
strekt in een andere lidstaat, resp. de aankoop in België van een door een Luxem-
burgse oogarts voorgeschreven bril en een orthodontische behandeling in Duits-
land.
De weigering tot terugbetaling door het Luxemburgse ziekenfonds werd in het
geval van de heer Decker gemotiveerd door het ontbreken van een voorafgaandelij-
ke toestemming, zoals vereist door de Luxemburgse wetgeving, overeenkomstig
artikel 22, 1, c van de Europese verordening 1408/71. De heer Kohll daarentegen
had vooraf toelating gevraagd om met zijn dochter bij een Duitse orthodontist te
gaan maar zijn aanvraag werd verworpen enerzijds, omdat de desbetreffende behan-
deling niet dringend was en de behandeling dus even goed in Luxemburg had kun-
nen gebeuren. 
Beide heren vochten deze beslissing aan voor de Luxemburgse rechter. Zij voerden
aan dat de vereiste van voorafgaandelijke toestemming voor de dekking van medi-
sche kosten in het buitenland in strijd was met de principes van vrij verkeer van
goederen en diensten (resp. ex artt. 30 en 36 en 59 en 60), die behoren tot de fun-
damenten van de hele Europese constructie. Deze voorwaarde werd immers enkel
opgelegd voor medische prestaties buiten de landsgrenzen, waardoor patiënten
afgeschrikt werden om beroep te doen op buitenlandse verstrekkers. De kleinste 

(11) H.v.J., 28 april 1998, Decker, C-120/95 en H.v.J., 28 april 1998, Kohll, C-158/96 ; 

449



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

belemmering of discriminatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, reeël of potentieel, is
voldoende om een inbreuk uit te maken op het beginsel van vrij verkeer. 

Vermits het hier ging om een interpretatie van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen, stuurde de nationale rechter de zaak door naar het
Europees Hof van Justitie. Voor dit Hof verdedigde de Luxemburgse overheid,
gesteund door verschillende lidstaten (Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Duits-
land, Frankrijk, Oostenrijk, België, Nederland, Spanje) de weigering tot terugbet-
aling en de Luxemburgse reglementering waarop de weigering berustte op grond
van verschillende argumenten. 

In de eerste plaats stelde zij dat de principes van vrij goederen- en dienstenverkeer
niet van toepassing zijn op de sector van sociale zekerheid. Sociale zekerheid
behoort immers tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Elke lidstaat kan
eigenmachtig zijn eigen stelsel van sociale bescherming uitbouwen en dus ook de
voorwaarden bepalen die moeten voldaan zijn om aanspraak te kunnen maken op
vergoeding van medische zorg in het kader van de ziekteverzekering. 
Het Hof bracht hiertegen in dat de vrijheid die lidstaten hebben om hun socialeze-
kerheids-systeem in te richten niet wegneemt dat daarbij de principes van vrij ver-
keer gerespecteerd dienen te worden. Geen enkele sector kan zich onttrekken aan
de toepassing van de Europese beginselen van niet-discriminatie en vrij verkeer. Of
zoals de advocaat-generaal het uitdruktte in zijn conclusies : “ de logische conclusie
van het Hof volgens dewelke de communautaire wetgeving de bevoegdheden van
de lidstaten inzake de organisatie van hun socialezekerheidsstelsels niet aantast,
suggereert geenszins dat de sector van de sociale zekerheid een eiland is dat is
afgesneden van de Europese wetgeving en dat de nationale regels inzake sociale
zekerheid bijgevolg buiten zijn toepassingsgebied zouden vallen”.

In tweede orde voerden de Luxemburgse autoriteiten aan dat zelfs indien het vrij
verkeer van toepassing zou zijn op medische diensten en goederen in het kader van
de sociale zekerheid, dan nog motieven konden worden aangehaald die een uitzon-
dering op dat vrij verkeer rechtvaardigden. Het Europees recht staat lidstaten
immers toe het vrij verkeer te beperken wanneer het algemeen belang of de veilig-
heid dreigt te worden aangetast.  In dit geval was de toestemmingsvereiste, aldus de
Luxemburgse overheid, nodig om
1) het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te vrijwaren : wanneer men
de uitstroom van patiënten naar het buitenland niet zou kunnen beperken tot die
gevallen die ofwel dringend ofwel medisch gerechtvaardigd zijn, dan zou dit zware
financiële gevolgen ressorteren voor de sociale zekerheid ;
2) de volksgezondheid van de sociaal verzekerden te beschermen : 
zonder het instrument van de voorafgaandelijke toestemming zou de Luxemburgse
overheid verplicht worden prestaties in het buitenland terug te betalen waarvan zij
de kwaliteit niet eens kan garanderen;
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3) een evenwichtige en voor iedereen toegankelijke medische en ziekenhuisinfra-
structuur op Luxemburgs grondgebied te behouden : als de Luxemburgers massaal
zouden kiezen voor verzorging in het buitenland dan zou de levensvatbaarheid, de
financiering en de kwaliteit van het eigen Luxemburgse medische aanbod in gevaar
worden gebracht.

Maar ook deze aangevoerde rechtvaardigingsgronden werden door het Hof reso-
luut van de hand gewezen.

· Aangezien Kohll en Decker terugbetaling vroegen op grond van de Luxemburgse
terugbetalingstarieven, beschouwden de rechters dit als een financieel neutrale ope-
ratie die geenszins het financieel evenwicht van de sociale zekerheid in het gedrang
zou kunnen brengen. Met andere woorden, de tussenkomst van de Luxemburgse
ziekteverzekering was niet hoger dan wanneer de verstrekkingen verleend zouden
zijn in Luxemburg.

Wat het kwaliteitsargument betreft, verwees het Hof naar de onderlinge erken-
ning van medische diploma’s en de inspanningen die sinds de jaren ’70 werden
geleverd om de opleidingsvoorwaarden binnen de EG te harmoniseren voor de
meeste medische beroepen. Zij achte dit een voldoende basis om een gelijkwaardig
kwaliteitsniveau van verzorging te veronderstellen in de verschillende lidstaten.

Tenslotte achtte het Hof het beschermen en voortrekken van de eigen medische
infrastructuur enkel aanvaardbaar als de volksgezondheid effectief wordt bedreigd,
wat hier volgens haar onvoldoende bewezen was.

De voorafgaandelijke toestemming, zoals opgelegd door de Luxemburgse reglemen-
tering, vormde in dit geval dus een belemmering op het vrij goederen- en diensten-
verkeer, aangezien het Luxemburgse ingezetenen ontmoedigde beroep te doen op
verstrekkers van medische diensten en produkten in een andere lidstaat, zonder dat
hiervoor evenwel een aanvaardbare rechtvaardigingsgrond voorhanden was. 
Merken we toch op dat het Hof in zijn arresten in het geheel niet uitsloot dat in
andere gevallen, wel motieven voorhanden zouden kunnen zijn die een beperking
van het vrij verkeer zouden rechtvaardigen.

2.2. HET COMMUNAUTAIR REGELGEVEND KADER VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE
ZORG EN HET GEBRUIK ERVAN
De Luxemburgse autoriteiten merkten ook op dat de gewraakte Luxemburgse bepa-
ling die terugbetaling afhankelijk maakte van voorafgaandelijke toestemming een
getrouwe copie was van een Europese verordeningsbepaling inzake de coördinatie
van sociale zekerheidsrechten van migrerende werknemers. De Verordeningen
1408/71 en 574/72 (12) , waarover hier sprake, evenals hun voorlopers vormen

(12) Verordeningen EEG 1408/71 en 574/72 over de toepassing van de socialezekerheidsstelsels op
werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, gecon-
solideerde versie : Pb. L28, 30 januari 1997.
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reeds sinds de prille start van het Europese integratieproces de wettelijke basis voor
een coördinatiesysteem dat juist in het leven werd geroepen om het vrij verkeer van
personen - eerst van werkenden, later van nagenoeg alle Europese burgers - te
bevorderen. 

Dit coördinatiesysteem van sociale zekerheidsrechten beoogt in de eerste plaats,
wat gezondheidszorg betreft, aan migrerende werknemers en hun gezinsleden toe-
gang te garanderen tot verzorging in de lidstaat waar zij wonen ten laste van de lid-
staat waar zij sociaal verzekerd zijn.

De toegang tot verzorging buiten het woon- of werkland blijft evenwel aan voor-
waarden onderworpen :

Verblijft men tijdelijk in een andere lidstaat om andere dan medische redenen, dan
kan men medische zorg voor rekening van zijn eigen sociale zekerheidsstelsel krij-
gen voorzover die zorg « onmiddellijk noodzakelijk » - dus dringend – is, rekening
houdend met de gezondheidstoestand van de begunstigde (behalve voor gepensio-
neerden). Een zogenaamd E111-formulier bewijst de onderworpenheid aan de socia-
le zekerheid van het land van herkomst.

Wil men een medische behandeling genieten in een andere lidstaat voor rekening
van zijn eigen sociale zekerheidsstelsel, dan moet hier eerst toestemming voor
gekregen worden door de bevoegde sociale zekerheidsinstelling. Deze toestemming
wordt geattesteerd middels een zogenaamd E112 formulier. De lidstaten zijn vrij de
criteria te bepalen op grond waarvan al dan niet toestemming worden gegeven. De
Europese Verordening zegt alleen dat toestemming niet mag worden geweigerd
wanneer de bewuste behandeling, hoewel voorzien door het eigen stelsel, niet bin-
nen normale termijn gegeven kan worden, rekening houdend met de gezondheids-
toestand van de betrokkene en de voorspelbare evolutie van de ziekte (art. 22, 2, 2
van Verordening 1408/71) (13).

Reeds een tiental jaar geleden wijdde AIM een studie aan het grensoverschrijdend
patïentenverkeer in het kader van dit Europees coördinatiesysteem (14). Hieruit
bleek dat de lidstaten over het algemeen zeer restrictief omsprongen met het verle-
nen van toestemming voor zorg in een andere lidstaat : alleen als er zwaarwegende
medische redenen aanwezig waren en de behandeling niet tijdig voorhanden was in
eigen land. Zelfs vandaag levert een land als het Verenigd Koninkrijk jaarlijks met
moeite 600 E112-formulieren af, Frankrijk een 400-tal, Zweden niet meer dan 20. In
verhouding tot hun bevolking tonen België en Luxemburg zich minder restrictief
met gemiddeld resp. 2000 en 7000 gevallen (15). 

(13) Deze beperking is het resultaat van een wijziging van dit artikel ingevolge de arresten van het
Hof van Justitie in de zaak Pierik die echter veel verder gingen.
(14) Hermesse J., Lewalle H., L 'acces aux soins en Europe, Quelle mobilité du patient ?, Academia,
Eurospectives, Bruylant, 1993, 135 p.
(15) Palm, Nickless, Lewalle en Coheur, Implication de la jurisprudence récente concernant la coör-
dination des systèmes de protection contre le risque de la maladie, Rapport générale, mai 2000, par-
tie 1, chapitre II .
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Ondermeer hierdoor blijft de financiële impact van grensoverschrijdende zorg voor
de lidstaten beperkt tot gemiddeld minder dan 2  per inwoner per jaar of minder
dan 0,5 % van de publieke uitgaven voor gezondheidszorg (16). Alleen Luxemburg
maakt hierop een uitzondering met 116 euro per inwoner (1998) of ruim 9 % van
publieke uitgaven voor gezondheidszorg. Zoals gezegd hanteert het Groot-Hertog-
dom traditioneel een iets soepeler toestemmingsbeleid ondermeer omwille van de
beperkte inlandse zorginfrastructuur.

Tegenover de vaststelling van het marginaal karakter van grensoverschrijdende zorg
stelt zich natuurlijk de vraag in hoeverre deze cijfers een bestaande behoefte verber-
gen. Natuurlijk is het zo dat patiënten in de eerste plaats verzorging zullen zoeken in
de nabijheid van hun woonplaats. Voor eerstelijnsgezondheidszorg kunnen factoren
als taal, afstand evenals een algemeen gebrek aan informatie over de gezondheids-
zorg in het buitenland en de administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat
over het algemeen beschouwd worden als objectieve obstakels voor een beroep op
grensoverschrijdende zorg. Zelfs daar waar bevolkingsgroepen sinds vele jaren vrij
toegang hebben tot twee gezondheidszorgsystemen, zoals dit het geval is bij grens-
arbeiders, merkt men dat de patiëntenmobiliteit uiterst beperkt blijft (17).

Eén van de belangrijkste conclusies van de eerdere AIM-studie was dat de behoefte
aan een soepeler gebruik van grensoverschrijdende zorg zich vooral toespitste op
de grensstreken en voor het segment van de zeer gespecialiseerde medische verzor-
ging (18). Dit heeft het afgelopen decennium geleid tot het opstarten van pilootpro-
jecten gericht op een nauwere samenwerking tussen ziekenfondsen in enkele Eure-
gio-grenszones en het uitwerken van praktische oplossingen voor de sociaal verze-
kerden die in deze zones wonen (19). 

2.3. EEN DUAAL SYSTEEM VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE ZORG IN DE EUROPESE
UNIE ?
In haar beslissing heeft het Hof van Justitie onderstreept dat Verordening 1408/71
niet beoogt om alle vormen van toegang tot zorgverlening in het buitenland te regle-
menteren. De standaardprocedures beschreven in deze verordening sluiten andere
procedures van dekking niet uit, zoals de terugbetaling op grond van het tarief toe-
passelijk in het land van aansluiting zonder voorafgaandelijke toestemming. 

(16) zie ook De Backer C. en Hermesse J. (1999), "Grensoverschrijdende gezondheidszorg", in CM-
Informatie, 188, juni-juli, pp. 3-12.
(17) Calnan, Palm, Sohy en Quaghebeur, Cross-border use of health care. A survey of frontier wor-
kers' knowledge, attitudes and use, European Journal of Public Health, 1997, no. 3 suppl., p. 26-32.
(18) Hermesse, Lewalle en Palm, Patient mobility within the European Union, European Journal of
Public Health, 1997, suppl. 3, 4-10.
(19) Voor een inventaris van de projecten, zie AIM-studie : Palm, Nickless, Lewalle, Loheur, o.o., deel
1, hoofdstuk II.
zie ondermeer De Backer C. en Hermesse J. (1999), "Grensoverschrijdende gezondheidszorg", in CM-
Informatie, 188, juni-juli, pp. 3-12; "Transcards : nieuwe ontwikkelingen met de SIS-kaart", in CM-
Informatie, 192, april-mei 2000, p. 18.; Castel B.  (2000), "Transcards : vereenvoudigde toegang tot
verzorging in een ziekenhuis in Thiérache", in CM-Informatie, 193, juni-juli, pp. 3-6. 
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Het Hof heeft dus geen keuze willen maken ten voordele van één van beide proce-
dures. Het heeft uitdrukkelijk de E112 standaardprocedure behouden en op die
manier een duaal systeem in het leven geroepen dat twee onderscheiden procedu-
res voorziet voor de dekking van zorg in een andere lidstaat. Het Hof wees hiervoor
op de specificiteit van elke procedure en hun complementair karakter ten aanzien
van elkaar.

Afgezien van de toestemmingsvoorwaarde, is de standaard-procedure E112 voor de
sociale dekking van zorg verstrekt in het buitenland ook op andere punten duidelijk
verschillend van de procedure die door het Hof in het leven werd geroepen met de
arresten Kohll en Decker.

In het geval van art. 22, 1, c Verordening 1408/71 wordt de sociaal verzekerde
van land A als het ware geïntegreerd in het sociale zekerheidsstelsel van land B waar
hij de medische behandeling krijgt. Dit betekent dat hij op dezelfde manier behan-
deld wordt als de sociale verzekerde van land B, ‘‘alsof hij er verzekerd was’’ : hij
betaalt dezelfde eigen bijdragen (remgelden), hij dient dezelfde voorschriften te vol-
gen (bijvoorbeeld enkel publieke verstrekkers, eventueel verwijzing door een huis-
arts om toegang te krijgen tot een specialist, enz.). De sociale zekerheid van land B
rekent de kosten af met de verstrekker en laat zich vervolgens terugbetalen door de
sociale zekerheid van land A volgens de eigen tarieven van land B. 

In de zogenaamde Kohll en Decker procedure doet de betrokkene geen beroep
op de sociale zekerheid van land B maar enkel op de aldaar gevestigde zorgverlener.
Dit betekent dat hij zich in zekere zin als een privé-patiënt gedraagt : hij dient de
voorschriften opgelegd door het plaatselijk socialezekerheidsstelsel niet te volgen
(kan eventueel een privé-verstrekker raadplegen, kan zonder doorverwijzing naar
een specialist). Het principe van gelijke behandeling geldt hier niet ten aanzien van
de sociaal verzekerde van land B maar veeleer ten aanzien van een andere sociale
verzekerde van land A die dezelfde behandeling kreeg bij een verstrekker in eigen
land. Hier is geen afrekening tussen lidstaten maar tussen de sociaal verzekerde van
land A en zijn sociale zekerheidsinstelling ‘‘alsof hij de verstrekking in land A
kreeg’’, ma.w. volgens de eigen tarieven en met inachtneming van dezelfde voor-
schriften die van toepassing zijn voor de dekking van medische verstrekkingen ver-
kregen in eigen land (bv. verwijzing, toestemming, publieke of gecontracteerde
zorgverlener, enz.).

Op basis van deze verschillen gaat het Hof ervan uit dat de standaard-procedure
E112 erop gericht is de verzekerde die toestemming heeft gekregen van het bevoeg-
de orgaan de mogelijkheid te bieden een passende behandeling te genieten in een
andere lidstaat “zonder extra kosten”, terwijl de “Kohll en Decker procedure”
veeleer vrije toegang garandeert tot buitenlandse verstrekkers onder dezelfde voor-
waarden als in het woonland. 
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Hoedanook stelt het naast elkaar bestaan van twee verschillende procedures wel
heel wat problemen. Het bemoeilijkt niet alleen de administratieve afhandeling van
grensoverschrijdende zorg, het schept ook heel wat verwarring, zowel voor patiën-
ten, zorgverstrekkers als voor zorgverzekeraars, wat op zijn beurt dreigt te leiden
tot rechtsonzekerheid voor de sociaal verzekerde patient.

Deze situatie van verwarring en rechtsonzekerheid wordt nog eens versterkt door
de verschillende interpretaties die totnogtoe aan de arresten werden gegeven. Ener-
zijds lieten zich positieve reacties optekenen - vooral in de pers - waarbij de arresten
onthaald werden als belangrijke stappen in de totstandbrenging van het sociale
Europa voor de patiënt. Anderzijds werden de noodklokken geluid, vooral dan door
de nationale overheden die de arresten als een regelrechte bedreiging zagen voor de
sociale bescherming in hun land. 

2.4. DE REACTIES VAN DE LIDSTATEN
Als we kijken naar de manier waarop de verschillende lidstaten de arresten hebben
onthaald, dan tekent zich onmiddellijk een politieke opsplitsing af tussen enerzijds
landen met een zogenaamd terugbetalingsstelsel, waar de sociaal verzekerde meest-
al vrij zijn verstrekker kiest, rechtstreeks met hem afrekent en vervolgens zich laat
terugbetalen door zijn sociale zekerheid, en anderzijds de naturastelsels, waar de
sociale zekerheid rechtstreeks afrekent met verstrekkers met wie zij een contract
heeft afgesloten of die werkzaam zijn in het kader van de openbare gezondheids-
dienst.

GRAFIEK 1  : GEZONDHEIDSZORGSTELSELS IN DE EUROPESE UNIE
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Enkel in Luxemburg en Belgie werden op grond van de arresten administratieve pro-
cedures opgezet die voorzien in een onvoorwaardelijke terugbetaling van zorg ver-
strekt in een andere lidstaat, zij het enkel voor ambulante verzorging. Frankrijk blijft
voorlopig nog elke aanpassing van zijn beleid inzake grensoverschrijdende zorg van
de hand wijzen. De andere lidstaten, zowel diegene met een sociaal verzekerings-
stelsel gebaseerd op prestaties in natura als diegenen met een nationale gezond-
heidsdienst, hebben over het algemeen de overtuiging verkondigd dat de arresten
geen toepassing vinden in hun eigen systeem, omdat zij geen terugbetaling kennen
van medische kosten betaald door de patiënten. Zij beschikken dan ook vaak niet
over een tarievenstelsel op basis waarvan terugbetaling zou kunnen worden verricht
van medische prestaties in het buitenland.

Toch vallen op deze radicale afwijzende houding enkele uitzonderingen op te teke-
nen.

Meest opmerkelijke uitzondering is Oostenrijk, die reeds vóór de arresten Kohll
en Decker sociaal verzekerden de mogelijkheid liet zich te laten behandelen bij een
niet-gecontracteerde verstrekker, zowel in Oostenrijk als in het buitenland. In dat
geval betaalt het ziekenfonds 80% van het tarief dat voor dezelfde behandeling
wordt betaald aan een gecontracteerde zorgverlener.

Andere interessante uitzondering is Denemarken. Daar kwam een interministerië-
le werkgroep tot de conclusie dat bepaalde ambulante verstrekkingen plaatsvonden
in een marktcontext en dus onderhevig waren aan de principes van vrij goederen-
en dienstenverkeer. Op grond hiervan werd een wet goedgekeurd die ondermeer
voor kinesitherapieën, tandzorg de onvoorwaardelijke dekking voorziet van presta-
ties in een andere lidstaat.

Verder hebben ook Finland en Griekenland een gedeeltelijke, zij het beperkte,
toepasselijkheid van de arresten voor hun systeem erkend.

Ook in die lidstaten die steevast elke implicatie van de arresten voor hun systeem
weigeren, blijkt men hiervan "off the record" minder overtuigd te zijn. In dat ver-
band blijken Duitsland en Groot-Brittannië, twee van de meest fervente tegenstan-
ders van een veralgemeend vrij verkeer van patiënten, in de praktijk sociaal verze-
kerden die om terugbetaling verzoeken op grond van de arresten, integraal te ver-
goeden, louter om zaken voor het Hof van Justitie te vermijden. 

De verschillende houding van de lidstaten en hun hardnekkig vasthouden aan een
restrictief toestemmingsbeleid draagt niet bij tot duidelijkheid omtrent de juiste
draagwijdte van de arresten voor de verschillende stelsels van sociale bescherming.
Uit de bevraging van de bevoegde nationale overheden in het kader van de recente
AIM-studie kwam duidelijk naar voor dat de lidstaten over het algemeen méér
bevreesd zijn voor de interne gevolgen die vrij verkeer van patiënten zou kunnen
hebben op hun eigen stelsel dan voor een mogelijks massale uitstroom van patien-
ten.
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In welke mate zullen wachtlijsten omzeild kunnen worden ?
In hoeverre kunnen overheidsmaatregelen gericht op het beheersen van de

gezondheidsuitgaven en op het verzekeren van effcientie en kwaliteit in de zorgver-
lening uitgehold worden door een veralgemeende toegang tot gezondheidszorg bui-
ten de grenzen, waar men geen vat heeft op de verstrekkers ?

Zal het nog wel mogelijk zijn om prioriteiten te stellen en de omvang van het ver-
zekerd zorgpakket eigenmachtig te bepalen ?

Zal men verplicht worden ook de prestaties van privé-verstrekkers die niet
beschikken over een contract met het sociale zekerheidsstelsel, te vergoeden ?

Het zijn vooral deze vragen die de nationale overheden verontrusten. Gezien de
politieke gevoeligheid heeft de Europese Commissie zich na de arresten onthouden
van elke politieke verklaring of interpretatie van de arresten. Meer duidelijkheid op
korte termijn kan dan ook alleen maar verwacht worden van het Hof van Justitie zelf
waar ondertussen nieuwe zaken aanhangig werden gemaakt.

3. OP ZOEK NAAR MEER DUIDELIJKHEID OMTRENT DE WERKELIJKE DRAAGWIJDTE
VAN VRIJ VERKEER IN DE GEZONDHEIDSZORG

3.1. ONBEANTWOORDE VRAGEN VERBONDEN AAN DE NIEUWE ZAKEN
Aangezien het Hof van Justitie enkel uitspraak deed over de specifieke situatie in de
zaken Kohll en Decker, bleven heel wat vragen onbeantwoord. Sinds de arresten
werden vijf nieuwe zaken aanhangig gemaakt bij het Hof waarin uitdrukkelijk wordt
verwezen naar de eerdere beslissing van het Hof. Doordat in deze nieuwe zaken
juist veel van de onbeantwoord gebleven vragen aan bod komen, zullen zij moge-
lijks kunnen bijdragen tot meer duidelijkheid omtrent de werkelijke draagwijdte van
de principes van vrij goederen- en dienstenverkeer in de gezondheidszorg.

Een eerste vraag is of sociaal verzekerden effectief kunnen kiezen tussen beide pro-
cedures. In de zaak Vanbraekel (20) oordeelde de Belgische rechter op grond van
een deskundigenonderzoek dat het Belgische ziekenfonds ten onrechte de toestem-
ming had geweigerd aan een Belgische vrouw om een orthopedische ingreep te
ondergaan in een Parijs ziekenhuis (21). De enige hangende vraag waardoor de zaak
aanhangig gemaakt werd voor het Europees Hof van Justitie had te maken met de
toegepaste terugbetalingstarieven. Het Belgisch ziekenfonds nam als referentie de

(21) Zaak C-368/98, Vanbraekel/ Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM).
(22) Het is belangrijk te noteren dat de rechtsvordering voor de verwijzingsrechter gebaseerd was op
artikel 221, §1 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 in plaats van op artikel 22, 1, c van
verordening 1408/71.  De Belgische bepaling stelt niet enkel dat de terugbetaling van verzorging in
het buitenland volgens het Belgische tarief gebeurt (in tegenstelling tot procedure E112) maar deze
past ook soepelere criteria toe. Zelfs al bepaalde de omzendbrief VI nr. 83/54 van het RIZIV reeds dat
artikel 221, §1 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 niet van toepassing was in situaties
waar artikel 22, 1, c van verordening 1408/71geldt, toch gelaste de verwijzingsrechter een deskundi-
genonderzoek op basis van de Belgische bepaling, met name om te "zeggen of het herstel van de
gezondheid van mevrouw Descamps in maart 1990 een ziekenhuisopname vereiste welke in het
buitenland in betere medische omstandigheden kon plaatsvinden".
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Franse tarieven zoals art. 22.1.c van Verordening 1408/71 voorschrijft, terwijl de erf-
genamen van de patiënt de toepassing van de (hogere) Belgische tarieven eisten,
hierbij uitdrukkelijk verwijzend naar de arresten Kohll en Decker. 

Een tweede reeks vragen houdt verband met de mate waarin een lidstaat de toegang
tot gezondheidszorg kan laten afhangen van bepaalde criteria (leeftijd, enz.) of
modaliteiten (wachttijden). Of meer algemeen, in hoeverre kunnen lidstaten nog
eigen keuzes maken of prioriteiten stellen in het samenstellen van een verzekerings-
pakket en het organiseren van de toegang ertoe ? In de zaken Smits en Peerbooms
(22) ging het telkens om een Nederlandse ziekenfondsverzekerde die een zoge-
naamd experimentele behandeling onderging in het buitenland. Mevrouw Geraerts-
Smits, een Parkinson-patiënte, kreeg in een ziekenhuis in het Duitse Kassel een cate-
goriële en multidisciplinaire behandeling die in Nederland niet voorhanden was.
Mijnheer Peerbooms kwam na een ongeval in een diepe coma terecht. Hij werd
overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Innsbruck waar hij met succes
een speciale neurostimulatietherapie onderging. Deze therapie werd in Nederland
slechts ten experimentele titel uitgevoerd in twee centra. Dit experiment beperkte
zich echter tot patiënten jonger dan 25 jaar, waardoor Peerbooms niet in aanmer-
king kwam. In beide gevallen weigerde het Nederlandse ziekenfonds de kosten voor
deze behandelingen te vergoeden om de reden dat geen medische noodzaak een
behandeling in het buitenland rechtvaardigde aangezien beide patiënten een ade-
quate en voldoende behandeling hadden kunnen krijgen in Nederland bij een door
hun ziekenfonds gecontracteerde zorgverstrekker. Bovendien werden beide behan-
delingen als ‘‘niet gebruikelijk binnen het Nederlands medisch korps’’ beschouwd,
waardoor zij volgens de Nederlandse definitie niet binnen het ziekenfondspakket
vallen. Waarschijnlijk nog gevoeliger dan experimentele behandelingen is de kwes-
tie van wachtlijsten. In de zaak Van Riet (23) diende een Nederlandse verzekerde
drie maand te wachten vooraleer zij een arthroscopie kon ondergaan in het Amster-
dams ziekenhuis. In plaats daarvan kwam zij naar België waar zij de operatie onmid-
dellijk kon laten uitvoeren. Het Nederlands ziekenfonds weigert terugbetaling van
de rekening om dezelfde reden : adequate zorg was voorhanden in Nederland, dus
er was geen medische noodzaak om naar België te komen.

Een volgende reeks vragen die een antwoord moeten vinden in de nieuwe zaken -
en zonder twijfel de belangrijkste – heeft betrekking op de toepasselijkheid van de
arresten voor naturastelsels en ziekenhuiszorg.  In de zaak Müller-Fauré (24), liet
een Nederlandse verzekerde tijdens haar vakantie een gebitsrehabilitatie uitvoeren
bij een Duitse tandarts. In ieder geval weigerde haar ziekenfonds de rekening te
betalen omdat het geen dringende behandeling betrof en omdat adequate hulp

(23) Zaak C-157/99, Smits (echtgenote Geraets)/Stichting Ziekenfonds VGZ en Peerbooms/Stichting
CZ Groep Zorgverzekeringen.
(24) Zaak C-385/99, Van Riet / ZAO Zorgverzekeringen.
(25) Zaak C-385/99, Müller-Fauré / OZ Zorgverzekeringen.
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beschikbaar was bij gecontracteerde tandartsen in Nederland, die Mevrouw Müller-
Fauré echter bewust afwees omdat zij niet tevreden was over de tandzorg door
Nederlandse tandartsen. In alle vermelde Nederlandse zaken houdt de Nederlandse
overheid staande dat het Nederlandse naturastelsel gebaseerd is op individuele en
vrije contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Sinds 1992 is de con-
tracteerplicht voor ziekenfondsen opgeheven. Een Nederlandse verzekerde die zich
wil laten behandelen door een zorgverstrekker in Nederland die zelf geen contract
heeft met zijn ziekenfonds, moet ook eerst toestemming vragen aan zijn zieken-
fonds. Met andere woorden, er is geen discriminatie tussen een niet-gecontracteer-
de Nederlandse zorgverstekker en zijn confrater in een andere lidstaat. 
De vraag is of deze stelling ook hanteerbaar is ten aanzien van ziekenhuiszorg, want
de contracteerplicht werd enkel opgeheven voor individuele zorgverstrekkers. In
zijn conclusies in de zaken Kohll en Decker gaf de advocaat-generaal reeds te ken-
nen dat voor ziekenhuisverzorging inbreuken op het principe van vrij verkeer mis-
schien wel gerechtvaardigd zouden kunnen worden aangezien intramurale zorg
onderhevig is aan planning en relatief zwaardere financiële implicaties heeft. Het
Hof heeft zich daarover in haar arresten echter niet uitgelaten, vermits het daar
ambulante verzorging betrof. 

3.2. IS GEZONDHEIDSZORG EEN DIENSTVERLENING ?
In de zaken Vanbraekel en Smits-Peerbooms legden de advocaten-generaal intussen
hun conclusies neer. Beiden komen tot de slotsom dat de medische prestaties waar-
over zij moeten oordelen niet onder de toepassing vallen van het vrij dienstenver-
keer. Dit is des te opmerkelijker daar in de Belgische zaak sprake is van een terug-
betalingsstelsel (25) en de Nederlandse zaken gesitueerd moeten worden in een
naturastelsel.

Voor deze stelling baseren zij zich op art. 50 van het EG Verdrag dat diensten defi-
nieert als “dienstverrichtingen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden”. Medi-
sche diensten die integraal deel uitmaken van een publiek systeem van gezondheids-
zorg en gefinancierd worden uit publieke middelen, voldoen niet aan dit criterium,
aldus de advocaten-generaal. Zij verwijzen daarvoor tevens naar een vroeger arrest
in de zaak Humbel (26) waarin het Hof stelde dat openbaar onderwijs evenmin
onderworpen is aan het vrij dienstenverkeer omdat er geen vergoeding staat tegen-
over de geleverde dienst. 

Indien het Hof van Justitie deze stelling zou volgen dan zouden de gevolgen van de
arresten Kohll en Decker zich in essentie beperken tot enkel de ambulante medi-
sche verstrekkingen in drie lidstaten, met name Luxemburg, België en Frankrijk.

(26) Zij het dat ziekenhuisprestaties het voorwerp uitmaken van het systeem betalende derde en als
zodanig geen aanleiding geven tot terugbetaling.
(27) H.v.J., 27 september 1988, Humbel, 263/86.
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Toch is het helemaal niet zeker of het Hof van Justitie dat ook wel zal doen. Er val-
len trouwens wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij de conclusies en de vergelij-
king met openbaar onderwijs. In het arrest Humbel werden immers drie criteria
aangehaald om te besluiten dat er geen sprake was van een “dienst tegen vergoe-
ding”.

De dienstverlener is een emanatie van de staat, m.a.w. een agent van de overheid.
De dienst werd grotendeels gefinancierd met overheidsmiddelen.
De prijs wordt niet bepaald tussen de dienstverlener en de ontvanger.

In het geval van grensoverschrijdende zorg, zoals in het geval van mijnheer Kohll,
valt het alleszins te betwijfelen of de buitenlandse zorgverlener (de Duitse orthodon-
tist) beschouwd kan worden als een emanatie van de lidstaat die de kosten terugbe-
taalt (in casu het Groothertogdom Luxemburg). Van deelname aan een overheids-
taak of een overheidsdienst, kan, ongeacht het publiek- dan wel privaatrechtelijk
statuut van de betrokken dienstverlener, pas sprake zijn van zodra er enige contrac-
tuele band bestaat met een overheidsagent. 

Anderzijds lijkt het ook aannemelijk dat van zodra zorgverstrekkers autonome enti-
teiten zijn wiens diensten min of meer vrij ingekocht kunnen worden, men kan ver-
onderstellen dat er ook een vergoeding staat tegenover de dienstverlening. Dat is
natuurlijk zeker het geval voor privé-zorg die volledig buiten het kader van de socia-
le zekerheid wordt verstrekt (zie verklarend schema - relatie 1). Dat is evengoed zo
wanneer de prestatie vergoed wordt in het kader van de sociale zekerheid. Het feit
of die vergoeding rechtstreeks verloopt (relatie 3), zoals in een naturastelsel en in
het geval van betalende derde of onrechtstreeks (relatie 2) zoals in een terugbe-
talingssysteem doet in dat verband niet terzake. Dit werd trouwens bevestigd door
de advocaat-generaal in de zaak Humbel waar hij stelde dat de wijze waarop de
overheid openbaar onderwijs financiert - hetzij rechtstreeks aan de school, hetzij
onrechtstreeks via een subsidie aan de leerling - niet bepalend is voor de aard van de
prestatie als dienst. 

GRAFIEK 2  : VERGOEDINGSWIJZEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (VERKLAREND SCHEMA)
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Eerder dan het onderscheid tussen natura- en terugbetalingsstelsels, lijkt ons veeleer
de wijze van contracteren het sleutelelement in deze zaken rond het vrij verkeer
van medische diensten en goederen. Het conventioneringsmechanisme of contrac-
teerstelsel vormt als het ware het koppelteken tussen de sociale bescherming die
behoort tot de publieke sfeer en de gezondheidszorgsector die zich steeds verder
integreert in een interne markt. Hoewel de manier van conventioneren (collectief,
zoals in België of individueel/selectief, zoals in Nederland) behoort tot het nationale
prerogatief om eigenmachtig zijn sociale bescherming te organiseren, lijken de
arresten Kohll en Decker te suggereren dat hierbij buitenlandse verstrekkers of le-
veranciers niet zonder wettige reden gediscrimineerd mogen worden. Doordat de
Luxemburgse sociale zekerheid alle verstrekkers gevestigd in het Groothertogdom
automatisch opneemt in de nationale conventie en hun prestaties vergoedt, discri-
mineert zij tegen verstrekkers gevestigd in een andere lidstaat die niet van dit voor-
recht genieten. 

Op die manier zouden de arresten ook een boodschap kunnen inhouden voor zoge-
naamde naturastelsels : zelfs al mag een lidstaat zelf beslissen medische prestaties in
het kader van de sociale bescherming te reserveren tot een beperkte groep van ver-
strekkers met wie een contract werd afgesloten, toch moeten ook buitenlandse ver-
strekkers de mogelijkheid gegeven worden om op voet van gelijkheid in aanmerking
te komen voor conventionering. In dat verband kan er ook op gewezen worden dat
het Hof van Justitie vroeger reeds de Europese regels van openbare aanbesteding
toepasselijk heeft geacht op prestaties verstrekt in het kader van de wettelijke ziek-
teverzekering (27).

Het principe van gelijke behandeling slaat anderzijds natuurlijk ook op niet-gecon-
tracteerde verstrekkers. In zoverre de nationale sociale zekerheid ook prestaties van
niet-geconventioneerde verstrekkers vergoedt, zoals in België het geval is, zouden
buitenlandse verstrekkers ook als zodanig beschouwd moeten worden, tenzij ook
hier weer motieven van volksgezondheid of algemeen belang een ongelijke behan-
deling kunnen rechtvaardigen.

4. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Vanuit dit oogpunt bekeken, zouden de arresten Kohll en Decker veeleer te maken
hebben met discriminatie tussen verstrekkers, eerder dan met vrij verkeer van
patiënten. Het zou dan ook niet hoeven te verwonderen indien nieuwe zaken in de
toekomst niet zouden worden aangespannen door patiënten maar door zorgverle-
ners die zich benadeeld voelen door het contracteersysteem van een lidstaat of het
contracteerbeleid van een zorgverzekeraar. Het lijkt erop dat nationale conventie-
systemen gedwongen zullen worden zich meer te openen naar zorgverstrekkers in
de hele Europese Unie.

(28) H.v.J., 24 september 1998, Tögel, C-76/97 ;
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Alleszins werpt dit perspectief van het grensoverschrijdend inkopen van zorg een
heel ander licht op het vrij verkeer binnen de gezondheidszorg en het ontstaan van
een Europese zorgmarkt. In tegenstelling tot de doemscenario’s verbonden aan een
ongereguleerd vrij verkeer van patiënten, lijkt grensoverschrijdend contracteren
juist de mogelijkheid te bieden om evenzeer als voor zorgverleners in eigen land
garanties in te bouwen ten aanzien van kostenbeheersing en kwaliteit van de zorg.
Het zou lidstaten de mogelijkheid moeten bieden een soepelere houding aan te
nemen ten aanzien van de sociale dekking van zorg over de grens, met name daar
waar er een reële behoefte bestaat aan grensoverschrijdende zorg. Dit zou met
name het geval kunnen zijn 

in grenszones waar zorgverleners over de grens het beperkt regionaal zorgaanbod
zouden kunnen aanvullen;

voor zeer gespecialiseerde behandelingen waarvoor bepaalde zorginstellingen
zich profileren als “centre of excellence” met een internationale uitstraling;

voor toeristische gebieden waar tijdelijke concentraties van eigen sociaal verzeker-
den het contracteren met een lokale zorgverstrekker die bepaalde faciliteiten biedt,
o.a. op het vlak van de taal, een rechtstreeks contracteren zou kunnen rechtvaardi-
gen;

voor bepaalde zorg waar tekort aan personeel of andere middelen een snelle
behandeling onmogelijk maken en wachtlijsten doen ontstaan.

Het is ook duidelijk dat de ontwikkeling van patiëntenmobiliteit over de grenzen
heen niet louter een kwestie is van eigen individuele motieven gekoppeld aan de
specifieke situatie van de betrokkene. Steeds meer andere betrokkenen actoren (art-
sen, ziekenhuizen, ziekenfondsen, verzekeraars, werkgevers), die zich bewust wor-
den van een Europese zorgmarkt, gaan de patiënt beïnvloeden bij zijn keuze. Hun
'Europese' opstelling zal een intensiever gebruik van grensoverschrijdende zorgver-
lening ongetwijfeld verder in de hand werken.

Dat grensoverschrijdend contracteren geen science fiction is, wordt bewezen door
sommige zorgverzekeraars in Europa, die vandaag reeds, in grensregio’s maar ook
daarbuiten, actief bezig zijn met het zoeken van valabele contractpartners in andere
lidstaten. Ook het sluiten van strategische allianties tussen nationale of regionale
zorgverzekeraars onderling wint daarbij aan belang. 

Wil men op termijn tot een werkelijke interne zorgmarkt komen en het grensover-
schrijdend inkopen van zorg op grotere schaal toepassen, dan zal waarschijnlijk al
vrij snel de behoefte ontstaan aan een soort Europees referentiekader dat voorziet in
vergelijkingspunten inzake gezondheidszorg, met name op het vlak van kwaliteits-
standaarden, accreditering van zorgverleners, equivalentie van medische praktijk-
voering enzomeer. Wil men bovendien voorkomen dat verdere economische inte-
gratie in de gezondheidszorg tevens zou leiden tot groeiende sociale ongelijkheden
in de toegang tot medische verzorging, dan zal men ook gemeenschappelijk de
basisvoorwaarden en grenzen van dit proces moeten vastleggen. Het lijkt erop dat
enkel het Europese niveau deze opdracht doeltreffend kan aanpakken. De aan het
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begin van dit artikel geschetste nieuwe impulsen voor een communautaire strategie
inzake sociale bescherming en volksgezondheid, kunnen hiervoor de nodige instru-
menten aanreiken.

De arresten Kohll en Decker hebben misschien de geesten wakker geschud voor de
invloed van Europa op de ziekteverzekering. Nu komt het erop aan die invloed een
concrete en sociaal aanvaardbare invulling te geven.

(Vertaling)
__________
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tische kostprijs voor de sociale zekerheid van de aanwezigheid in het Rijk van bevol-
kingsgroepen afkomstig van niet-Europese immigratie. Hetzelfde geldt voor de kin-
derbijslag voor werknemers, waar het gerucht wil dat die een groot aantal kinderen
financiert dat ofwel in België woont, ofwel in het buitenland en zo omvangrijke
transferts ondersteunt ten gunste van landen buiten Europa of hun onderdanen die
op het grondgebied van het Rijk mogen verblijven.

Twee recente studies van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
(RKW), een over de kinderbijslag betaald in 1999 ten gunste van buiten het Belgi-
sche grondgebied opgevoede kinderen, en de andere over de kinderbijslag betaald
in 1999 ten gunste van in België verblijvende kinderen, waarvan de gerechtigde (de
actieve persoon die het recht op kinderbijslag openstelt voor zijn kinderen) een bui-
tenlandse nationaliteit heeft, tonen ruimschoots aan dat dit geloof ongegrond is.

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding vestigt de aandacht
op het belang van de gegevens die worden voorgesteld in deze studies. Wat leren
we eruit ?

De eerste studie, gewijd aan kinderen opgevoed buiten het Rijk, wijst op de vol-
gende feiten :

Op 31 december 1999 bedroeg het aantal gerechtigden in kwestie 12.968 personen,
en was het aantal rechthebbende kinderen opgevoed buiten het Rijk 25.333 perso-
nen. Deze kinderen verblijven voornamelijk in Frankrijk (14.793 kinderen, of
58,39%), in Nederland (4.323 kinderen, of 17,06%), in Marokko (3.844 kinderen, of
15,17%) en in Italië (670 kinderen, of 2,64%).
In de loop van 1999 werd 1.127.207.108 BEF (een miljard honderd zevenentwintig
miljoen tweehonderd en zevenduizend honderd en acht BEF) betaald ten gunste van
deze kinderen, op een totale gestorte som ten gunste van de kinderen van werkne-
mers van 123.219.474.860 BEF (honderd drieëntwintig miljard tweehonderd negen-
tien miljoen vierhonderd vierenzeventigduizend achthonderd zestig BEF). 467
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Er werd dus slechts 0,91% van de betaalde sommen geëxporteerd.
De studie leert ons ook dat de bilaterale conventies die worden toegepast op onder-
danen van Staten die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte
waarmee België terzake een overeenkomst gesloten heeft, met uitzondering van
Zwitserland, de betaling voorzien van kinderbijslagen aan een tarief dat veel lager
ligt dan de tarieven die worden gestort ten gunste van in België opgevoede kinderen
voor een maximum van vier kinderen per gezin (zelfs in geval van een groter aantal
kinderen in deze gezinnen), behalve in het geval van de mijnwerkers of arbeiders in
ondergrondse steengroeven.

Zo bedraagt, bijvoorbeeld, terwijl het gemiddelde maandelijkse bedrag per kind
betaald in het buitenland in 1999 3.708 BEF bedraagt, het gemiddelde maandelijkse
bedrag betaald per kind dat in Marokko verblijft, 771 BEF, in Turkije 1.736 BEF en in
de landen van de Europese Unie 4.262 BEF.

De tweede studie, gewijd aan de kinderen die in België verblijven, verstrekt de
volgende gegevens :

Het betrokken aantal gerechtigden van buitenlandse nationaliteit bedroeg, in 1999,
104.038 personen, en het aantal rechthebbende kinderen opgevoed in het Rijk was
220.330 personen. Deze cijfers zijn, ten opzichte van 1997, gedaald met 5,29% voor
de gerechtigden en met 7,52% voor de rechthebbende kinderen. Het gemiddeld
aantal kinderen per gezin van buitenlandse nationaliteit is eveneens gedaald, van
2,17 kinderen in 1997 tot 2,12 kinderen in 1999.

Daaruit volgt dat de uitgaven voor kinderbijslagen voor de kinderen van buitenland-
se werknemers in België zijn afgenomen van 17.257.240.000 BEF (zeventien miljard
tweehonderd zevenenvijftig miljoen tweehonderd veertigduizend BEF) in 1997 tot
16.228.200.000 BEF (zestien miljard tweehonderd achtentwintig miljoen tweehon-
derdduizend BEF) in 1999.

De buitenlandse gerechtigden in België vertegenwoordigen met hun gezin 10,05%
van het totale aantal gerechtigden en de rechthebbende kinderen (die een buiten-
landse nationaliteit of de Belgische nationaliteit kunnen hebben), 12,04% van het
totale aantal rechthebbenden in het stelsel.

Onder de buitenlandse gerechtigden is 55,53% (of 57.771 personen) afkomstig uit
een land van de Europese Unie. Onder de rechthebbende kinderen is 46,36% (of
102.144 personen) afkomstig van een land van de Europese Unie.

Het aandeel van de buitenlandse gerechtigden die het recht op kinderbijslag open-
stellen op basis van de arbeidsprestaties bedraagt 56,76% van alle buitenlandse
gerechtigden, terwijl 73,72% van het totale aantal gerechtigden een recht openstelt
op basis van de arbeidsprestatie in het volledige stelsel.
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Het totale aantal buitenlandse gerechtigden (Europeanen en niet-Europeanen) dat
geniet van verhoogde kinderbijslagen omwille van langdurige werkloosheid (meer
dan zes maanden) bedraagt 19,27% van het totaal van alle buitenlandse gerechtig-
den, en het aandeel daarvan dat de verhoging geniet omwille van hun pensioen of
hun invaliditeit komt respectievelijk overeen met 1,24% en 7,42% van alle buiten-
landse gerechtigden. De cijfers zijn hoger dan die van het globale stelsel, die respec-
tievelijk 9,96%, 0,47% en 3,17% bedragen.

Deze oververtegenwoordiging is te verklaren : het grotere aandeel van de gepensio-
neerde of gehandicapte buitenlandse gerechtigden komt voort uit de ouderdom van
de arbeidsimmigratie en het gevaarlijke karakter van de taken die geïmmigreerde
werknemers uitvoerden. Het grotere aandeel van meer dan zes maanden werkloze
buitenlandse gerechtigden heeft dan weer te maken met de aanwervingsdiscriminatie
die deze personen ondervinden, zoals het Internationaal Arbeidsbureau heeft aange-
toond voor het geval van België, evenals een onaangepaste oriëntatie en opleiding.

*
*     *

Titel onderzoek : 
Vervangingsratio’s van de werkloosheidsvergoedingen

Promotor : 
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer

Onderzoeker : 
Kristel Bogaerts

Instelling : 
UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid 

Contactpersoon : 
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer
Tel. 03/220.4330

Opdrachtgever : 
Federaal Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling en de Diensten voor Wetenschap-
pelijke, Technische en Culturele  aangelegenheden

Looptijd : 
van 1 januari 2000 tot 31 januari 2001

469



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

Onderzoeksverslag :

Het project kaderde in het AGORA-onderzoeksprogramma en had tot doel een data-
bank te creëren waarmee voor verschillende hypothetische gezinstypes, loon- en
uitkeringsniveau’s, het niveau en de evolutie van de netto vervangingsratio’s en de
financiële vallen bij werkloosheid kunnen worden berekend.

De term vervangingsratio’s wordt gereserveerd voor de overgang van tewerkstelling
naar uitkeringsafhankelijkheid.  Vervangingsratio’s geven weer in welke mate het
verloren arbeidsinkomen behouden blijft dankzij de uitkering (en andere financiële
voordelen bij uitkeringsafhankelijkheid). Het (zwakke) verzekeringskarakter van de
uitkeringen kan met behulp van deze ratio geïllustreerd en gekwantificeerd worden.

Daarnaast verwijzen financiële vallen (ook werkloosheids- of werkgelegenheidsval-
len genoemd) naar een te klein financieel verschil tussen inkomen uit werk en uit
uitkeringsafhankelijkheid (of niet-werk in ruime zin).  De te verwachten netto meer-
inkomsten uit arbeid zijn met andere woorden relatief klein of onbestaande in ver-
gelijking met het netto-inkomen in een uitkeringsafhankelijke situatie.

Het meten van vervangingsratio’s en financiële vallen is een complexe materie. Het
vergt een grondig inzicht in de institutionele context, in de werking en in de samen-
hang van de sociale zekerheid en de fiscale en parafiscale stelsels. De onderlinge
samenhang en cumulatie van de ‘communicerende’ institutionele arrangementen
werd samengebracht in een standaardsimulatiemodel en laat toe voor verschillende
activiteitwisselingen berekeningen te maken. De reglementering rond inkomens
(gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen), sociale bijdragen (inclusief de
bijdragevermindering voor werknemers met een laag loon), werkloosheidsuitkerin-
gen, PWA, inkomensgarantieuitkering, kinderbijslag, kinderopvangkosten (barema’s
Kind en Gezin) en belastingen werd opgenomen.

Volgende overgangen in activiteit kunnen gesimuleerd worden  :

van tewerkstelling (voltijds en deeltijds) naar werkloosheid
van werkloosheid naar tewerkstelling (voltijds en deeltijds)
van werkloosheid naar een PWA-tewerkstelling (13,24 of 45 uren)
van PWA-tewerkstelling (13,24 of 45 uren) naar reguliere tewerkstelling (voltijds

en deeltijds)
van een deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten naar een voltijdse

tewerkstelling

voor volgende hypothetische gezinstypes  : alleenstaanden, eenouders, koppels met
en zonder kinderen ten laste en met één of twee verdieners.

Deze gegevensbank en standsimulatiemodel biedt de overheid en de onderzoekswe-
reld een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument om technische berekenin-
gen te maken van vervangingsratio’s en financiële vallen voor de periode van 1989
tot 2000 (2001 in voorbereiding).
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Er wordt een jaarlijkse actualisatie van het model voorzien. Bovendien biedt het
model mogelijkheden tot uitbreiding naar andere hypothetische gezinstypes, maar
ook naar andere uitkeringssituaties.  Daarvoor is vervolgonderzoek nodig.

Het standaardsimulatiemodel en een uitgebreide handleiding (uitgangspunten,
opbouw en werking) wordt beschikbaar gesteld via het Federaal Ministerie van
Arbeid en Tewerkstelling en de Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en
Culturele aangelegenheden. De nodige informatie kan op hun website geconsul-
teerd worden (http :\www.mta.fgov.be of http :\www.belspo.be).

*
*     *

LOPEND ONDERZOEK

Titel onderzoek : 
Exspro

Promotor :  
Prof. Berghman, Paul Schoukens (instituut voor sociaal recht – KUL) en Koen  Vleminckx 

Contactpersoon : 
Prof. Berghman 

Opdrachtgever : 
Het Vijfde Kader Programma

Doelstelling en onderzoeksmethode : 
Het Exspro-project onderzoekt de sociale bescherming en sociale uitsluiting in Euro-
pa. Binnen de onderzoekscel richt Paul Schoukens zich op de juridische dimensie
van sociale uitsluiting met name de bevoegdheidsverdeling binnen de EU-context
aangaande social protection en social exclusion. Koen Vleminckx bekijkt de sociale
bescherming bij a-typische tewerkstellingsvormen.

Stand van het onderzoek : 
Beide onderzoekers hebben hun eerste analyses besproken op Exspro-meetings in
London en Helsinki. Papers daarover worden gepresenteerd tijdens conferenties in
Duitsland en Luxemburg.

*
*     *
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Titel onderzoek : 
Flora-project

Promotor :
Prof. Vranken (UFSIA) en Prof. Berghman (KU Leuven)

Contactpersoon : 
Prof. Vranken

Opdrachtgever : 
UFSIA 

Doelstelling en onderzoeksmethode : 
In de jaren ’80 verscheen o.l.v. prof. Peter Flora een beschrijving van de welvaart-
staatevolutie in Europa, waarbij de ontwikkeling van het sociaalzekerheidssysteem
in de verschillende lidstaten werd geviseerd. Het Belgische hoofdstuk wordt nu
opnieuw ter hand genomen door prof. Vranken en prof. Berghman, waarbij data en
analyse worden geupdated tot midden jaren ’90.

Stand van het onderzoek : 
Eerst werden de tijdreeksen geactualiseerd. Nadien is gestart met de interpretatie
van de cijfergegevens.

*
*     *

Titel onderzoek : 
FWO-project : de invloed van globalisering op de sociale zekerheid

Promotor/Onderzoeker(s) : 
Prof. Van Buggenhout  en Prof. Berghman (KU Leuven)

Contactpersoon : 
Prof. Van Buggenhout

Opdrachtgever :
FWO 

Looptijd van : 
begin 2000 tot eind 2003 
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Doel : 
in deze studie wordt het effect van globalisering op de sociale zekerheid nagegaan.
Het interdisciplinaire onderzoeksteam bestaat uit een jurist en een socioloog respec-
tievelijk o.l.v. prof Van Buggenhout en prof. Berghman, die beiden vanuit hun
invalshoek de impact van het globaliseringsproces zullen beschrijven. Dit moet uit-
monden in een aantal voorstellen tot aanpassing van de bestaande sociale bescher-
ming rekening houdende met de veranderde sociale en economische context

Stand van het onderzoek : 
opstartende fase

Titel onderzoek : 
Nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheidszorg 

Promotor :
Fred Louckx

Instelling (naam en adres) : 
Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep medische sociologie

Contactpersoon : 
Fred Louckx   (02/477.47.20)

Opdrachtgever : 
Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden

Looptijd : 
van 1/12/2000 tot 30/2/2003 

Doelstelling en onderzoeksmethode :
Het doel van dit project is, via een exploratief bibliografisch en data-onderzoek ener-
zijds en een Delphi-studie anderzijds, een beter beeld te krijgen van de nieuwe
kwetsbare groepen in de Belgische gezondheidszorg.

*
*     *

Titel onderzoek :
Billijkheid in de financiering van de medische zorg

Promotor :
Promotor : Prof. Dr. D. De Graeve
Co-promotor : Prof. Dr. B. Cantillon en Prof. Dr. E. Schokkaert
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Onderzoeker : Birgit Kerstens

Instelling : 
UFSIA, Faculteit TEW in samenwerking met Centrum Sociaal Beleid (Fac. PSW)

Contactpersoon : 
Prof. D. De Graeve

Opdrachtgever : 
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden
(DWTC)

Looptijd : 
van 1 februari 2001 tot en met 31 januari 2003

Doelstellingen :
De beleidsachtergrond van dit project is de voortdurende bezorgdheid in het
domein van gezondheidszorg. Enerzijds is er de algemene overeenstemming dat
medische zorg gefinancierd moet worden volgens draagkracht. Anderzijds is er
bezorgheid over efficiëntie, in de zin dat artsen, maar ook patiënten economisch
rationeel moeten handelen. Om efficiënt gedrag van patiënten te bevorderen, wordt
een rol (weliswaar bescheiden) toegekend aan eigen bijdragen.

Aansluitend op de bestaande evidentie zal het project de sociale karakteristieken
van het Belgische gezondheidszorgsysteem onderzoeken en bijdragen tot empiri-
sche evidentie op drie domeinen :
1. Aanleveren van feitelijke informatie over het verband tussen inkomen en eigen
bijdragen doorheen de tijd. In welke mate hebben remgeldverhogingen aanleiding
gegeven tot een stijging van het aandeel in het gezinsinkomen en wat is de impact
op armoede  ?
2. Analyse van de huidige impact van directe betalingen voor gezondheidszorg op
het huishouden. Welke individuen zijn meest kwetsbaar met betrekking tot directe
betalingen voor medische zorg  ? Wat zijn de demografische en klinische karakteris-
tieken van patiënten met betalingsmoeilijkheden  ?
3. Analyse van de (huidige) mate van horizontale en verticale billijkheid van de ver-
schillende betalingsbronnen voor gezondheidszorg in België in internationaal verge-
lijkend perspectief.

*
*     *
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Titel onderzoek : 
De impact van sancties in de werkloosheidsverzekering op herintrede en armoede

Promotor :
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer (CSB)

Onderzoeker : 
Kristel Bogaerts (CSB), Bart Cockx (IRES)

Instelling :
UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid 

Contactpersoon : 
Prof. Dr. Lieve De Lathouwer
Tel 03 220 43 30

Opdrachtgever : 
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden
(DWTC)

Looptijd : 
van 1 maart 2001 tot 28 februari 2003

Doelstelling en onderzoeksmethode :
Het onderzoek beoogt een empirische evaluatie van de impact van een beperking
van de werkloosheidsuitkering door sancties op de tewerkstellingskans en op het
inkomen, welvaart en armoede van werklozen. Het project kadert binnen het onder-
zoeksprogramma ‘sociale cohesie’. Om inhoudelijke en methodologische uitwisse-
ling te stimuleren werd geopteerd voor een samenwerkingsverband tussen het Cen-
trum voor Sociaal Beleid (CSB) en het Institut de Recherches économiques et socia-
les (IRES).

In het onderzoek kunnen drie belangrijke fasen onderscheiden worden.
Literatuurstudie – In deze eerste fase wordt een literatuuroverzicht gemaakt van
de relatie tussen uitkeringen, de beperking van de uitkeringen, de arbeidsparticipa-
tie en de inkomensverdeling (CSB) en wordt er een inventarisering gemaakt van spe-
cifieke impactstudies van sancties op herintrede (IRES).
Beschrijvende analyse – In een tweede fase worden beschrijvende analyses
gemaakt van de inkomens- en welvaartssituatie van gesanctioneerde en niet-gesanc-
tioneerde werklozen, hun socio-economische positie, het carrière-verloop, het loon-
profiel en de perceptie van werkloosheid (CSB en IRES).
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Causale analyse – In deze laatste fase worden drie modellen uitgewerkt  : 1) De
directe en indirecte impact van sancties op de inkomenssituatie en de armoede van
de betrokkenen (CSB) 2) een verklaringsmodel voor het zoekgedrag (CSB) 3) de
impact van sanctionering op de herintredekans en de tewerkstellingsduur (IRES) en
het verband tussen inkomen en het subjectieve welbevinden van werklozen.

Voor de empirische studie wordt gebruik gemaakt van een bestaand databestand
met enquêtegegevens over 1.838 gesanctioneerde en 882 niet-gesanctioneerde
werklozen (controlegroep). Deze dataverzameling vond plaats in 1999 in opdracht
van de RVA en DWTC (zie  : De Lathouwer, L., Bogaerts, K., (1999) Schorsingsbe-
leid in de werkloosheidsverzekering en herintrede op de arbeidsmarkt. Antwerpen,
UFSIA, 150 p.). Daarnaast zullen ook gegevens uit de “Datawarehouse” van de Kruis-
puntbank gebruikt worden.

*
*     *

Titel onderzoek : 
Agora-project : Harmonisering van de statistische concepten inzake sociale zeker-
heid

Promotor/Onderzoeker(s) : 
Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden
(DWTC)

Opdrachtgever :
Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Looptijd van : 
september ’99 tot eind december 2001 

Doelstelling en onderzoeksmethode : 
opbouwen van een databank die sociale statistieken toelaat die beantwoorden aan
de rapporteringseisen van internationale en nationale organisaties.

Stand van het onderzoek : 
de eerste fase wordt afgerond op 1 april waarbij op basis van theoretische inzichten
en internationale voorbeelden een datamatrix wordt ontworpen die het Belgische
sociaalzekerheidsbeleid in beeld brengt. Deze datamatrix zal in een volgende fase
worden verfijnd door confrontatie met bestaande sociale zekerheidsmaatregelen. 

__________
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NAAR AANLEIDING VAN

De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken
door Herman Deleeck
Leuven, Acco, 2001, 482 pagina’s.

1. Voorstelling 
door professor emeritus dr. Herman Deleeck *

De crisis van de welvaartsstaat was financieel en budgettair, maar ten gronde ging
het over de onaangepastheid van de traditionele welvaartsstaat aan de grote lange-
termijnveranderingen van de samenleving die precies het laatste vierde van onze
twintigste eeuw doorbraken.

Eigenlijk is de welvaartsstaat een succesverhaal. Toch werd het woord crisis gedu-
rende vijfentwintig jaren voortdurend in de mond genomen zowel door politieke
leiders als door gemiddelde burgers. Nochtans is tussen 1973 en 1992 het gemid-
deld BBP per hoofd in de twaalf belangrijkste West-Europese landen gestegen met
nagenoeg 50%. Er is dus blijkbaar een paradox (d.i. schijnbare tegenstelling) tussen
cijfers en gevoel. De jongste versie heet “de actieve welvaartsstaat”. Na de crisis en
met de nieuwe versie kunnen we de welvaartsstaat “opnieuw bekijken”.

Wat is er ten gronde veranderd ? De desindustrialisatie heeft een massaal verlies aan
arbeidsplaatsen meegebracht en voerde ons naar de post-industriële samenleving,
met andere samenstelling van de beroepsbevolking, andere arbeidsomstandigheden
en andere arbeidsverhoudingen. Dienovereenkomstig veranderde de arbeidsmarkt
van aanschijn. Het prototype van de traditionele arbeider (en “kostwinner”) ver-
dwijnt, de arbeidskosten zijn sterk gestegen, de productiviteitseisen evenzeer, tech-
niek en hoge geschooldheid domineren het bedrijfsleven, met inbegrip van de dien-
stensector. Hieruit komen nieuwe vormen van armoede voort : de “nieuwe sociale
kwestie” en de “sociale uitsluiting”. Een tamelijk grote groep mensen is vanwege
ongeschooldheid, die vaak samengaat met sociale afkomst of met fysieke of mentale
gebreken, onbruikbaar voor onze economie, en derhalve structureel vaak werkloos.
Bovendien nemen zij ook in andere domeinen van het maatschappelijk leven een
marginale positie in. Het wordt steeds meer duidelijk dat kennis en scholing bepalen-
de factoren van de maatschappelijke positie geworden zijn. Dienovereenkomstig
moet in de actieve welvaartsstaat op de eerste plaats komen : de democratisering van
het onderwijs (met investeringen in human capital), niet aan de poorten van de uni-
versiteit, maar van in het lager onderwijs, met bijzondere zorg voor (leerlingen en
leraars van) het technisch onderwijs. Daarnaast moet de actieve welvaartsstaat

* Deze tekst bestaat uit de presentatie door professor emeritus Herman Deleeck van zijn nieuwe
publicatie ‘‘De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken’’.
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verder gaan met arbeidskostverlaging. Dit kan enkel radicaal gebeuren door een
structurele ingreep : gezondheidszorgen en kinderbijslagen financieren uit belasting-
gelden en niet meer uit bijdragen geheven op het loon. 

De veroudering van de bevolking, ten gevolge van langere levensduur maar vooral
ter oorzake van het drastisch verminderd geboortecijfer, brengt het probleem mee
o.a. van de betaalbaarheid van de pensioenen. Ook al mag men op goede gronden
aannemen dat, mits een aantal maatregelen, deze pensioenen in 2030 en 2050
betaalbaar zullen blijven, toch stelt zich, hoe dan ook, de vraag naar de huidige en
toekomstige verdeling van de toegenomen lasten ervan. Door de veroudering wor-
den de structuren en leefwijze van de samenleving veranderd, wordt de toevloed
van inwijkelingen op de duur onafwendbaar en het Europees perspectief op de
wereld ontkracht. Bij de wereldwijde vergrijzing is Europa inderdaad koploper; wij
hadden in 1950 22% van de wereldbevolking; in 2000 12%; verwacht voor 2050 7%.
De veroudering is wellicht de zwaarste uitdaging voor de welvaartsstaat. 

De draad doorheen vele sociale veranderingen is de emancipatie van de vrouw. Er is
een “instrumenteel” verband (dus zonder enige schuldvraag) tussen de onderwijs-
deelname van vrouwen, hun scholingsgraad, hun deelname aan het arbeidsleven
buitenshuis, de werkloosheid, het dubbel huishoudelijk inkomen als norm van wel-
vaart en consumptie, de moeilijke combinatie arbeid-gezin en de denataliteit. De
beweging naar gelijkheid van “de twee helften” is wellicht (naast de verwezenlijking
van de welvaartsstaat) de grondigste bijdrage van de twintigste eeuw tot de geschie-
denis van de mensheid en van de menselijkheid. 

Het antwoord van bepaalde zijde gegeven op de crisis van de welvaartsstaat en op
de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt heet : de actieve welvaartsstaat.
Deze moet minder de passieve verstrekker van uitkeringen worden, meer actief
optreden met het oog op (weder)inschakeling in het arbeidsproces. De overheid
moet daartoe ook het nodige aantal geschikte arbeidsplaatsen doen ontstaan. Naast
inkomensbescherming staan voortaan participatie, sociale integratie en sociale
cohesie centraal. Ook meer zelfverantwoordelijkheid alsmede een betere verhou-
ding tussen arbeid en gezin en een juistere waardering van de verzorgingsarbeid.
Het beleidsdenken over arbeid en sociale zekerheid is overgegaan van bescherming
naar activering : een paradigmaverandering. In deze nieuwe visie kan een hoge
graad van sociale bescherming samengaan met volledige werkgelegenheid. De wel-
vaartsstaat moet wel meer werkgelegenheidsvriendelijk worden. 

Doorheen crisis en verandering blijft het wezenlijke behouden : wat is die wel-
vaartsstaat nu eigenlijk? De samenlevingsvorm van sommige rijke geïndustrialiseer-
de landen waarbij een aantal grondrechten van de burger, met het oog op zijn mate-
riële welvaart en de bevordering van zijn kansen tot ontplooiing, binnen een wette-
lijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden, in het raam van de parlementaire
democratie, en met behoud van de vrije markteconomische productiewijze. Dicht-
bij de welvaartsstaat ligt de sociale markteconomie, een stelsel waarin de onderne-
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mingen en de werking van de vrije marktconcurrentie in eerste instantie de taak van
schepping en verdeling van welvaart dragen, maar waarbij de overheid optreedt van
bij de aanvang, middels uitkeringen en sociale goederen, om de nadelige gevolgen
of de tekortkomingen van de vrije markteconomie te ondervangen. Dus méér dan
een achteraf “gecorrigeerde” markteconomie : de ingreep gebeurt van bij de aan-
vang. Het overleg en de adviesfunctie van de sociale partners t.a.v. de regering vor-
men het instrument daartoe; daardoor worden de tegenmachten tegenover de vrije
markt institutioneel bij de besluitvorming betrokken. Delors sprak ooit over “la
séparation destructrice de l’économique et du social”.

Wij vernoemen drie kenmerken. De sociale rechten worden gewaarborgd niet met
grondwetartikels maar met uitkeringen en sociale goederen en diensten op gebied
van inkomensbescherming, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, welzijnszorg.
Dienovereenkomstig wordt de welvaart van een huishouden in zeer belangrijke
mate medebepaald door wat de burger onder de vorm van uitkering of dienst ont-
vangt uit de sociale sector. Die tegenwaarde van belastingen en sociale bijdragen
wordt door de burger vaak vergeten. Ten tweede, de welvaartsstaat (en de termino-
logie is hier dubbelzinnig) is niet staats. De staat schept het wettelijk raam, maar de
sociale beroepsorganisaties (van werkgevers, werknemers, landbouwers en zelfstan-
digen) nemen deel aan de besluitvorming (in talrijke raden van advies) én aan de uit-
voering (kinderbijslagfondsen, vakbonden, ziekenfondsen). Ten derde, de sociale
beroepsorganisaties plegen met mekaar overleg en sluiten overeenkomsten (natio-
naal, sectoraal of per onderneming) betreffende de toekomstige evolutie van lonen,
arbeidsomstandigheden en sociale bescherming. In deze drieledige structuur (over-
heid – ondernemingen – sociale beroepsorganisaties) aanvaardt de overheid de
sociale partners als woordvoerders van de twee partijen in het bedrijfsleven, en
erkent aldus ook hun integratieve functie in de samenleving. 

Overleg en consensus zijn wezenlijke voorwaarden voor het samengaan van vrijheid
en georganiseerde solidariteit. Het vrije ondernemingswezen en de vrije sociale
organisaties vormen het sluitstuk van de economische en sociale vrijheid, de parle-
mentaire democratie, het sluitstuk van de politieke vrijheid. Hiermee staan we
helaas ver van het onstuimige productiviteits- en winststreven van de jongste jaren.
Dat vooraanstaande bedrijfsleiders aandacht hebben voor “duurzame ontwikkeling”
toont aan dat zij zich niet individualistisch opstellen maar dat zij ondernemen en
winststreven per slot van rekening willen inschrijven in de maatschappelijke orde-
ning.

De welvaartsstaat is dus een eigen type van welvaartverdeling, en een eigen type
van besluitvorming hieromtrent. Samen met de markteconomie werkt de politieke
economie.
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Het aandeel van de sociale sector is zeer groot geworden, zowel globaal als voor de
huishoudens individueel beschouwd. In de West-Europese landen gaat ongeveer
50% van het nationaal product naar belastingen en sociale bijdragen; 40% naar socia-
le uitgaven, met name 20% naar sociale zekerheid, 10% naar onderwijs en 10% naar
gezondheidszorg. 

*
*     *

Dit boek handelt over de beginselen, de instellingen, de resultaten en de problemen
van onze welvaartsstaat. In zekere zin wil het ook een manifest zijn, “défense et illu-
stration”. Tegenover de beïnvloeding uitgaande van de wereldwijde globalisatie en
tegenover de sterke druk uitgaande van het markteconomisch denken en handelen,
wordt de welvaartsstaat uitgetekend als een ideaal Europees samenlevingsmodel
waarin vrijheid en solidariteit samen gaan. Dit model wordt begripsmatig geschetst
maar tevens overvloedig concreet geïllustreerd onder verwijzing naar de werking
van de instellingen, naar statistisch materiaal en naar de resultaten van empirisch
onderzoek.

In achtereenvolgende hoofdstukken wordt behandeld : het begrip welvaartsstaat en
de wisselwerking tussen markteconomie en politieke economie; de oorzaken van de
crisis van de welvaartsstaat, en de nieuwe versie, genaamd de actieve welvaartsstaat;
welvaart en welzijn (inkomen, onderwijs, vrije tijd); de veroudering van de bevol-
king en de toekomst van de pensioenstelsels; werkgelegenheid en werkloosheid; de
overlegeconomie, de sociale partners en de sociale programmatieakkoorden, en de
non-profitorganisaties; belastingen en begroting; inkomensverdeling, herverdeling
en armoede; de sociale zekerheid, begrippen en doelmatigheidsanalyse; een
beschrijving van de voornaamste andere sectoren van het sociaal beleid : onderwijs,
sociale huisvesting, gezondheidszorg, welzijnszorg; en als doorsnede van de Belgi-
sche welvaartsstaat : de historische ontwikkeling van de sociale zekerheid van 1944
tot nu.

2. Enkele reflecties *
door Mark Elchardus, gewoon hoogleraar en voorzitter Vakgroep Sociologie, Vrije
Universiteit Brussel

"De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken" actualiseert een boek dat
al menig lezer met de welvaartsstaat heeft vertrouwd gemaakt. De nieuwe bijdrage
van Herman Deleeck is in menig opzicht een post-crisis boek. Het blikt terug op 25
jaar (zogeheten) crisis van de verzorgingsstaat en stelt, met onverholen genoegen,
vast dat het bouwwerk er nog steeds staat. De agressieve aanvallen van het neo-libe-
ralisme, in Europa verpersoonlijkt door Mevrouw Thatcher (die sommigen zich mis-

* Lezing uitgesproken op 26 april 2001 ter gelegenheid van de voorstelling van het boek van professor
emeritus Herman Deleeck, De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken.

482



BOEKBESPREKING

schien nog zullen herinneren) hebben op de keper beschouwd bitter weinig sporen
nagelaten. De welvaartsstaat groeit. Ideologie of de specifieke kleur van regeringsco-
alities blijken daar niet zo'n grote invloed op te hebben. 
De welvaartsstaat lijkt te zijn uitgegroeid tot een duurzaam maatschappijtype, in
staat grote welvaart te garanderen en betrekkelijk gelijk te verdelen. Vergeleken met
andere maatschappijtypes, ook binnen de economisch hoog ontwikkelde landen,
slaagt de welvaartsstaat er vrij goed in onze verzuchtingen naar welvaart, rechtvaar-
digheid en individuele waardigheid te verwezenlijken en onderling in evenwicht te
houden. Het is één van de grote verdiensten van het nieuwe boek van Herman
Deleeck dat alles nog eens op een kalme, onderbouwde, overtuigende en gedetail-
leerde manier aan te tonen. Mijn persoonlijke bewondering en bewogenheid voor
de welvaartsstaat werd in grote mate geïnspireerd door het werk van Herman
Deleeck. Dat geldt voor velen in dit land, ook onder degenen die nooit bij professor
Deleeck in de aula hebben gezeten. 
Zijn nieuwe boek toont duidelijk aan dat de welvaartsstaat een boeiend studie-
object blijft. De wetenschappelijke degelijkheid en grondigheid van het lijvige boek,
staat overigens niet in de weg van bewogenheid. Voor Deleeck is de welvaartsstaat
duidelijk veel meer project dan object. Het is een vorm van engagement in de
wereld, niet alleen gericht op de verdeling van de rijkdom in de rijke landen, maar
ook op het ordenen van het samenleven in arme landen die naar welvaart en recht-
vaardigheid streven. 
De welvaartsstaat wordt, in tegenstelling tot wat een paar decennia lang werd
beweerd, niet bedreigd door zijn falen. Dat onthoud ik vooral uit dit boek en met die
diagnose is meteen een goed deel van de literatuur over de “crisis van de verzorgings-
staat” begraven. Toch zou ik deze gelegenheid willen aangrijpen om een kritiek te for-
muleren, niet zozeer op het boek, wel op de studie van de welvaartsstaat in het alge-
meen. Op deze manier onderneem ik tevens een poging om een antwoord te geven
op de vraag, “hoe kan het werk van Deleeck worden verdergezet ? ”.

Herman Deleeck schrijft de welvaartsstaat twee doelen toe : het garanderen van
materiele welvaart en het bevorderen van kansen op ontplooiing. Het denken over
de welvaartsstaat ging en gaat er doorgaans van uit dat materiële welvaart automa-
tisch ontplooiingskansen biedt. De overgrote meerderheid van de boeken en de arti-
kels over de welvaartsstaat handelen hoofdzakelijk over geld en budgetten en over
de wijze waarop deze bepaald en verdeeld worden. De architectuur van de wel-
vaartsstaat opnieuw bekeken, is daar geen uitzondering op. De ontplooiing van de
mens wordt, een beetje obligaat, samen met de toename van de welvaart vermeld
als doelstelling van de welvaartsstaat, maar in feite neemt men doorgaans aan dat die
ontplooiing automatisch voortvloeit uit de welvaartsstijging. Die veronderstelling is,
vandaag, hoogstwaarschijnlijk fout. 
Dit probleem werd trouwens destijds door Deleeck reeds aangekondigd als het Mat-
teuseffect dat leidt tot de sociaal-culturele ongelijkheid inzake deelname aan de
sociale voorzieningen. 
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In het denken en schrijven over de welvaartsstaat worden armoede en uitsluiting
doorgaans in één adem genoemd. Eigen aan de hedendaagse samenleving - en dit is
ten dele een succes van de welvaartsstaat - is dat uitsluiting en een gebrek aan socia-
le cohesie steeds minder met armoede te maken hebben (1). Die vaststelling dient
mijns inziens een centrale plaats te krijgen in het denken over de toekomst van de
welvaartsstaat.
Het is zeker niet mijn bedoeling op die manier een oude, ja zelfs reactionaire stelling
op te rakelen. Van zodra de industriële revolutie, na haar fase van zwarte en onmen-
selijke miserie, begon met het verspreiden van materiële welvaart, gingen stemmen
op om te beweren dat we weliswaar wat materiële welvaart hadden gewonnen,
maar zoveel andere waardevolle dingen, zoals gemeenschap en menselijke warmte
hadden verloren. Die kritiek verwierf zelfs klassieke status in de sociologie via het
onderscheid dat Ferdinand Tönnies maakte tussen Gemeinschaft en Gesellschaft.
Dat onderscheid werd door Tonnies en zijn talrijke volgelingen, op de geschiedenis
geprojecteerd, alsof de maatschappij daadwerkelijk geëvolueerd was van een
gemeenschapachtige samenlevingsvorm naar een samenlevingsvorm die de trekken
van een naamloze vennootschap heeft. Die stelling kan, onomwonden, worden
omschreven als historische en sociologische onzin. De eerste keer in de geschiede-
nis van de mensheid dat we op het niveau van een grootschalige samenleving een
vorm van gemeenschap hebben weten te ontwikkelen, was precies bij de uitbouw
van de verzorging- of de welvaartsstaat. Over het algemeen kan van materiële wel-
vaart worden gezegd dat hij bijdraagt tot waardigheid en geluk. De dichter William
Blake zei het kort en bondig “the case for comfort is better than for poverty”.
Hedendaags sociologisch onderzoek over geluks- en welzijnsbeleving, bevestigt dat.
Geld maakt gelukkig, niet altijd, niet onder alle omstandigheden, maar in de statis-
tisch vastgestelde regelmaat. Met deze kanttekeningen wil ik de kans verkleinen ver-
keerd te worden begrepen als ik stel dat de welvaartsstaat als project te eenzijdig
aandacht heeft gehad voor materiële welvaart. De welvaartsstaat moet zich immers
ook kunnen legitimeren; moet ook in de harten van de mensen worden opge-
bouwd. Dat gebeurt vandaag onvoldoende. 
De welvaartsstaat is erin geslaagd de armoede te drukken, maar heeft niet de groei
van de nieuwe ongelijkheden van de kennismaatschappij verhinderd. De laagge-
schoolden voelen zich in onze samenleving onbehaaglijk (2). Zij hebben de indruk
geen volwaardige plaats meer te hebben in deze samenleving; geen plaats meer te
hebben in de toekomst van deze samenleving. Daardoor voelen zij zich ook onveilig
en staan ze zeer wantrouwig ten opzichte van de instellingen van deze samenleving.

(1) Houdingen en gedragspatronen die op uitsluiting en gebrekkige sociale integratie wijzen, hangen
sterk samen met onderwijsniveau en zwak met indicatoren van sociaal-economische status, zie bij-
voorbeeld Dick Houtman, Een blinde vlak voor cultuur, Assen : Van Gorcum, 2000 en Mark Elchar-
dus, L’extrème droite dans la société de la connaissance, in Pas de liberté pour les ennemis de la
liberté ?, Hughues Dumont et al., Brussel, Bruylant, 2000, p. 53-81.
(2) Recente gegevens voor Vlaanderen vindt men in : Koen Pelleriaux, Het ontstaan van een demotie-
cultuur in het secundair onderwijs, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, 2000 (publicatie
TOR2000/41) en Mark Elchardus & Wendy Smits, Een wantrouwig landje. Maatschappelijk vertrou-
wen in Vlaanderen, in Vlaanderen gepeild. De Vlaamse overheid en burgeronderzoek, MVG, 2001.
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De bijdrage tot sociale cohesie die de welvaartsstaat levert, wordt op die manier in
grote mate ongedaan gemaakt. Op basis van de beschikbare cijfers kan bezwaarlijk
tot een sociaal-economische dualisering van de samenleving worden besloten. Er is
echter een duidelijke sociaal-culturele dualisering tussen laag en hooggeschoolden.
Sociaal en cultureel leven dezen in verschillende werelden.

Het is overigens niet zo duidelijk hoe dat onbehagen kan worden aangesproken. Er
is een duidelijke vraag naar waardigheid en erkenning. Een vraag naar veiligheid die
minstens ten dele een vraag is naar maatschappelijke geborgenheid en betrokken-
heid. Dat alles vertaalt zich in een vraag naar meer gelijkheid, naar herverdeling en
verdeling van kansen (3). Doch precies daaruit blijkt heel duidelijk de legitimiteits-
crisis van de welvaartsstaat. Die vraag naar waardigheid en gelijkheid wordt niet
meer in verband gebracht met de overheid, de welvaartsstaat, de sociale zekerheid.
Het project welvaartsstaat enerzijds, het streven naar gelijkheid en solidariteit ander-
zijds, drijven van elkaar weg. En dat is onheilspellend, want ontkoppeld van het
gelijkheidsstreven en het streven naar sociale rechtvaardigheid, rest van de wel-
vaartsstaat slechts een complexiteit zonder hart. 
Een belangrijk element van de ideologie waarmee het onbehagen van de kansarmen
vandaag wordt opgevangen, is een nogal rauwe, wantrouwige vorm van individu-
alisme. Het ervaren onbehagen vertaalt zich in een wantrouwig mensbeeld. Dit
krijgt vorm in de opvatting dat iedereen slechts het eigen belang nastreeft en dat
waarden als solidariteit en rechtvaardigheid in het beste geval loze principes zijn, in
het slechtste de huichelachtige verantwoording waarachter het nastreven van het
eigenbelang zich verbergt om beter zijn gang te kunnen gaan. Dit soort mensbeeld
vermindert de kans op een solidaire opstelling. Het leidt gemakkelijker naar de posi-
tie dat iedereen maar moet opdraaien voor zijn eigen zwakheden en
stommiteiten. Het werkt, met andere woorden, sterk tegen solidariteit en risicosoli-
dariteit. 
De kennismaatschappij produceert natuurlijk niet alleen kansarmen, niet alleen laag-
geschoolden, maar ook hooggeschoolden. Deze zijn beter geïnformeerd. Onze
onderwijsexpansie laat kennis doordringen tot in het dagelijkse leven en zorgt er bij-
voorbeeld voor dat hooggeschoolden gemiddeld veel gezonder, veel langer en veel
langer in goede gezondheid leven dan laaggeschoolden. Daarom ontstaat bij die
groep ook de neiging het gelijkheidsstreven te milderen (4). Zij weten dat hun risi-
co’s op werkloosheid, ziekte en zorgafhankelijkheid lager ligger. Het welbegrepen
eigenbelang leidt hen niet meer even gemakkelijk als vroeger naar solidariteit. 
Daarnaast zorgt de kennismaatschappij - onze spectaculair toegenomen capaciteit
om informatie te verwerven, te bewaren, te ontginnen en te gebruiken - ook voor
een veel grotere voorspelbaarheid van de risico’s (5). De oorzaken van miserie wor-

(3) Anton Derks, Individualisme zonder verhaal, Brussel, VUBpress, 2000
(4) J.van den Berg et.al., Solidariteitsvoorkeuren t.a.v. van ziektekostenverzekering, Maandbericht
gezondheidsstatistiek, 1985, p.5, 8, 15-16, stellen negatieve effecten van sociaal-economische status
op risicosolidariteit vast.
(5) Dit is een centraal thema van Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale. Repenser l'état-
providence, Paris, Seuil, 1995.
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den in veel grotere mate dan voorheen voorspelbare ongelukken (6). Solidariteit
wordt daardoor bemoeilijkt. Men vraagt nu solidariteit met mensen waarvan we
weten dat zij een veel groter risico lopen, dikwijls ten gevolge van gedragingen die
verschijnen als een persoonlijke keuze. 
De solidariteit wordt aldus in een tangbeweging genomen. Bij de geprivilegieerden
van de kennismaatschappij wordt zij op de proef gesteld ter wille van de voorspel-
baarheid van de risico's en de groeiende tendens tot responsabilisering die samen-
hangt met onze kennis van de band tussen gedrag en risico. Bij de kansarmen van de
kennismaatschappij wordt zij ondergraven door onbehagen en een wantrouwig
mensbeeld. Die ontwikkelingen bedreigen de welvaartsstaat. Deze laatste staat niet
alleen voor de reële uitdagingen die uitgaan van de vergrijzing, de misgroei van de
levensloop, de kostenaanzwengelende technologische vernieuwing in de genees-
kunde, de groeiende behoefte aan zorg, de dreigende explosie van kost van per-
soonlijke verzorging... 
De studie van de welvaartsstaat moet haar blikveld daarom verruimen en ook de
voorwaarden van haar voortbestaan bestuderen. Dat veronderstelt nieuwe vragen
en benaderingen. Gelukkig heeft Herman Deleeck niet alleen aan de weg van de Bel-
gische welvaartsstaat getimmerd en boeken geschreven. Hij heeft ook de fundamen-
ten gelegd van een levendige onderzoeksequipe. Van Bea Cantilllon en de andere
talentrijke medewerkers van het Centrum voor Sociaal Beleid verwachten we inmid-
dels niets minder dan relevant, vernieuwend, boeiend en grondig werk. 

__________
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BOEKEN

De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht :
de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen
door Paul Schoukens
Leuven, Acco, 2001, 615 pagina’s.

Deze uitgave handelt over de socialezekerheidspositie van de zelfstandige die op
grensoverschrijdende wijze actief is binnen de Europese eengemaakte markt. Hier-
bij staat het spanningsveld tussen het Europese vrije verkeersrecht en de nationale
socialezekerheidsbescherming voor zelfstandigen centraal. De auteur gaat na in
welke mate het Europees gewaarborgde vrije verkeer te verenigen valt met de ver-
schillende wijzen waarop de sociale zekerheid voor zelfstandigen in de Europese
Unie invulling krijgt. De verschillende aspecten van Europees en socialezekerheids-
recht worden steeds vanuit de eigenheid van de zelfstandigengroep behandeld. Op
deze wijze vormt dit onderzoek dan ook een belangrijke bijdrage aan het juridische
socialezekerheidsdebat binnen de Europese Unie.
Dit werk is een continu zoeken naar de mate waarin men rekening dient te houden
met de eigenheid der zelfstandigen in het Europees en nationale zekerheidsrecht.

Een belangrijke bevinding bij deze zoektocht was het onderscheid tussen arbeidssta-
tuutneutraliteit en arbeidsstatuutverbondenheid. Door een arbeidsstatuutneutraal
uitgangspunt te koppelen aan een arbeidsstatuutspecifieke uitvoering, kon de com-
plexe verhouding tussen het vrije zelfstandigenverkeer en het nationale socialeze-
kerheidsrecht geleidelijk aan ontrafeld worden.

*
*   *

Armoede en sociale uitsluiting; Jaarboek 2000
door Jan Vranken, Dirk Geldof, Gerard Van Menxel en Jeff Van Ouytsel
Leuven, Acco, 2000, 392 pagina’s.

Ook in het negende Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van de Onderzoeks-
groep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad krijgen wetenschappers, beleidsma-
kers, welzijnswerkers en studenten een leesbare analyse van nieuwe ontwikkelin-
gen, wetenschappelijke studies en beleidsevoluties van het armoedevraagstuk.

– In Vlaanderen werd armoede ‘herontdekt’ op het hoogtepunt van de gouden jaren
zestig. Vandaag kunnen we dat als een teken aan de wand zien. Het is niet omdat
het economisch goed gaat, dat we meteen ook het verdwijnen van armoede en
andere vormen van sociale uitsluiting kunnen veronderstellen.
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De uitdaging om armoede en uitsluiting te bestrijden moet op alle beleidsniveaus 
worden aangepakt :
– Het Europees voorzitterschap van België in de 2de helft van 2001 wil een substan-
tiële bijdrage leveren tot een Europees armoedebeleid. Cruciaal is de ontwikkeling
van een Europese armoedemonitor. Dit Jaarboek brengt een opmerkelijk overzicht
van de ontwikkelingen naar een Europees armoedebeleid van de hand van Jos Jonc-
kers.
– Het armoedebeleid van de nieuwe paarsgroene regeringen kwam eerder traag op
gang. Op federaal niveau ligt de kern bij het activeringsbeleid. Bij de belastingsher-
vorming stond de inkomensongelijkheid duidelijk niet centraal. Belangrijk zijn de
aangekondigde maatregelen voor een positieve kredietcentrale ter bestrijding van
overkreditering. Hopelijk geraakt in 2001 het Steunpunt ter Bestrijding van Armoe-
de, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting eindelijk echt uit de startblokken,
waardoor ook de opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede kan wor-
den versneld.
– Op Vlaams vlak ligt een armoededecreet in het verschiet, waardoor een wettelijk
raamwerk voor een armoedebeleid voorhanden raakt. Daardoor kunnen de “vereni-
gingen waar armen het woord nemen” een decretale erkenning en betoelaging ont-
vangen. Met de hervorming van het Sociaal Impulsfonds tegen 2003 moeten zowel
het stedelijk beleid als het armoede- en OCMW-beleid (financieel) worden versterkt.
– Op lokaal vlak ligt de uitdaging niet enkel bij de uitvoering van het Sociaal Impuls-
fonds, maar blijft de vraag vooral welke accenten de OCMW’s in de nieuwe legisla-
tuur zullen leggen. Cruciaal wordt de discussie over de mogelijke integratie in of
omvorming tot het zogenaamde ‘Sociaal huis’.

Het Jaarboek besluit met de vaststelling dat in tijden van economische heropleving
er niet minder, maar juist méér aandacht en middelen naar armoedebestrijding en
sociale integratie moeten gaan. Enkel zo kunnen we vermijden dat de kloof tussen
arm en rijk (verder) groeit; enkel zo kunnen we iedereen een sociaal aanvaardbare
levensstandaard garanderen.

*
*   *

Economische en sociale indicatoren
door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Brussel, RKW, 2000, 149 pagina’s.

Deze studie wil het geheel aan demografische, sociale en economische factoren uit-
eenzetten die het kader vormen van de sociale zekerheid, en in het bijzonder het
kinderbijslagstelsel. Een van de doelstellingen die de RKW (Rijksdienst voor Kinder-
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bijslag voor Werknemers) koste wat het kost wil bereiken is recente en relevante
informatie te verstrekken en toe te lichten en de onderliggende trends in hun juiste
context te situeren. Deze aanpak wekt de interesse van een steeds breder publiek.

Het eerste hoofdstuk behandelt de bevolkingsevolutie en staat meerbepaald stil bij
de daling van het geboortecijfer en de vergrijzing, de respectievelijke gevolgen van
belangrijke overgangen van hoge naar lagere vruchtbaarheids- en sterftepercenta-
ges.

Hoofdstuk twee analyseert de beroepsbevolking. Het snijdt zowel de positieve pun-
ten als de problemen van de arbeidsmarkt aan, dat wil zeggen dat het de stijging van
de tewerkstelling en de nieuwe arbeidsformules onderzoekt, maar ook het geringe
activiteitspercentage van ouderen en de langdurige werkloosheid. Het onderzoekt
niet alleen de tewerkgestelde beroepsbevolking, maar ook de werkloze bevolking.
Het staat ook stil bij het activeringsbeleid van de overheid en de acties van de privé-
sector, waarbij de actieve Welvaartsstaat het kernwoord is.

Het derde hoofdstuk heeft betrekking op de sociale zekerheid en geeft een over-
zicht van de vier socialezekerheidsstelsels, namelijk het werknemersstelsel, het zelf-
standigenstelsel, het overheidsstelsel en de reststelsels. Er wordt veel aandacht
besteed aan de uitgaven en de rechthebbenden in ieder stelsel, terwijl iedere tak
beschreven wordt aan de hand van de recentste cijfers.

We moeten erop wijzen dat de loonschalen van 1 september 2000 als bijlage zijn
opgenomen, evenals recente cijfers met betrekking tot de verschillende hoofdstuk-
ken (demografie, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, economie en overheid).

Het vierde hoofdstuk bespreekt een aantal belangrijke economische indicatoren,
zoals het BBP, de binnenlandse bestedingen, de netto loonmassa en de Belgische
inflatie.

Het laatste hoofdstuk heeft betrekking op de overheidsfinanciën en staat stil bij de
afname van het overheidstekort, de vermindering van de schuld, de toetreding van
België tot de Europese Monetaire Unie en de invoering van de euro. 

*
*   *
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Protection européenne et internationale des Droits de l’homme
door Rusen Ergec
Gent, Mys en Breesch, 2000, 184 pagina’s.

De mensenrechten worden een thema dat de internationale gemeenschap ten zeer-
ste bekommert. Deze interesse wordt weerspiegeld in een steeds dichter netwerk
van instrumenten en internationale mechanismen om de rechten van de mens te
beschermen, zowel op universeel als op regionaal vlak. Het eerste deel van het werk
bestudeert deze verschillende systemen, namelijk dat van de UNO, het Amerikaanse
en het Afrikaanse continent.

Het tweede deel, dat belangrijker is dan het eerste, vermits het gewijd is aan het
meest geëvolueerde beschermingssyteem ter wereld, namelijk het Europese, geeft
voorrang aan de studie van het systeem van de Raad van Europa, waarvan het Euro-
pees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens de pijler vormt. We vin-
den er een uiteenzetting over het beschermingssysteem dat door het Verdrag werd
ingevoerd in het licht van het recente Elfde Protocol, evenals een bespreking van de
rechten en vrijheden die erin worden vastgelegd met verwijzing naar de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het werk wil een samenvatting zijn van een erg omvangrijke en complexe materie.
Het richt zich vooral tot internationale juristen en juristen die zich interesseren voor
de toenemende mate waarin het internationale recht van de mensenrechten door-
dringt in het binnenlands recht. Wie zijn onderzoek wil verderzetten, kan desgeval-
lend gebruik maken van de referenties in het werk.

*
*   *

De sociale grondrechten van de vreemdeling in het Belgisch recht, deel 5
door D. Cuypers, M.C. Foblets, B. Dubeau
Brugge, Die Keure, 2000, 380 pagina’s.

Het migratie- en migrantenrecht is een dynamische rechtstak, die door de
rechtspraktijk en het overheidsbeleid in belangrijke mate wordt beïnvloed. Door de
toenemende deelname van migranten aan onze maatschappij, komen juridische the-
ma’s en sociaal-maatschappelijke vragen m.b.t. migratie en migranten meer en meer
aan bod. Het migratie- en migrantenrecht staat niet stil en er kan stilaan worden
gewaagd van een zich vrij autonoom ontwikkelend rechtsgebied.
In deze uitgave zijn uitsluitend referaten opgenomen die de positie van de vreemde-
ling in het (Belgisch) sociaal recht behandelen. Aanleiding voor de keuze van deze
thematiek was de opname, op 1 februari 1994, in de Belgische Grondwet van een
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bepaling over de sociaal-economische grondrechten. De nieuwe bepaling, artikel
23, moet worden beschouwd als een beknopte inventaris van de sociale verworven-
heden in België.
De lezer verneemt doorheen de verschillende bijdragen hoe het in België staat met
de bescherming van de sociale (grond)rechten van vreemdelingen in België, zoals
die terug te vinden zijn in talrijke internationale verdragen, wettelijke of reglemen-
taire normen en uitvoeringsbesluiten. De problematiek vertoont niet alleen een
manifest maatschappelijk belang, ze genereert ook complexe rechtsvragen. Opzet
van deze publicatie is de lezer te helpen in deze complexiteit zijn weg te vinden,
o.m. aan de hand van concrete gevalstudies en toelichting bij knelpunten uit de
recente rechtspraak. De meerderheid van de auteurs is praktijkjurist in het domein
van het sociaal recht.
De referaten die in deze bundel zijn opgenomen, zijn tekenend voor de paradox die
het so- ciaal recht kenmerkt. Enerzijds weet de techniciteit van deze rechtstak wei-
nigen te boeien, maar wanneer fundamentele opties ter sprake komen, laaien de
emoties op en voelen velen zich betrokken. Hoewel de techniciteit van het sociaal
systeem op het eerste gezicht afschrikt, wordt eenieder toch aangesproken op de
fundamentele onderliggende evenwichten : inkomen, individualiteit en gemeen-
schapszin.

*
*   *

Les aspects sociaux du handicap – Reconnaître, intégrer, respecter
door het team van het wetenschappelijk comité van « Prévenir » 
onder leiding van Jacques Goffard
Marseille, Coopérative d’édition de la vie mutuelliste, 2000, 256 pagina’s.

De handicap en de plaats van mindervaliden in de hedendaagse maatschappij zijn
politieke kwesties bij uitstek. Wie stilstaat bij de definitie van een handicap, het stre-
ven naar classificatie, het beeld van de mindervalide in de media; zich vragen stelt
bij de discriminatie in de toegang tot werk, tot gezondheid; de belemmeringen van
hun levenskwaliteit opsomt; de sociale doeltreffendheid analyseert van de wetten
en reglementen, sociale en medisch-sociale instellingen; meet hoe zwaar hun woord
weegt en hoe groot hun zelfredzaamheid is… krijgt te maken met de mensenrechten
(uitsluiting of discriminatie), de sociale rechtvaardigheid (compensatie of stigmatise-
ring), de aanvaarding van het anders-zijn, de ethiek van ons gedrag ten opzichte van
mensen wiens psychische of fysieke aandoening ons confronteert met de spiegel
van onze kwetsbaarheid, de democratie, de toekomst van het menszijn.
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De handicap staat niet los van onszelf, noch van de veranderingen in de maatschap-
pij en het leefmilieu. Hij ligt besloten in ons lot. Hij is wat wij er willen van maken,
individueel en collectief. Dat is wat dit nummer van Prévenir wil vastleggen.

*
*   *

Waarden en normen voor de verpleging en verzorging vanuit ethisch en juri-
disch perspectief
door I.A.W. De Jong, P. Oosterbosch, J.C.J. Dute en F.C.B. Van Wijmen
Schoten, Intersentia, 2000, 530 pagina’s.

Aanleiding tot dit boek was de totstandkoming in Nederland van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet vormt met name
voor de verpleegkundige beroepsgroep een mijlpaal in zijn proces van bewustwor-
ding, emancipatie en professionalisering.

Naast registratie, titelbescherming en de regeling van het uitvoeren van voorbehou-
den handelingen voorziet de Wet BIG in tuchtrechtelijke toetsing. Voor de verpleeg-
kundige beroepsgroep is dit nieuw. De vraag rijst dan ook hoe de tuchtnormen voor
deze specifieke beroepsgroep vorm zullen krijgen. Vooral met het oog hierop zijn
vanuit internationaal vergelijkend, ethisch en juridisch perspectief de waarden en
normen voor de verpleging en verzorging beschreven en geanalyseerd. In het
onderzoek zijn in totaal vijf landen betrokken : Nederland, België, Duitsland, Frank-
rijk en Engeland.

Een boek bestemd voor ethici, juristen, verpleegkundigen, verzorgenden, hun koe-
pelorganisaties, instellingen voor gezondheidszorg, bestuurders, beleidsmakers,
patiënten, kortom iedereen die zich betrokken voelt bij de verpleegkundige en ver-
zorgende beroepsuitoefening en meer wil weten over de ethische en juridische
aspecten daarvan.

*
*   *
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Le charbon à mauvaise mine
door Claude Gerlache
Brussel, Fonds voor Beroepsziekten, 2000, 165 pagina’s.

De auteur van dit kleine maar erg interessante werk is geen onbekende, vermits hij
ons niet zo lang geleden een boekje bezorgde met de titel « Tiesses di Hoye ou la
bataille de la silicose » (Kompels of de slag van de silicose) in de uitgaven ASBL –
Racines – Couthuin 1997 (zie BTSZ – 1998 nr. 1), waarin hij het verhaal doet van
het gevaarlijk werk, de beroepsziekten, de silicose….. waaraan duizenden mijnwer-
kers ten prooi vielen die hun gezondheid gaven voor de economie van Wallonië.

Vandaag brengt Claude Gerlache, die hoofdinspecteur-directeur is bij het Fonds
voor Beroepsziekten en secretaris van de Technische Raad die werd opgericht bin-
nen de instelling, en lid – gekozen om zijn competentie inzake verzekeringen om de
minister van Sociale Zekerheid te vertegenwoordigen – van de algemene Techni-
sche Raad bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, ons een kleine historisch-didacti-
sche brochure, voornamelijk over het werk in de Waalse mijnen. Het is een werk
dat de lezer erg veel zal bijbrengen over wat de arbeidsomstandigheden waren van
de « kompels » in een industrie die nu verdwenen is. 

*
*   *

Sociaal procesrecht
door Jacques Petit
Brugge, Die Keure, 2001, 708 pagina’s.

Deze studie verschijnt als tweede publicatie binnen de reeks Arbeidsrecht – algeme-
ne reeks.
De auteur analyseert in zijn gekende stijl op grondige en duidelijke wijze het sociaal
procesrecht. In 17 hoofdstukken worden alle facetten van het sociaal procesrecht
behandeld : hoofdbeginselen, organisatie, verloop, bewijsmiddelen, bevoegdheid,
de rechtsmiddelen, … Kortom dit basiswerk zal op zeer korte tijd een vaste plaats
binnen elke juridische bibliotheek verwerven te meer daar dit werk niet alleen het
specifiek sociaal procesrecht behandelt maar ook het procesrecht in het algemeen.

In het voorwoord van Prof. W. Van Eeckhoutte lezen we ondermeer : “Onder wie
met sociaal recht bezig is, telt men weinig of geen mensen die deze discipline
beoefenen op de veelzijdige manier waarop Jacques Petit dat deed en doet. Voor
hem bestaan de grenzen tussen arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en socialebij-
standsrecht gewoon niet …”
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Om de bruikbaarheid van dit overzichtswerk te verhogen werd een gedetailleerd
trefwoordenregister opgenomen. Er is ook een verwijzingstabel naar de verschillen-
de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek opgenomen.

*
*   *

Wegwijs in…. De collectieve arbeidsovereenkomst
Door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
Brussel, Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 2001, 46 pagina’s.

Het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst vormt de bekroning van het
sociaal overleg. Maar wat wordt er nu precies verstaan onder een collectieve
arbeidsovereenkomst of CAO en hoe komt hij tot stand ?

De collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen werkgevers of werkge-
versorganisaties en werknemersorganisaties dat kan gesloten worden in de Nationa-
le Arbeidsraad, in een paritair (sub)comité of in de onderneming; De collectieve
arbeidsovereenkomst (CAO) biedt de werkgevers en werknemers de mogelijkheid
om onder meer de loon- en arbeidsvoorwaarden vast te stellen in een onderneming
of een bedrijfstak. Het is dus essentieel dat de onderhandelaars op de hoogte zijn
van de formaliteiten die moeten nageleefd worden bij het sluiten van een CAO en
de eigenheid van een CAO kennen.

Het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid heeft hierover een nieuwe
brochure uitgegeven “Wegwijs in ….. de collectieve arbeidsovereenkomst” richt zich
tot iedereen die kan betrokken worden bij de onderhandelingen voor het sluiten
van een collectieve arbeidsovereenkomst, zowel langs werknemers- als langs werk-
geverszijde. Ook personen die voor hun beroep of hun studies het sociaal recht
beter willen leren kennen, zullen in deze brochure heel wat interessante informatie
vinden.

In deze brochure wordt vooral aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereen-
komsten die op ondernemingsniveau worden gesloten, omdat die onderhandelin-
gen niet plaatsvinden binnen een bestaande structuur. Allereerst wordt de regelge-
ving over de collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de wet van 5 decem-
ber 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
uitgebreid besproken. Daarbij worden ook de formaliteiten die moeten vervuld wor-
den niet uit het oog verloren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het onder-
handelen en sluiten van een CAO en een model van een CAO in de brochure opge-
nomen.
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De brochure met als titel “Wegwijs in …. De collectieve arbeidsovereenkomst” telt
46 bladzijden. Ze is gratis verkrijgbaar bij de Dienst publicaties van het Federaal
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51 te 1040 Brussel, tel. :
02.233.42.11, fax. 02.233.42.36, e-mail : /publ@meta.fgov.be/ De brochure kan ook
rechtstreeks besteld worden op de website van het ministerie : http :
//www.meta.fgov.be.

*
*   *

Grensoverschrijdende arbeid
door H. Verschueren
Brugge, Die Keure, 2001, 180 pagina’s.

Het is in België niet zonder meer toegestaan dat werkgevers buitenlandse werkne-
mers tewerkstellen. De Belgische arbeidsmarkt is in principe voor buitenlanders
afgesloten. Enkel wanneer zij zich kunnen beroepen op een bijzondere wetsbepa-
ling of op een internationaal afgesloten overeenkomst hebben zij, al dan niet
beperkt, toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Hierbij moet evenwel een wezen-
lijk onderscheid worden gemaakt tussen vreemdelingen die wel en zij die geen
beroep kunnen doen op het recht op vrij verkeer van werknemers in de Europese
Unie. Indien dit het geval is dan is het Belgisch recht inzake de toegang tot de
arbeidsmarkt niet op hen van toepassing.
De geschetste problematiek wordt in “Grensoverschrijdende arbeid” dan ook vanuit
drie invalshoeken besproken : Belgisch recht – internationaal recht – Europees
recht. In het luik Belgisch recht wordt voornamelijk ingegaan op de regeling inzake
de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten (met bijzondere aandacht
voor het materiële, personele en territoriale toepassingsgebied van deze wetgeving).
In het luik Europees recht worden o.a. het discriminatieverbod, het probleem van
de directe werking, de verblijfsrechtelijke aspecten, … besproken. Tenslotte wordt
in het deel Internationaal recht kort ingegaan op enkele bijzondere internationaal-
rechtelijke bepalingen (met een beperkte juridische betekenis) inzake de tewerk-
stelling van vreemdelingen.

De zeer actuele problematiek van grensoverschrijdende arbeid wordt in dit basis-
werk door de auteur met een doorgedreven kennis van zaken (H. Verschueren is
hoofdadministrateur bij de Europese Commissie) behandeld. Uiteraard worden de
belangrijkste arresten van het Hof van Justitie in deze materie besproken en geanaly-
seerd.

*
*   *
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Jurisprudentie van het Belgisch staatsrecht
door André Alen
Leuven, Acco, 2001, 798 pagina’s.

“Het Belgisch staatsrecht in 200 arresten”. Dat is de bedoeling van dit werk dat
bestaat uit een tweehonderdtal leidinggevende arresten van onze hoogste rechtscolle-
ges (Arbitragehof, Hof van Cassatie, Raad van State), van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Deze verzameling van rechtspraak berust op een heldere indeling, die – om de raad-
pleging ervan te vergemakkelijken – in onderverdelingen nader is uitgewerkt.
De oordeelkundige keuze van de arresten, bijgehouden tot 1 november 1999, maakt
van dit boek een onmisbaar werkinstrument, niet alleen voor de staatsrechtbeoefe-
naar, maar ook voor elke jurist. In een uitgebreid zakenregister vindt de gebruiker
bij elk trefwoord een verwijzing naar de nummers van de desbetreffende arresten.
Na elk arrest, wordt naast de vindplaats, ook verwezen naar de commentaren bij het
arrest, hetzij in de vorm van noten of annotaties, hetzij in de vorm van afzonderlijke
artikelen. Voor elk arrest wordt de originele tekst weergegeven, met behoud van de
randnummers. Al het voorgaande heeft tot doel de bruikbaarheid van het werk, ook
voor de praktijkjurist, te verhogen.

Met dit boek is ernaar gestreefd een handig werkinstrument voor elke jurist tot
stand te brengen. Elke jurist wordt immers vroeg of laat geconfronteerd met de wer-
king van een verdrag, de voorrang van het Europees gemeenschapsrecht, het gelijk-
heidsbeginsel, algemene rechtsbeginselen, de terugwerkende kracht van normen,
wetgevende delegaties en validaties, overheidsaansprakelijkheid, lopende zaken,
administratieve geldboeten, bevoegdheidsproblemen tussen Staat, gemeenschappen
en gewesten, de rechtspositie van de vreemdeling, het recht op een behoorlijke
rechtsbedeling en andere rechten en vrijheden… In dat geval is het nuttig om voor
elk onderwerp te beschikken over de basisarresten in hun oorspronkelijke vorm en
de verwijzingen naar commentaren bij deze arresten.

*
*   *

Erratum

In de rubriek Boekbespreking van nr. 1/2001 dient te worden gelezen “Arbeid en
niet-arbeid, naar een volwaardige participatie, door L. Soete en P. Van der Vorst met
de medewerking van de leden van de Commissie Arbeid en niet-arbeid van de
Koning Boudewijnstichting, Kessel-Lo, Garant, 2000, 140 pagina’s.
Het werk is eveneens beschikbaar in het Frans bij uitgeverij De Boeck-Université,
Brussel.
De redactie verontschuldigt zich bij de auteurs voor de onvolledig opgegeven informatie.

__________
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“Naar een Europese armoedenorm : aanbevelingen”
door Bea Cantillon, Herman Deleeck en Karel Van den Bosch

In een moderne staat is het wegdrukken van de armoede een doelstelling die op
dezelfde hoogte staat als de traditionele economische doelen. Invoering van een
armoedelijn is te beschouwen als een politieke bevestiging van deze doelstelling, en
tevens als een instrument ter ondersteuning voor het sociaal beleid. De beleidsver-
antwoordelijken van de Europese Unie zouden moeten streven naar een afspraak op
basis van consensus over vier zaken : de wijze van meting van armoede oftewel de
armoedelijn, het beleidsmatig na te streven armoedepeil, een evaluatie-instrument
van de performantie van welvaartsstaten inzake sociale zekerheid, en een beperkte
set van niet-financiële indicatoren van armoede. In dit artikel worden aanbevelingen
gegeven aangaande ieder van deze vier punten. 

“Towards a European poverty norm : recommendations”
by Bea Cantillon, Herman Deleeck and Karel Van den Bosch

In a modern state, suppression of poverty is a goal of equal importance as the tradi-
tional economic targets. The introduction of a poverty line has to be considered as a
political confirmation of this goal, but meanwhile it is also an instrument aiming at
supporting social policy. The political decision makers of the European Union
should aim at a consensus based convention on four topics  : the way of measuring
poverty, i.e. the poverty line, the desired level of poverty to be aimed through poli-
cy, an instrument to assess the performances of the welfare states in the area of
social security and a limited set of non financial poverty indicators. The present
paper sets forth recommendations on each of these four items.  

*
*     *

« Naar de globalisering van het Europese sociale beleid.
Een trend die wordt ondersteund door de horizontale aanpak van specifieke
communautaire beleidslijnen »
Door Lydia Povie

Het Sociale blijkt op weg te zijn naar een Europese globalisering. De Agenda voor
het sociale beleid 2000-2005 schetst daarvoor het algemene kader. De ultieme ambi-
tie ? Dat het economische, sociale en werkgelegenheidsbeleid, die onderling afhan-
kelijk zijn, elkaar wederzijds versterken. Eerst en vooral is het nodig een globale en
coherente communautaire aanpak van het Sociale te organiseren. Wat dat betreft
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mogen we er al van uitgaan dat de ‘‘open coördinatiemethode’’ die de Europese
Commissie heeft gekozen, haar grenzen kent. Het blijft echter wel zo dat het ont-
staan van een communautair gezondheidsbeleid op basis van de transversale bepa-
ling die is opgenomen in het EG-Verdrag, omwille van haar samenvallen in tijd en
materie met de Agenda, bijdraagt tot de globaliserende beweging. Het blijkt wense-
lijk en noodzakelijk dat de Europese Commissie, naar het voorbeeld van de gezond-
heid, op de gemeenschappelijke basis van een horizontale aanpak, de samenhang
organiseert van alle elementen van het Europese sociale beleid. De sectoren sociale
integratie en gelijkheid van behandeling voor mannen en vrouwen, bijvoorbeeld,
getuigen van recente initiatieven die teruggaan op een gemeenschappelijke logica.
Dergelijke bemoedigende signalen nemen evenwel niet het risico weg dat in het bij-
zonder de sociale bescherming buiten de globalisering van het Europese sociale
beleid wordt gehouden, wat jammer zou zijn voor de doeltreffendheid van de hele
onderneming.

“Towards globalisation of European social policy.
A tendency which is strengthened by the horizontality of specific community
policies.”
By Lydia Povie

Social policy is now on the road to European globalisation. The Agenda for social
policy 2000-2005 sets out the general framework. Its ultimate ambition ? That the
interdependent economic, social and employment policies be mutually reinforced.
Above all, it is necessary to organise a global and coherent community approach to
social policy. Even so, the “open co-ordination method” chosen by the European
Commission, can already be considered as having its limitations. Nevertheless, the
emergence of a community health policy based on the transverse clause contained
in the EC Treaty, plays a part in the movement towards globalisation because of the
concordance of its timing and subject matter with the Agenda. As with the health
model, it seems desirable and necessary that the European Commission should en-
sure the concordance of all the constituent elements of European social policy, on a
common basis of horizontality. The sectors of social inclusion and equal treatment
between men and women, for example, are evidence of recent initiatives that tend
towards a common logic. Such encouraging signs, however, do not eliminate the
danger that social protection, in particular, be side-lined from the globalisation of
European social policy, which would be regrettable in terms of the effectiveness of
the movement as a whole.

*
*     *
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“Naar een harmonisering van de arbeidsongeschiktheid, de gezondheidszorgen
en de gezinsbijslagen van zelfstandigen en werknemers. Aanbevelingen van een
werkgroep van hoge ambtenaren”
door Bea Cantillon

Op 19 mei 2000 heeft de regering aan een werkgroep van Leidende Ambtenaren,
bestaande uit M. Crop (Ministerie van Middenstand en Landbouw), J. De Cock
(RIZIV), E. Deloof (Adm. Sociale Zaken), G. Grinberg (INAMI), L. Paeme (RSVZ), G.
Perl (ONP), P. Van der Vorst (ONSS), J. Verstraeten (RKW) o.l.v. B. Cantillon (Uni-
versiteit Antwerpen, UFSIA) de opdracht gegeven een studie te houden over de
nodige aanpassingen in de basisorganisatie van de sociale zekerheid ten gevolge van
belangrijke evoluties op het vlak van economie, arbeidsvormen en gezinsstructuren. 

De werkgroep beschouwde het als haar opdracht om - rekeninghoudend met argu-
menten van institutionele en groepsgebonden aard – een operationeel plan uit te
tekenen om op korte termijn de systemen van gezondheidszorgen, arbeidsonge-
schiktheid en kinderbijslagen beter af te stemmen op de sociaal-economische en
demografische ontwikkelingen. Zij hanteerde hierbij volgende uitgangspunten :
1. de sociale zekerheid moet evenwichtig gestoeld blijven op de beginselen van ver-
zekering en solidariteit;
2. in de sociale bescherming voor loon- en weddetrekkenden en voor zelfstandigen
moet gelijkwaardigheid worden nagestreefd, zonder afbreuk te doen aan de wezen-
lijke verschillen tussen de beroepsgroepen;
3. de verdeling van de financieringslasten moet evenwichtig zijn;
4. de vrije sociale organisaties moeten betrokken blijven bij uitvoering en beheer.

De werkgroep beveelt de regering aan om bij prioriteit de bescherming bij arbeids-
ongeschiktheid te verbeteren. Deze bescherming is vandaag ontoereikend om het
inkomensverlies en de bijzondere kosten inzake zorg-en hulpverstrekking te onder-
vangen. Inzake gezondheidszorgen moet de dekking van de zogenaamde kleine risi-
co’s op korte termijn veralgemeend worden tot alle zelfstandigen en hun personen
ten laste. Hierdoor zal de sociale bescherming van zelfstandigen verbeteren , de
administratieve efficientie vergroten (vereenvoudigen) en de kostenverdeling tussen
de stelsels transparanter worden.

Voor de sector van de gezinsbijslagen formuleert de werkgroep operationele voor-
stellen om de stelsels te vereenvoudigen, om ze aan te passen aan de nieuwe socio-
demografische context en om een volledige gelijkschakeling van rechten en bedra-
gen voor kinderen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren te realiseren. Hier-
door zal de toekenning van de gezinsbijslagen verder geuniversaliseerd worden en
een substantiële stap gezet worden op de weg naar het ‘recht van het kind’.

503



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2001

“Towards a harmonisation of employment disability, health care and family allo-
wances for the self employed and employed. Recommendations of a working
group of senior civil servants” 
by Bea Cantillon 

On 19th May 2000, the government charged a working group of senior civil ser-
vants , comprising  Messrs. Crop (Ministère de l'Agriculture et des Classes Moyen-
nes), J. De Cock (R.I.Z.I.V.), E. Deloof (Adm. des Affaires sociales), G. Grinberg
(I.N.A.M.I.), L. Paeme (R.S.V.Z.), G. Perl (O.N.P.), P. Van der Vorst (O.N.S.S.) and J.
Verstraeten (R.K.W.) and under the direction of B. Cantillon (Antwerp University,
UFSIA)  with a report on the changes that are necessary in the fundamental organisa-
tion of the social security as a result of the significant evolution of the economy,
working practices and family structures.

In the light of institutional and socio-professional considerations, the working group
set out to draw up a working program that would enable it, in the short term, to
make the systems of health care, employment disability and family allowances more
in line with demographic and socio-economic developments. For this purpose they
were guided by the following requirements  :
1. Social security must be based, in a balanced manner, on the principles of insu-
rance and solidarity;
2. Social protection for salaried and self employed should be harmonised without
damaging the essential differences that exist in relation to specific professional
groups;
3. Attention must be paid to ensuring that the financial burden is borne equitably;
4. Independent social organisations must continue to be involved in delivery and
management.

The working group recommended to the government that protection in the event
of employment disability should, above all, be improved. At present, that protection
is inadequate to cover loss of income, and the additional costs of medical care. In
the field of health care, cover for what is called minor risks should, in the short
term, be generally extended to self employed persons and their dependants. In so
doing, the social protection of self employed persons will be improved, administra-
tive efficiency will be widened (simplification) and the share of the burden of cost
between the systems will become more transparent.

For the family allowances sector, the working group has made several operational
proposals in order to simplify the systems and adapt them to the new socio-demo-
graphic situation and to achieve complete assimilation of the rights and amounts
granted to the children of the employed, the self employed and civil servants. The
grant of family allowances will thus become  uniform and will constitute a substan-
tial step forward in implementing “children’s rights”.

*
*     *
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« De euro : een instrument ten dienste van de werkgelegenheid ? »
door David Aubin

De euro werd gelanceerd op 1 januari 1999, zonder dat met veel luister de verwach-
te voordelen werden aangehaald. Dit artikel toont de banden aan tussen de een-
heidsmunt en de werkgelegenheid, zoals zij naar voren komen uit het Europese
institutionele discours. Na een vergelijking tussen de plannen Werner uit 1970 en
Delors uit 1989 over de verwezenlijking van de Economische en Monetaire Unie,
onderkennen wij een breuk in het Europese politieke gedachtengoed. Terwijl het
plan-Werner de EMU beschouwt als een instrument om de economische conjunc-
tuur te beheersen, spitst het plan-Delors zich toe op de monetaire stabiliteit. Vol-
gens deze logica wordt met het Verdrag van Maastricht een economisch beleid
opgezet van aanbodstimulatie dat de strijd tegen de inflatie en de loonmatiging com-
bineert, teneinde de rentabiliteit van het kapitaal te vergroten. De strijd tegen de
werkloosheid wordt dan teruggebracht tot structurele acties. De keuze voor dit aan-
bodbeleid gaat terug tot de Europese Raad van maart 1979 en werd nooit opnieuw
in vraag gesteld. Sindsdien wordt de onderneming voorgesteld als de enige speler in
de economische ontwikkeling. De Europese werkgelegenheidsstrategie, die in deze
context werd ontwikkeld vanaf 1993, kan slechts een zeer beperkte invloed hebben
op het welzijn van de Europese werknemers.

« The euro : an instrument to help employment ? »
by David Aubin

The Euro was launched on 1st January 1999, without much reference to the advan-
tages that were expected from it. This article sets out the links between the single
currency and employment as stated in European institutional treatises. After compa-
ring the Werner plan of 1970 and the Delors plan of 1989 on achieving economic
and monetary union, we see that there was a break in European policy thinking.
Whereas the Werner plan considered the EMU as an instrument for controlling the
economic conjuncture, the Delors plan focused on monetary stability. In accordan-
ce with this logic, the Maastricht Treaty put in place an economic policy of stimula-
ting supply allied to the fight against inflation and the reduction of salaries, with a
view to increasing returns on capital. The fight against unemployment was thus
reduced to certain structural initiatives. The choice in favour of this policy of supply
dates back to the European Council of March 1979 and has never been questioned.
Ever since, business has been designated as the sole actor on the stage of economic
development. The European employment strategy which has been developed in this
context since 1993, can only have a very limited impact on the well-being of Euro-
pean employees.

*
*     *
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“De toegang tot de gezondheidszorg in de Europese unie : impact van de Europe-
se rechtspraak”
door Henri Lewalle en Willy Palm 

De bevoegdheid van de Europese Unie met betrekking tot het sociaal beleid en
gezondheid ligt vervat in het geheel van bepalingen die men als soft law kan
omschrijven. De Lidstaten behouden op deze domeinen een soevereine macht, met
name door de toepassing van het subsidiariteitsprincipe. Deze situatie lijkt zich
evenwel te wijzigen. De toegang tot gezondheidszorg over de grens is wat dat
betreft een bijzonder relevant gegeven.
Sinds de arresten Kohll en Decker van het Europees Hof van Justitie (1998) wordt
de voorafgaandelijke toestemming voor de verstrekking van medische zorg in het
buitenland, zoals ingeschreven in de Europese Verordeningen ter coördinatie van de
nationale sociale zekerheidssystemen, beschouwd als zijnde een ongeoorloofde
belemmering van het vrij verkeer van goederen en diensten, in ieder geval voor
ambulante verzorging. Voor het Hof is de sociale zekerheid geenszins een eiland
buiten het bereik van de principes uit het Verdrag.
Deze nieuwe rechtspraak zet Lidstaten ertoe aan hun wetgeving en adminstratieve
praktijken te herzien. Maar belangrijker nog, werpen de arresten vragen op omtrent
de doeltreffendheid op langere termijn van reguleringsmechanismen aangewend in
het kader van de gezondheidssystemen, zoals de conventionering van verstrekkers,
de toepassing van kwaliteitsnormen en maatregelen ter beheersing van de kosten,
enz. De Lidstaten zijn zich hiervan bewust. Daarom wijzen velen de toepassing van
deze rechtspraak af en komen zij actief tussen in de aanverwante hangende zaken
voor het Hof, waar het gaat om de verstrekking van ziekenhuiszorg in het buiten-
land zonder voorafgaande toestemming. 
Welke verdere evolutie kan men verwachten ? Behoort een reactie van de commu-
nautaire wetgever tot de mogelijkheden ?

« What is the impact of european case law on access to health care in the Europe-
an Union ? »
by Henri Lewalle and Willy Palm

The powers of the European Union in the spheres of social policy and health care,
are limited to a group of provisions that can be described as "soft law".  In these
areas, the member states retain sovereign power under the principle of subsidiarity.
This state of affairs appears to be evolving.  The question of access to cross-frontier
health care is, in this respect, a particularly relevant example.
Since the judgements in Kholl & Decker of the C.J.C.E., (1998) prior authorisation
for the provision of health care abroad, contained in the European regulations co-
ordinating the social security systems of the member states, is considered to be an
unjustified impediment to the free provision of goods and services, in any event, for
outpatient care. For the C.J.C.E., social security is not an island sheltered from the
application of the principles of the Treaty.
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The new case law of the CJCE is a wake-up call to member states to revise their
legislation and administrative practices.  More fundamentally, it raises numerous
questions about the ultimate effectiveness of the regulatory mechanisms for health
care and access to treatment, such as the conventions, the quality standards, the
cost control systems…. The member states are conscious of this.  They jib at
applying this case law and almost all react by filing observations with the CJCE in
pending cases that concern the provision of hospital treatment abroad without prior
authorisation.
How will this situation develop ? Can we anticipate a reaction from the community
legislator ? 

__________
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