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Bericht van de redactie

In nummer 1/2001 (maart) van het Tijdschrift (p. 244-245) bespraken wij de publi-
catie van een rapport dat werd opgesteld bij de Koning Boudewijnstichting door
haar Commissie “Arbeid en Niet-arbeid, naar een volwaardige participatie” (*).
Wegens de bondigheid van die bespreking was het moeilijk om het belang van het
rapport in de huidige sociaal-economische context weer te geven. Wij vonden het
dan ook opportuun om onze lezers met het rapport te laten kennismaken via de pre-
sentatie die werd gegeven door een van de hoofdauteurs, de voorzitter van de Com-
missie, op het Congres 2000 van de Ligue des Familles. Dat congres werd gehouden
op 29 en 30 april rond het thema “Individuen, gezinnen, welke sociale bescherming
voor morgen?”

Merk op dat de problematiek rond de noodzaak om rekening te houden met de
“niet-arbeid” in een toekomstvisie op de maatschappij en met de gevolgen ervan
voor de organisatie van ons sociale beschermingssysteem, ook werd aangebracht
door onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. Vandenbroucke, zowel in
zijn politieke handelingen als in zijn geschreven werken (**) bij het streven naar de
ontwikkeling van het concept “Actieve welvaartsstaat”.

Het initiatief tot oprichting van de zogenoemde werkgroep Cantillon (waarvan het
eerste rapport in het nummer 2/2001 van ons Tijdschrift gepubliceerd werd), sluit
in vele opzichten aan bij dezelfde ontwikkeling en dezelfde bezorgdheid, namelijk
aanzetten tot anders denken en handelen in dit soort materies, wat in de bekommer-
nis van het Tijdschrift altijd centraal heeft gestaan.

“Participatie is de bron van het geluk”
Frank VANDENBROUCKE (2)

(*) Soete (Luc) en Van der Vorst (Pierre), met medewerking van de leden van de Commissie Arbeid
en Niet-arbeid, Brussel, De Boeck-Université, 2000, 140 pp, voor de Franstalige versie ; Kessel-Lo,
Garant, 2000, 140 pp; voor de Nederlandstalige versie.
(**) We denken meer bepaald aan zijn werk Op zoek naar een redelijke utopie. De actieve wel-
vaartsstaat in perspectief, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2000, dat verwijst naar het rapport dat werd
gemaakt door de Koning Boudewijnstichting (p.158). 
(1) Ik heb deze formulering ook gebruikt in mijn inleiding op de studiedag van 19 juni 2000 door de
Koning Boudewijnstichting over de participatieverzekering : “Naar een creatieve welvaartsstaat”.
(2) Le Soir, 14 IX 99, p.3.
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1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN

Dames en heren, beste vrienden van de Ligue des Familles, er is mij gevraagd u een
korte voorstelling te geven van het rapport van de Commissie “Arbeid en Niet-
arbeid” van de Koning Boudewijnstichting, dat in juni vorig jaar werd voorgelegd
onder de titel “Naar een volwaardige participatie” (3). Deze bondige voorstelling
zou een inleiding moeten zijn op “de vraag naar de transformatie van de status en de
plaats van de arbeid in onze “postindustriële” maatschappij, waarbij de nadruk
wordt gelegd op de band tussen arbeid en niet-arbeid (op de idee van een systeem
van arbeid en niet-arbeid)” en “op de verschillende arbeidsvormen die het rapport
identificeert (arbeid, sociale niet-arbeid, individuele niet-arbeid)”. Tot slot zou de
presentatie ook enkele van de denkpistes van het rapport moeten overnemen om de
aanbevolen volwaardige participatie te verzekeren en te begeleiden. Ik denk hier
onder meer aan de idee van een “participatieverzekering” en haar verband met het
begrip “sociaal nut”.

Ik zal mijn best doen om mij hieraan te houden, maar het spreekt voor zich dat ik u
in het half uur spreektijd dat mij werd toegewezen niet voldoende verduidelijkingen
of nuances zal kunnen meegeven.
Ik kan u dus alleen maar uitnodigen het rapport zelf te ontdekken.  Het is in de eer-
ste plaats een uitnodiging om, via debatten of verdere aanvulling, de behandelde
thema’s uit te diepen op basis van de aangegeven elementen.

Ikzelf was in elk geval getroffen door de overeenstemming, zoniet in de bekommer-
nissen dan toch in de gedachtegang, tussen het Rapport van de Commissie en uw
eigen voorbereidende documenten, die zeer grondig zijn opgebouwd. Deze docu-
menten werden  wellicht in meer dan een opzicht door het rapport geïnspireerd -
het wordt herhaaldelijk geciteerd - maar er is niets dat ons verhindert te vermoeden
dat de auteurs ervan in het rapport louter bevestiging vonden van denkrichtingen
die uw Liga reeds uitgewerkt of gekozen had. Maar dat is uiteindelijk van weinig
belang.  Het belangrijkste is om, in een maximum aan convergenties rond een
gedachtegang die de toestand ten goede kan veranderen, beter – en ik citeer -
“waardige levensomstandigheden te verzekeren”, “met respect voor de diversiteit
van de levenswegen”, waarbij gezorgd wordt voor “meer controle over eigen tijd”
en hulp verleend wordt aan elkeen, waaronder “de jongeren, om hun integratie in
de maatschappij uit te bouwen”.

Met andere woorden, de discussiethema’s die aan uw Congres worden voorgelegd,
die effectief overeenkomen met de grote vraagstukken die de beweging van de
gezinsverenigingen doorkruisen en die samen een nauw verband houden met arbeid
in de ruime betekenis van het woord, zijn prominent aanwezig in het rapport dat
werd voorgelegd aan de Koning Boudewijnstichting.

(3) Dit Rapport werd, in de Franstalige versie, gepubliceerd bij De Boeck–Université (Brussel, 2000,
140 p.), en in de Nederlandstalige versie bij Garant (Kessel-Lo, 140 p.).
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2. SAMENGEVAT RAPPORT

2.1. ALGEMEEN
De opdracht die werd toevertrouwd aan de Commissie “Arbeid – Niet-arbeid” was
een prospectief antwoord te bieden op de volgende vraag : “Hoe kunnen we de ver-
deling, de koppeling van arbeid en niet-arbeid, beter organiseren in de maatschappij
van morgen?”. Vanuit dat vertrekpunt moesten nieuwe denkpistes worden onder-
zocht om vervolgens een maatschappelijk debat te kunnen inzetten.

Het ingediende rapport bevat, naast een algemene inleiding, 4 delen :

het eerste is van conceptuele aard en heeft in zekere zin een semantisch doel: de
courante concepten, definities en criteria in het hedendaagse debat over werkgele-
genheid analyseren;

deel twee gaat in op de uitdagingen van de sociaal-economische context (mondia-
lisering of maximale internationalisering van de economische activiteiten, technolo-
gische vooruitgang en de snelle veranderingen op dat vlak, demografische evolutie
of vergrijzing van de bevolking), een context waarin men zich moet situeren en
waarin vandaag de dag de problematiek van de herverdeling van de inkomens gesi-
tueerd moet worden; 

het derde deel behandelt de economische, sociologische en sociaal-psychologi-
sche benaderingen van arbeid en niet-arbeid, en reikt dus verder dan het onderzoek
van  de louter economische variabelen, via een analyse van de collectieve en indivi-
duele evoluties die de werking van de Belgische en Europese maatschappij onder-
steunen;

tot slot is er deel vier, dat diverse te bespreken voorstellen aanbrengt en betrek-
king heeft op de toekomstige koppeling van de verschillende activiteiten van de
mens, zowel op het vlak van arbeid als op het vlak van niet-arbeid.

Bovendien vinden we in het rapport – en dat is volgens mij niet onbelangrijk - een
“gebruiksklaar” ontwerp om het recht op sociale participatie in te passen in de Bel-
gische Grondwet (4). 

Het rapport, dat minder dan 140 bladzijden telt, bijlagen inbegrepen, vertrekt van
een paradoxale vaststelling : België behoort tot de rijkste landen van de Europese
Unie, maar slechts een beperkt percentage van de bevolking draagt bij tot de pro-
ductie van die rijkdom. Immers, hoewel België het EU-land is met het hoogste bruto
binnenlands product per inwoner, vertoont het ook een bijzonder zwakke tewerk-

(4) Ik veroorloof mij voor dit project ook te verwijzen naar de bijdrage die mij gevraagd werd voor
het Liber Amicorum, Maxime Stroobant, “L’insertion dans la Constitution belge du droit à la partici-
pation sociale”, te verschijnen in 2001.
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stellingsgraad en een van de hoogste percentages langdurig werklozen. We kunnen
ons dus afvragen of, in de toekomst, deze rijkdom verder geproduceerd zal kunnen
worden door een zo klein aantal actieven. Tegelijkertijd wijst de zwakke tewerkstel-
lingsgraad in België ook op het bestaan van een enorm groot onbenut arbeidspoten-
tieel.

In welke mate impliceert deze onbenutte reserve gemiste kansen op groei en ont-
wikkeling? 
Vormt ze uitsluitend een reservoir van formele mogelijkheden voor groei en werk-
gelegenheid, of is er binnen deze hele sfeer van niet-arbeid ook creatie van waarde
en sociaal nut, tot op het punt waarop een beleid dat zich uitsluitend toespitst op
het verhogen van de participatie in de arbeidsmarkt in feite gewoon zou neerkomen
op het overzetten van deze sociaal nuttige activiteiten van het domein van niet-
arbeid naar dat van de formele economie? De eerste rode draad die door het hele
rapport loopt wordt zo samengevat in de vraag: “Wat gebeurt er op dat domein van
niet-arbeid en langs welke wegen zou het mogelijk zijn arbeid en niet-arbeid beter te
verdelen in de maatschappij van morgen?”

De tweede rode draad, die ik bij het lezen heb onderkend, houdt verband met de
eerste en is vervat in het citaat van Maurice Maeterlinck waarmee het rapport opent.
Het gaat er om dat er, met behoud van de fundamentele evenwichten – er wordt
niet voorgesteld op avontuur te trekken -, absoluut, en zo snel mogelijk – “van de
Koning tot iedereen die dat kan” - anders verdeeld moet worden, veel meer en veel
beter.

2.2. DEEL 1
Het eerste deel van het rapport staat vooral stil bij de concepten “arbeid” en “niet-
arbeid”, waarvan de kennis niet altijd vertaald wordt in politieke termen, waarvan
de betekenis fundamenteel veranderlijk is, die met het verstrijken van de tijd en de
geschiedenis verschillende accenten krijgen op verschillende plaatsen, en dus een
vaak vage afbakening kennen.

2.2.1. Het concept “arbeid”
Vanuit economisch standpunt wordt arbeid gedefinieerd als “het geheel aan sociaal
nuttige en bezoldigde activiteiten die worden uitgeoefend op de arbeidsmarkt”. In
deze definitie wordt voorbijgegaan aan het feit dat er buiten de arbeidsmarkt ook
een groot aantal andere, onbezoldigde, sociaal nuttige activiteiten bestaan, zoals het
verzorgen van gezinsleden of sociaal en cultureel engagement. We kunnen even-
goed de stelling verdedigen dat deze onbezoldigde activiteiten een sociale waarde
kunnen hebben die niet wezenlijk verschilt van het nut van bezoldigde arbeid. Vol-
gens de strikt economische definitie worden al deze activiteiten beschouwd als
“niet-arbeid”.

516



ARBEID EN NIET-ARBEID : NAAR EEN VOLWAARDIGE PARTICIPATIE EN EEN CREATIEVE WELVAARTSSTAAT

De Commissie is overeengekomen zich niet te beperken tot deze enge definitie van
“arbeid”, die alleen de bezoldigde activiteiten op de arbeidsmarkt bestrijkt (5).

2.2.2. Het concept “niet-arbeid”
Binnen de “niet-arbeid” kunnen we twee activiteitencategorieën onderscheiden :

activiteiten met een conventioneel sociaal nut : de activiteiten die niet uitsluitend
beoefend worden ten gunste van het individu zelf, maar ook ten gunste van de
gehele maatschappij, zoals de opvoeding van kinderen, huishoudelijke taken, de
verzorging van bejaarden en zieken, vrijwilligerswerk… ;

activiteiten die enkel een zuiver individueel nut nastreven zoals ontspanning, vrije
tijd en consumptie.

2.2.3. De scheidingslijn
Wanneer de Commissie benadrukt dat arbeid en niet-arbeid evoluerende concepten
zijn, wil ze meer bepaald zeggen dat veel activiteiten die traditioneel tot het domein
van de niet-arbeid behoorden, in de loop der tijd tot die van de arbeid zijn gaan
behoren. Toen het overheersende model dat van het huishouden met één inkomen
was, nam de thuisblijvende echtgenote een groot aantal niet-arbeidsactiviteiten met
sociaal nut op zich (huishoudelijke taken, opvoeding van de kinderen,…). In die zin
moet ook het concept “volledige tewerkstelling” weer in een historisch perspectief
geplaatst worden. De volledige tewerkstelling van de jaren ‘50 en ‘60 ging in feite
gepaard met een groot volume sociale niet-arbeid, die niet was opgenomen in de
traditionele economische indicatoren (BBP of BNP). Destijds ging de volledige
tewerkstelling gepaard met een lage tewerkstellingsgraad, terwijl de hoge werkloos-
heid die we vandaag kennen zich situeert in een context van een veel grotere parti-
cipatie in de arbeidsmarkt.

In een recenter verleden was de gevoelige stijging van het aantal huishoudens met
twee inkomens een van de oorzaken voor de toename van de vraag naar diensten
die traditioneel tot de niet-arbeid behoorden.

De overgang naar de formele economie van functies als huishoudelijke taken, kin-
deropvang, enz… draagt zeker bij tot de stijging van het BNP, maar het gaat in feite
in ruime mate om dezelfde activiteiten als zij die voordien tot het domein van de

(5) Op dit vlak sluit ze aan bij, bijvoorbeeld, Albert Jacquard (met deelname van Huguette Planès) en
zijn Petite philosophie à l’usage des non-philosophes, le livre de poche nr. 14.562 (L87 – Parijs, Cal-
mann – Hévry 1997), 1999: “Niet werken betekent niet inactief blijven; het is gebruik maken van
beschikbare tijd voor uitwisselingen, ontmoetingen, reflectie,…..met anderen, lezen, luisteren, creë-
ren” (p.206). “Het is niet de arbeid die gerehabiliteerd moet worden, maar de activiteiten die bijdra-
gen tot de productie van wat noodzakelijk of nuttig is voor de mens” (p.207) (vrije vertalingen).

517



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2001

niet-arbeid gerekend werden. Het is in die zin dat de Commissie zich afvraagt of de
enge economische visie niet tot gevolg heeft dat de groei van de welvaart overschat
wordt: in hoeverre moeten we niet spreken van een “denkbeeldige welvaart”?

Hetzelfde geldt voor de paradox tussen de beschikbare inkomens en de beschikbare
tijd. De toename van het aantal gezinnen met twee inkomens heeft zonder twijfel
een aanzienlijke stijging van het gemiddeld inkomen van de huishoudens meege-
bracht. Maar tegelijkertijd heeft deze evolutie geleid tot een paradox tussen ener-
zijds de materiële welvaart die deze gezinnen met twee inkomens genieten en,
anderzijds, het tekort aan tijd waarover zij beschikken voor hun gezin en henzelf. 

De armoede concentreert zich daarentegen meer en meer in de huishoudens met
één inkomen, en in het bijzonder in de eenoudergezinnen. Het is ongetwijfeld daar
dat de paradox tijd/inkomen zich op de meest dramatische wijze stelt. De arbeid
levert immers vaak een inkomen op dat niet volstaat voor deze personen die ook
niet beschikken over de nodige tijd om, naast hun beroep, activiteiten uit te oefe-
nen op het vlak van sociale niet-arbeid of persoonlijke ontplooiing.

2.3. DEEL 2
Deel 2 is gewijd aan de toekomst van de arbeid (en de niet-arbeid) in onze heden-
daagse maatschappij, die snel en diepgaand verandert en die geconfronteerd wordt
met ten minste drie grote uitdagingen die in de nabije toekomst rechtstreeks bepa-
lend zullen zijn voor de verhoudingen tussen arbeid en niet-arbeid: de mondialise-
ring, de technologische vooruitgang en de sociaal-demografische evolutie.

2.3.1. De mondialisering
De mondialisering is sinds een jaar of tien versneld en beïnvloedt de traditionele
economische mechanismen: de handel, de investeringen, de geldstromen. Ze draagt
bovendien bij tot een snellere globalisering van de informatie en de kennis.

2.3.2. De technologische vooruitgang
Terwijl de technologische vooruitgang de mondialisering mogelijk heeft gemaakt,
heeft ze er ook voor gezorgd dat inzake opleiding en kwalificatie veel hogere eisen
gesteld worden. Daardoor zijn nieuwe breuklijnen ontstaan, in het bijzonder tussen
laag- en hooggeschoolde personen.

2.3.3. De sociaal-demografische evolutie
De vergrijzing van de bevolking kan gevolgen hebben voor de relatie tussen vraag
en  aanbod van arbeid en kan schaarste op de arbeidsmarkt veroorzaken. 
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We moeten echter het wezenlijke probleem van de vergrijzing begrijpen : deze evo-
lutie verloopt parallel met twee andere trends, nl. de daling van het geboortecijfer
en de laattijdige komst van de jongeren op de arbeidsmarkt  door de verlenging van
de studieduur. Bijgevolg steunt het hele bouwwerk van onze welvaartsstaat op een
steeds smallere basis: enerzijds is er een afname van de categorie actieven die bijdra-
gen tot de productie van de welvaart en anderzijds is er een groeiend aantal “afhan-
kelijke personen”. Dat alles weegt zwaar op ons vermogen om ons sociale zeker-
heidsstelsel te financieren, vooral dan het pensioenstelsel en de gezondheidszorg.

In het licht van deze evoluties is de vraag die zich in de nabije toekomst opdringt:
moeten we de klassieke tussenkomstmechanismen van de sociale zekerheid niet
herdenken of heroriënteren?

2.4. DEEL 3
Het derde, analytische deel bekijkt de relatie tussen arbeid en niet-arbeid vanuit drie
benaderingen : economisch, sociologisch en sociaal-psychologisch. Er hadden ande-
re componenten beschouwd kunnen worden, zoals het standpunt van de theoloog
of de arbeidsfilosoof, maar de toegekende tijd heeft over de prioriteiten beslist. De
constante bekommernis is evenwel altijd geweest wetenschappelijke of professione-
le benaderingen te vermijden die andere uitsluiten.  Kortom, geen afsplitsing van de
kennis of de visie op het menselijke wezen te aanvaarden.

2.4.1. De economische benadering
De economische benadering, die zich toespitst op een stijging van de participatie in
de arbeidsmarkt, steunt op arbeid gedefinieerd als “het geheel aan bezoldigde activi-
teiten op de arbeidsmarkt”.

Volgens deze opvatting komt niet-arbeid overeen met een gemiste kans op economi-
sche productie en creatie van welvaart. Wanneer niet aan alle behoeften van een
maatschappij voldaan is, kan er volgens deze benadering geen sprake zijn van tech-
nologische werkloosheid. 
Er moet dus een beleid gevoerd worden dat tot doel heeft de participatie in de
arbeidsmarkt te verhogen. Vanuit economisch standpunt hebben de activiteiten die
zich afspelen in het domein van de niet-arbeid geen enkele waarde. 

Maar door ze over te brengen naar de formele arbeidsmarkt, wordt het mogelijk de
tewerkstellingsgraad te verhogen (nieuwe markten te creëren) en zo te beantwoor-
den aan de reële vraag van nieuwe behoeften. Een groot aantal van deze onbevredig-
de behoeften situeert zich in de culturele sector en in de gezondheidszorg. Het is in
deze context dat we dus de vraag tot activering van onze arbeidsmarkt moeten situ-
eren, zoals de OESO sinds 1997 aanbeveelt. De specialisten hebben bevestigd dat,
om het arbeidspotentieel in België te activeren, de programma’s om de werkloos-
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heid terug te dringen beter afgestemd moeten zijn op de markt, met name door een
betere coördinatie van de activiteiten van de federale instellingen (RVA) en de
gewestinstellingen (VDAB, FOREM en ORBEM) die zich bezighouden met de werk-
lozen, en door een beter onderwijssysteem. De voorbije jaren werden heel wat fede-
rale en gewestelijke activeringsprogramma’s doorgevoerd. 

We kunnen deze toename aan programma’s terecht verwijten dat ze leidt tot derma-
te versnipperde middelen dat zelfs de specialisten er niet meer wijs uit raken. Daar-
om beveelt de Commissie aan om voortaan een rationeler beleid te voeren: het vol-
staat de geldende middelen en maatregelen te vereenvoudigen en nauwkeurig af te
stemmen op het nagestreefde doel.

2.4.2. De sociologische benadering
De elementen van dit hoofdstuk steunen vooral op de sociologische analyse van
Mark Elchardus (6), die zich interesseert voor de wijzigingen van het tijdsgebruik
die zich zowel op vlak van arbeid als op vlak van niet-arbeid hebben voorgedaan.
Mark Elchardus kwalificeert onze moderne maatschappij als een “gemobiliseerde
maatschappij”, die probeert de productiefactoren en menselijke middelen op opti-
male wijze aan te wenden. Maar hij benadrukt ook dat het individu in deze “gemobi-
liseerde” maatschappij wordt blootgesteld aan nieuwe risico’s, onder andere omdat
de toenemende mobiliteit gepaard gaat met een verzwakking van de stabiele en tra-
ditionele sociale en familiale banden. De onzekerheid van het individu neemt toe
naarmate zijn autonomie vergroot. De rationalisering van de maatschappij heeft
immers gevolgen gehad voor de manier waarop het individu zich integreert in socia-
le netwerken en tijdstelsels. Op het vlak van tijdsgebruik wordt het bijvoorbeeld
voor veel mensen steeds moeilijker om de verschillende bestaansritmes te verzoe-
nen : gezin, school, werk, vrije tijd,… Dat coördinatieprobleem blijkt een recht-
streekse invloed te hebben op de stabiliteit en de cohesie van de maatschappij.

2.4.3. De sociaal-psychologische benadering
Tot slot analyseert het rapport grondiger hoe het individu arbeid en niet-arbeid
ervaart : als een sociale erkenning en een bron van ontplooiing of eerder als een ver-
vreemding en een bron van stress en frustratie? Welke verwachtingen koestert het
individu ten opzichte van arbeid en niet-arbeid?

2.5. DEEL 4
De aanbevelingen van de Commissie gaan uit van de idee dat arbeid en niet-arbeid
complementair zijn. Dat betekent dat we niet alleen het recht op arbeid moeten ver-
dedigen, maar op ruimere wijze ook het recht op participatie, in arbeid of in niet-
arbeid.

(6) M. Elchardus, De gemobiliseerde samenleving. Tussen de oude en een nieuwe ordening van de
tijd, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1996.
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2.5.1. Eerste aanbeveling : een volwaardige participatie bevorderen, gevoed door
arbeid en niet-arbeid
De Commissie is het alvast over één noodzaak eens : zowel de arbeidsparticipatie als
de participatie in andere “sociaal nuttige” activiteiten op vlak van de niet-arbeid
moeten worden ontwikkeld. Zij stelt bijgevolg voor het begrip “arbeidsparticipatie”
uit te breiden tot het ruimere concept “sociale of burgerlijke participatie”. 

Dat concept heeft betrekking op alle activiteitsvormen die nuttig zijn voor de maat-
schappij, zowel op de arbeidsmarkt als daarbuiten : arbeid, maar ook onbezoldigde
activiteiten die ofwel zeer ruim beschouwd ten goede komen aan de gemeenschap,
ofwel beperkter aan het gezin, en activiteiten met een uitgesteld sociaal nut (zoals
opleidingsactiviteiten).

Voor de Commissie is het, nog meer dan in een context van werkloosheid, in een
kader van economisch herstel, gekenmerkt door een toegenomen vraag naar arbeid,
dat het concept sociale of burgerlijke participatie zijn volledige betekenis krijgt. De
eerste reden is gekoppeld aan wat we de sociale niet-arbeidsactiviteiten noemen. De
systematische omvorming van deze informele activiteiten in handelsactiviteiten zou
de vrijwillige sociale participatie en, per slot van rekening, de maatschappelijke
cohesie, kunnen ondergraven. Bij een toegenomen vraag naar arbeid is het belang-
rijk het sociale nut te erkennen van wat zich afspeelt buiten de formele arbeids-
markt. De tweede reden komt in het derde deel uitvoerig aan bod : de bekommernis
om uitsluitend de arbeidsparticipatie te verhogen negeert de rol van de niet-arbeids-
activiteiten voor de individuele ontplooiing, evenals de verrijking die deze activitei-
ten kunnen bieden.

Daarom is het volgens de Commissie belangrijk de beleidsmaatregelen niet uitslui-
tend toe te spitsen op een verhoging van de arbeidsparticipatie, maar ze te richten
op de ruimere noodzaak: de sociale of burgerlijke participatie van ieder individu ver-
groten (7). Dat impliceert dat men een zeker evenwicht moet vinden tussen het nut
van bezoldigde activiteiten en dat van onbezoldigde activiteiten.

In het licht van deze sociale of burgerlijke participatie, moet de overheid zich een
essentieel doel stellen: dat elkeen kan participeren in sociaal nuttige arbeids- of niet-
arbeidsvormen (8).

Het “recht op arbeid” zou bijgevolg - zoals gezegd - uitgebreid moeten worden tot
het “recht op participatie”. En zoals bij ieder recht het geval is, impliceert de uitoe-
fening van het recht op participatie ook plichten, die betrekking hebben op zowel
de formele arbeidsactiviteiten als op de niet-arbeidsactiviteiten. 

(7) Deze ruimere idee van “sociale of burgerlijke participatie van ieder individu” vinden we anders
en vrij goed geformuleerd terug bij Albert Jacquart, op. cit., p.206: “De echte remedie tegen de werk-
loosheid is dat er voor niemand geen werk meer is, maar voor iedereen een plaats in de maatschap-
pij” (vrije vertaling).
(8) idem
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Het gaat met andere woorden om een sociale transactie : de uitoefening van het
recht op participatie en het genot van de voordelen die daaruit voortvloeien, bren-
gen de verplichting of de verantwoordelijkheid met zich mee een actieve en nuttige
rol te spelen in de maatschappij, volgens de mogelijkheden die men heeft. 

Dat betekent dat hoe minder mogelijkheden iemand heeft, fysiek of mentaal bijvoor-
beeld, hoe minder participatieplichten en hoe meer beschermingsrechten hij of zij
zal hebben. En ook : hoe meer mogelijkheden iemand heeft, hoe minder bescher-
mingsrechten hij of zij zal gebruiken.

Het concept volwaardige participatie zou overigens een grondwettelijk recht kun-
nen worden. De rechtbanken zouden zich dan kunnen vergewissen van de effectie-
ve verdeling van deze participatie (9) en van de doeltreffendheid van het recht op
een billijke sociale behandeling voor elkeen, met respect voor de financiële en eco-
nomische evenwichten.

In die zin zouden verschillende middelen gemobiliseerd worden : financiële stimu-
lansen, herverdeling van de arbeidstijd of -last, opleiding, maatregelen ter bevorde-
ring van intrede en uittrede op de arbeidsmarkt, enz...

Door te pleiten voor sociale of burgerlijke participatie, wil de Commissie tot slot het
belang herbevestigen van de informele netwerken en de sociale tussenpersonen, of
van de burgermaatschappij die georganiseerd is tussen de economische krachten
enerzijds en de overheid of de politieke macht anderzijds. Deze netwerken of tus-
senpersonen zijn immers de productie- of reproductiefactoren van de maatschappe-
lijke cohesie. 

We moeten dus vandaag de dynamiek van het verenigingsleven en het sociale enga-
gement weer op gang brengen en nieuwe vormen ervan erkennen.

2.5.2. Tweede aanbeveling : overgaan van de “sociale verzekering” op de “participa-
tieverzekering”
Tegen de oorspronkelijke bedoeling in is de werkloosheidsverzekering soms een
factor geworden die leidt tot een vast verblijf in de werkloosheid, tot uitsluiting van
arbeid en tot bepaalde vormen van niet-arbeid. Het systeem bevat immers een aantal
vallen die om een aanpassing vragen.

In tegenstelling tot de marginale aanpassingen die, vanuit de overtuiging dat de
nadelen van deze vallen gedeeltelijk opgelost kunnen worden,  er ongewild nieuwe
dreigen te scheppen, spreekt de Commissie haar voorkeur uit voor een andere stra-
tegie: grotere sociale of burgerlijke participatie (10). Deze zou de vorm kunnen aan-

(9) idem
(10) idem
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nemen van een sterk veranderd sociaal verzekeringsstelsel – in het bijzonder de
werkloosheidsverzekering – dat niet meer zou opgezet zijn als een verzekering
tegen het verlies van werkgelegenheid en het gebrek aan inkomen dat daaruit voort-
vloeit, maar als een waarborg die is gekoppeld aan de uitoefening van sociaal nutti-
ge activiteiten op de arbeidsmarkt of daarbuiten. Dat zou een “participatieverzeke-
ring” zijn (11). 
Dat nieuwe stelsel zou alle vormen van sociale of burgerlijke participatie dekken:
arbeid, het zoeken van werk en de drie vormen van sociale niet-arbeidsactiviteit (de
activiteiten met nut voor de gemeenschap, de gezinsactiviteiten en de opleiding);
het zou deze in zekere mate in een netwerk onderbrengen. De sociale hulp zou de
niet-participatie blijven dekken.

Het sociale nut zou dus het centrale criterium worden en het concept volwaardige
participatie zou aan eenvoudige principes beantwoorden : soepelheid bij intrede en
uittrede in arbeid en niet-arbeid, identieke sociale en fiscale voorwaarden voor vol-
tijdse en deeltijdse arbeid, rekening houden met de individuele situatie van de werk-
nemer in plaats van met de gezinssituatie, harmonisering van het fiscale regime.
Werkloosheid zou bijgevolg in haar engere dimensie worden gezien : als echte acti-
viteit of participatie, met name zoeken naar werk dat de werkloze, wanneer hij
opnieuw werknemer is, zijn waardigheid, zijn “plaats in de maatschappij” terug kan
geven (12). 

Naast de hervorming van het sociale zekerheidsstelsel, en in het bijzonder van de
werkloosheidsverzekering, zouden de arbeidsbureaus zich meer dan vandaag moe-
ten richten op opleidingen en bijscholingen om de werkloze te helpen bij het zoe-
ken naar werk. De rol van privé-partners moet uitgebreid worden om de competen-
tiedomeinen te optimaliseren en om diensten van goede kwaliteit aan te bieden. 

Deze radicale hervorming zou gebeuren met het oog op transparantie, activering en
complementariteit van de openbare dienst.

*
*     *

Het is hier, denk ik, dat de Commissie een van haar potentieel meest vernieuwende
werkzaamheden gestart is, evenwel zonder bewust een eigen constructie voor te
stellen, maar door om bijdragen te vragen. 

Op dat vlak is het interessant te weten dat de Koning Boudewijnstichting op 19 juni
2000 een volledige studiedag gewijd heeft aan de “participatieverzekering”, met
medewerking van onder andere Philippe Van Parijs, professor aan de U.C.L. en hou-
der van de Hoover-leerstoel voor economische en sociale ethiek.

(11) idem
(12) idem
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Volgens mij moeten we hier ook benadrukken hoezeer de werkzaamheden van de
Commissie “Arbeid en Niet-arbeid” gelijk lopen met die van de groep onder het
voorzitterschap van Alain Supiot voor de Europese Commissie, die meer juridisch
van aard is. Het ware interessant geweest om beide groepen met elkaar te confron-
teren vóór de Commissie haar werkzaamheden afsloot. 

We zien in elk geval vergelijkbare stappen voorwaarts, vaststellingen die nauw bij
elkaar aansluiten, gelijkaardige wensen inzake veranderingen in de afbakeningslij-
nen en, volgens mij, een aansluitende wijze om zich uit te spreken - zij het dan im-
pliciet wat de Commissie (Arbeid en Niet-arbeid) betreft -  ten gunste van een uit-
breiding van het toepassingsgebied van het sociale recht om alle arbeidsvormen te
omvatten, om de categorieën “co-activiteit” en “co-responsabiliteit” uit te bouwen,
om beschermingen, waarborgen en verplichtingen uit te breiden tot buiten de gren-
zen van de “traditionele loonarbeid”. Dat gaat gepaard met de ambitie om “een zeke-
re flexibiliteit van de arbeidsorganisatie” beter te verzoenen met “individuele trajec-
ten met werkzekerheid, inkomen en opleiding voor de werknemers”, een gedeeld
verlangen om “praktijken, concepten en waarden te bevorderen die een alternatief
schetsen voor de loonmaatschappij”, een alternatief dat een “maatschappij van
multi-activiteit” zou zijn waarin iedereen, desgevallend, verschillende levens naast
elkaar zou leiden – als producerend burger, als privé-persoon, als lid van een
gemeenschap, van verenigingen, van coöperatieven – en deze zou combineren,
zoals  in een formule van André Gorz, door het “eindeloze maar gelukkige werk van
opbouw van het leven als een kunstwerk gemaakt uit afzonderlijke materialen” (13). 

Ook hier zien we het voornemen om de traditionele kloven te overstijgen : die tus-
sen werknemers en zelfstandigen, tussen verschillende socioprofessionele statuten,
… door pogingen tot toenadering of, bescheidener, door doeltreffender procedures
voor samenvoeging of koppeling. De laatste initiatieven van de Minister van Sociale
Zaken en Pensioenen, de heer F. Vandenbroucke, passen perfect in deze filosofi-
sche lijn wanneer hij de reflectiegroep die hij aan de regering voorstelde te vormen,
vraagt te onderzoeken hoe in de gezondheidszorg, de kinderbijslag, enz… de
bestaande discriminaties verminderd of afgeschaft kunnen worden.

2.5.3. Derde aanbeveling : een beter antwoord bieden op behoeften die nog niet
genoeg voldaan werden door de arbeid en de niet-arbeid 
In de profit sector zal het antwoord op de behoeften er vooral komen via de forme-
le arbeid. In de gezinssfeer zal dat verlopen via de niet-arbeid. Op het vlak van de
activiteiten van sociaal nut – gezondheid, cultuur,… - kan op complementaire wijze
voldaan worden aan de behoeften door de arbeid – in het klassieke concept – en
door niet-arbeidsactiviteiten.

(13) Zie mijn “Voorwoord” bij het rapport van de Commissie, in het bijzonder p.XVIII en de referen-
ties (8), (9) en (10).
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De industrie wordt “tertiair”: een bepaald aantal activiteiten, die overgaan van pro-
ductie naar onderaanneming, worden diensten. Maar tegelijkertijd worden de dien-
sten geïndustrialiseerd : dankzij de technologie worden personendiensten op indus-
triële schaal gecommercialiseerd. Deze trend verstevigt de onderlinge afhankelijk-
heid en de convergentie tussen de industrie en de diensten. Hij geeft op deze twee
vlakken, blijk van heel wat groeimogelijkheden, ook inzake werkgelegenheid.

In sommige sectoren die de groei bevorderen, kan de commercialisering nieuwe
afzetmarkten vrijmaken, maar bekommernissen om billijkheid en toegang voor de
minstbedeelden impliceren niet-commerciële voorzieningen en eventuele sociale
transfers. 

Aan drie van deze sectoren werd extra aandacht besteed, namelijk gezondheid,  cul-
tuur en buurtdiensten.

De sector gezondheidszorg is eerst en vooral een belangrijke leverancier van forme-
le arbeid, maar neemt ook heel wat niet-arbeid voor zijn rekening. Er leven vragen
over de mogelijkheid om de flexibiliteit die de werkgever van alle categorieën per-
soneelsleden eist, te combineren met de vraag naar stabiliteit van de werknemers en
de mogelijkheid om arbeid te verzoenen met andere (sociale of familiale) taken. In
de gezondheidssector zijn nog andere interessante waarnemingen mogelijk.
Volgens de Commissie is het van groot belang dat een nieuw debat op gang komt
over de behoeften, de financiering en de nieuwe uitgaven inzake gezondheid. Deze
sector benadrukt ook de grenzen van de commercialisering en het belang van de
sociale niet-arbeidsactiviteiten voor de kwaliteit van de verzorging. Het recht op ver-
zorging moet gepaard gaan met vormen van persoonlijke betrokkenheid, zoals het
vrijmaken van tijd om te zorgen voor bejaarde ouders, vrienden of naasten.

Een ander domein waar arbeid en niet-arbeid naast elkaar kunnen bestaan en elkaar
aanwakkeren, is de cultuur. Cultuur verruimt de geest, bevordert het gemeen-
schapsgevoel, draagt bij tot het sociale en individuele welzijn en tot de ontwikke-
ling van de democratie. De onbevredigde behoeften op dit vlak blijven oneindig
groot. 

Om daarop een antwoord te kunnen bieden en zijn rol echt te vervullen, moet deze
sector zich bevrijden van de particratie en gedereglementeerd worden, uit zijn isole-
ment treden en zich emanciperen. Het debat gaat ook over het evenwicht tussen
commercialisering en de bekommernis om billijke toegang voor wie over minder
koopkracht beschikt.

De buurtdiensten, de lokale ontwikkeling ten slotte, zijn bronnen van onbenutte
mogelijkheden in termen van arbeidsactiviteit en sociale niet-arbeidsactiviteit.
Indien het groeipotentieel van deze diensten onvoldoende benut wordt, is dat gro-
tendeels te wijten aan het feit dat zij vaak slechts bekeken worden als kostenfacto-
ren in de begrotingen van de overheid. 
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De privé-sector kan bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van sommige van
deze diensten en tot het beter tegemoet komen aan de onbevredigde behoeften. We
mogen echter niet uit het oog verliezen dat het aanbod van buurtdiensten een bepa-
lende rol speelt in de niet-monetaire economie, in het bijzonder in de gezinssfeer.

Nu daaraan herinnerd is, legt de Commissie “Arbeid en Niet-Arbeid” de nadruk op
het feit dat de sociale niet-arbeid niet beschouwd mag worden als een alternatief
voor bezoldigde arbeid. Het is niet de bedoeling om onderbetaalde formele werkge-
legenheid te scheppen. Het is een complementaire sector. Belangrijker is een hoog
niveau van sociale cohesie in stand te houden. Er zijn vele domeinen waarop sociale
niet-arbeidsactiviteiten beter geactiveerd en erkend zouden kunnen worden. 

Immers, dankzij een grotere participatie in sociale niet-arbeid maakt een uitgebreid
netwerk van informele groeperingen of verenigingen het per slot van rekening
mogelijk het ontwikkelingspotentieel van een maatschappij beter te benutten.

Met andere woorden, de studie van de nieuwe, opkomende behoeften toont niet
alleen het aanzienlijke potentieel om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, maar ook
de enorme middelen die op vlak van de sociale niet-arbeid blijken te bestaan. Zij legt
de nadruk op de noodzaak om alle initiatieven te bevorderen die het sociaal, cultu-
reel of politiek engagement van de burgers kunnen aanmoedigen, als aanvulling op
bezoldigde arbeid.

2.5.4. Vierde aanbeveling : een betere verdeling van de tijd tussen arbeid en niet-
arbeid bevorderen
Iedereen zou zijn tijd beter moeten kunnen verdelen tussen formele arbeid, sociale
niet-arbeidsactiviteiten en individuele niet-arbeidsactiviteiten. Sinds 1870 is de ten-
dens er een van arbeidsduurvermindering en stijgt de vraag naar vrije tijd. Moet deze
vermindering worden opgelegd of moet ze worden aangeboden door iedereen de
mogelijkheid te bieden gemakkelijker en soepeler gebruik te maken van de tijd
waarover hij beschikt ? De Commissie is van mening dat het debat te veel gericht is
op de productieverplichtingen. Voor haar is het de tijdsorganisatie van de arbeid die
zich moet aanpassen aan de behoeften van de mens, en niet andersom.

Hoewel stimulansen voor de vermindering van de arbeidsduur nuttig kunnen blij-
ken, zullen algemene regels slechts gedeeltelijke oplossingen kunnen bieden : alge-
mene bepalingen kunnen vandaag de dag niet nauwkeurig genoeg inspelen op de
individualisering en de heterogeniteit van de arbeidstijd, op de aanpassingen van het
tijdstelsel van de productie en op de reële behoeften van talrijke werknemers. Van-
uit het standpunt van de Commissie zou het gevoerde beleid dus de in- en uittrede
in verschillende deeltijdse en voltijdse arbeidsvormen gemakkelijker moeten maken
en zo de mobiliteit en de sociale dynamiek bevorderen waaraan de volgende aanbe-
veling gewijd is.
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2.5.5. Vijfde aanbeveling : de dynamiek in arbeid en niet-arbeid cultiveren en ont-
wikkelen
De verzwakking van de sociale en familiale structuren wekt angst voor verandering
op. Om de dynamiek te bewaren, moeten we een nieuw sociaal elan creëren. Hoe?
Door de ondernemingszin te ontwikkelen en door positieve mobiliteit binnen de
arbeid, binnen de niet-arbeid en tussen de arbeid en de niet-arbeid te stimuleren.

Ondernemingszin moet in ruime zin begrepen worden als het nemen van initiatief
dat zich moet ontwikkelen in alle onderdelen van de maatschappij : zowel in arbeid
als in niet-arbeid. 

De overheid kan deze ondernemingszin aanmoedigen door middel van een klimaat
en een wetgeving die gunstig zijn voor de onderneming. Die laatste moet, op haar
beurt, zorgen voor arbeids- en opleidingsomstandigheden die de werknemers in
staat stellen een kwalificatie te behalen die hen betere kansen geeft om nieuwe
functies uit te oefenen, ofwel in de onderneming zelf, ofwel op de arbeidsmarkt. Zo
geeft ze hen de mogelijkheid hun reële capaciteiten tot waarde te maken en te
benutten.

In onze moderne economieën moeten we de mobiliteit tussen de privé-sector en de
openbare sector, tussen de ondernemingen, en tussen de functies stimuleren. 

Als we een algemene positieve mobiliteit willen ontwikkelen, spreekt het voor zich
dat we eerst en vooral de obstakels moeten wegwerken die de toegang tot de
arbeidsmarkt beperken voor bepaalde specifieke groepen. Maar de behoefte aan
mobiliteit overstijgt het kader van de formele arbeid. Maatregelen moeten dus
komaf maken met de obstakels voor de uitoefening van andere sociaal nuttige activi-
teiten op het domein van de niet-arbeid en moeten deze actief stimuleren. 

De Commissie pleit voor een afwisseling, het hele leven lang, tussen diverse vormen
van sociale of burgerlijke participatie en tussen verschillende types van arbeid. Der-
gelijke afwisseling kan alleen maar positief zijn voor de toename van opleiding en
competenties, van communicatie en creativiteit.

2.5.6. Zesde aanbeveling : de opleiding in arbeid en niet-arbeid verbeteren
De hierboven beschreven evolutie impliceert een permanente behoefte aan oplei-
ding. In België concentreert de niet-participatie op de arbeidsmarkt zich immers in
de laaggeschoolde segmenten. Het land wordt geconfronteerd met een dubbel pro-
bleem: inzake onderwijs en inzake levenslang leren.

Op school nemen de kansenongelijkheid en de slechte verdeling van de kennis toe.
Verschillende elementen verklaren dit scholingsverschil: de groeiende inkomenson-
gelijkheid, een zekere klassensegmentatie en de geografische ligging van de scho-
len. 
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Het zal dus zaak zijn de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het percentage
zittenblijvers te verminderen, in het bijzonder in het middelbaar onderwijs.

De school heeft niet het monopolie op opleiding. Leren is een permanent en levens-
lang proces. We moeten de moeite doen om er tijd aan te besteden. De behoefte
aan nieuwe vormen van levenslang leren is groot. Dit zou gefinancierd moeten wor-
den door de ondernemingen en door de individuen zelf. Deze levenslange opleiding
moet het aanpassingsvermogen ontwikkelen en het concept inzetbaarheid bij werk-
nemers en werkgevers inburgeren.

Opleiding is niet het alleenrecht van de school, maar is evenmin beperkt tot arbeid.
Ze is even belangrijk in de niet-arbeidsactiviteiten die hernieuwde en regelmatig bij-
geschaafde kennis vereisen. Ook hier moet ze de activering tot doel hebben, dat wil
zeggen het vermogen om te communiceren, te interageren, netwerken uit te bou-
wen en een beroep te doen op de nieuwe media. Op het terrein van de sociale niet-
arbeid kan levenslang leren bijdragen tot de ontwikkeling van een projectcultuur en
van responsabilisering. Op hun beurt kunnen de sociale niet-arbeidsactiviteiten zich
lenen tot de ontwikkeling van de sociale en interactieve capaciteiten. Op het
domein van de individuele niet-arbeidsactiviteiten kan de opleiding eveneens een
essentiële rol spelen door de beoefening van actieve ontspanning aan te moedigen,
gericht op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

2.5.7. Zevende aanbeveling : de bestemming van de inkomensbronnen herzien
Het volwaardige participatiebeleid dat hier wordt voorgesteld, is een investeringsbe-
leid en niet langer een uitkeringsbeleid.

Door verschillende economische en sociale multiplicatoren te laten spelen, kan de
sociale of burgerlijke participatie uiteindelijk een positieve invloed hebben op de
economische groei, de algemene welvaart en de overheidsmiddelen. 

De Commissie staat evenwel in de eerste plaats een algemene heroriëntering van de
bestaande middelen voor, aangezien volgens haar in een land als het onze het pro-
bleem niet ligt in het gebrek aan welvaart, maar in de oneerlijke verdeling ervan.

In België hebben we, om de werkgelegenheid op lange termijn te garanderen, eerst
en vooral een zekere mate van loonmatiging nodig. Verder herinnert de groeiende
inkomensongelijkheid tussen geschoolde en laaggeschoolde werknemers eraan dat
zich aanzienlijke financiële vallen ontwikkelen in de onderste segmenten van de
arbeidsmarkt, waar de sociale lasten de aanwerving afremmen. Door hun te hoge
kostprijs wordt een beroep gedaan op automatisering of zwartwerk. 

Bijgevolg dringen zich twee acties op : prioritair de hoge parafiscale druk op laagge-
schoolde arbeidsplaatsen aanpakken en het levensniveau van de lage lonen verbete-
ren om deze arbeidsplaatsen aantrekkelijker te maken, ook bij deeltijds werk. Tot
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slot moeten we de participatie in de winst van de onderneming ontwikkelen, niet
alleen als vorm van bezoldiging, maar ook om de werknemers actief te laten partici-
peren in de ontwikkeling van hun onderneming, teneinde hun betrokkenheid en
hun responsabilisering te vergroten.

De participatie in sociale niet-arbeidsactiviteiten verdient eveneens erkentelijkheid.
Zij verhoogt immers de betrokkenheid van de burgers bij de ontwikkeling van hun
maatschappij.

De sociale niet-arbeidsactiviteiten met familiaal of uitgesteld nut onderscheiden zich
door hun tijdelijk karakter. De overheid zou het in de eerste plaats gemakkelijker
moeten maken om de arbeidsmarkt te verlaten en er later naar terug te keren, en
zou alle obstakels moeten verwijderen om het werk tijdelijk te verlaten. Voor de
personen die sociale niet-arbeid verrichten die nuttig is voor de gemeenschap, wil
de Commissie een financiële of materiële erkenning verzekeren in de vorm van een
beperkte uitkering of de toekenning van sociale rechten. De werkzoekende voert
dan weer een echte activiteit uit met het zoeken naar werk, wat aanleiding geeft tot
een uitkering. De Commissie is dus geen voorstander van een basisinkomen dat niet
gekoppeld is aan een vorm van participatie zoals zij die verstaat.

Vergeleken met het totale bedrag dat momenteel wordt besteed voor wat we in
tegenstelling een passieve maatschappij zullen noemen, zou de totale investering
van de overheid in het hier voorgestelde volwaardige participatiebeleid niet noodza-
kelijkerwijs veel hoger liggen. Volgens de Commissie zal het eindresultaat gevoelig
verschillen, dankzij betere stimulansen, terugverdieneffecten door grotere participa-
tie en efficiënter gebruik van de beschikbare middelen.

3. SLOTBESCHOUWING

Dames en heren, beste vrienden van de Ligue des Familles, ik wilde u een samenvat-
ting geven van het op zich al bondige rapport van de Commissie “Arbeid en Niet-
Arbeid”… als inleiding op uw werkzaamheden. Een conclusie van mijnentwege is
hier dus niet aan de orde. Dit rapport kan in ieder geval, daar ben ik van overtuigd,
een stimulans zijn voor deze werkzaamheden.

Staat u mij toe een laatste opmerking te maken: het rapport dat werd voorgelegd
aan de Koning Boudewijnstichting vertoont een fundamenteel onderscheid met de
andere rapporten van hetzelfde type die meestal gemaakt worden voor de politieke
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besluitvormers, zoals het verslag van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, in die
zin dat het de mens centraal stelt in heel zijn redenering en uit principe elke over-
wegend economische of financiële logica weigert (14).

Zoals de Stichting zelf vooropgesteld heeft (15), is het de bedoeling om een globaal
referentiekader voor te stellen, banden te leggen tussen een aantal bekommernissen
van verschillende aard: sociaal (het inkomen waaraan elkeen behoefte heeft, de
sociale bescherming die hij geniet), economisch (de algemene welvaart van de
gemeenschap waarin wij leven, de fundamentele evenwichten die deze gemeen-
schap nodig heeft), cultureel (de levenswijze die wij wensen, de manier om de tijd
waarover elk van ons beschikt ten volle te benutten…), en zelfs filosofisch en moreel
(de zin van arbeid en zelfs van het bestaan). Het was de bedoeling ons aan te zetten
tot het nadenken over en het herdenken van het burgerengagement.

Dames en heren, beste vrienden van de Ligue des Familles, Frank Vandenbroucke
heeft gezegd “Participatie is de bron van het geluk”. De verslaggever van de Com-
missie, Luc Soete, is een econoom die een verhandeling over de ‘Economie van het
geluk’ wil schrijven (16). Deze toenadering, die herinnert aan de eeuwige en moei-
lijke koppeling van het economische aan het sociale, wordt een soort voorteken, als
de feiten de woorden bevestigen: het signaal van een “Actieve welvaartsstaat” in
wording, werkelijk en rechtvaardig creatief, die de welvaartsstaat die door de laatste
Europese Raad van Lissabon gebouwd werd op de communautaire funderingen zal
corrigeren en overstijgen. Dat is in ieder geval de hoop die ik stel in de Politici en in
de Denkers. Maar ook in uw Liga.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

(Vertaling)
__________

(14) Het academische werkgeversdiscours sluit soms aan bij deze bewuste keuze, ten minste in het
enigszins tijdloze kader van de reflectiesymposia. Zo zei bijvoorbeeld Jérôme Monod, Voorzitter van
de Conseil de surveillance van Suez tijdens ontmoetingen die werden georganiseerd in Rome op 21
januari 2000 door het “Observatoire Social International” (Suez Lyonnaise des Eaux) over “Les exi-
gences sociales de la mondialisation”: “(…) de inzet is bijzonder groot voor ons: het gaat om een reële
en diepgaande cultuursverandering. Er is een absolute noodzaak zich aan te passen aan een verande-
rende wereld die niet langer alleen wil gehoorzamen aan abstracte cijfers, aan de vereenvoudiging
die zij meebrengen, aan de logica van de geldstromen” (vrije vertaling).
(15) Zie het Voorwoord van het Rapport, p. XIII.
(16) Of tegenverhandeling over de “Roofeconomie”, om de uitdrukking over te nemen van Théodore
Monod (Le Soir, 3-4 IV 1999, p.2: “De toekomst ligt in het respect voor de natuur, haar verzoening
met de mens. Dat wil dus ook zeggen komaf maken met de roofeconomie! Wij leven in een systeem
dat is gebaseerd op winst, op geld. Het is de enige religie die de bovenhand haalt in het Westen (…)”
(vrije vertaling).
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EEN KWESTIE VAN TIJD.
TIJDSBESTEDING IN VLAANDEREN
ANNO 1999 *

DOOR IGNACE GLORIEUX, SUZANA KOELET** en MAARTEN MOENS
Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel

1. INLEIDING

Het onderzoek “Tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbudgetonderzoek bij een
representatieve steekproef van Vlamingen”, gefinancierd in het kader van het Pro-
gramma Beleidsgericht Onderzoek van de Vlaamse Gemeenschap (PBO97/3/109), is
het eerste grootschalige tijdsbudgetonderzoek in Vlaanderen sinds meer dan 30 jaar.
Voor dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door de onderzoeksgroep TOR van de
Vrije Universiteit Brussel, hielden 1533 Vlamingen tussen 16 en 75 jaar gedurende
een volle week hun tijdsbesteding bij. Het veldwerk vond plaats tussen 15 april en
30 oktober 1999. Tussen 15 juli en 1 september werden gedurende 6 weken geen
dagboekjes ingevuld, om te voorkomen dat de vakantieperiode te sterk zou doorwe-
gen in de onderzoeksresultaten. 

De data werden verzameld door middel van dagboekjes en twee vragenlijsten. Het
belangrijkste instrument is het dagboekje. In de dagboekjes noteren de respondenten
gedurende één volle week alle activiteiten die ze stellen. Ze doen dit door middel van
een activiteitenlijst met activiteitencodes, die gebaseerd is op het internationale tijds-
budgetonderzoek van Szalai (1972), en die in grote mate overeenkomt met de lijst die
in het Nederlandse tijdsbudget-onderzoek wordt gebruikt. Onder elf hoofdrubrieken
staan 154 activiteiten, die de respondenten toelaten hun activiteiten te coderen. De
lijst omvat omzeggens alle courante menselijke activiteiten. Als een respondent er
evenwel niet in slaagde zijn handeling onder te brengen in de gegeven categorieën,
kon hij zijn handeling vrij beschrijven, waarna deze door de onderzoekers gecodeerd
werd. Wij opteerden voor een continue dagboekregistratie (Glorieux en Moens 1972).
Bij continue registratie wordt van de respondent verwacht dat hij zijn activiteiten regis-
treert telkens hij, volgens de in het onderzoek gestelde definitie, van activiteit

* Dit onderzoek werd gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Programma
Beleidsgericht Onderzoek (projectnummer PBO97/3/109). Een overzicht van de tijdsbesteding van
de Vlamingen werd eerder gepubliceerd in: Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en burgeron-
derzoek, 2001. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Momenteel loopt bij dezelfde onderzoekers een gelijkaardige studie over de tijdsbesteding in België,
met inbegrip van een vergelijking tussen de situatie in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
* * Suzana Koelet is aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen.
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verandert. Elke gestelde handeling wordt dus sequentieel genoteerd in het dagboek-
je, waarbij telkens ook de begin- en eindtijd van de activiteit wordt opgegeven.
Omdat alle activiteiten van de respondent genoteerd moeten worden, sluit de begin-
tijd van elke geregistreerde handeling in principe aan bij de eindtijd van de vorige
activiteit. Naast het noteren van een activiteit, een nevenactiviteit en begin- en eind-
tijden, wordt per activiteit ook extra informatie ingewonnen over de kenmerken
van de geregistreerde handeling. Deze bijkomende informatie heeft betrekking op
de plaats van de activiteit, het eventuele transportmiddel, de aanwezigheid van
anderen, de gesprekspartners tijdens de activiteit en de motivatie om de activiteit te
stellen.

In de twee vragenlijsten worden naast socio-demografische variabelen ook opinies
over maatschappelijke kwesties, attitudes en algemene indicatoren over tijdsbeste-
ding gevraagd.

2. EEN OVERZICHT VAN DE TIJDSBESTEDING VAN DE VLAMINGEN

Tijd wordt soms beschouwd als een van de meest democratische schaarse goede-
ren. Iedereen beschikt immers over 24 uren per dag en 168 uren per week. De vrij-
heidsgraden waarmee we met die beschikbare tijd omgaan zijn echter heel relatief
en niet alleen een kwestie van persoonlijke voorkeuren en materiële beperkingen.
De tijdsbesteding van mensen, maar ook onze preferenties en de condities van ons
handelen, worden in belangrijke mate sociaal en cultureel beïnvloed. Wanneer we
iets doen, hoelang iets duurt, de sekwentie waarin we de dingen doen en de regel-
maat of het ritme van activiteiten zijn als dusdanig ook een uitdrukking van sociale
waarden, houdingen, attitudes, normen, rollenpatronen en machtsverhoudingen.
Tijdsbestedingspatronen variëren dan ook tussen culturen en subculturen en ver-
schillende categorieën van de bevolking. Dit alles maakt van de studie van de tijds-
besteding een uitstekend uitgangspunt om een zicht te krijgen op de maatschappe-
lijke krachten en dynamieken. Eerder dan variaties in houdingen, opvattingen of
waarden in de bevolking te bestuderen aan de hand van (contextloze) reacties op
attitude-items, wordt in het tijdsbestedingsonderzoek nagegaan hoe die variaties
zich manifesteren in het concrete handelen van alledag. Het dagdaaglijkse handelen
in sociale contexten wordt dan opgevat als een uiting van persoonlijke voorkeuren,
materiële condities, culturele patronen en sociale omstandigheden. Als knooppunt
van al deze factoren proberen sociologen het handelen zoals dat in tijdsbudgetstu-
dies geregistreerd wordt, te decoderen als een sociaal ‘teken’. Dat is uiteraard een
heel complexe aangelegenheid, waarbij afzonderlijke analyses niet anders dan par-
tieel kunnen zijn.

De analyses die we in deze bijdrage presenteren blijven relatief eenvoudig en alge-
meen beschrijvend. Het is enkel de bedoeling een aantal algemene karakteristieken
van de tijdsbesteding van de Vlaamse bevolking te beschrijven. We beperken ons
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hierbij tot de duur van activiteiten over een volledige week (5 weekdagen, zaterdag
en zondag). We proberen ook een algemeen beeld te geven van een aantal sociale
achtergrondskenmerken die de tijdsbesteding beïnvloeden. 

In de meeste van onze beschrijvende analyses gebruiken we uiteraard niet de 154
gedetailleerde categorieën van activiteiten die de respondenten gebruikten om hun
handelen te registreren. Meestal gebruiken we een indeling van 37 types van activi-
teiten die nog eens samengebracht worden in 11 meer omvattende rubrieken die
refereren aan handelingssferen die de meeste mensen in onze samenleving als min
of meer in tijd en ruimte afgebakende culturele eenheden herkennen. In de analyses
die we hier rapporteren, gebruiken we overwegend de indeling in 11 rubrieken die
we in tabel 1 weergeven (1).

TABEL 1: ACTIVITEITEN INGEDEELD IN 11 RUBRIEKEN

Voorbeelden (niet volledig)

1. Loonarbeid werken op de werkplaats, werken thuis, verplichtingen i.v.m. werkloosheid, 
solliciteren, pauzes op het werk, …

2. Huishoudelijk werk koken, poetsen, wassen, … klusjes, tuinieren, boodschappen doen, …
3. Kinderverzorging & opvoeding voeden, wassen, aankleden, voorlezen, helpen met huiswerk, spelletjes met 

kinderen, …
4. Persoonlijke verzorging eten en drinken, lichamelijke verzorging, zich aan- en uitkleden, zich wassen,

professionele verzorging, …
5. Slapen & rusten slapen, rusten, ontspannen, luieren, vrijen
6. Opleiding onderwijs, bijscholing, cursussen, vorming
7. Sociale participatie verenigingsleven, religieuze plechtigheden, vrijwilligerswerk, feest, bezoek, 

praten, telefoneren, …
8. Vrijetijd hobby, sport, spel, recreatie, cultuur, uitgaan, media, …
9. Wachten wachten op bepaalde diensten, in de winkel, op iemand wachten, …
10. Verplaatsen woon-werkverplaatsingen, verplaatsingen i.v.m. huishouden, vrijetijd, …
11. Rest ongeregistreerde tijd, tijdsbestedingsdagboek bijhouden, …

Tabel 2 geeft weer hoeveel tijd Vlaamse mannen en vrouwen per week besteden
aan de 11 onderscheiden activiteiten. Bij het interpreteren van deze gegevens moet
men zich goed realiseren dat we hierbij (voorlopig) geen onderscheid maken tussen
verschillende bevolkingscategorieën. De tabel heeft betrekking op alle Vlaamse
mannen en vrouwen van 16 tot 75 jaar: hoog en laag geschoold, werkend en niet
werkend, met kinderen en zonder kinderen, … De duur van activiteiten die we weer-
geven, heeft dus betrekking op alle respondenten in het onderzoek, of ze nu deelna-
men aan een bepaalde categorie van activiteiten of niet. De gemiddelde werktijd

(1) Omdat jongeren en lager geschoolden licht ondervertegenwoordigd zijn in de gerealiseerde
steekproef, zijn alle data in onze analyses gewogen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. Voor
meer details over de gebruikte wegingsprocedure, zie Glorieux, Koelet et al. (2000).
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bijvoorbeeld wordt berekend over alle respondenten, werkenden en niet-werken-
den. Het beeld dat we op die manier krijgen van de tijdsbesteding van Vlamingen is
dan ook heel synthetisch. Verder in de tekst proberen we dit beeld verder te nuan-
ceren. 

TABEL 2 : DE GEMIDDELDE TIJDSBESTEDING VAN MANNEN EN VROUWEN IN 11 HOOFDRUBRIE-
KEN (DUUR PER RESPONDENT PER WEEK).

Mannen Vrouwen
(N=753) (N=743)

Loonarbeid** 24:37 14:07
Huishoudelijk werk** 12:57 25:02
Kinderverzorging & opvoeding** 1:17 3:37
Persoonlijke verzorging 14:29 14:38
Slapen en rusten** 58:57 60:23
Opleiding 3:37 3:57
Sociale participatie** 9:05 10:23
Vrijetijd** 30:03 23:17
Wachten 0:10 0:11
Verplaatsen** 7:23 6:12
Rest* 5:19 6:07

Statistische significantie van het verschil tussen mannen en vrouwen: * p<0,05; **p<0,01.

Vlaamse mannen en vrouwen besteden veruit de meest tijd aan ‘slapen en rusten’.
Ongeveer 60 uur per week, d.i. ongeveer 8u30’ per dag of 35% van de totaal
beschikbare tijd, worden in bed doorgebracht. Vrouwen slapen bijna 1u30’ per
week langer dan mannen.

Als we ‘loonarbeid’, ‘huishoudelijk werk’ en ‘kinderverzorging en opvoeding’
samen als arbeid beschouwen, dan besteden vrouwen gemiddeld 42u46’ aan arbeid.
Mannen werken bijna 4 uur per week minder, nl. 38u51’. Het werk is (nog altijd)
erg ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen : vrouwen doen nog altijd het
leeuwenaandeel van het huishoudelijk werk (gemiddeld 25 uur) en mannen beste-
den meer tijd aan loonarbeid (ook bijna 25 uur). De tijd die mannen aan huishoude-
lijk werk besteden (13 uur) is iets minder dan de tijd die vrouwen aan loonarbeid
besteden (14 uur). Het is ook duidelijk dat vrouwen veel meer tijd besteden aan de
kinderen (3u37’) dan mannen (1u17’).

Vrouwen besteden ook ruim een uur meer tijd aan ‘sociale participatie’ dan man-
nen. Wanneer we die categorie van activiteiten verder indelen (zie tabel 3), dan zien
we dat vrouwen vooral meer tijd spenderen aan ‘sociale contacten’, zoals op bezoek
gaan en bezoek ontvangen of aan andere sociale gebeurtenissen zoals recepties, kof-
fietafels, … Consistent met het cliché vinden we ook dat vrouwen meer tijd besteden
aan praten (als hoofdactiviteit) en telefoneren.
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TABEL 3 : DE GEMIDDELDE TIJDSBESTEDING VAN MANNEN EN VROUWEN AAN EEN AANTAL
ACTIVITEITEN I.V.M. SOCIALE PARTICIPATIE (DUUR PER RESPONDENT PER WEEK).

Mannen Vrouwen
(N=753) (N=743)

Verenigingsleven* 1:36 1:10
Sociale contacten** 7:29 9:13
Babbelen/telefoneren** 1:14 1:43

Statistische significantie van het verschil tussen mannen en vrouwen: * p<0,05; **p<0,01.

De tijd die Vlaamse vrouwen meer besteden aan slapen, arbeiden en socialiseren
gaat ten koste van de ‘vrijetijd’. Mannen hebben 30 uur vrijetijd per week of 18%
van de tijd, bij vrouwen is dat 7 uur minder of slechts 14% van de tijd. Wanneer we
de vrijetijd verder indelen in een aantal categorieën, dan zien we geen enkele activi-
teit die vrouwen meer doen dan mannen (zie tabel 4).

Bij zowel mannen als vrouwen gaat het leeuwenaandeel van de vrijetijd naar televi-
sie en videokijken. Vlamingen zitten ongeveer 2 uur per dag voor de buis en hoewel
mannen per week ruim een uur langer T.V.-kijken dan vrouwen, spenderen vrou-
wen er een groter aandeel van hun vrijetijd aan. Vrouwen gebruiken bijna 60% van
hun vrije uren om televisie te kijken, bij mannen is dit net geen 50%. Alhoewel veel
minder dan T.V.-kijken, gaat ook een aanzienlijk deel van de vrijetijd naar recreatie
en uitgaan. Vlaamse mannen gaan per week gemiddeld 1u30’ langer uit dan Vlaamse
vrouwen. Mannen blijken ook beduidend meer tijd te investeren in de nieuwe infor-
matietechnologie dan vrouwen. De computer heeft de gedrukte teksten echter nog
lang niet vervangen. Er wordt aanzienlijk meer gelezen dan gecomputerd in Vlaan-
deren; er wordt overigens ook meer gelezen dan gesport.

TABEL 4 : DE GEMIDDELDE TIJDSBESTEDING VAN MANNEN EN VROUWEN AAN EEN AANTAL
VRIJETIJDSACTIVITEITEN (DUUR PER RESPONDENT PER WEEK).

Mannen Vrouwen
(N=753) (N=743)

Hobby’s en spelletjes** 2:00 1:24
Sport** 1:16 0:31
Recreatie** 3:11 2:19
Uitgaan** 3:35 2:01
Cultuurparticipatie* 1:08 0:53
TV/Video* 14:20 13:14
Muziek luisteren* 0:47 0:27
Lezen** 2:37 1:58
Informatica en communicatietechnologie** 1:06 0:25

Statistische significantie van het verschil tussen mannen en vrouwen: * p<0,05; **p<0,01.
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Een aanzienlijk deel van de tijd wordt ook besteed aan ‘persoonlijke verzorging’.
Vlamingen besteden hieraan ongeveer 14u30’ per week. Het is opvallend dat de tijd
die mannen en vrouwen besteden aan persoonlijke verzorging statistisch niet bete-
kenisvol verschilt. Onder persoonlijke verzorging rekenen we niet alleen de tijd die
in de badkamer doorgebracht wordt, ook de medische verzorging en eten worden
hier bijgeteld. Wanneer persoonlijke verzorging gedetailleerder wordt bekeken dan
blijkt dat vrouwen per week drie kwartier langer in de badkamer doorbrengen.
Mannen besteden die drie kwartier langer aan tafel. 

TABEL 5 : DE GEMIDDELDE TIJDSBESTEDING VAN MANNEN EN VROUWEN AAN EEN AANTAL
ACTIVITEITEN I.V.M.PERSOONLIJKE VERZORGING (DUUR PER RESPONDENT PER WEEK).

Mannen Vrouwen
(N=753) (N=743)

Eten** 8:52 8:17
Persoonlijke verzorging** 4:51 5:34
Medische verzorging 0:45 0:46

Statistische significantie van het verschil tussen mannen en vrouwen: * p<0,05; **p<0,01.

Ook de tijd die gaat naar ‘verplaatsingen’ is geslachtsgebonden. Mannen zijn ruim
één uur per week langer onderweg dan vrouwen. Dat klopt niet alleen met het tra-
ditionele beeld van de vrouw die meer tijd thuis doorbrengt, bovendien blijkt dat
het soort verplaatsingen van mannen en vrouwen ook nog eens beantwoordt aan de
traditionele rollenpatronen. Vrouwen besteden minder tijd aan verplaatsingen tus-
sen woning en werk, maar wel betekenisvol meer tijd aan verplaatsingen voor kin-
deren en voor het huishouden.

TABEL 6 : DE GEMIDDELDE TIJDSBESTEDING VAN MANNEN EN VROUWEN AAN VERSCHILLENDE
SOORTEN VAN VERPLAATSINGEN (DUUR PER RESPONDENT PER WEEK).

Mannen Vrouwen
(N=753) (N=743)

Vervoer van en naar werk** 2:48 1:32
Verplaatsing voor vrijetijd 1:32 1:12
Verplaatsing voor huishouden** 0:28 0:34
Verplaatsing voor kinderen* 0:24 0:51
Verplaatsing van en naar familie 0:44 0:46
Andere verplaatsingen 1:24 1:13

Statistische significantie van het verschil tussen mannen en vrouwen: * p<0,05; **p<0,01.
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Het is opvallend hoe de tijdsbesteding van Vlaamse mannen en vrouwen (nog altijd)
verschilt. De Nederlandse longitudionale tijdsbudget-data wijzen uit dat de mannelij-
ke en vrouwelijke tijdsbesteding de laatste jaren naar elkaar toe gegroeid is. Naarma-
te de vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie toenam, wordt de huishoudelijke werk-
last beter verdeeld over de geslachten (de Hart 1995). Een dergelijke trend kan met
deze momentopname moeilijk worden vastgesteld. We constateren echter wel dat
er nog altijd erg grote verschillen bestaan tussen een vrouwelijk en een mannelijk
activiteitenpatroon. Van de elf activiteitengroepen die we onderscheiden, zijn er
slechts drie waarvoor we geen statistisch betekenisvol verschil zien tussen mannen
en vrouwen : persoonlijke verzorging, wachten en de tijd die gaat naar ‘opleidin-
gen’. In de volgende paragraaf bekijken we, naast geslacht, een aantal andere sociale
karakteristieken die de tijdsbesteding beïnvloeden.

3. DETERMINANTEN VAN DE TIJDSBESTEDING

Bestaat er een verband tussen het opleidingsniveau van iemand en de hoeveelheid
tijd die besteed wordt aan sociale participatie ? Brengen deeltijds werkende ouders
veel meer tijd door met hun kinderen dan voltijds werkende ouders ? Is het hebben
van kinderen een grote last op de vrije tijd ? Welke categorieën van de bevolking
zijn veel onderweg ? Om dergelijke vragen te beantwoorden, zijn de hierboven
gepresenteerde analyses natuurlijk te algemeen. Ze bieden als dusdanig geen inzicht
in hoe bepaalde bevolkingscategorieën van elkaar verschillen in de manier waarop
ze hun tijd besteden. Zo is het bv. best mogelijk dat de vaststelling dat mannen meer
vrije tijd hebben dan vrouwen grotendeels toe te schrijven is aan de oudere mannen
die omwille van hun pensionering en een geringe bijdrage tot het huishoudelijke
werk over veel vrije tijd beschikken. Het is ook mogelijk dat de duidelijke roldiffe-
rentiatie die we zien in de verdeling van het werk tussen mannen en vrouwen, nau-
welijks nog voorkomt bij de jongere leeftijdscategorieën in onze onderzoekspopula-
tie.

Elk van de bovengestelde vragen en problematieken zou uiteraard het voorwerp
kunnen zijn van diepgaande analyses. Met onze tijdsbudgetgegevens kunnen we
echter ook op een vrij eenvoudige manier een algemeen beeld schetsen van de ver-
schillen in tijdsbesteding tussen bevolkingsgroepen. Dit doen we door middel van
variantie-analyse (ANOVA). Variantie-analyse laat ons toe om het effect van verschil-
lende achtergrondsvariabelen op de duur van een bepaalde activiteit te analyseren.
Multiple Classification Analysis (MCA), een optie binnen het ANOVA-programma,
laat ons bovendien toe om de verschillen tussen bevolkingscategorieën nauwkeurig
in kaart te brengen, telkens gecontroleerd voor de andere variabelen in het statis-
tisch model. We hebben MCA-analyses uitgevoerd voor de duur van de 11 verschil-
lende activiteitencategorieën die we hierboven reeds hebben onderscheiden. Voor
deze analyses hebben we telkens vijf achtergrondskenmerken ingevoerd : geslacht, 
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leeftijd, opleidingsniveau, werksituatie en kinderlast (2). Door in de verschillende
modellen telkens gebruik te maken van dezelfde onafhankelijke variabelen, worden
ze beter onderling vergelijkbaar. De vergelijkingen die we in deze modellen maken
– bv. tijdsbesteding naar leeftijd – worden telkens gecontroleerd voor de vier ande-
re achtergrondsvariabelen in het model. Op die manier neutraliseren we onze verge-
lijkingen voor de verschillende achtergrondsvariabelen. Wanneer we dan bijvoor-
beeld het verschil in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen bekijken, dan verge-
lijken we mannen en vrouwen alsof ze allemaal dezelfde leeftijd zouden hebben,
dezelfde opleiding genoten hebben, in dezelfde werksituatie zitten en kinderen zou-
den hebben van dezelfde leeftijd. Het feit dat bijvoorbeeld meer vrouwen deeltijds
of helemaal niet werken dan mannen, heeft dan geen invloed meer op het verschil
in aantal werkuren tussen mannen en vrouwen. De resultaten van de analyse wor-
den samengevat in tabel 7.

Voor de gecontroleerde genderverschillen in de tijdsbesteding vinden we dezelfde
tendensen terug als in de analyses van de brutogegevens (d.i. ongecontroleerd voor
leeftijd, opleiding, arbeidssituatie en kinderlast) die we in de vorige paragraaf pre-
senteerden. Gecontroleerd voor leeftijd, opleidingsniveau en arbeidssituatie, zien
we evenwel dat het verschil tussen mannen en vrouwen voor de tijd die naar loon-
arbeid gaat minder groot wordt. Dit is ook logisch vermits meer mannen voltijds
werken dan vrouwen en we hiervoor controleren in ons model. Dit betekent dat we
de werktijden bekijken van mannen en vrouwen, alsof ze allemaal in een gelijke
arbeidssituatie zouden zitten. Deze statistische ingreep reduceert de arbeidstijd van
de overwegend voltijds werkende mannen en verhoogt de werktijd van de vrouwen
die in grotere mate deeltijds of niet werken. Na deze statistische controle voor de
achtergrondsvariabelen, zien we evenwel nog altijd dat mannen 3u17’ meer aan
betaalde arbeid besteden dan vrouwen. Dat verschil kunnen we als een netto gen-
derverschil beschouwen. In eenzelfde soort arbeidsmarktsituatie, besteden vrouwen
van dezelfde leeftijdsklasse met eenzelfde kinderlast en opleidingsniveau gemiddeld
3u17’ minder aan loonarbeid dan mannen. Het verschil in de tijd die naar huishou-
delijk werk gaat blijft, ook na controle, aanzienlijk. Vrouwen besteden 10u35’ meer
tijd aan huishoudelijk werk dan mannen. Ook het verschil tussen mannen en vrou-
wen in de tijd die ze aan kinderen besteden is een puur geslachtsverschil dat zich
handhaaft na controle op de andere variabelen. Hetzelfde geldt voor de verschillen
die we vonden in de vrijetijd en in de tijd die naar verplaatsingen gaat. Mannen
besteden betekenisvol meer tijd aan deze activiteiten, ook na controle op een aantal
achtergrondsvariabelen.

De leeftijdscategorie tussen 26 en 40 jaar wordt in de literatuur vaak aangeduid als
de ‘drukke leeftijd’. Dit is namelijk de leeftijd van gezinsvorming, waarop men klei-
ne kinderen heeft en werkt aan de uitbouw van een carrière. De combinatie van

(2) Omdat een aantal van de variabelen in onze modellen - zoals het opleidingsniveau, het al dan niet
hebben van kinderen of de werksituatie - weinig betekenis hebben voor de meeste studenten in onze
steekproef, hebben we de analyses uitgevoerd zonder de studenten. Dit brengt ook mee dat de mini-
mumleeftijd van de respondenten in deze analyses 18 jaar is.
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deze belangrijke taken zorgt voor heel wat drukte en een grote werklast op die leef-
tijd. Wanneer we echter het hebben van kinderen en de werksituatie constant hou-
den, wordt het fenomeen van de drukke leeftijd ‘wegverklaard’. De werklast (wan-
neer we de categorieën ‘betaalde arbeid’, ‘huishoudelijk werk’ en ‘kinderzorg’
optellen) van mensen met hetzelfde aantal kinderen en in dezelfde werksituatie, is
het grootst in de oudste leeftijdsgroep (56 tot 75 jaar), gevolgd door de leeftijds-
groep die goed aansluit bij wat men de ‘drukke leeftijd’ noemt (26 tot 40 jaar). De
jongste leeftijdsgroep (- 25 jaar) heeft de minste arbeidslast. Tussen de ‘minst druk-
ke’ en de ‘meest drukke’ groep is er een verschil van bijna 6 uur per week. Bekijkt
men de drie activiteitencategorieën afzonderlijk dan blijkt dat de zwaardere arbeids-
last van de ouderen vooral toe te schrijven is aan het huishoudelijke werk. Als we
alle andere variabelen constant houden, dan stellen we vast dat ouder worden
gepaard gaat met een toename van de tijd die besteed wordt aan huishoudelijk
werk. De loonarbeid weegt het zwaarst bij de leeftijdsgroep van 26- tot 40-jarigen en
neemt geleidelijk af in de leeftijdscategorieën boven de 40 jaar. We vinden dezelfde
tendens voor kinderzorg.

Naarmate men ouder wordt, neemt de tijd die men nodig heeft voor persoonlijke
verzorging geleidelijk toe. Tot 55 jaar zien we ook een geleidelijke afname van de
tijd die men in bed doorbrengt, de 55-plussers gaan echter weer langer slapen. Naar-
mate men ouder wordt, gaat men zich ook minder verplaatsen. Vooral bij 55-plus-
sers is er een drastische afname in de verplaatsingstijd.

Het is opmerkelijk vast te stellen dat het opleidingsniveau (3) op zich geen beteke-
nisvol effect heeft op de tijd die aan betaalde arbeid wordt besteed. Het opleidings-
niveau is wel van belang voor het huishoudelijk werk. Als we de andere variabelen
in het model constant houden (dus ook geslacht), dan zien we duidelijk dat hoger
opgeleiden minder tijd besteden aan huishoudelijk werk. Het zijn vooral personen
die hoogstens het lager secundair beroeps- of technisch onderwijs voltooiden die
veel tijd besteden in het huishouden. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer tijd
men besteedt aan opleidingen en bijscholing. Hoger opgeleiden besteden ook de
meeste tijd aan sociale participatie. Zij die hoger onderwijs volgden, besteden min-
stens 1 uur per week meer aan sociale participatie dan de andere groepen.

De tijd die men doorbrengt met het verrichten van loonarbeid, kan men uiteraard
niet besteden aan andere activiteiten en dat zien we ook duidelijk als we de tijdsbe-
steding vergelijken van niet-werkenden, deeltijds werkenden en voltijds werkenden.
Zo besteden niet-werkenden duidelijk het meest tijd aan huishoudelijk werk, vol-
tijds werkenden het minst. Toch kunnen we zeker niet spreken van een compensa-
tie tussen huishoudelijk werk en loonarbeid. Nemen we de betaalde en de huishou-

(3) LO = Lager onderwijs
LSO (b/tso) = Lager Secundair Onderwijs (beroeps- en technisch secundair onderwijs)
LSO (aso) = Lager Secundair Onderwijs (algemeen secundair onderwijs)
HSO (b/tso) = Hoger Secundair Onderwijs (beroeps- en technisch secundair onderwijs)
HSO (aso) = Hoger Secundair Onderwijs (algemeen secundair onderwijs)
HOBU/UNIV = Hoger Universitair Onderwijs Buiten de Universiteit en Universiteit
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TABEL 7 : DUUR PER WEEK VAN 11 ACTIVITEITEN, GECONTROLEERD VOOR GESLACHT, LEEFTIJD, OPLEIDING, ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE EN KINDERLAST 
(MCA-ANALYSE)

*      p<0.05 N Bet. Huish. Opvoed. Pers. Slapen Oplei- Sociale Vrije Wachten Ver- Overige
**     p<0.01 Arbeid Werk & kinder- Verzor- ding Particip. Tijd plaat-

zorg ging sen

Iedereen 
(zonder studenten) 21:11 20:22 2:32 14:40 59:20 0:53 9:47 26:38 0:09 6:46 5:35

Geslacht Man 644 22:48 15:11 1:47 14:47 59:09 0:54 9:26 30:55 0:09 7:21 5:27
Vrouw 618 19:31 25:46 3:20 14:32 59:31 0:52 10:10 22:11 0:08 6:11 5:43

(**) (**) (**) (**) (**)

Leeftijd 18-25 94 22:14 14:20 2:36 13:09 61:02 1:33 9:15 29:01 0:11 8:05 6:30
26-40 421 22:40 18:44 3:22 14:00 59:49 1:03 9:22 25:58 0:11 7:24 5:23
41-55 387 21:06 20:26 2:14 14:28 58:09 0:54 9:42 26:49 0:13 7:01 6:52
56-75 360 19:18 23:46 1:52 16:03 59:37 0:30 10:32 26:37 0:02 5:26 4:12

(*) (**) (**) (**) (*) (**) (**) (**)

Opleiding geen/LO 234 20:27 20:10 2:08 14:44 60:49 0:15 8:45 26:55 0:08 6:01 7:36
LSO (b/tso) 234 20:59 22:46 2:20 14:33 59:22 0:23 9:12 27:36 0:07 5:47 4:50
LSO (aso) 78 20:16 20:49 2:19 14:24 59:43 0:44 8:51 28:25 0:07 5:43 6:32
HSO (b/tso) 274 21:48 20:58 2:24 14:53 59:25 0:50 9:43 26:12 0:07 6:22 5:11
HSO (aso) 132 20:22 19:15 2:54 14:35 58:14 1:09 11:07 26:24 0:10 7:38 6:06
HOBU/UNIV 311 21:57 18:31 3:00 14:37 58:30 1:43 10:46 25:45 0:13 8:20 4:32

(**) (**) (**) (**) (**)

Arbeids- Geen 489 2:55 25:02 3:57 15:14 61:52 1:13 11:16 33:18 0:12 6:30 6:23
Situatie Deeltijds 153 22:04 21:00 1:59 14:11 58:32 0:23 9:55 25:14 0:09 7:01 7:27

Voltijds 620 35:24 16:31 1:33 14:20 57:32 0:45 8:35 21:44 0:06 6:56 4:29
(**) (**) (**) (**) (*) (**) (**) (*) (**)

Kinderen Geen 658 21:46 17:46 0:48 14:25 60:06 0:55 10:29 28:51 0:09 6:44 5:54
< 7 jaar 196 19:15 21:57 9:29 15:02 58:20 0:21 8:54 21:17 0:11 7:07 6:01
>of = 7 jaar 408 21:12 23:47 2:00 14:52 58:35 1:05 9:05 25:39 0:07 6:40 4:52

(**) (**) (*) (*) (**) (**)
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delijke arbeid samen, dan zijn de niet-werkenden ongeveer 28u per week aan deze
beide activiteiten kwijt, de deeltijdsen 43u per week en de voltijdsen 52u per week.
Dit verschil van 15 tot 24u per week tussen de niet-werkenden en respectievelijk de
deeltijds werkenden en voltijds werkenden, wordt gecompenseerd in de overige
activiteitencategorieën. Niet-werkenden zijn meer actief bezig met hun kinderen
dan deeltijdse en voltijdse werkers. Zij besteden ongeveer 4u per week aan het
opvoeden en verzorgen van hun kinderen. Als men deeltijds gaat werken halveert
dit tot ongeveer 2u, en bij voltijds werkenden neemt het nog af tot ongeveer 1u30’.
Dit lijkt erg weinig, maar dit zijn cijfers over de hele bevolking en niet alleen voor
zij die effectief kinderen hebben. Niet-werkenden kunnen ook langer slapen dan
deeltijdsen, en deeltijdsen kunnen dan weer langer slapen dan voltijdsen. Op één
week bedraagt het verschil tussen de eerste en de laatste groep zelfs meer dan 4u.
Niet-werkenden gaan ook meer naar school of volgen ook eerder cursussen dan de
andere twee groepen (alhoewel scholieren en studenten uit de analyse werden gela-
ten!). Het is ook interessant op te merken dat voltijdsen meer tijd besteden aan
opleidingen dan deeltijds werkenden en dit terwijl er o.m. gecontroleerd is voor het
opleidingsniveau. Ook bij de categorieën sociale participatie, vrije tijd en wachten
zien we een daling van de duur naarmate men meer werkt. 

Kinderen betekenen een zware druk op de tijdsbesteding, vooral als ze klein zijn.
Dat blijkt alvast als we de invloed van de kinderlast op de tijdsbesteding bekijken.
We hebben de kinderlast onderverdeeld in drie groepen : respondenten met inwo-
nende kinderen onder de 7 jaar, met inwonende kinderen maar allemaal 7 jaar of
ouder en respondenten zonder inwonende kinderen. Het is evident dat de kinder-
last zich laat voelen in de tijd die gaat naar kinderzorg. Mensen zonder inwonende
kinderen, besteden gemiddeld toch nog 48 minuten per week aan de opvoeding en
verzorging van (hun) (klein)kinderen. Ouders met inwonende kinderen van zeven
of ouder spenderen gemiddeld 2u per week aan de opvoeding en verzorging van
hun kinderen, wat in verhouding eigenlijk niet zo veel meer is. Ouders van nog
jonge inwonende kinderen daarentegen besteden bijna 5 maal zoveel tijd per week
aan hun kinderen dan ouders met oudere kinderen, namelijk 9u29’. De tijd die gaat
naar de zorg voor de kinderen gaat duidelijk ten koste van andere activiteiten zoals
slapen, school en cursussen, sociale participatie en vrijetijd. Vooral bij deze laatste
activiteitencategorie is het verschil met de andere groepen erg groot. Ouders met
inwonende kinderen hebben minder vrijetijd en vooral jonge kinderen in het gezin
leggen een beslag op de vrijetijd. Ouders met kinderen onder de 7 jaar hebben
ongeveer 7u30’ minder vrijetijd per week dan ouders zonder kinderen. Kinderen
brengen nogal vanzelfsprekend ook meer huishoudelijk werk met zich mee. Opval-
lend is wel dat ouders met jonge kinderen iets minder huishoudelijk werk verrich-
ten dan ouders van oudere kinderen. Wellicht wordt de tijdsdruk in gezinnen met
jonge kinderen zo groot dat men een aantal huishoudelijke taken minder ter harte
neemt.
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4. ROLLENPATRONEN IN VLAANDEREN

Uit het algemeen overzicht in de vorige secties blijkt duidelijk dat de geslachtsge-
bonden rollenpatronen helemaal niet tot het verleden behoren. Ondanks de steeds
toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in de na-oorlogse periode, zien
we bijvoorbeeld toch nog altijd dat vrouwen het gros van het huishoudelijk werk en
de kinderzorg op zich nemen. Het beeld dat we tot hiertoe presenteerden was ech-
ter nogal synthetisch. We bekeken eerst hoe de tijdsbesteding van Vlaamse vrouwen
verschilt van die van Vlaamse mannen, zonder verdere onderverdeling naar leeftijd,
gezinssituatie, sociale achtergrond, enz. Daarna analyseerden we nogal klinisch
geslachtsverschillen in de tijdsbesteding, door te controleren op een aantal achter-
grondsvariabelen. Uit beide analyses bleek dat de tijdsbesteding van mannen en
vrouwen voor een groot aantal activiteiten betekenisvol van elkaar verschilt. In de
volgende secties bekijken we de genderverschillen in tijdsbesteding in iets meer
detail. Voor bepaalde aspecten kunnen we bovendien nagaan of de genderverschil-
len in tijdsbesteding het laatste decennium zijn afgenomen. We beschikken immers
over vergelijkbare tijdsbudget-gegevens uit 1988 van 20- tot 40-jarigen.

Om na te gaan of de tijdsbesteding nog erg verschillend is voor beide geslachten,
maken we gebruik van een discriminant-analyse. Met deze techniek kan nagegaan
worden hoe goed mannen van vrouwen te onderscheiden zijn aan de hand van de
wijze waarop ze hun tijd besteden. Door na te gaan hoe goed we iemands geslacht
kunnen voorspellen op basis van zijn of haar tijdsbestedingspatroon, krijgen we
inzicht in de mate waarin mannen en vrouwen een verschillende tijdsbesteding heb-
ben. Indien we op goed geluk voorspellen of iemand een man of een vrouw is, dan
hebben we 50% kans goed te raden. De mate waarin deze toevallige gok verbetert
als we over informatie beschikken over de tijdsbesteding, geeft aan in welke mate
de tijdsbesteding samenhangt met het geslacht van iemand. Indien er absoluut geen
verband bestaat tussen geslacht en tijdbesteding, dan zal onze kans op een juiste
voorspelling uiteraard dezelfde zijn als bij een pure gok zonder voorkennis, nl. 50%.

Voor de discriminant-analyse gebruiken we de tijd die de respondenten per week
besteden aan de 37 activiteiten (zie paragraaf 2). Als we geslacht proberen te voor-
spellen aan de hand van de tijdsbestedingsgegevens, klasseren we 84% van de
respondenten juist (4). Van de mannen wordt 87% juist gerangschikt, van de vrou-
wen 81%. De activiteiten van de twee geslachten verschillen dus nog altijd heel erg
sterk van elkaar: op basis van de wekelijkse tijdsbesteding kunnen we voor meer
dan 4/5 van onze steekproef het geslacht correct voorspellen. De discriminant-analy-
se geeft bovendien aan welke activiteiten aanleiding geven tot de grootste verschil-
len tussen mannen en vrouwen. In tabel 8 worden, in volgorde van belangrijkheid,
de 5 belangrijkste activiteiten weergegeven waarop mannen en vrouwen onderling
van elkaar verschillen. 

(4) Willks' Lambda= 0.51 - Canonische correlatie= 0.70. De canonische correlatie is significant ver-
schillend van 0 (p<0.05).
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TABEL 8 : CORRELATIECOEFFICIENTEN TUSEN DE TIJD BESTEED AAN ACTIVITEITEN EN DE ‘DIS-
CRIMINERENDE FUNCTIE’ (N=1.496).

Mannen Maat van Vrouwen
(doen meer) discriminatiekracht (doen meer)

0.762 Huishoudelijk werk
0.274 Boodschappen

Klusjes 0.273
Betaalde arbeid 0.273

0.241 Kinderverzorging

Uit de mate van discriminatiekracht – de correlatie tussen de onderscheiden activi-
teit en de zgn. ‘discriminerende functie’ - blijkt dat vooral de eerste activiteit, huis-
houdelijk werk, van groot belang is om mannen en vrouwen te onderscheiden. Het
valt onmiddellijk op hoe traditioneel de activiteiten zijn die mannen en vrouwen
nog altijd onderscheiden : vrouwen doen meer huishoudelijk werk, inkopen en kin-
derzorg, terwijl mannen de klusjes voor hun rekening nemen en meer tijd besteden
aan loonarbeid. Wanneer men de discriminant-analyse nog eens uitvoert, maar nu
enkel met de vijf activiteiten uit tabel 8 dan klasseert men nog altijd 84% van de per-
sonen juist naar geslacht. Voor mannen is de predictiekracht nu zelfs nog iets hoger,
namelijk 88%, voor vrouwen zakt het percentage correcte voorspellingen naar 74%.
Hieruit blijkt dat we met deze 5 activiteiten toch wel grotendeels het verschil tussen
mannen en vrouwen vatten. Verschillen in de overige activiteiten dragen daar nog
weinig aan bij. Tenslotte werd de discriminant-analyse ook nog eens herhaald met
enkel ‘huishoudelijk werk’. Met als enige voorkennis de tijd die per week besteed
wordt aan huishoudelijk werk, voorspellen we nog voor 79% van onze responden-
ten het geslacht correct (85% bij de mannen, 73% bij de vrouwen).

Hoewel anno ’99 de scheiding publiek/privaat niet meer absoluut overeenkomt met
man/vrouw, kunnen we toch besluiten dat Vlaamse mannen en vrouwen nog altijd
een sterk gedifferentieerd activiteitenpatroon hebben. Bovendien maakt onze analy-
se duidelijk dat het verschil nog altijd beantwoordt aan het traditionele rolpatroon.
Met een eenvoudig en ruw gegeven als de tijd die men besteedt aan huishoudelijk
werk weten we in 4/5 van de gevallen of het om een man of een vrouw gaat. Hoe-
wel verschillen tussen de activiteiten van mannen en vrouwen dus wel sterk appele-
ren aan het verleden, is het alleszins nog een onvoltooid verleden tijd. Is er dan toch
nog verbetering in zicht ? Groeit de tijdsbesteding van mannen en vrouwen nog
naar elkaar toe ?

Om de trend van ontspecialisering na te gaan, waar vooral in Nederland de nadruk
op wordt gelegd (Van den Broek, Knulst et al, 1999), moet het genderverschil ver-
geleken worden met vroegere gegevens. We kunnen dit omdat we over vergelijkba-
re data beschikken van de tijdsbudgetenquête van 1988. In het artikel ‘Over de ver-
deling van het werk’ (Elchardus, Glorieux 1994) werd op basis van de gegevens
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van 1988 een gelijkaardige discriminantanalyse uitgevoerd voor de Vlaamse bevol-
king van 20 tot 40 jaar. De onderscheidingskracht van het activiteitenpatroon
bedroeg toen 79% (84% voor de mannen en 74% voor de vrouwen) (5). Indien de
discriminant-analyse op de gegevens van 1999 wordt beperkt tot enkel de leeftijd
van 20-40 jaar, dan vinden we een hogere onderscheidingskracht terug dan in 1988,
namelijk 84% (87% voor de mannen en 82% voor de vrouwen). Er kan dus niet
besloten worden dat er sprake is van ontspecialisering in de laatste 10 jaar. De dis-
crimant-analyse bij de 20- tot 40-jarigen maakt meteen ook duidelijk dat de traditio-
nele rollenpatronen zich in even grote mate manifesteren bij de relatief jongere
generatie als in de totale steekproef van 16- tot 75-jarigen.

5. DE COMBINATIE ARBEID EN ZORG

We hebben dus kunnen vaststellen dat de activiteitenpatronen van mannen en vrou-
wen nog altijd sterk van elkaar verschillen, ondanks het feit dat vrouwen zich nu
meer op de arbeidsmarkt hebben begeven en mannen meer belang hechten aan hun
gezin. De belangrijkste verschillen hebben toch nog te maken met deze activiteiten
uit de arbeidssfeer : huishoudelijk werk, betaalde arbeid en kinderzorg. Dit betekent
dat mannen en vrouwen zorg en arbeid anders combineren. Hieronder bekijken we
in iets meer detail hoeveel tijd mannen en vrouwen aan de drie vormen van arbeid
besteden en, in het algemeen, hoe hoog de werklast van mannen en vrouwen is als
we de tijd die besteed wordt aan deze drie categorieën van activiteiten optellen. We
vergelijken hiervoor de bredere activiteitencategorieën loonarbeid, huishoudelijk
werk en verzorging en opvoeding van kinderen, inclusief de verplaatsingen die in
het kader van deze activiteiten gemaakt worden (zie tabel 9).

TABEL 9 : TIJD BESTEEED AAN LOONARBEID, HUISHOUDELIJK WERK EN OPVOEDING & VERZOR-
GING VAN KINDEREN PER WEEK.

Loonarbeid Huishoudelijk Kinderzorg Totaal
werk & opvoeding

Man (N=753) 27:25 13:26 1:42 42:33
Vrouw (N=743) 15:40 25:37 4:28 45:46

Mannen besteden per week nog ongeveer 12u meer aan loonarbeid dan vrouwen en
vrouwen besteden omgekeerd ongeveer 12u per week meer aan huishoudelijk werk
dan mannen. Dat zijn grote verschillen, maar ze zorgen ervoor dat het verschil in de
totale werklast van mannen en vrouwen relatief klein is. Bij de interpretatie van
gegevens in tabel 9 moet men er rekening mee houden dat meer mannen voltijds
werken dan vrouwen. In tabel 10 geven we de tijd die aan verschillende vormen

(5) Enkel voor de werkweek.
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van arbeid besteed wordt afzonderlijk weer voor niet-werkende vrouwen en man-
nen, deeltijds werkende vrouwen en mannen en voltijds werkende vrouwen en
mannen. 

TABEL 10 : TIJD BESTEED AAN LOONARBEID, HUISHOUDELIJK WERK EN OPVOEDING & VERZOR-
GING VAN KINDEREN PER WEEK, NAAR GESLACHT EN ARBEIDSMARKTSITUATIE.

N Loonarbeid Huishoudelijk Kinderzorg Totaal
werk & opvoe-

ding

Voltijds werkende man 451 41:59 12:13 2:06 56:19
Voltijds werkende vrouw 201 37:12 18:49 3:47 59:48
Deeltijds werkende man 20 31:25 10:53 1:29 43:47
Deeltijds werkende vrouw 150 22:27 27:59 5:23 55:50
Niet-werkende man 281 3:36 15:38 1:03 20:18
Niet-werkende vrouw 387 1:48 28:11 4:29 34:29

Uit tabel 10 blijkt dat de totale werklast van voltijds werkende vrouwen iets hoger is
dan die van voltijds werkende mannen. Voltijds werkende mannen besteden bijna
vijf uur meer aan loonarbeid dan voltijds werkende vrouwen, terwijl voltijds wer-
kende vrouwen meer dan acht uur meer besteden aan huishoudelijk werk en kin-
derzorg dan voltijds werkende mannen. Het verschil in totale werklast tussen vol-
tijds werkende mannen en vrouwen is dan gelijk aan ongeveer 3u30’ per week. Bij
de deeltijds werkende mannen en vrouwen is het verschil in werklast groter. De
werklast van deeltijds werkende vrouwen ligt 12u hoger dan die van de deeltijds
werkende mannen. Bij deze vergelijking van deeltijdsen moeten we weliswaar voor-
zichtig zijn, vermits we slechts 20 deeltijds werkende mannen in onze steekproef
hebben. Toch volgt het verschil in totale werklast de trend die zich voortzet bij de
niet-werkende mannen en vrouwen. Bij niet-werkende mannen en vrouwen loopt
het verschil in werklast op tot meer dan 14 uur. Tabel 10 maakt duidelijk dat de
werklast van mannen bijna uitsluitend afhangt van de mate van arbeidsmarktpartici-
patie. De tijd die besteed wordt aan loonarbeid, beïnvloedt niet of nauwelijks de
hoeveelheid tijd die besteed wordt aan huidshoudelijk werk of kinderzorg. Bij vrou-
wen daarentegen zien we dat de tijd die besteed wordt aan de verschillende vormen
van arbeid elkaar wel beïnvloeden : een vermindering van de arbeidsmarktparticipa-
tie gaat gepaard met een grote toename van de tijd die besteed wordt in het huis-
houden en aan de kinderen, en omgekeerd.

De vaststellingen uit tabel 10 bevestigen het beeld dat de traditionele rollenpatro-
nen nog altijd overheersen in Vlaanderen en dat ze bovendien vooral bij deeltijds en
niet-werkende vrouwen kunnen resulteren in een veel grotere werklast dan bij man-
nen in dezelfde situatie. Wanneer we deze analyse nog eens overdoen, maar dan
beperkt voor de leeftijd van 20 tot 40 jaar (en zonder studenten en arbeidsonge-
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schikten), dan kunnen we de gegevens voor 1999 vergelijken met tijdsbudgetgege-
vens van 1988 (Elchardus, Glorieux 1994 : 136). Deze vergelijking laat ons toe na te
gaan of zich bij de jongere generatie van 20 tot 40-jarigen een afbrokkeling van de
traditionele rollenpatronen aankondigt.

TABEL 11 : VERGELIJKING 1988 – 1999 VAN DE TIJD BESTEEED AAN LOONARBEID, HUISHOUDE-
LIJK WERK EN OPVOEDING & VERZORGING VAN KINDEREN PER WEEK, VOOR 20-40 JARIGEN.

Loonarbeid Huishoud. Kinderzorg Totaal
werk & opvoeding

Voltijds werkende man '88 41:51 11:56 2:19 56:06
'99 42:07 10:55 3:03 56:06

+ 0:16 - 1:01 + 0:44 + 0:00

Voltijds werkende vrouw '88 33u58 19:42 2:45 56:25
'99 37:37 17:13 4:55 59:46

+ 3:39 - 2:29 + 2:10 + 3:21

Deeltijds werkende vrouw '88 28:37 19:51 5:40 54:08
'99 22:10 26:24 8:08 56:44

- 6:27 + 6:33 + 2:28 + 2:36

Niet-werkende vrouw '88 4:18 31:39 11:12 47:09
'99 3:39 29:54 14:56 48:30

- 0:39 - 1:45 + 3:44 + 1:21

Tegenover de gegevens uit 1988, is het verschil in werklast tussen voltijds werken-
de mannen en voltijds werkende vrouwen toegenomen. Het verschil van 3u30’ dat
we in 1999 vaststelden tussen de werklast van voltijds werkende mannen en vrou-
wen, is volledig toe te schrijven aan de stijgende werklast van de vrouw in de jaren
‘90. De werklast van voltijds werkende mannen is constant gebleven. Tabel 11 geeft
ook duidelijk aan dat de werklast van de vrouwen in Vlaanderen, ongeacht de werk-
situatie, is toegenomen. Opvallend is ook de stijgende hoeveelheid tijd die aan kin-
derzorg, d.i. het opvoeden en verzorgen van kinderen, wordt besteed, zowel bij
mannen als bij vrouwen. Dit is consistent met bevindingen uit tijdsbudgetgegevens
in Nederland (Van den Broek, Knulst et al., 1999 : 173). Opmerkelijk is ook dat deel-
tijds werkende vrouwen 6u30’ loonarbeid hebben ingeleverd voor huishoudelijk
werk, terwijl bij voltijds werkende vrouwen de tijd die besteed wordt aan het werk
buitenshuis is toegenomen, ten koste van het huishoudelijk werk. Het lijkt er sterk
op dat er zich in de loop van de jaren ’90 een differentiatie voordoet onder vrouwen :
voltijds werkende vrouwen zijn meer op hun werk buitenshuis geconcentreerd en
minder op het huishoudelijk werk, terwijl we bij deeltijdsen het omgekeerde zien.
Deeltijds werkende vrouwen werken minder uren buitenshuis, maar doen meer
huishoudelijk werk dan 10 jaar geleden. Dat zou er kunnen op wijzen dat een vol-
tijdse baan in 1999 moeilijker dan in 1988 te combineren is met een zware gezins-
last. In ieder geval zien we bij de drie categorieën vrouwen, en vooral bij de voltijds
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werkende vrouwen, een toename van de werklast. Op mannen moeten vrouwen in
ieder geval niet rekenen : de ‘nieuwe’ man besteedt niet minder tijd aan zijn job, hij
‘onthaast’ alleen in het huishouden. Enkel de kinderen krijgen iets meer aandacht
van mannen, maar deze tendens zien we in nog veel sterkere mate bij de vrouwen.

6. GEZINNEN ONDER DRUK

In de berekeningen van de totale werklast van mannen en vrouwen in tabel 11, hou-
den we geen rekening met het gezinstype. De negatieve samenhang tussen het aan-
tal uren werk buitenshuis en het aantal uren huishoudelijk werk bij vrouwen, sugge-
reert echter dat de gezinssituatie vooral bij hen een belangrijke impact heeft op de
totale werklast. Om hier een beter zicht op te krijgen, hebben we de respondenten
ingedeeld naar geslacht, werksituatie (werkend of niet) en de werksituatie van de
partner (geen partner, niet werkende partner of werkende partner). Op die manier
bekomen we 12 gezinstypes die we gemakkelijk kunnen rangschikken naar de
grootte van de werklast van de referentiepersoon (zie tabel 12).

De kleinste werklast vinden we terug bij niet-werkende mannen die samenleven
met een niet-werkende vrouw. Hun werklast bedraagt ongeveer 23u per week of
iets meer dan 3 uur per dag. Het andere extreem zijn de werkende vrouwen die – of
hun partner nu werkt of niet - een werklast hebben van bijna 60 uren per week, dat
is gemiddeld net geen 9 uur per dag. 

Er zit een vrij logische opbouw in tabel 12. Mannen die niet werken hebben duide-
lijk de minste werklast. Hoewel we voorzichtig moeten zijn in onze interpretatie -
vermits we slechts heel weinig niet-werkende mannen hebben zonder partner of
met een niet-werkende partner – lijkt de situatie van de partner niet veel invloed te
hebben op de werklast van de niet-werkende mannen. Bij niet-werkende vrouwen is
dat anders. Ze werken sowieso meer dan niet-werkende mannen, maar hun werklast
wordt bovendien sterk beïnvloed door de partner. Een partner brengt in ieder geval
werk mee voor niet-werkende vrouwen en een werkende partner brengt heel veel
werk mee. Een niet-werkende vrouw met een werkende partner heeft een werklast
die vrij dicht de werklast benadert van werkenden zonder partner. Bij werkenden
zonder partner zien we geen verschil tussen mannen en vrouwen in de totale werk-
last. Als werkende met een partner ben je echter beter af als man en werkende man-
nen halen beter een niet-werkende partner in huis. De werklast voor mannen in het
klassieke kostwinnersmodel neemt nauwelijks toe in vergelijking met alleen blijven,
slechts 2 uren extra werk per week. 
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TABEL 12 : WERKLAST EN TIJDSDRUK NAAR GEZINSTYPE VOOR ALLE RESPONDENTEN, BEHALVE
DE STUDENTEN

Gezinstype N Gem. Totale Tijds-
Werksituatie resp. + werksituatie inwonen. werklast* druk

partner kinderen (som-
schaal)

1   niet-werk. man + niet-werk. vrouw 157 0.26 22:59 27.1
2   niet-werk. man - 34 0.12 25:26 27.4
3   niet-werk. man + werkende vrouw 17 0.55 26:05 28.0

4   niet-werk. vrouw - 69 0.34 31:51 30.6
5   niet-werk. vrouw + niet-werk. man 135 0.26 37:31 30.3
6   niet-werk. vrouw + werkende man 110 1.38 47:06 37.3

7   werkende vrouw - 70 0.44 51:27 37.4
8   werkende man - 97 0.13 51:39 35.2

9   werkende man + niet-werk. vrouw 126 1.31 53:28 36.2
10   werkende man + werkende vrouw 248 1.38 58:38 39.9

11   werkende vrouw + niet-werk. man 29 1.33 59:49 38.5
12   werkende vrouw + werkende man 255 1.35 59:49 (6) 40.7

* Totale werklast = de tijd besteed aan loonarbeid, huishoudelijk werk en opvoeding & kinderzorg (inclusief 
verplaatsingen in dat verband) per week.

Mannen en vrouwen in een tweeverdienersgezin zijn er het slechtst aan toe en het
valt op dat het verschil in werklast tussen mannen en vrouwen in tweeverdienersge-
zinnen beperkt blijft tot een ruim uur. Toch zijn het de werkende vrouwen met een
partner (of die nu werkt of niet) die de grootste werklast dragen. Het is opmerkelijk
dat de werksituatie van de partner er weinig toe doet voor een werkende vrouw, al
moeten we voorzichtig zijn om deze vaststelling te veralgemenen, gezien het kleine
aantal werkende vrouwen met een niet-werkende man.

De belangrijkste verschillen uit tabel 12 worden nog eens schematisch voorgesteld
in tabel 13. Het verschil in werklast tussen niet-werkende mannen en niet-werkende
vrouwen is minstens bijna 6u. De werklast van niet-werkende vrouwen neemt met
minstens bijna 6 uren toe per week indien ze samenwonen met een partner. De
sprong wordt echter veel groter als die partner werkt : het verschil in werklast tus-
sen niet-werkende vrouwen met een niet-werkende partner en niet-werkende vrou-
wen met een werkende partner is bijna 9u30’. De werklast voor beide geslachten
stijgt substantieel bij intrede op de arbeidsmarkt : het verschil in werklast tussen

(6) De werklast van werkende vrouwen (voltijds of deeltijds)  met een partner (werkend of niet) ligt
hoger dan de werklast van voltijds werkende vrouwen in tabel 10.  Het feit dat ze een partner heb-
ben zorgt ervoor dat deze categorie vrouwen een erg hoge arbeidslast heeft, zowel wat betaalde
arbeid betreft, als wat onbetaalde arbeid betreft.
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werkenden en niet-werkenden is minimaal 4u40’ per week. Het maakt voor een
werkende man ook nog een groot verschil uit of hij alleen de kost verdient of deel
uitmaakt van een tweeverdienersgezin. In het laatste geval ligt zijn werklast onge-
veer 5u hoger per week. Helemaal aan het andere uiterste van het spectrum kunnen
we nog het onderscheid maken tussen werkende vrouwen en de rest van de bevol-
king. Werkende vrouwen hebben een wekelijkse werklast die minimaal ruim 1u
hoger ligt dan de rest van de Vlaamse bevolking.

TABEL 13 : VERSCHILLEN IN WERKLAST (IN UREN PER WEEK)

VAN NAAR Verschil

niet-werkende man (1 - 3) niet-werkende vrouw (4 - 6) minstens bijna 6u

niet-werkende vrouw zonder partner (4) niet-werkende vrouw 
met partner (5, 6) minstens bijna 6 u

niet-werkende vrouw met niet-werkende partner (5) niet-werkende vrouw met werken-
de partner (6) ongeveer 9u30

niet-werkende (1 - 6 ) werkende (7 - 12) minstens 4u30

werkende man in kostwinnersgezin (9) werkende man in tweeverdieners-
gezin (10) ongeveer 5u

al de rest (1 - 10) werkende vrouw (11, 12) ruim 1u

De gezinstypes, zoals we die hierboven hebben onderscheiden, kunnen uiteraard
niet los gezien worden van een aantal andere factoren zoals leeftijd en de aanwezig-
heid van kinderen. We hebben het gemiddeld aantal kinderen per gezinstype in
tabel 12 opgenomen. Hieruit blijkt, nogal evident, dat het gemiddelde kinderaantal
hoger ligt in een gezin waarin twee partners samenleven en minstens één partner
werkt. Omdat de aanwezigheid van kinderen de werklast beïnvloedt, hebben we de
analyse nog eens uitgevoerd, gecontroleerd voor het aantal inwonende kinderen.
De gecontroleerde resultaten wijken echter nauwlijks af van de ongecontroleerde.
Het verschil in werklast naar gezinstype blijft bovendien significant na controle. 

Vermits we onze gegevens verzameld hebben bij een steekproef van individuen (en
niet van huishoudens), berekenen we de werklast telkens voor individuele mannen
of vrouwen. Door de werktijd van individuen samen te voegen kunnen we echter
wel een simulatie maken van de werklast per koppel naargelang het gezinstype. Om
een idee te krijgen van de werkdruk in een traditioneel kostwinnersgezin tellen we
de werklast van werkende mannen met niet-werkende partners (type 9) samen met
de werklast van niet-werkende vrouwen met werkende partners (type 6). Om de
totale werklast in gezinnen van tweeverdieners te berekenen, doen we dezelfde
oefening voor werkende mannen en vrouwen die samenleven met een werkende
partner (types 10 en 12). Op die manier komen we tot een totale werklast van
gemiddeld 100u34’ per week in het traditionele kostwinnersgezin, terwijl er in een
tweeverdienersgezin gemiddeld 118u27’ per week besteed wordt aan loonarbeid,
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huishoudelijk werk en kinderzorg samen. In gezinnen waarin geen van beide part-
ners werkt (types 1 en 5) is de werklast bijna maar de helft van die in een tweever-
dienersgezin, nl. 60u30’.

Het is duidelijk dat verspreiding van het tweeverdienersgezin – in onze steekproef
gaat het om ongeveer 1/3 of 503 respondenten die als partner van zo’n gezinstype
deel uitmaken, terwijl ‘slechts’ ongeveer 1/6 of 236 respondenten leven als partner
in een kostwinnersgezin – de druk in de gezinnen doet toenemen. De werklast uit-
gedrukt in uren hoeft echter niet noodzakelijk een perfecte weerspiegeling te zijn
van het subjectieve gevoel van tijdsdruk (Kritikos, 2000: 111). In de laatste kolom
van tabel 12 wordt per gezinstype voor de referentiepersoon een gemiddelde score
gegeven op een maat voor subjectieve tijdsdruk. De maat die we hiervoor gebruiken
is een somschaal geconstrueerd aan de hand van 15 uitspraken rond tijdsdruk die de
respondenten konden scoren van 1 tot 5. Voor elke uitspraak geldt: hoe hoger, hoe
meer tijdsdruk men ervaart (7). De somschaal die we gebruiken is een sommatie van
al deze scores, bewerkt zodat de maximumscore van de schaal 100 is (helemaal
eens met alle uitspraken) en de minimumscore 0 (helemaal oneens met alle uitspra-
ken). De laagste score in de tabel is gelijk aan 27.1 en behoort toe aan de niet-wer-
kende mannen met een niet-werkende partner, de hoogste score is 40.7 en dit is de
tijdsdruk van een werkende vrouw met een werkende partner. We stellen vast dat
de overeenkomst tussen objectieve werklast in uren en de subjectieve tijdsdruk erg
gelijklopend zijn. De volgorde van de gezinstypes blijft nagenoeg behouden. Twee-
verdieners ondervinden de meeste tijdsdruk. Werkenden ervaren meer tijdsdruk dan
de niet-werkenden en vrouwen meer dan mannen in een gelijkaardige gezinssitu-
atie. Niet-werkende mannen ondervinden de minste tijdsdruk. Er is één categorie
die enigszins afwijkt van dit algemene patroon: de niet-werkende vrouwen met een
werkende partner (type 6) ervaren meer tijdsdruk dan hun objectieve werklast doet
vermoeden. Wanneer we echter naar het gemiddeld aantal kinderen kijken in zo’n

(7) Deze schaal voor subjectieve tijdsdruk werd geconstrueerd aan de hand van de antwoorden op
de volgende uitspraken (van volledig niet akkoord tot volledig akkoord, in 5 antwoordcategorieën)
en heeft een Cronbach's α van 0,90:
1. Er wordt teveel van mij verwacht
2. Ik raak nooit bijgewerkt
3. Ik heb nooit tijd voor mezelf
4. Een dag heeft voor mij te weinig uren
5. Ik moet dikwijls aangegane afspraken afzeggen
6. Ik moet meer doen dan ik wil doen
7. Ik heb geen tijd om dingen te doen die ik moet doen
8. Er wordt meer van mij verwacht dan ik aankan
9. Vaak kom ik in mijn vrijetijd niet toe aan dingen die ik eigenlijk wil doen
10. Ik moet in mijn vrijetijd te vaak rekening houden met anderen
11. Ik kan me moeilijk ontspannen in mijn vrijetijd
12. Als ik vrij ben, zijn te veel vrijetijdsvoorzieningen gesloten
13. Het kost me veel moeite mijn vrijetijdsactiviteiten te plannen
14. Er zijn zoveel dingen die ik wil doen in mijn vrijetijd, dat ik heel vaak het gevoel heb tijd tekort te

komen
15. Te veel van mijn vrijetijdsactiviteiten zijn versnipperd
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gezinstype, dan ligt de verklaring voor de hand. Het betreft hier vooral gezinnen
waar de vrouw zich (tijdelijk) terugtrekt uit de arbeidsmarkt omwille van de kinder-
last. Meteen wordt ook duidelijk dat in het traditionele kostwinnersgezin de subjec-
tieve tijdsdruk van vrouwen hoger ligt dan de objectieve tijdsdruk doet vermoeden.
Mannen in het traditionele kostwinnersgezin (zie type 9) werken dan wel meer uren
dan hun partner, maar de vrouwelijke partners ervaren meer drukte in dergelijke
gezinnen.

7. BESLUIT

Uit de dagboekgegevens van een representatief staal van 1533 Vlamingen blijkt dat
de gemiddelde Vlaming meer dan 1/3 van zijn tijd slapend doorbrengt. In wakkere
toestand besteden Vlamingen meer tijd aan vrijetijdsactiviteiten dan aan loonarbeid.
Als we alle arbeid optellen – de loonarbeid, het huishoudelijk werk en de aandacht
en zorg voor kinderen – dan werken Vlamingen wél meer dan dat ze tijd besteden
aan vrijetijd. Mannen in Vlaanderen werken gemiddeld 38u51’, vrouwen besteden
gemiddeld 42u46’ aan arbeidsactiviteiten. Vrouwen besteden dus ‘amper’ 4 uren
per week meer aan arbeid (slechts ongeveer ½ uur per dag) dan mannen. Men zou
kunnen denken dat het emancipatieproces zijn einde nadert. Meer gedetailleerde
analyses van het genderverschil in tijdsbesteding leiden tot een heel ander beeld. De
activiteitenpatronen van mannen en vrouwen zijn nog heel gedifferentieerd in
Vlaanderen en beantwoorden bovendien nog altijd aan de traditionele rollenpatro-
nen. Met een eenvoudig en algemeen gegeven als de tijd die besteed wordt aan huis-
houdelijk werk kan, in 4/5 van de gevallen voorspeld worden of het om een man of
een vrouw gaat. Bovendien blijkt dat de laatste tien jaar op dat vlak niet veel veran-
derd is. Mannen besteden minder tijd aan het huishouden, maar meer tijd aan hun
job dan 10 jaar geleden. De tijd die ze aan arbeidsactiviteiten besteden, blijft daar-
mee constant. Bij vrouwen stijgt de tijd die ze aan arbeid besteden tegenover 10 jaar
geleden. Voltijds werkende vrouwen besteden meer tijd aan hun job en minder aan
het huishouden, deeltijds werkende vrouwen besteden veel meer tijd aan hun huis-
houden dan een decennium terug. In het algemeen geldt dat de druk op vrouwen
groter geworden is. Werkende vrouwen hebben niet alleen de zwaarste arbeidslast,
ze ervaren ook een grotere tijdsdruk, al geldt hetzelfde voor mannen die deel uitma-
ken van een tweeverdienersgezin. Uit de tijdsbudgetgegevens blijkt heel duidelijk
dat de verspreiding van het tweeverdienersgezin de tijdsdruk doet toenemen.

__________
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TECHNIEK VAN DE
BESTUURSOVEREENKOMST TER
RESPONSABILISERING VAN DE
OPENBARE INSTELLINGEN VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID.
VADEMECUM VOOR DE BEHEERDERS *

DOOR JOHAN VERSTRAETEN
Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

VOORWOORD

Reeds vele jaren wensen de ambtenaren-generaal een efficiënter beheer van hun
instelling en willen ze de voorwaarden en de daartoe vereiste middelen bepalen.

Onder het voorzitterschap van de heer Johan Verstraeten heeft het College van
administrateurs-generaal twee memoranda gepubliceerd, een eerste in 1990 over de
wil om het beheer van de instellingen en de kwaliteit van de diensten te verbeteren,
en een tweede in 1993 over de voorwaarden voor een efficiënt beheer die het
begrip bestuursovereenkomst geïntroduceerd heeft.

De wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwa-
ring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels geeft in het kader van de
uitvoering van artikel 47 de Koning de mogelijkheid om een nieuw werkkader uit te
werken voor de openbare instellingen van de sociale zekerheid.

Dat nieuwe werkkader heeft gestalte gekregen in het koninklijk besluit van 3 april
1997 betreffende de responsabilisering van de openbare instellingen van de sociale
zekerheid.

Dit koninklijk besluit van 3 april 1997 is een kaderbesluit, wat betekent dat het de
hoofdlijnen van het nieuwe werkkader aangeeft maar dat dit algemene kader nog
invulling behoeft door een reeks nog te bepalen regels.

* Deze tekst werd gerealiseerd in samenwerking met mevrouw Nadine Elias en de heren Herman Van
Hoorick en Marc Roos
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Zo moeten een aantal zaken nog geregeld worden bij koninklijk besluit.  Het gaat
om wat volgt.

Het bepalen van positieve en negatieve sancties voor wanneer de in de bestuurs-
overeenkomst bepaalde verbintenissen al dan niet worden nageleefd.

Het uitwerken van een genormaliseerd boekhoudplan en het bepalen van de ter-
mijnen waarbinnen rekeningen en toestandsopgaven aan de toezichthoudende over-
heid en aan het Rekenhof bezorgd moeten worden. Deze materie werd ondertussen
geregeld bij koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling vab  de regelen inza-
ke de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen
van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april
1997 houdende de maatregelen met het oog op de responsabilisering van de open-
bare instellingen van sociale zekerheid (B.S. van 21 september 2001).

Het bepalen van het personeelsstatuut.

Het bepalen van de voorwaarden voor de benoeming van de regeringscommissa-
rissen en voor de uitvoering van hun opdracht.

Het regelen van de uitoefening van de opdracht van de revisoren.

Het bepalen van eenvormige indicatoren voor de verschillende openbare instellin-
gen van de sociale zekerheid voor de niet-specifieke activiteitsdomeinen.

Voor de punten 2 tot 5 is telkens een ontwerp van koninklijk besluit gemaakt dat  op
verzoek van de voorzitter van het College van Openbare Instellingen van Sociale Zeker-
heid voor advies is voorgelegd aan de beheersorganen van de betrokken instellingen.

*
*     *

TITEL I - DE BESTUURSOVEREENKOMST

1. ALGEMEEN

1.1. BEGRIPSBEPALING
Een overeenkomst is een akte waarmee de ondertekenende partijen zich er tegen-
over elkaar toe verbinden het stel rechten en plichten dat erin opgenomen is na te
leven.

De bestuursovereenkomst is een overeenkomst bestemd voor overheidsadministra-
ties die als zodanig verder uitsluitend opdrachten van openbare dienstverlening uit-
voeren.

Die overeenkomst wordt gesloten tussen een orgaan dat delegeert (de Staat) en een
orgaan dat de taak uitvoert (de sociale zekerheidsinstelling en meer bepaald het
beheersorgaan en de persoon belast met het dagelijks bestuur).
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Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de bestuursovereenkomsten en de
beheerscontracten gesloten door de autonome overheidsbedrijven, die een econo-
mische of zelfs een commerciële bestemming hebben.

1.2. DOELSTELLING
Door het sluiten van een bestuursovereenkomst moeten de sociale parastatalen in
staat gesteld worden over te schakelen op een moderner, efficiënter en verantwoor-
delijker administratief beheer.  Het beoogde doel is het bevorderen van een efficiënt
beheer en een snellere besluitvorming, een beperking van de kosten door een bete-
re kennis ervan en meer tevredenheid voor zowel de gebruikers als het personeel
van de instelling.

1.3. INHOUD - ALGEMEEN
De bestuursovereenkomst bevat duidelijk geformuleerde, zowel kwalitatieve als
kwantitatieve doelstellingen met betrekking tot de opdrachten en taken van de
instelling (cf. infra punt 4.2.).

Daarnaast bepaalt de instelling in de bestuursovereenkomst haar eigen strategie om
de gestelde doelen te bereiken, met name aan de hand van een bestuursplan (cf.
infra punt 6.2.).

Er worden gedragsregels bepaald ten opzichte van het publiek.

Verder bepaalt de bestuursovereenkomst hoe de beheerskredieten worden bere-
kend en vastgesteld en wat de positieve en negatieve sancties inhouden.

Daarbij moet de vaststelling worden gemaakt dat de Staat zich tot maar weinig ver-
bindt, behalve dan het ter beschikking van de instelling stellen van de middelen ver-
eist voor de uitvoering van haar wettelijke opdracht(en).

2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST

2.1. VOORBEREIDING EN ONDERHANDELINGEN
Men kan niet anders dan vaststellen dat het koninklijk besluit van 3 april 1997 geen
enkele bepaling bevat over de manier waarop de sociale zekerheidsinstellingen zich
moeten voorbereiden op de onderhandelingen over de bestuursovereenkomsten
met de vertegenwoordigers van de regering.

Waar het koninklijk besluit van 3 april 1997 de term ‘ontwerp van bestuursovereen-
komst’ gebruikt, wordt het document bedoeld dat het resultaat is van de onderhan-
delingen met de leden die de regering vertegenwoordigen.  Daarom lijkt het duide-
lijker als in de verdere uiteenzetting gesproken wordt van het voorontwerp van
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bestuursovereenkomst als het gaat over het document dat de instellingen eventueel
opgesteld hebben en dat als basis zal dienen voor de komende onderhandelingen
met de vertegenwoordigers van de regering.

Ook al is in het kader van de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 april 1997
niet formeel sprake van het opstellen van een voorontwerp van bestuursovereen-
komst, toch lijkt dat een fase die niet kan worden overgeslagen als men wil dat de
latere onderhandelingen met spoed en vruchtbaar verlopen.

2.2. HET VOORONTWERP VAN BESTUURSOVEREENKOMST
Een instelling kan niet met lege handen naar de onderhandelingstafel gaan maar
moet een duidelijk beeld hebben van de concrete taken die moeten worden uitge-
voerd voor het vervullen van de opdrachten waarmee zij krachtens de wet of door
de regering is belast.

De betrokken instellingen moeten zich dus voorbereiden op het komende overleg
met de vertegenwoordigers van de regering.  Een voorontwerp van bestuursover-
eenkomst opstellen is dus van cruciaal belang.

Aangezien het beheersorgaan naast het Algemeen Bestuur als een volwaardige con-
tractant aan de bestuursovereenkomst deelneemt, kan het belangrijk zijn dat het bij
het opmaken van het voorontwerp van bestuursovereenkomst een rol van betekenis
vervult.

Als het voorontwerp van bestuursovereenkomst opgesteld is, kan dat ter goedkeu-
ring aan de leden van het beheersorgaan voorgelegd worden, namelijk op grond van
het huishoudelijk reglement van dat orgaan dat is opgemaakt ter uitvoering van de
wet van 25 april 1963 en niet op grond van artikel 7, § 2 van het koninklijk besluit
van 3 april 1997, dat maar van toepassing is voor het ontwerp van bestuursovereen-
komst waarover al onderhandeld is met de vertegenwoordigers van de regering.

De openbare instellingen van de sociale zekerheid zijn voor de goede uitvoering van
hun taken vaak van elkaar afhankelijk.  Het paritair beheerssysteem dat voortvloeit
uit de wet van 25 april 1963 is daar een goede illustratie van. Vanuit dat oogpunt
zijn de coördinatie en de onderlinge consistentie van de bestuursovereenkomsten
van de verschillende instellingen dus van primordiaal belang.

Daarom kan het voorontwerp van bestuursovereenkomst voorgelegd worden aan
het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (Art. 6 van het
koninklijk besluit van 3 april 1997), dat moet toezien op de onderlinge coördinatie
en consistentie van de ontwerpen van bestuursovereenkomst van de verschillende
openbare instellingen van de sociale zekerheid.
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Die coördinatie en consistentie zijn noodzakelijk en moeten het mogelijk maken dat
de door de politieke overheid bepaalde doelstellingen op een efficiënte wijze wor-
den gerealiseerd en dat adequaat op de veranderende omgeving wordt ingespeeld.

Het voorleggen van het voorontwerp aan het College is geen verplichte stap aange-
zien het koninklijk besluit dat maar oplegt voor de ontwerpen van bestuursovereen-
komst.  Door het toch voor te leggen kan de instelling blijk geven van haar streven
om het werkelijk zo goed mogelijk te doen en kan ze er zich van verzekeren dat ze
in de goede richting werkt, zodat zo spoedig mogelijk een bestuursovereenkomst
gesloten kan worden.

2.3. AANWIJZING VAN DE ONDERHANDELAARS (ART. 7)
Bij de bestuursovereenkomst zijn twee partijen betrokken: de staat en de sociale
zekerheidsinstelling.

De instelling wordt vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks
bestuur, zijn adjunct en de stemgerechtigde beheerders aangewezen door het
beheersorgaan (art. 7, § 2).

De aangewezen leden van het beheersorgaan vertegenwoordigen het beheersorgaan
van de instelling, wat overigens in het verslag aan de Koning onderstreept wordt
doordat gesteld wordt dat het toezicht op de efficiëntie en de doelmatigheid onder
de verantwoordelijkheid vallen van het beheersorgaan en van de persoon die belast
is met het dagelijks bestuur.  De aangewezen leden zullen actief deelnemen aan de
onderhandelingen, waar ze zullen optreden uit eigen naam en namens de andere
leden van het beheersorgaan.  Daarnaast staan ze in voor de goede uitvoering van de
verplichtingen waartoe hun instelling zich verbindt.

2.4. DUUR VAN HET MANDAAT VAN DE STEMGERECHTIGDE BEHEERDERS
Het mandaat van de aangewezen beheerders geldt voor de gehele duur van de
bestuursovereenkomst.  Niets belet het beheersorgaan om voor de onderhandelin-
gen over een volgende bestuursovereenkomst leden aan te wijzen die reeds voor
vorige onderhandelingen aangewezen waren.  De als onderhandelaars aangewezen
leden nemen ook deel aan de toetsing van de bestuursovereenkomst (art. 8).

Als een lid ontslag neemt, kan het beheersorgaan diens mandaat aan een andere per-
soon dan zijn vervanger verlenen.

3. HUIDIGE SITUATIE

Over de bestuursovereenkomst kan pas onderhandeld worden als eerst een aantal
koninklijke besluiten getroffen zijn.
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Twee soorten koninklijke besluiten moeten nog worden getroffen.

Om te beginnen gaat het over uitvoeringsbesluiten die noodzakelijk zijn voor de for-
mulering van bepaalde clausules van de bestuursovereenkomst.  Dat is met name
het geval voor de positieve en negatieve sancties (art. 5, § 2, 7° en 8°).

De bestuursovereenkomst moet voorzien in ‘positieve’ sancties voor de instelling als
die de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt.  Evenzo moeten
‘negatieve’ sancties worden bepaald voor het geval dat een van de partijen zijn ver-
bintenissen niet nakomt.  De grondregels voor die positieve en negatieve sancties
moeten nog op dezelfde wijze worden vastgelegd voor alle openbare instellingen
van de sociale zekerheid, met een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, en
in de bestuursovereenkomst moeten die grondregels dan gestalte krijgen.

Verder zijn nog uitvoeringsbesluiten nodig ter aanvulling van het wettelijk kader en
om de uitvoering van de bestuursovereenkomst mogelijk te maken.  Zo moet de
Koning nog het personeelsstatuut bepalen voor de ambtenaren van de openbare
instellingen van de sociale zekerheid (art. 21, § 1).

Zoals reeds hoger vermeld werden met het koninklijk besluit van 22 juni 2001 (B.S.
van 21 september 2001) de regelen vastgelegd die de instellingen moeten naleven
inzake de begroting, het houden van de boekhouding en het afleggen van de reke-
ningen. De voorwaarden voor de benoeming en voor de uitvoering van de opdracht
van de regeringscommissarissen moeten nog bij koninklijk besluit geregeld worden
en hetzelfde geldt voor de opdracht van de revisoren (art. 16, § 1).

Tenslotte kan de koning de verschillende instellingen verplichten in hun boordta-
bellen dezelfde indicatoren te gebruiken voor de niet-specifieke activiteitsdomei-
nen, zodat vergelijking mogelijk is (art. 10, 2e lid).

4. HET OVERLEG

Zodra de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten getroffen zijn kunnen de bedoelde
instellingen uitgenodigd worden om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten voor
de besprekingen over de bestuursovereenkomst.

4.1. DE CONTRACTERENDE PARTIJEN (ART. 7)
Bij de onderhandelingen wordt de instelling vertegenwoordigd door de persoon
belast met het dagelijks bestuur en zijn adjunct en door de gemandateerde leden
van het beheersorgaan.

De Staat wordt vertegenwoordigd door de Minister van Sociale Zaken, bijgestaan
door de Minister van Begroting voor de bepalingen met een financiële of budgettai-
re weerslag, en door de Minister die bevoegd is voor ambtenarenzaken voor de
bepalingen die onder diens bevoegdheid ressorteren.
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4.2. INHOUD VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST (ART. 5)
De bestuursovereenkomst moet de hierna genoemde materies regelen.

De taken die de instelling op zich neemt ter vervulling van de opdrachten die haar
door of krachtens de wet of bij regeringsbeslissing zijn toevertrouwd.
De beschreven taken moeten in dynamische zin geïnterpreteerd worden omdat het
sociaal beleid van de regering voortdurend in ontwikkeling is.

De gekwantificeerde doelstellingen inzake efficiëntie en kwaliteit met betrekking
tot deze taken.

De overeenkomst bevat een algemene beschrijving van de taken van de instelling en
de gekwantificeerde doelstellingen.  Het is in het bestuursplan (cf. infra) dat omstan-
dig de doelstellingen uiteengezet zullen worden en ook de strategie die de instelling
zal volgen om de algemene doelstellingen te bereiken die in de overeenkomst zijn
bepaald.

De bepalingen aangaande de gedragsregels ten opzichte van het publiek.

Het gaat hoofdzakelijk om regels met betrekking tot het informatie- en communica-
tiebeleid, het streven naar administratieve vereenvoudiging, het onthaal en de moti-
vering van de administratieve beslissingen.

De methodes voor het meten en het volgen van de mate waarin de doelstellingen
en gedragsregels worden nageleefd (aan de hand van de boordtabellen).

Er kan melding gemaakt worden van boordtabellen en van een klachtenregister en
ook van steekproefsgewijze onderzoeken naar de graad van tevredenheid van de
‘klanten’.

De berekeningswijze en de vaststelling van de beheerskredieten die voor de uit-
voering van de taken ter beschikking worden gesteld (cf. infra punt 4.3.1.).

De berekeningswijze en de vaststelling van het maximaal bedrag aan personeels-
kredieten dat betrekking heeft op statutaire ambtenaren (cf. infra punt 4.3.1.).

Binnen het kader bepaald door de Koning, de positieve sancties voor de instelling
bij naleving en de negatieve sancties bij niet naleving van de verbintenissen uit de
bestuursovereenkomst (cf. supra punt 3).
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4.3. BELANGRIJKE PUNTEN BIJ HET OVERLEG
Alle bepalingen die samen de bestuursovereenkomst uitmaken zijn belangrijk maar
een aantal ervan vergen bijzondere aandacht wegens de eraan verbonden gevolgen.
Zo zullen de bepalingen met betrekking tot de beheerskredieten en de berekening
ervan voor een groot deel de leefbaarheid van de instelling op financieel gebied
bepalen.  En de bepalingen over de sancties die toegepast zullen worden als de in
de bestuursovereenkomst vervatte verplichtingen niet worden nageleefd, gaan een
weerslag hebben op de toekomstige responsabilisering van de instelling.

4.3.1. Berekenen en bepalen van de beheerskredieten
Van alle in de bestuursovereenkomst voorkomende verbintenissen is een van de
belangrijkste die met betrekking tot de kredieten die aan de instelling zullen worden
verleend voor de uitvoering van haar opdracht.  Het is van belang in de clausules
van de overeenkomst veeleer de sociale doelstellingen en de nationale solidariteit
op de voorgrond te plaatsen dan het herstel van het financieel evenwicht van de
sociale zekerheid als doel te stellen.

De overeenkomst moet regels bevatten voor het berekenen en bepalen van de
beheerskredieten  die ter beschikking worden gesteld van de instelling voor de uit-
voering van de erin beschreven taken.  Die kredieten hebben betrekking op de
gehele periode waarover de overeenkomst loopt en omvatten alle financiële midde-
len die ter beschikking worden gesteld voor de werking, de investeringen en de per-
soneelskosten.  Dat in de bestuursovereenkomst wordt bepaald hoe de kredieten
worden berekend is belangrijk, met name als de kredieten worden herzien bij de
jaarlijkse toetsing of als onderhandeld wordt over wijzigingen aan de bestuursover-
eenkomst wegens veranderingen in de taken waarmee de instelling is belast.

Het kan wenselijk zijn om een bijlage op te maken die uitsluitend handelt over de
berekening van de beheerskredieten.

Aangezien het gaat om onderhandelingen over een meerjarenplan, zal in de praktijk
een globale begroting van de middelen opgemaakt moeten worden die noodzakelij-
kerwijs jaarlijks zal moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden.

4.3.2. Het stelsel van positieve en negatieve sancties
Ook het hoofdstuk over de sancties zal bijzondere aandacht moeten krijgen.  De
Koning moet nog het werkkader van het stelsel van sancties bepalen en de Rijks-
dienst beschikt over een zekere autonomie om gestalte te geven aan de positieve
sancties eigen aan de instelling.
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Wat de negatieve sancties betreft is bijzondere waakzaamheid geboden omdat de
verplichtingen die de partijen opgelegd worden afhankelijk blijven van externe fac-
toren.  Zo blijven de verbintenissen aangegaan door zowel de Staat als de instelling
ondergeschikt aan het uittrekken van financiële middelen door de jaarlijkse wetten
op de begroting.

Zoals gezegd in de commentaar bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 3 april
1997, zijn de openbare instellingen van de sociale zekerheid voor de goede uitvoe-
ring van hun opdracht vaak afhankelijk van elkaar.  Het is dus wenselijk dat de
onderhandelaars van de verschillende instellingen de aandacht van de vertegen-
woordigers van de Staat op die realiteit vestigen en dat wordt voorzien in een borg-
stelling daar waar de goede uitvoering van een bepaalde verplichting door de instel-
ling afhangt van een andere instelling.

4.4. VERPLICHTINGEN VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE INSTELLING (ART. 7)
Uitgangspunt van de onderhandelingen is het voorontwerp van overeenkomst dat
de instelling heeft opgesteld.

4.4.1. De persoon belast met het dagelijks bestuur of zijn adjunct
Als de procedure van de onderhandelingen gestart is, heeft de persoon belast met
het dagelijks bestuur of zijn adjunct (art. 7 - verslag aan de Koning) daarbij een brug-
functie ten opzichte van het personeel van de instelling.

Als voorzitter van het tussenoverlegcomité of basisoverlegcomité moet de persoon
belast met het dagelijks bestuur of zijn adjunct dat comité periodiek bijeenroepen
om het te informeren over de ontwikkelingen in de onderhandelingen.

4.4.2. De gemandateerde leden van het beheersorgaan
Hoewel dat geen wettelijke verplichting is, worden de door het beheersorgaan
gemandateerde leden verzocht om periodiek te overleggen met de overige leden
van dat orgaan aangezien het volledige beheersorgaan zijn goedkeuring moet hech-
ten aan het resultaat van de onderhandelingen.

Tot slot van de onderhandelingen wordt een verslag opgemaakt waarin de partijen
die eraan deelnemen hun eigen standpunten kunnen opnemen over de onderwer-
pen waarover geen akkoord is bereikt.

Op het einde van de onderhandelingen, als de uiteenlopende standpunten zijn geno-
teerd en vóór de goedkeuring van het ontwerp van bestuursovereenkomst door het
beheersorgaan, moet het tussenoverlegcomité of het basisoverlegcomité erover
geïnformeerd worden (art. 7).
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Als voldaan is aan de informatieverplichting ten opzichte van het tussenoverlegco-
mité of het basisoverlegcomité, is het ontwerp van bestuursovereenkomst klaar om
te worden voorgelegd aan de verschillende instanties die er hun goedkeuring aan
moeten hechten.

5. GOEDKEURING VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST (art. 7)

5.1. HET BEHEERSORGAAN
In de eerste plaats moet het ontwerp van bestuursovereenkomst ter goedkeuring
voorgelegd worden aan het voltallige beheersorgaan.

In deze fase blijkt het grote belang van het overleg tussen de gemandateerde en de
overige leden van het beheersorgaan.  Als de niet-gemandateerde leden regelmatig
op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen van de onderhandelingen en
opmerkingen hebben kunnen maken waarmee rekening is gehouden gedurende de
gehele onderhandelingsperiode, zal de goedkeuring van het ontwerp van overeen-
komst normaal gezien geen probleem vormen.

In het koninklijk besluit staat dat de bestuursovereenkomst voorgelegd moet wor-
den aan het voltallige beheersorgaan.  Dat wil niet zeggen dat het beheersorgaan het
voorgelegde ontwerp van overeenkomst eenparig moet goedkeuren.  De stemming
binnen het beheersorgaan verloopt volgens de regels die zijn bepaald in het huis-
houdelijk reglement.  De interne organisatie van de openbare instellingen van de
sociale zekerheid valt namelijk onder de bevoegdheid van de beheersorganen.

In verband met de goedkeuring door het beheersorgaan moet de aandacht gevestigd
worden op artikel 21 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut dat bepaalt : “Wanneer het comité in gebreke blijft
om een maatregel te treffen of een handeling te verrichten die door de wet of de
verordeningen is voorgeschreven, kan de Minister van wie het lichaam afhangt zich
in zijn plaats stellen na het verzocht te hebben de maatregelen te nemen of de nood-
zakelijke handelingen te verrichten binnen een door hem gestelde tijd (...).”

5.2. HET COLLEGE VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID (ART.
29 EN 30)
Zoals gesteld in punt 2.2. moet het College van de Openbare Instellingen van Socia-
le Zekerheid toezien op de coördinatie en de onderlinge consistentie van de ontwer-
pen van bestuursovereenkomst van de verschillende openbare instellingen van de
sociale zekerheid.
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5.3. DE MINISTERRAAD (ART. 7)
De Ministerraad ziet erop toe dat het ontwerp in overeenstemming is met zijn eco-
nomisch en sociaal beleid.

5.4. DE KONING (ART.7)
De Koning keurt het ontwerp van bestuursovereenkomst goed bij in Ministerraad
overlegd besluit en bepaalt in dat besluit de datum van inwerkingtreding van de
bestuursovereenkomst.

6. GEVOLGEN VAN DE GOEDKEURING VAN HET ONTWERP VAN BESTUURSOVER-
EENKOMST EN VAN HET BEPALEN VAN DE DATUM VAN INWERKINGTREDING

6.1. DE SOCIALE ZEKERHEIDSINSTELLING WORDT EEN OPENBARE INSTELLING VAN
SOCIALE ZEKERHEID (ART. 3)
Op de datum van inwerkingtreding van de bestuursovereenkomst wordt de betrok-
ken parastatale een openbare instelling van de sociale zekerheid en ressorteert ze
daardoor niet langer onder de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut.

Het paritair beheerssysteem dat voortvloeit uit de wet van 25 april 1963 blijft van
toepassing.

6.2. HET BESTUURSPLAN
Hoewel het geen gevolg heeft op het niveau van het juridisch statuut van de instel-
ling, moet er toch op gewezen worden dat de openbare instelling van de sociale
zekerheid uiterlijk op de datum van inwerkingtreding van de bestuursovereenkomst
moet beschikken over een bestuursplan (art. 10 - cf. infra punt 8.1.1.).  In dat plan
moeten de doelstellingen en de strategie van de instelling op korte termijn bepaald
zijn met het oog op het verwezenlijken van de in de bestuursovereenkomst bepaal-
de algemene doelstellingen.  Het bestuursplan wordt telkens voor een jaar opge-
maakt.  

Het bestuursplan is een intern document van de instelling en heeft dus in het geheel
geen contractueel karakter.

De definitieve tekst van het bestuursplan moet voor overleg voorgelegd worden aan
het tussenoverlegcomité of het basisoverlegcomité (art. 10) en aan het beheersor-
gaan.
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7. DUUR VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST (art. 8, §§ 1 en 4)

De eerste bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een termijn van 3 jaar.  De
duur van de volgende bestuursovereenkomsten kan 3 tot 5 jaar zijn.

8. UITVOERING VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST

Zoals alle overeenkomsten moet de bestuursovereenkomst door de twee partijen te
goeder trouw uitgevoerd worden.  Dat  betekent dat de instellingen een zekere soe-
pelheid aan de dag moeten leggen om bij de uitvoering van de overeenkomst reke-
ning te houden met het sociaal beleid van de regering dat steeds in ontwikkeling is.
Men kan zich dus niet beperken tot een puur letterlijke interpretatie van de in de
bestuursovereenkomst beschreven taken.  Als de ontwikkeling van de taken een
aanzienlijke weerslag heeft qua financiële middelen, is dat aanleiding tot een aanpas-
sing of wijziging van de bestuursovereenkomst.

8.1. DE BEHEERSINSTRUMENTEN (ART. 10)
De openbare instelling van de sociale zekerheid beschikt voor de correcte uitvoe-
ring van de bestuursovereenkomst over twee zeer belangrijke instrumenten.

8.1.1. Het bestuursplan
Het eerste instrument is het bestuursplan (cf. supra punt 6.2.).  Dat is zoals gezegd
een document dat de strategie en de doelstellingen bevat van de instelling met het
oog op de verwezenlijking van de algemene doelstellingen bepaald in de bestuurs-
overeenkomst.  Dit plan is bij uitstek het document waarin de instelling haar eigen
doelstellingen bepaalt per dienst en per taak.

8.1.2. De boordtabellen
In hoeverre de doelstellingen gerealiseerd zijn wordt gemeten aan de hand van indi-
catoren.  Het tweede instrument zijn dus de boordtabellen.

De boordtabellen zijn overzichten van indicatoren.  Voor alle activiteitsdomeinen
van de instelling geven de boordtabellen een overzicht van de mate waarin bij de
uitvoering van de opdrachten de gestelde doelen gerealiseerd zijn.

Uit de boordtabellen blijkt de verhouding tussen doelstellingen, verleende en
gebruikte middelen (kosten) en dienstverlening (bereikt resultaat).

De meeste instellingen beschikken nu reeds over boordtabellen die een gedetail-
leerd beeld geven van hun activiteiten.  Het gaat om boordtabellen met betrekking
tot de specifieke activiteitsdomeinen van de instelling.  Met het oog op de bestuurs-
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overeenkomst die binnenkort gesloten zal worden, moeten de boordtabellen geëva-
lueerd en bijgestuurd worden om aan te sluiten op het bestuursplan en de bestuurs-
overeenkomst.

Voor de activiteitsdomeinen die niet specifiek zijn voor een bepaalde overheidsin-
stelling van de sociale zekerheid, kan de Koning het gebruik van dezelfde indicato-
ren opleggen voor de verschillende instellingen, zodat vergelijkend onderzoek
mogelijk is van de boordtabellen van de verschillende instellingen.  De gemeen-
schappelijke indicatoren zullen worden bepaald via onderhandelingen met de repre-
sentatieve vakbonden, na advies van het College van de Openbare Instellingen van
Sociale Zekerheid en via een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

8.2. VOLGEN VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST
Het is belangrijk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst nagegaan wordt of
men nog steeds de doelstellingen nastreeft die men voor zichzelf heeft bepaald en
of men niet al te zeer is gaan afwijken van de oorspronkelijke bepalingen die ten
grondslag hebben gelegen aan het sluiten van de bestuursovereenkomst.  Men moet
zien of het werk afgestemd is op de resultaten waartoe de instelling zich verbonden
heeft.

Voor het volgen van de goede uitvoering van de overeenkomst voorziet het konink-
lijk besluit van 3 april 1997 in een jaarlijkse evaluatie- of toetsingsprocedure en daar-
naast kunnen de beide partijen die de overeenkomst hebben gesloten vragen dat de
overeenkomst vóór de einddatum wordt aangepast.

8.2.1. Jaarlijkse evaluatie of toetsing van de bestuursovereenkomst (art. 8)
De jaarlijkse toetsing van de bestuursovereenkomst vindt plaats in twee fasen, eerst
via intern overleg en vervolgens via extern overleg.

8.2.1.1. Intern overleg
Aan het intern overleg over de toetsing van de uitvoering van de bestuursovereen-
komst nemen deel : het beheersorgaan, de regeringscommissarissen en de persoon
belast met het dagelijks bestuur.

De resultaten van het intern overleg worden op schrift gesteld in een gemotiveerd
en tegensprekelijk verslag.  Dat verslag wordt naar de instanties gestuurd die betrok-
ken zijn bij de jaarlijkse toetsing (de vertegenwoordigers van de Staat, de gemanda-
teerde leden van het beheersorgaan, de persoon  belast met het dagelijks bestuur en
zijn adjunct) en vervolgens kan het extern overleg beginnen.
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8.2.1.2. Extern overleg
Dit overleg vindt plaats op basis van het rapport dat de neerslag is van het intern
overleg.

Voor het extern overleg komen de gemandateerde leden van het beheersorgaan en de
persoon belast met het dagelijks bestuur en zijn adjunct samen met de vertegenwoor-
digers van de regering.  Voor de Staat is dat in principe de voogdijminister van de
instelling, respectievelijk de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Landbouw en
Middenstand of de Minister van Werkgelegenheid, bijgestaan door de Minister van
Begroting en/of de Minister van Ambtenarenzaken als dat aangewezen is.

8.3. INITIATIEFRECHT VAN DE BEIDE PARTIJEN
Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst en geheel los van een
toetsingsprocedure de partijen oordelen dat de overeenkomst moet worden aange-
past.  Zowel de instelling als de Staat kunnen daartoe het initiatief nemen.  Daarom
moet er steeds nauwgezet op toegezien worden dat de overeenkomst uitgevoerd
wordt en dat ze in overeenstemming is met de concrete situatie.

9. GEVOLGEN VAN DE TOETSINGSPROCEDURE (art. 8)

9.1. AANPASSING OF WIJZIGING VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST
Bij de toetsing kan blijken dat de bestuursovereenkomst aan de nieuwe situatie aan-
gepast moet worden.  De procedure voor een wijziging van de overeenkomst ver-
schilt naargelang het gaat om kleine aanpassingen die kunnen gedaan worden aan
de hand van parameters die vooraf in de overeenkomst zijn bepaald dan wel om aan-
zienlijke wijzigingen die de oorspronkelijke opzet van de overeenkomst opnieuw
ter discussie stellen.

Voor kleine aanpassingen kan een aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst
gevoegd worden.  Voor aanzienlijke wijzigingen moet een nieuwe bestuursovereen-
komst opgemaakt worden via de voorgeschreven procedure.

Als wijzigingen aan de overeenkomst aangebracht worden moeten de voorstellen
tot wijziging voorgelegd worden aan het College van de Openbare Instellingen van
Sociale Zekerheid dat moet toezien op de onderlinge consistentie en op de coördi-
natie van de voorgestelde wijzigingen (art. 6).

9.2. POSITIEVE EN NEGATIEVE SANCTIES
Als waarborg voor het nakomen van de verbintenissen door de overheidsinstelling
van de sociale zekerheid zijn aan de verwezenlijking van de in de bestuursovereen-
komst bepaalde doelstellingen op het stuk van efficiëntie en kwaliteit vormen van
sanctionering gekoppeld (cf. supra punt 4.2.2.).
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Het is op het einde van de toetsingsprocedure dat de kwestie van de toepassing van
positieve of negatieve sancties voor de instelling of voor de Staat aan de orde komt.

10. ALS DE TERMIJN VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST TEN EINDE LOOPT

10.1. TERMIJN VAN DE EERSTE BESTUURSOVEREENKOMST
De eerste bestuursovereenkomst loopt ten einde drie jaar nadat ze gesloten is.

Over die eerste overeenkomst wordt door de voogdijminister verslag uitgebracht bij
de Ministerraad in de loop van de 27e maand na de inwerkingtreding.  Dit verslag
gaat over de uitvoering van de overeenkomst en is het resultaat van de toetsingspro-
cedure.

Eventueel kan de Ministerraad beslissen dat onmiddellijk de onderhandelingsproce-
dure wordt aangevat zonder te wachten tot zes maanden voor het einde van loop-
tijd van de bestuursovereenkomst.

10.2. TERMIJN VAN DE VOLGENDE BESTUURSOVEREENKOMSTEN
Zes maanden voor de einddatum moet een nieuw ontwerp van bestuursovereen-
komst voorgelegd worden aan de voogdijminister.  De procedure voor de volgende
bestuursovereenkomsten is dezelfde als die voor de eerste overeenkomst.

Als de onderhandelingen over een nieuwe bestuursovereenkomst niet tijdig met
resultaat afgerond worden, kan de geldende bestuursovereenkomst voor een jaar
verlengd worden in afwachting van de nieuwe.

Als er na dat extra jaar nog steeds geen nieuwe bestuursovereenkomst is kan de
Koning beslissen over voorlopige maatregelen die in de plaats komen van de
bestuursovereenkomst.

*
*     *

TITEL II - ROL EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
VERSCHILLENDE TUSSENKOMENDE PARTIJEN IN HET
KADER VAN DE UITVOERING VAN DE 
BESTUURSOVEREENKOMST

1. OP HET STUK VAN HET PERSONEELSBELEID

1.1. HET PERSONEELSSTATUUT
De Koning bepaalt het statuut van het personeel.  Er is een ontwerp van koninklijk
besluit opgemaakt dat het statuut bepaalt van het personeel van de openbare instel-
lingen van de sociale zekerheid en dat ontwerp is in principe om advies voorgelegd
aan de beheersorganen van de betrokken instellingen.  Dat besluit is nog niet in het
Staatsblad verschenen. 571
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Het ontwerp van statuut en alle wijzigingen aan het statuut worden vooraf door de
voogdijminister voorgelegd aan het College van de Openbare Instellingen van Socia-
le Zekerheid.

1.2. VASTE PERSONEELSFORMATIE
De bestuursovereenkomst mag geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van het
beheersorgaan op het stuk van het bepalen van de vaste personeelsformatie.

1.2.1. Procedure voor het bepalen van de vaste personeelsformatie
Het beheersorgaan bepaalt de vaste personeelsformatie op voorwaarde dat de rege-
ringscommissaris voor de begroting een gunstig advies uitbrengt.

Bij gebrek aan een gunstig advies van de regeringscommissaris voor de begroting
kan de voogdijminister de vaste personeelsformatie goedkeuren op voorwaarde dat
de Ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken daarmee instemmen.  Ont-
breekt ook die instemming, dan kan de voogdijminister het ontwerp van vaste per-
soneelsformatie voorleggen aan de Ministerraad.

1.2.2. Belang van het bepalen van de personeelsformatie
Het spreekt vanzelf dat kwaliteitsdienstverlening maar mogelijk is met gemotiveerd
personeel dat kan werken in de passende infrastructuur.  Of de instelling haar ver-
bintenissen kan nakomen is afhankelijk van het soort personeel en van het aantal
personeelsleden dat ze ter beschikking heeft voor de uitvoering van de opdrachten
en taken waartoe ze zich heeft verbonden.

Het soort personeel waar de instelling behoefte aan heeft moet daarom bepaald
worden op basis van een beschrijving van de functies in het kader van een functio-
nele vaste personeelsformatie.  Die functionele vaste personeelsformatie moet soe-
pel genoeg zijn om wijzigingen op organisatorisch vlak aan te kunnen (nieuwe
taken, informatisering, enz.).

De werving van vast personeel moet altijd via Selor gebeuren, terwille van de objec-
tiviteit.  De selecties moeten evenwel beantwoorden aan de door de openbare
instelling van sociale zekerheid opgegeven functiebeschrijvingen.

Voor bepaalde functies en als personeel gerecruteerd moet worden om redenen die
te maken hebben met variabele conjuncturele factoren kan de instelling zelf recht-
streeks contractueel personeel in dienst nemen.

Het beheersorgaan heeft een belangrijke rol te spelen op het stuk van de benoeming
en de bevordering van de personeelsleden.  Er moet namelijk op toegezien worden
dat de bevorderingen overeenstemmen met de inhoud van de vacante post. De
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keuze voor een niet geschikte ambtenaar kan nadelige gevolgen hebben in die zin
dat de goede uitvoering van de bestuursovereenkomst voor een groot deel afhanke-
lijk is van de efficiëntie waarmee de personeelsleden hun taken uitvoeren.

Zoals reeds eerder gezegd staat in de commentaar bij het koninklijk besluit van 3
april 1997 dat het toezicht op de efficiëntie en de doelmatigheid onder de bevoegd-
heid valt van het beheersorgaan en van de persoon belast met het dagelijks bestuur.

2. OP FINANCIEEL GEBIED
In deze materie is ondertussen het desbetreffende koninklijk besluit genomen. Het
betreft het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake
de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van
sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997
houdende maatregelen met het oog op de responsabilisezring van de openbare
instellingen van sociale zekerheid (B.S. van 21 september 2001).

2.1. DE BEGROTING
De begroting moet bestaan uit een beheersbegroting die de ontvangsten en uitgaven
omvat die betrekking hebben op het beheer van de instelling en daarnaast een
opdrachtenbegroting die de ontvangsten omvat met betrekking tot de wettelijke
opdrachten van de instelling.

2.1.1. Opmaken van de ontwerpen van begroting
Het ontwerp van beheersbegroting wordt opgemaakt door het beheersorgaan over-
eenkomstig de bestuursovereenkomst.  De beheersbegroting omvat de uitgaven
voor personeel, werkingskosten en investeringen.  De beheerskredieten kunnen
worden bepaald in de vorm van een vast bedrag of op basis van objectief meetbare
variabelen, ofwel op basis van een combinatie van beide.

Het ontwerp van opdrachtenbegroting wordt eveneens opgemaakt door het
beheersorgaan maar wel overeenkomstig de aangenomen hypothesen en de door de
regering gegeven richtlijnen.

Zowel de ontwerpen van begroting als de voorafbeelding van de begroting moeten
tegen respectievelijk 15 oktober en 15 juni voor het jaar waarop zij betrekking heb-
ben opgesteld worden.

Bij het opmaken van de ontwerpen van begroting moet er uiteraard rekening mee
gehouden worden dat een overheidsbegroting gestemd en uitgevoerd wordt in het
kader van een begrotingsjaar, terwijl de verbintenissen die voortvloeien uit de
bestuursovereenkomst en die een voorwaarde zijn voor de goede uitvoering van de
overeenkomst betrekking hebben op een aantal opeenvolgende jaren.

De verbintenissen van zowel de Staat als de instelling blijven afhankelijk van het uit-
trekken van de passende financiële middelen door de jaarlijkse begrotingswetten.
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In het hoofdstuk over de onderhandelingen en meer bepaald waar het gaat om de
belangrijke punten waarop gelet dient te worden bij het opmaken van de bestuurs-
overeenkomst, is de nadruk gelegd op de noodzaak om de berekeningswijze en de
bepaling van de beheerskredieten te regelen.  Dat in de bestuursovereenkomst
wordt bepaald hoe de kredieten berekend worden is zeer belangrijk, met name als
de kredieten bij de jaarlijkse toetsing mogelijk moeten worden herzien.

2.1.2. Procedure voor de goedkeuring van de ontwerpen van begroting (art. 12)
Het ontwerp van begroting moet goedgekeurd worden door de voogdijminister en
op voorwaarde dat de regeringscommissaris van begroting een gunstig advies heeft
uitgebracht over de overeenstemming van de begroting met de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen en ook met de bepalingen met een budgettaire of
financiële draagwijdte in de bestuursovereenkomst.

Bij gebrek aan een gunstig advies van de regeringscommissaris kan de voogdijminis-
ter de begroting goedkeuren op voorwaarde dat de Minister bevoegd voor de begro-
ting daarmee instemt.  Als die Minister niet akkoord kan gaan moet de voogdijminis-
ter het ontwerp van begroting voorleggen aan de Ministerraad.

2.1.3. Bijzondere rol van het beheersorgaan (art. 14)
Het beheersorgaan kan beslissen om kredieten over te dragen binnen de beheersbe-
groting van eenzelfde begrotingsjaar op voorwaarde dat de regeringscommissaris
van begroting daarover een gunstig advies uitbrengt. Bij gebrek aan een gunstig
advies kan de voogdijminister het voorstel tot overdracht goedkeuren op voorwaar-
de dat de Minister bevoegd voor de begroting daarmee instemt.  Als die Minister
niet akkoord kan gaan, kan de voogdijminister het ontwerp van begroting voorleg-
gen aan de Ministerraad.

2.2. DE BOEKHOUDING (ART. 16)
De openbare instellingen van de sociale zekerheid voeren hun boekhouding over-
eenkomstig een door de Koning vastgesteld genormaliseerd boekhoudplan.

Alle begrotingsverrichtingen moeten volledig worden geboekt volgens de regels van
de dubbele boekhouding.  Elke boeking moet steunen op een boekhoudkundig stuk
dat ondertekend is door twee door het beheersorgaan aangewezen personeelsleden
die de juistheid ervan bevestigen.  Aangezien de echtverklaringen van de revisoren
de verantwoordelijkheid van het beheersorgaan niet dekken, moet dat orgaan bij-
zonder omzichtig te werk gaan bij de aanwijzing van die personeelsleden.

Het beheersorgaan maakt de door het genormaliseerd boekhoudplan voorgeschre-
ven rekeningen en toestandsopgaven op.
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3. INZAKE HET TOEZICHT OP DE OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID

Het koninklijk besluit van 3 april 1997 gaat veeleer uit van een controle a posteriori
(of begeleidende controle) in plaats van een controle a priori.  De bestuursovereen-
komst moet daarom beschouwd worden als een kaderovereenkomst die de werking
van de betrokken instelling stuurt en een grotere beheersautonomie mogelijk
maakt.  Dat brengt een nieuw type controles met zich mee die er hoofdzakelijk in
bestaan dat wordt nagegaan of de in de overeenkomst bepaalde doelstellingen
gehaald zijn met naleving van de gestelde voorwaarden.

De openbare instelling van de sociale zekerheid blijft onderworpen aan het toezicht
van de voogdijminister en, voor de beslissingen met een budgettaire of financiële
weerslag, aan dat van de Minister die bevoegd is voor de begroting.

3.1. DE REGERINGSCOMMISSARISSEN (ART. 23)
Het ontwerp van koninklijk besluit dat de uitoefening regelt van de opdracht van de
regeringscommissarissen is opgemaakt en in principe om advies voorgelegd aan het
beheersorgaan van de betrokken instellingen.  Dat besluit is nog niet in het Staats-
blad verschenen.

Het toezicht op de verschillende openbare instellingen van de sociale zekerheid
wordt uitgeoefend door twee regeringscommissarissen die de Koning benoemt, de
ene op voordracht van de voogdijminister en de andere op voordracht van de Minis-
ter van Begroting.

In het nieuwe systeem van de bestuursovereenkomsten is de rol van de regerings-
commissarissen actiever dan in het huidige systeem.  De regeringscommissarissen
moeten beschouwd worden als vertegenwoordigers van de andere partij in een con-
tractuele relatie waarin beide partijen er samen voor ijveren om op de meest effi-
ciënte manier de gestelde doelen te realiseren.  Deze nieuwe rol van de regerings-
commissarissen impliceert een grotere deelname van hun kant aan de werking van
de instelling en het nemen van een reeks verantwoordelijkheden door die regerings-
commissarissen met betrekking tot het tijdig signaleren van tekenen die erop wijzen
dat de bepalingen van de bestuursovereenkomst niet worden nageleefd.

De regeringscommissarissen moeten de rol van alarmbel vervullen.  Ze moeten veel-
eer voorkomen dan genezen.

In het ontwerp van koninklijk besluit staat dat elke regeringscommissaris met de
persoon die belast is met het dagelijks beheer een samenwerkingsprotocol moet
sluiten voor het volgen van de uitvoering van de overeenkomst.  De regeringscom-
missarissen moeten zelf daartoe het initiatief nemen.
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Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet bovendien in de instelling van een Col-
lege van de Regeringscommissarissen.  Dat College wordt een coördinerend en advi-
serend orgaan op het stuk van de materies die betrekking hebben op de bestuurs-
overeenkomsten gesloten door de openbare instellingen van de sociale zekerheid en
op het administratief toezicht dat op die instellingen wordt uitgeoefend.

Wat de betrekkingen tussen de regeringscommissarissen en het beheersorgaan
betreft : dit laatste moet aan de regeringscommissarissen alle beslissingen die het
neemt meedelen.  Dat doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid die de rege-
ringscommissarissen hebben om op eenvoudige vraag kennis te nemen van alle
beslissingen.

Hoewel de openbare instellingen van de sociale zekerheid meer autonomie krijgen,
moet men toch vaststellen dat de regeringscommissarissen voortaan beschikken
over een niet te verwaarlozen adviserende bevoegdheid met betrekking tot een aan-
tal welbepaalde beslissingen.  Zo kan het beheersorgaan maar de vaste personeels-
formatie vaststellen (cf. supra) en kan de voogdijminister het ontwerp van begroting
maar goedkeuren mits de regeringscommissaris een gunstig advies uitbrengt of, als
dat gunstig advies er niet is, op voorwaarde dat de betrokken Minister of zelfs de
Ministerraad gunstig adviseert.

3.2. DE REVISOREN (ART. 25)
De Koning regelt de opdracht van de revisoren.

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de opdracht van
de revisoren bij de openbare instellingen van de sociale zekerheid is opgemaakt en
in principe om advies aan het beheersorgaan van de betrokken instellingen voorge-
legd.  Dat besluit is nog niet in het Staatsblad verschenen.

De revisoren controleren de verrichtingen van de boekhouding a posteriori en ter
plaatse.  Ze kunnen het beheersorgaan om de bevestiging van derden vragen aan-
gaande het bedrag van hun schuldvorderingen of schulden en aangaande andere
relaties tot de instelling.

De echtverklaringen van de revisoren dekken de verantwoordelijkheid van het
beheersorgaan niet, evenmin als die van de aangestelden van dat orgaan en ze hou-
den ook geen verbintenis in voor de voogdijminister en voor de Minister die
bevoegd is voor de begroting.  Dit punt moet worden gezien in verband met de ver-
plichting die het beheersorgaan heeft om twee ambtenaren aan te wijzen die de
juistheid van de stukken van de boekhouding moeten vaststellen (punt 2.2. van
Titel II).
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De revisoren zijn verplicht om met name het beheersorgaan op de hoogte te bren-
gen van alle onregelmatigheden of, in het algemeen, van alle situaties die de belan-
gen van de instelling kunnen schaden.

Zoals de regeringscommissarissen fungeren ook zij als alarmbel en moeten ze veel-
eer voorkomen dan genezen.

*
*     *

TITEL III - HET COLLEGE VAN DE OPENBARE 
INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID

Er wordt een College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid opgericht.

Dat College bestaat uit de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en uit
hun eventuele adjuncten.

Het College is een coördinerend en adviserend orgaan voor zaken die betrekking
hebben op het beheer, het personeelsbeleid en de werking van de openbare instel-
lingen van de sociale zekerheid.

De taken van het College zijn de volgende :

het brengt adviezen uit of doet aanbevelingen bij de voogdijminister of gelijk
welke andere Minister, op hun verzoek of uit eigen beweging, over alle kwesties die
verband houden met het beheer en de werking van de openbare instellingen van de
sociale zekerheid.  Van adviezen en aanbevelingen gericht aan andere Ministers
stuurt het College een kopie naar de voogdijminister;

het ziet toe op de coördinatie en de onderlinge consistentie van de ontwerpen
van bestuursovereenkomst van de verschillende openbare instellingen van de socia-
le zekerheid en van de ontwerpen voor wijzigingen aan die overeenkomsten;

het brengt advies uit over het ontwerp van genormaliseerd boekhoudplan voorge-
steld door de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de Openba-
re Instellingen van Sociale Zekerheid;

het ziet toe op de eenvormigheid van de benamingen van de functies waarin de vaste
personeelsformaties van de openbare instellingen van de sociale zekerheid voorzien;

het brengt advies uit over de ontwerpen van statuut van het personeel van de open-
bare instellingen van de sociale zekerheid en over alle wijzigingen aan dat statuut;

het brengt advies uit over de bezoldigingsregeling voor het informaticapersoneel.
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Bovendien moet het College geregeld overleg plegen met de regering over het
beleid inzake het personeel en over de werking van de openbare instellingen van de
sociale zekerheid.  Bij dat overleg wordt de regering vertegenwoordigd door de Eer-
ste Minister, de voogdijminister en de Minister die bevoegd is voor ambtenarenza-
ken of die voor de begroting.

__________
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DE RESULTATEN VAN DE SOCIALE
VERZEKERINGSVERKIEZINGEN IN
DUITSLAND EN DE GEVOLGEN DIE
DAARUIT VOORTVLOEIEN

DOOR NORBERT RZESNIK
Regierungsoberamtsrat, Federaal Ministerie voor Tewerkstelling en Sociale Zaken, Duitsland

1. INLEIDING

Na afsluiting van de negende algemene sociale verzekeringsverkiezingen (wettelijke
pensioen-, ziekte- en ongevallenverzekering) sinds de oprichting van de Bondsrepu-
bliek Duitsland, hebben de verkiezingsafgevaardigden van de deelstaten en de fede-
rale regering een slotbeschouwing opgesteld. Het eerste deel geeft een algemeen
overzicht over het verloop van de stemprocedure en het tweede deel behandelt de
uitvoering van de verkiezingen vanuit het standpunt van de verkiezingsafgevaardig-
den, maar stelt ook hun voorstellen en conclusies voor. De nationale verkiezingsaf-
gevaardigde heeft de beschouwing aan de federale minister voor werkgelegenheid
en sociale zaken en daardoor aan de buitenwereld overhandigd. De volgende verkla-
ringen zijn voornamelijk op deze beschouwing gebaseerd (1).

Bij de 550 verzekeringsinstellingen werden in de ziekteverzekering de raden van
beheer en in de pensioen- en ongevallenverzekering de vergadering van de afgevaar-
digden en de directie gekozen. De opkomst bij de verkiezingen was met 38,41 pro-
cent de kleinste sinds de sociale verzekeringsverkiezingen van 1968. Het was aange-
naam om te zien dat de verzekeringsinstellingen de kosten van de verkiezingen met
stemming tot minder dan 98 miljoen DM (in 1993 nog bijna 121 miljoen DM) kon-
den brengen. Van de 15 verzekeringsinstellingen, waarbij nog verkiezingen met
stemming plaatsvonden, waren de vakbonden en hun overkoepelende organisaties
de verliezers in de sociale verzekeringsverkiezingen op 26 mei 1999.

1.1. GRONDBEGINSELEN
Het doel van de sociale verkiezingen is de leden van de zelfstandige bestuursorga-
nen, die bij elke verzekeringsinstelling conform § 31 lid1 van deel IV van de sociale
wetgeving (SGB IV) gevormd moeten worden, opnieuw aan te wijzen.

(1) De kritische evaluatie van de verkiezingsuitslagen weerspiegelt de persoonlijke evaluatie van de
auteur.
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De nationale verkiezingsafgevaardigde moet hierbij voor de uniforme uitvoering van
de algemene sociale verzekeringsverkiezingen zorgen. Daartoe kan hij richtlijnen
uitvaardigen en moet hij een groot aantal beslissingen en regelingen treffen.

1.2. ZELFBESTUUR
Het zelfbestuur, d.w.z. de honoraire medewerking van de betrokkenen aan de rege-
ling van hun eigen aangelegenheden, is een democratisch grondbeginsel dat in de
sociale verzekering een traditie heeft van meer dan honderd jaar. Door de oprich-
ting van zelfbesturende sociale verzekeringsinstellingen is aan de voorwaarde vol-
daan dat principieel de financiën van de sociale verzekering effectief en de jure
gescheiden zijn van de algemene staatsfinanciën.

De verschillende verzekeringsinstellingen voor pensioen-, ziekte-, en ongevallenver-
zekering, die in principe organisatorisch en financieel zelfstandig zijn, nemen de
taken van de sociale verzekering waar.

1.3. GRONDBEGINSELEN VAN HET KIESRECHT EN KIESSTELSEL VAN DE SOCIALE 
VERKIEZINGEN
Voor de sociale verkiezingen gelden dezelfde kiesrechtprincipes als voor de parle-
mentsverkiezingen (algemeen, gelijk, vrij, geheim, rechtstreeks). De sociale verkie-
zingen zijn in principe stemmingen per post.

2. OVERZICHT OVER HET VERLOOP EN DE RESULTATEN VAN DE VERKIEZING 

Op 29 september 1998 heeft de nationale verkiezingsafgevaardigde met mededeling
Nr. 9 in de Staatscourant en in een advertentie van een kwartpagina in elke krant op
het rijksgebied van de Duitse Bondsrepubliek de verkiezingsaankondiging voor alle
verzekeringsinstellingen gepubliceerd, die conform § 14 van het kiesreglement voor
de sociale verzekering (SVWO) voorgeschreven is.

2.1. KIESDOCUMENTEN EN KIESSTELSEL
In de periode van 6 april tot 6 mei 1999 kregen de kiesgerechtigden de kiesdocu-
menten en het stembiljet per post en konden dan bij wijze van spreken de brieven-
bus als stembus gebruiken. De kiesdocumenten moesten niet – zoals bij politieke
verkiezingen - extra aangevraagd worden, maar werden van ambtswege naar de
kiesgerechtigden gestuurd.

Er werd gekozen volgens het kiesrecht met evenredige vertegenwoordiging. Het
kiesresultaat werd onmiddellijk na de verkiezingsdag (26 mei 1999) berekend door
de respectievelijke verkiezingscommissie van de verzekeringsinstellingen. De ver-
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kiezingsuitslag werd bepaald volgens de procedure van het hoogste quotiënt van
d’Hondt. Daarbij werd enkel rekening gehouden met de kandidatenlijsten die min-
stens vijf procent van de gegeven geldige stemmen gekregen hebben. 

2.2. KIEZEN ZONDER STEMMING
De verkiezingscommissie van de respectievelijke verzekeringsinstelling stelt op
grond van de toegelaten kandidatenlijsten vast of een verkiezing met of zonder
stemming plaatsheeft.

Als uit een kiezersgroep slechts één kandidatenlijst toegelaten is of als op verschil-
lende kandidatenlijsten in totaal niet meer kandidaten vermeld staan dan er leden
moeten gekozen worden, gelden de kandidaten conform § 46 par. 3 SGB IV als
gekozen. In dit geval spreekt men van verkiezingen zonder stemming of ook van
„vredesverkiezingen“. Deze „vredesverkiezingen“ zijn in SGB IV en in SVWO uit-
drukkelijk toegestaan. Toch maakt een dergelijke procedure ook veel verzekerden
wantrouwig. Het heeft iets beknottend, het gaat in tegen het recht op medezeggen-
schap, transparantie en democratische deelneming. „Vredesverkiezingen“ zorgen er
ook voor dat de „verkozenen“ onbekende vreemden blijven.

2.3. VERKIEZINGEN MET STEMMING
Geprikkeld door de talrijke veranderingen op het gebied van de wettelijke ziektever-
zekering, zijn er sinds de laatste verkiezingen in 1993 talrijke samensmeltingen van
ziekenkassen gekomen waardoor er een concentratieproces in deze verzekeringstak
ontstond. Het aantal ziekteverzekeringsinstellingen is daardoor zeer sterk gedaald.

De laatste jaren leidde deze ontwikkeling tot een situatie waarbij deze verkiezingen
nog bij slechts 550 instellingen moesten gebeuren, terwijl bij de vorige verkiezingen
nog 1311 instellingen geteld werden. Niettegenstaande de slotbeschouwing slechts
548 instellingen vermeldt, namen er aan de verkiezingen effectief 550 instellingen
deel na ontvangst van twee te laat aangekomen meldingen van bedrijfsziekenkassen.
Verkiezingen met stemming hebben deze keer bij 15 verzekeringsinstellingen plaats-
gevonden; bij de vorige verkiezingen waren er nog 27 verkiezingen met stemming.
Concreet is in de verschillende takken van de sociale verzekering de volgende situ-
atie ontstaan:

op het gebied van de ziekteverzekering kwam het bij de 17 algemene regionale zie-
kenkassen slechts bij één tot een stemming. De 42 corporatieve ziekenkassen meld-
den uitsluitend verkiezingen zonder stemming. Daarentegen hielden zes van de 355
bedrijfsziekenkassen directe stemmingen. Bij de 13 private ziekenkasverzekeringen
kwam het in zes gevallen ook tot verkiezingen met stemming. Bij deze ziekenkassen
moesten de beide grote vakbonden zware verliezen incasseren. Als winnaars kwa-
men ook hier leden- en verzekerdenverenigingen uit de bus. De goed klinkende
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naam in hun benaming speelde een grote rol in het succes bij de verkiezingen. Ze
beschikken over de absolute meerderheid in alle zes „sociale parlementen“ van de
private ziekenkasverzekeringen voor de nieuwe ambtstermijn. 

In de wettelijke ongevallenverzekering was van de 35 wettelijke beroepsongevallen-
verzekeringen (incl. de See-BG) alleen bij de Süddeutschen Metall-Berufsgenossen-
schaft [Zuid-Duitse Beroepsongevallenverzekering voor Metaalbewerkers] sprake
van een verkiezing met stemming voor de verzekerden. De IG Metall boekte hier
met 81,12 % van de stemmen zonder twijfel haar beste verkiezingsuitslag. Het kwam
niet tot directe stemmingen bij de agrarische beroepsongevallenverzekeringen, de
beroepsongevallenverzekering voor de zeevaart, de ongevallenkassen, de ziekenkas-
sen voor de gemeenten en de uitvoeringsinstanties voor de ongevallenverzekering.

In de pensioenverzekering hield enkel de grootste Duitse sociale verzekeringsinstel-
ling, het Bondsinstituut voor rustpensioenverzekeringen voor bedienden een verkie-
zing met stemming. Daar behaalden de leden- en belangenverenigingen 65,42 % van
de stemmen, goed voor 21 van de 30 zetels voor verzekerden, toch behaalden drie
DGB-vakbonden nog altijd vijf mandaten, terwijl de DGB zelf met 2,34 % met lege
handen kon vertrekken. De overige zetels gingen naar de DAG (2), de KAB (1) en de
DBB (1). Bij de 23 regionale instellingen van rustpensioenverzekering, de Bondskas
van de mijnwerkers en de rustpensioenverzekeringsinstelling voor bedienden waren
er geen directe stemmingen; de vakbonden of hun overkoepelende organisatie DGB
en de Werkgemeenschap van Christelijke Werknemersorganisaties (ACA) hadden
hun lijsten onderling zodanig op elkaar afgestemd dat het tot verkiezingen zonder
stemming kwam.

Voor de groep van werkgevers was bij alle sociale verzekeringsinstellingen (behalve
de private ziekenkassen waar enkel verzekerden gekozen mogen worden) telkens
slechts één kandidatenlijst ingediend zodat de voorgestelde kandidaten op de dag
van de verkiezingen automatisch als verkozen werden beschouwd.

Het lijdt geen twijfel dat de negende sociale verzekeringsverkiezingen met hun ver-
kiezingsuitslagen resulteerden een keerpunt in de geschiedenis van dit instrument
van medezeggenschap. Waar in het verleden bij de verkiezingen met stemming van
de raden van beheer en de vergaderingen van vakbondsafgevaardigden van de socia-
le verzekeringsinstellingen de vakbonden meestal de grootste competentie kregen
in de vorm van meerderheid in de mandaten, hebben de kiezersverenigingen en
vrije lijsten het sinds deze verkiezingen bij de meeste verzekeringsinstellingen voor
het zeggen.

De grote verliezers van de verkiezingen met stemming van 1999 zijn:

de Deutsche Gewerkschaftsbund (Duitse Vakbondsfederatie) (DGB)

de Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (Duitse Vakbond voor Bedienden) (DAG) en

de Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands (Christelijke Vakbondsfederatie
van Duitsland) (CGB).
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In vergelijking met de vorige verkiezingen van 1993 hebben deze organisaties 20
procent van hun mandaten verloren. Daartegenover behaalden de leden- en belan-
genverenigingen samen met enkele kleinere bonden, zoals bijv. de Bond van Duitse
Techniekers (Verband Deutscher Tevhniker : VDT), alsook de vrije lijsten ditmaal
bijna twee derde van de mandaten.

In vergelijking met 1968, dus op 31 jaar, daalde het aantal DGB-mandaten van des-
tijds 1807 naar 83 mandaten nu. De DAG zakte van 213 naar 15 mandaten en de
CGB die toen nog 120 mandaten had, heeft nu nog vier mandaten.

Enerzijds geven deze verkiezingsuitslagen echter een verkeerd beeld over de
invloed van de vakbonden op de sociale verzekering, omdat slechts bij 15 van de
550 verzekeringsinstellingen verkiezingen met stemming plaatsvonden. In de ande-
re gevallen is de „vredesverkiezing“ die vroeger als uitzondering voorzien was, nu
de regel geworden. Zoals reeds vroeger uitgelegd, komen bij deze procedure de lijs-
ten die aan de verkiezingen deelnemen onderling tot een nieuwe verdeling van de
zetels – waardoor meestal de verworven rechten behouden blijven. Hier zijn over
het algemeen die afwegingen geconsolideerd die een duidelijke meerderheid garan-
deren voor de DGB of voor een DGB-vakbond alleen of samen met de Duitse Vak-
bond voor Bedienden (DAG) of de Werkgemeenschap van christelijke werknemers
(ACA).

Als reden voor „vredesverkiezingen“ wordt altijd de uitleg gegeven dat ze een
manier zijn om kosten te besparen (met andere woorden : ledenbijdragen). De kos-
ten voor de verkiezingen zonder stemming voor de overige 535 verzekeringsinstel-
lingen bedragen in totaal slechts 2,5 miljoen DM. 

Anderzijds hebben de bezuinigingsmaatregelen in de gezondheidssector er bijvoor-
beeld toe geleid dat de „sociale parlementen“ bij de vijf grote private ziekenkasver-
zekeringen het aantal zetels tot 50 procent hebben gereduceerd. Daar wordt de ver-
deling van de zetels vaak liever op voorhand geregeld omdat het risico om na de
verkiezingen met stemming zonder mandaat te vallen als te groot wordt geacht.

Het is echter ook van groot belang - en dit wordt vaak miskend -, wie met welke
meerderheden van de kant van de verzekerden sociaal-politieke beslissingen treft.
De discussie over de privatisering en deregulering van sociaal en gezondheidspoli-
tieke structuren, heeft duidelijk gemaakt dat alleen de DGB en zijn verschillende
vakbonden onbeperkt en consequent voor het behoud en de verdere ontwikkeling
van het solidariteitsprincipe opgekomen zijn. Dit principe geldt als basis voor een
sociaal correcte behartiging van de belangen bij alle verzekeringsinstellingen.
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Wat bij verkiezingen zonder stemming ook kan voorvallen, bleek bij de sociale ver-
kiezingen van 1993. De werkgemeenschap van onafhankelijke personeelsleden
(AUB) dong toen met rechts radicalen naar zetels en stemmen zonder dat de verkie-
zingscommissie van de betrokken verzekeringsinstelling dit merkte. Pas na onthul-
ling door de „Spiegel“ moesten de AUB-kandidaten terugkrabbelen.

Als laatste kan vastgesteld worden dat de verzekerden van de 15 verzekeringsinstel-
lingen waar verkiezingen met stemming waren gehouden, hun  stemmogelijkheden
zo benut hebben dat ze net niet hun vertrouwen gaven aan de grote vakbondsfede-
raties en hun ledenverenigingen maar opnieuw en trendmatig in toenemende mate
aan de leden- en belangenverenigingen, die meestal de naam hadden van hun verze-
keringsinstelling.

Reeds in de periode voor de verkiezingen werd volgens de slotbeschouwing meer-
maals de vraag behandeld of die leden- en belangenverenigingen, die de naam van
een verzekeringsinstelling in hun eigen naam hebben, hierdoor (ev. ongeoorloofd)
voordeel hebben wanneer verkiezingen met stemming plaatsvinden. Deze vraag
kreeg na de verkiezingen opnieuw meer betekenis.

Conform § 48 a par. 2 deel 1 SGB IV mogen de naam en de afkorting van een werk-
nemervereniging geen vergissing over de aard, de omvang en het doel van de ver-
eniging veroorzaken. Ook al werden de kandidatenlijsten van deze verenigingen toe-
gelaten en daardoor ook de naam van deze organisatie, rekening houdend met deze
voorwaarden, zijn de verkiezingsafgevaardigden van mening dat de kiezers zich hier-
door laten beïnvloeden en deze vereniging voor een organisatie van hun verzeke-
ringsinstelling houden en ze daarom kiezen. 

Daarom denk ik dat het zeer moeilijk zal zijn om leden- en verzekerdenverenigin-
gen, die reeds sinds de oprichting van private ziekenkasverzekeringen in de jaren
’30 bestaan en die sinds de jaren ‘50 met deze naam opnieuw aan de sociale verkie-
zingen deelnemen, ervan te overtuigen de naam van de verzekeringsinstelling uit de
naam van hun organisatie te schrappen. 

2.4. AANTAL KIESGERECHTIGDEN
Ongeacht de teruggang van het aantal verkiezingen met stemming is in vergelijking
met de verkiezingen in het jaar 1993 het aantal kiesgerechtigden van destijds 45,6
miljoen niet verminderd, maar tot 46,9 miljoen verhoogd. 
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Het aantal kiesgerechtigden bedroeg :

Jaar Miljoen

1953 5,2   

1958 10,3   

1962 16,7   

1968 28,9   

1974 23,0   

1980 32,8   

1986 35,3   

1993 45,6   

1999 46,9   

Er moet hierbij vermeld worden dat deze getallen meerdere tellingen van kiesge-
rechtigden bevatten : veel personen waren zowel in de ziekteverzekering als in de
pensioenverzekering, enkele ook in de ongevallenverzekering, kiesgerechtigd. Bij
de genoemde aantallen gaat het dus strikt genomen om het aantal kiesbevoegdhe-
den.

2.5. VERKIEZINGSOPKOMST
De gemiddelde verkiezingsopkomst van 38,41 procent is in vergelijking met de ver-
kiezingsopkomst van 43,40 procent bij de verkiezingen in 1993 met ongeveer vijf
procent verminderd. De ontwikkeling in de verschillende verzekeringstakken ver-
liep echter volledig verschillend :

Bij het Bondsinstituut voor rustpensioenverzekeringen voor bedienden (pensioen-
verzekering) lag de verkiezingsopkomst slechts 2,73 procent lager dan bij de verkie-
zingen in 1993, terwijl ze bij de Zuid-Duitse beroepsongevallenverzekering voor
metaalbewerkers (ongevallenverzekering) met bijna tien procent daalde. In de ziek-
teverzekering daalde de verkiezingsopkomst bij de private ziekenkasverzekeringen
met 6,29 procent, bij de regionale ziekenkassen (met weliswaar slechts één verkie-
zing met stemming) met 3,86 en bij de bedrijfsziekenkassen met meer dan 17 pro-
cent.
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Verzekerings- Verkiezerskaart Stemmen Verkiezings- Verkiezings-
instelling opkomst opkomst

1999 1993

BfA 26.615.263 10.470.738 39,34 42,07
Süddeutsche Metall-BG 1.690.000 538.686 31,87 41,03
Deutsche Angestellten KK 5.771.785 2.057.862 35,65 41,22
Techniker Krankenkasse 3.118.545 1.287.579 41,29 50,73
Kaufmännische KK Hannover 1.574.531 630.159 40,02 45,88
Barmer Ersatzkasse 6.558.225 2.502.068 38,15 44,86
Hamburg Münchener KK 322.042 144.162 44,76 43,89
Hanseatische Krankenkasse 305.300 115.638 37,88 43,24
AOK in Rheinland-Pfalz 869.572 241.551 27,78 -
BKK Goetze & Partner 9.967 4.981 49.98 -
BKK Daimler-Benz Bremen 10.284 4.060 39,48 -
BKK Drabert Minden 827 399 48,25 -
BKK der DKV AG 3.909 1.753 44,85 -
Schwenninger BKK 56.624 15.103 26,67 -
BKK Rheinische Kalksteinwerke 3.427 1.846 53,87 -

Totaal: 46.910.301 18.016.585 38,41 -

De terugval van de gemiddelde verkiezingsopkomst van 43,40 naar 38,41 procent
bij de sociale verkiezingen in 1999 bevestigde enerzijds de algemeen waar te nemen
trend die reeds gezet was bij de Europese verkiezingen kort voor de verkiezingsdag
en die zich bij de volgende deelstaatverkiezingen voortzette. Anderzijds heeft de
kleinere verkiezingsopkomst echter duidelijk opnieuw haar oorzaak in het gebrek
aan interesse bij vele kiesgerechtigden, wat vooral berust op onwetendheid over het
zelfbestuur en de taken die daarmee samenhangen. Deze instelling van de kiesge-
rechtigden werd echter ook versterkt door de berichtgeving in de media. Zo von-
den de sociale verkiezingen evenwel een grote weerklank. Naast de objectieve infor-
matie overheersten echter vooral zeer veel kritische, soms zelfs destructieve arti-
kels.

Een positieve berichtgeving vóór de verkiezing was de uitzondering. Zo werd ook
maar in weinig artikels opgeroepen om te gaan stemmen en de democratische rech-
ten te behartigen. De sociale verkiezingen werden ook niet beschouwd als middel
om de democratie te versterken. Op 9 januari 1999 verscheen reeds een zeer uitge-
breid artikel in de „Rheinische Post“, dat begeleid door een karikatuur de vraag
opwierp waar de stembrief moest terechtkomen - in de brievenbus of in de vuilnis-
bak ? Heel vaak werd er getwijfeld aan het nut van de verkiezing [bijv. „Die Skandal-
wahl“ (de schandalige verkiezing) in „FOCUS“ op 12 april 1999, „Teures Ritual“
(Duur ritueel) in het „Handelsblatt“ op 15 april 1999] en werd kritiek op de kosten
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geuit [bijv. „80 Millionen Mark für eine bedeutungslose „Sozialwahl“ (80 miljoen
mark voor een onbeduidende „sociale verkiezing“] in de „Tagesspiegel“ van 6
maart 1999). Vaak werd ook de vraag gesteld naar de beïnvloedingsmogelijkheden
van de vertegenwoordigers van de verzekerden [„Viele Wahlbriefe sind längst im
Papierkorb gelandet“(„Veel stembrieven zijn al lang in de papiermand beland“) in
de „Ärztezeitung“ van 17 mei 1999, „Abnicker ohne Einfluss“ (“Ja-knikkers zonder
invloed“) in „Der Spiegel“ op 10 mei 1999, „Richtig. Wichtig und ein bisschen
überholt“ („Correct. Belangrijk en een beetje achterhaald“) in „Die Tageszeitung“
van 18 maart 1999].

De conclusie is dat de toekomst van de sociale verzekering in het algemeen en de
sociale verzekeringsverkiezingen in het bijzonder afhankelijk zijn van hun aanzien
en hun betekenis. Verzekerden die voortdurend met de bewering geconfronteerd
worden dat hun pensioenen niet meer veilig zijn, een volwaardige medische verzor-
ging niet meer mogelijk is of de stemming toch voor de poes is [„Machtlose Parla-
mente“ („Machteloze parlementen“) in de „Wirtschaftwoche“ van 15 april 1999],
zullen op besparingen of bijkomende kosten wantrouwig reageren. Ook politici zul-
len zich minder engageren voor het systeem dat aan betekenis moest inboeten. En
voor de pers is elke discussie over hervormingen in de sociale verzekering goed
voor een negatieve krantenkop. De enige berichtgeving over de resultaten van de
sociale verkiezingen verscheen in de „FAZ“ en de „Frankfurter Rundschau“ en in de
ledenbladen van de verzekeringsinstellingen.

De verzekerden en de pers stelden voornamelijk de volgende gebreken vast :
1. De organisatiemogelijkheden van de zelfstandige bestuursorganen zijn te klein.
2. Tijdens de zesjarige ambtstermijn informeren de zelfstandige bestuursorganen te
weinig over hun werk en de getroffen beslissingen.
3. De kosten van de sociale verzekeringsverkiezingen zijn te hoog.

Over punt 1: De zelfstandige bestuursorganen kunnen in geen geval wetten uitvaar-
digen met betrekking tot de pensioenwetgeving of de ziekteverzekeringswetgeving.
Dit blijft enkel en alleen de bevoegdheid van de federale wetgever. Anderzijds zijn
de taken die voor de vergadering van de afgevaardigden of de raad van beheer voor-
zien zijn uiteindelijk voor de verzekerden niet minder belangrijk. Zo heeft de verga-
dering van de vakbondsafgevaardigden bijvoorbeeld de volgende taken :

Vaststelling van het budget dat door de directie is opgesteld

Aanvaarding van de jaarrekening en ontheffing van de directie in de bedrijfsleiding

Goedkeuring van het jaarverslag

Besluit over statutenwijzigingen

Verkiezing van de leden van de directie en hun plaatsvervangers

Het aannemen van de richtlijnen voor de verschaffing van uitkeringen voor medi-
sche en beroepsmatige revalidatie en van bijkomende uitkeringen.
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In het bijzonder op het gebied van de richtlijnen om uitkeringen toe te kennen voor
medische en beroepsmatige rehabilitatie geldt dat een echte en exclusieve rege-
lingscompetentie van de zelfstandige bestuursorganen bestaat. Verder wil ik wijzen
op de belangrijke inspraakmogelijkheden van zelfbestuur bij de wetgeving, bijv. bij
de gezondheids- en pensioenshervorming. In de ziekteverzekering hebben de leden
van de raden van beheer bovendien rechtstreekse invloed op de hoogte van de bij-
dragen. Uit deze lijst van verantwoordelijkheden van de zelfstandige bestuursorga-
nen kan men afleiden dat de verzekerde zich deze gelegenheid voor inspraak niet
mag laten ontgaan.

Het verwijt maar weinig te zeggen te hebben, is bovendien vergezeld van de kritiek
dat sommige leden van de zelfstandige bestuursorganen onvoldoende kwalificaties
hebben. Volgens de „Süddeutsche Zeitung“ van 17.04.1999 hebben ze in de zelf
gemanagede sectoren meer verspild dan dat ze verspilling verhinderd hebben.
Anders zou het ook niet te verstaan zijn, wanneer de zelfstandige bestuurders in
strijd met de eigen afspraken over maximumgrenzen voor managerlonen, hun kas-
sendirecties toplonen zoals in de industrie toestaan of prachtige administratieve
gebouwen geven die nooit ofte nimmer met eigen middelen gefinancierd kunnen
worden. Om hier een eind aan te maken, heeft het Comité voor de controle van de
boeken van de Duitse Bondsdag in een besluit op 01.10.1999 de controlediensten
van de verzekeringsinstellingen verzocht voor verdere bouwplannen de vereiste
goedkeuring conform § 85 SGB IV te weigeren tot een beslissing is genomen over
de reorganisatie van de organisatiestructuren in de wettelijke pensioenverzekering,
als deze bouwprojecten de geplande organisatiehervorming bemoeilijken.

De vroegere minister van gezondheid Horst Seehofer (CSU) had zelfs al eens over-
wogen om de sociale verzekering volledig onder staatsbestuur te plaatsen. Maar dat
zou wel de slechtste van alle oplossingen zijn. Politici zouden dan nog een directere
greep hebben op de bijdragen van de verzekerden. De kiesgerechtigden kunnen dit
verhinderen door van hun stemrecht gebruik te maken.

Over punt 2 : de berichtgeving van de media stond tegenover de officiële informa-
tie, zoals de verkiezingsaankondiging en de verkiezingsbekendmaking door de natio-
nale verkiezingsafgevaardigden alsook de verkiezingsbekendmaking door de verze-
keringsdiensten en de verzekeringsinstellingen waar een verkiezing met stemming
was gehouden, niet in het laatst echter tegenover dure reclamemaatregelen door de
verzekeringsinstellingen om de verkiezingsopkomst te verhogen.

Zo hebben conform § 27 SVWO alle verzekeringsinstellingen, die directe stemmin-
gen gehad hebben, de toegelaten kandidatenlijsten de gelegenheid gegeven de lijst,
de verkiezingskandidaten en de sociaal-politieke doelstelling van de vereniging die
de lijst steunt te presenteren. In het bijzonder BfA en de zes private ziekenkasverze-
keringen voor bedienden hebben bovendien omvangrijke reclame- en informatie-
maatregelen getroffen. Ze hebben samen een reclamebureau aangesteld dat in het
kader van een gemeenschappelijke campagne effectieve publiciteitsmaatregelen
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getroffen heeft. Daartoe behoorden 20 persconferenties, informatiefolders voor de
pers en regelmatige mediaservice voor ongeveer 2000 journalisten, advertenties in
kranten, tijdschriften en TV-bijlagen, radio- en televisiespots, grote affiches en city-
lights, reclamemedia (draagtassen, postkaarten, stickers, pennen, schrijfblokken),
postzegelreclame en een mediaservice op het Internet met een eigen website.
Bovendien hebben deze instellingen in hun eigen publicaties reclame gemaakt.

Verder heeft de het Bondsinstituut voor rustpensioenverzekeringen voor bedienden
(BfA) voor deze sociale verkiezingen voor het eerst een gratis telefoon hotline geo-
pend met een gratis telefoonnummer, dat door veel verzekerden gebruikt is. Ten-
slotte kan men zeggen dat de reclamemedia, in het bijzonder de grote instellingen
die op het federale vlak actief zijn, de wettelijke mogelijkheden voor een grondige
voorlichting van de kiesgerechtigden voor de verkiezingen ten volle benut hebben
en ook dat voldoende publiciteitswerk geleverd is. Niet in het laatst door de negatie-
ve berichtgeving in de media kon een verhoging van de acceptatie en daardoor een
hogere of minstens gelijkblijvende verkiezingsopkomst niet bereikt worden. 

Volgens de verkiezingsafgevaardigden is het daarom vooral een taak voor politici, de
sociale verzekeringsinstellingen en hun zelfbestuur alsook de organisaties die hen
steunen, om het zelfbestuur dichter bij de verzekerden te brengen en niet in het
laatst bij de media, zelfs tussen de verkiezingen, en zo niet alleen voor voldoende
voorlichting te zorgen maar ook voor acceptatie te pleiten. Als dit niet gebeurt, zal
er ook in de toekomst niets veranderen. Als er vóór de volgende verkiezingen niets
ondernomen wordt, is het te laat. Gebrekkige informatie en de daarmee samenhan-
gende ontbrekende acceptatie kan niet hersteld worden eens de verkiezingsproce-
dure gestart is, hoeveel geld er dan ook aan reclame besteed wordt.

De zelfstandige bestuursorganen van de verzekeringsinstellingen moeten de nieuwe
legislatuurperiode beginnen met een kritische balans en de verzekerden regelmatig
over hun werk inlichten en verantwoording afleggen. Berouwvol geeft Jürgen Send-
ler van de DGB in de FAZ van 17.06.1999 ook toe : „In tegenstelling tot de politiek
op de arbeidsmarkt hebben de verzekerden de DGB duidelijk geen competentie toe-
bedeeld in de gezondheids- en pensioenpolitiek. De vakbonden hebben het in het
verleden verzuimd om regelmatig over hun werk in de zelfstandige bestuursorganen
te rapporteren’’.

Over punt 3 : Bij de 15 verzekeringsinstellingen, die een verkiezing met stemming
gehad hebben, zijn kosten voor een totaal van 97.909.064,05 DM ontstaan (bij de
laatste verkiezingen in 1993 was dit nog 120.742.682,00 DM).

Als de totale kosten van de verzekeringsinstellingen met stemmingen ter hoogte van
97.909.064,05 DM door het aantal uitgegeven verkiezerskaarten (46.910.301), dus
het aantal kiesgerechtigden, gedeeld worden, bedraagt de kost per kiesgerechtigde
2,09 DM. Bij de verkiezingen van 1993 moest nog 2,65 DM per kiesgerechtigde
(vroeger 45.624.372) betaald worden.
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De 535 verzekeringsinstellingen die geen stemming gehad hebben, hadden voor
ongeveer 2,5 miljoen DM kosten. Ongeveer 0,5 miljoen DM was voor de pensioen-
verzekering, ongeveer 0,8 miljoen DM voor de ziekteverzekering en ongeveer 1,2
miljoen DM voor de ongevallenverzekering. Bij de verkiezingen in 1993 was dit
bedrag ongeveer 3 miljoen DM.

In vergelijking met de vorige verkiezingen heeft zich dus niet alleen de financiële
totale kost met bijna 20 miljoen verminderd, ondanks grote kostenstijgingen van de
posttarieven, een verhoging van het aantal kiesgerechtigden en van de kosten voor
de voorlichting van de kiesgerechtigden (§ 27 SVWO), maar was het vooral mogelijk
om de kosten per kiesgerechtigde beduidend te doen zakken. Volgens de verklarin-
gen van de verzekeringsinstellingen zijn de besparingen het resultaat van de verdere
optimalisatie van de procedures in combinatie met de technische vooruitgang en
door de concurrentie bij het maken van alle documenten. Zo heeft het Bondsinsti-
tuut voor rustpensioenverzekeringen voor bedienden bijvoorbeeld naar eigen zeg-
gen voor de verkiezingen een goede 65 miljoen DM uitgegeven. Dat is weliswaar
een enorme som maar verdeeld over de verschillende kiesgerechtigden „slechts“
2,40 DM of 40 pfennig per kiesgerechtigde per jaar. Als we nu de totale uitgaven in
de sociale verzekering van meer dan 800 miljard DM (1998) in aanmerking nemen,
dan vielen de totale kosten van de sociale verkiezingen in 1999 met in totaal 100
miljoen DM relatief bescheiden uit. Als het democratisch medezeggenschap moet
gehandhaafd worden, dan kan dit niet bereikt worden zonder enige kosten.

Ondanks alle besparingsmaatregelen van de verzekeringsinstellingen bij de sociale
verkiezing, maakt de pers de kosten van de verkiezing verder te schande. De Bond
van Belastingbetalers pleit voor fundamentele hervormingen. Er gingen stemmen op
om het aantal verzekeringsinstellingen verder te reduceren en de zelfstandige
bestuursorganen verder te verkleinen of te fusioneren met optimale administratieve
diensten als doel. Tegelijkertijd moeten de beslissingsprocedures vergemakkelijkt en
versneld worden. Overlappende verantwoordelijkheden en dubbel werk tussen de
verschillende zelfstandige bestuursorganen en -niveaus moeten vermeden worden.
Anderen vragen dat de leden van de zelfstandige bestuursorganen aangesteld worden
– zoals wettelijk is vastgelegd bij het Federaal Arbeidsbureau. De leden van de raad
van beheer en de directeurs worden daar door het Federaal Ministerie voor Arbeid
en Sociale Zaken aangesteld. In dit geval zijn de voorstelgerechtigden voor de verte-
genwoordigers van de werknemersgroep de vakbonden die collectieve arbeidsover-
eenkomsten hebben afgesloten en hun federaties, voor zover deze voor de verdedi-
ging van de werknemersbelangen van wezenlijk belang zijn. Toch koesteren de bur-
gers hier blijkbaar nog de twijfel of hun belangen door de traditionele werknemers-
organisaties nog adequaat behartigd worden. Waarom anders slaagden de leden- en
belangenverenigingen alsook de vrije lijsten erin zich zo duidelijk te profileren. De
sociale kiezers hebben een vermoeden: niet zelden komt datgene wat de functiona-
rissen van de vakbonden schouder aan schouder met de werkgeversvertegenwoordi-
gingen uitbroeden, hem als betaler van de bijdragen duur te staan.

(Vertaling)
__________
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HET BELGISCH NATIONAAL ACTIEPLAN
SOCIALE INSLUITING, HET BEGIN VAN
EEN NIEUW PROCES

DOOR JOHAN VANDENBUSSCHE
Adviseur, Kabinet vice-premier minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

In juni werd door België een eerste Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPincl)
ingediend bij de Europese Commissie. Dit document is een sleutelelement in het
proces dat uitgebouwd werd doorheen de voorbije voorzitterschappen van de Euro-
pese Unie, te beginnen met de Europese Raad in Lissabon en dan verder via Nice en
Stockholm. Via een open methode van coördinatie, en met oa het gebruik van in-
strumenten als het werken met ‘good practices’ en indicatoren, wil men geleidelijk
komen tot een versterkt beleid dat armoede en sociale uitsluiting tegengaat. Het Bel-
gische voorzitterschap draagt deze optie verder en met name op het vlak van indica-
toren is er het mandaat om op de Raad van Laken tot ‘commonly agreed indicators’
te komen. 

1. HET KADER

1.1. EUROPA
In Lissabon is de verdere uitbouw van een meer sociaal Europa prominent op de
tafel gekomen. De Europese Raad van Lissabon heeft in zijn conclusies gesteld dat
het aantal mensen dat in Europa onder de armoedegrens leeft en sociaal uitgesloten
is, onaanvaardbaar hoog blijft. De nieuwe kennismaatschappij biedt mogelijkheden
om sociale uitsluiting te verminderen, door de economische voorwaarden te schep-
pen voor grotere welvaart, door meer groei en werkgelegenheid en door nieuwe
mogelijkheden te creëren voor maatschappelijke participatie. Om het risico van een
kenniskloof te vermijden en deze mogelijkheden maximaal te benutten, moet er
alles aan gedaan worden om vaardigheden te verbeteren, ruime toegang tot kennis
en kansen te bevorderen en werkloosheid te bestrijden. Bovendien moeten stappen
worden gezet om de armoede definitief uit te roeien. 

De Europese Raad van Nice heeft daarop de gemeenschappelijke doelstellingen
voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting goedgekeurd. Vier politieke
hoofddoelstellingen moeten vanaf nu de inspanningen van de lidstaten oriënteren,
te weten : 
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De deelname aan tewerkstelling en de toegang van allen tot middelen, rechten,
goederen en diensten bevorderen

Risico’s van uitsluiting voorkomen

Optreden ten behoeve van de meest kwetsbaren

Alle actoren mobiliseren

De lidstaten werden uitgenodigd om nationale actieplannen op te stellen. Deze
actieplannen bevatten concrete beleidsdoelstellingen op het vlak van sociale inslui-
ting en de bestrijding van armoede. Via de open methode van coördinatie moeten
acties op beleidsterreinen als werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, volksge-
zondheid en huisvesting en voor specifieke doelgroepen (o.a. minderheden, kinde-
ren, ouderen, personen met een handicap) ontwikkeld worden. Er moeten indicato-
ren vastgelegd worden om de voortgang te kunnen opvolgen. 

De Europese Raad van Stockholm heeft op zijn beurt opgeroepen om de doelstellin-
gen inzake duurzame ontwikkeling in te bouwen in de Lissabon-strategie. De toe-
komstige Europese Raden zullen daarom sociale, economische en milieugebonden
dimensies vooropstellen in een perspectief van duurzame ontwikkeling. In deze
context maakt het NAPincl duidelijk deel uit van de strategie inzake duurzame ont-
wikkeling. Bovendien heeft België in Stockholm ook het mandaat gekregen voorstel-
len van indicatoren uit te werken voor de Raad van Laken eind dit jaar.

1.2. BELGIE
Het NAPincl is voor België uiteraard niet de eerste stap in de strijd tegen armoede
en sociale uitsluiting. De laatste jaren werden reeds forse inspanningen geleverd,
zowel door de Federale overheid als door de Gemeenschappen en Gewesten. 

België kent een fijnmazig netwerk van sociale zekerheids- en bijstandsregelingen.
De sociale grondrechten staan in artikel 23 van de Grondwet ingeschreven. Toch
bleek uit het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA 1994) dat nog te veel men-
sen uit de boot vallen. Het AVA is voor de regeringen van ons land een richtsnoer
voor specifieke initiatieven op vlak van armoedebestrijding. Elk jaar wordt een voor-
uitgangsrapport inzake de uitvoering van dit AVA opgemaakt. Het biedt een alge-
meen overzicht van de beleidsinspanningen van de verschillende regeringen. 

Daarnaast wordt de coördinatie van het armoedebeleid in België op 3 manieren ver-
zekerd :
– de federale Minister van Maatschappelijke Integratie, bevoegd voor de coördinatie
van het armoedebeleid
– de Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integratie waar de bevoegde
ministers uit de verschillende regeringen elkaar ontmoeten en samenwerken
– het gezamenlijk beheerde ‘Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonze-
kerheid en sociale uitsluiting’.
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Een en ander is vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,
de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoede-
beleid (1998 - B.S. 10.07.1999).

2. DE BELGISCHE AANPAK

De uitwerking van een Belgisch NAPincl is gezien de juridische en structurele con-
text geen evidentie. In ons land is het bestrijden van sociale uitsluiting immers een
gedeelde verantwoordelijkheid, waarin de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en
de Federale Regering evenwaardige partners zijn, elk met eigen specifieke bevoegd-
heden; bevoegdheden die soms doorheen beleidsterreinen snijden (bv arbeid,
gezondheid,...). De aanpak van een multidimensioneel probleem als armoede en
sociale uitsluiting steunt dan ook op de actieve samenwerking tussen alle beleidsni-
veaus. 

Deze feitelijke gegevenheid heeft in hoge mate zowel het proces als het product
beïnvloed. Het eerste NAPincl plan werd opgemaakt door de federale regering en de
deelregeringen samen. Dat betekent dat meer dan 30 ministers hebben meegeschre-
ven aan het Belgische plan. 

Het NAPincl integreert concrete acties waarover al een beslissing is gevallen binnen
de diverse regeringen om de armoede en sociale uitsluiting aan te pakken op het
vlak van inkomen, tewerkstelling, huisvesting, onderwijs en gezondheid voor de
periode 2001-2003 binnen 1 kader. Basis voor de bijdragen vanuit de verschillende
regeringen zijn eigen beleidsteksten en politieke beslissingen. Die zijn dus in eerste
instantie autonoom uitgebouwd en dan op de centrale gesprekstafel gebracht. Dit
resulteert in een veelheid van grote en kleine maar levensbelangrijke ingrepen om
armoede terug te dringen.

Het evolutief karakter van het actieplan moet toelaten om in de komende jaren de
verschillende beleidsinitiatieven van de federale Staat, de Gewesten en de Gemeen-
schappen beter te coördineren en te mobiliseren in functie van de gemeenschappe-
lijke sociale doelstelling van de Raden van Lissabon, Nice en Stockholm.

Anderzijds maakt een dergelijke werkwijze ook de sterkte uit van het proces. Het
NAPincl is een actieplan in de letterlijke betekenis van het woord. De inhoud bevat
concrete beleidsinitiatieven. Het gaat verder dan louter beleidsintenties. Bij de eva-
luatie zal dan ook afgetikt worden op concrete realisaties. 

In opvolging van de Top van Lissabon werd op Belgisch niveau een Intergouverne-
mentele Conferentie (IGC) geïnstalleerd. De IGC brengt alle regeringen van ons land
bijeen aan dezelfde tafel. Binnen deze IGC concretiseren 6 werkgroepen de Europe-
se besluiten : informatiemaatschappij, wetenschapsbeleid, tewerkstelling, onder-
wijs, economie, financiën en sociale zaken. Het NAPincl werd opgemaakt binnen de
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proces werd gevat binnen opvolgingscommissie sociale zaken,waar via een centrale
opvolgingscommissie, inhoudelijke themagroepen en een technische werkgroep
indicatoren alle politiek betrokkenen participeerden. Een dergelijke opbouw vergt
uiteraard tijd voor overleg en afstemming.

3. INHOUD

3.1. UITGANGSPUNTEN
Het NAPincl vertrekt van de vaststelling dat armoede en sociale uitsluiting multidi-
mensioneel zijn en dus op verschillende terreinen ineens moeten worden aange-
pakt. Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol werk, huisvesting, onderwijs,... het staat
in België in de Grondwet ingeschreven. Armoede voorkomen moet als ‘normaal’ in
beleidsinitiatieven ingebouwd worden. Voor wie dan nog uit de boot valt, moet een
vangnet van sociale zekerheid en bijstand worden gespannen.
Sinds het Algemeen Verslag over de Armoede heeft België ook een traditie van dia-
loog met sociaal uitgeslotenen en ‘verenigingen waar armen het woord nemen’. Dat
model is een voorloper in Europa en wordt bovendien verder verfijnd. 

3.2. ANALYSE
Om een goed beeld te krijgen van de armoede en de sociale uitsluiting in België
werd een lijst van indicatoren opgesteld en werden gegevens verzameld gebaseerd
op het European Community Household Panel. Dit heeft het voordeel dat er
gewerkt is met gegevens die vergelijkbaar zijn met de andere EU - lidstaten. 

De multidimensionele benadering van armoede en sociale uitsluiting die aan de
basis ligt van het Belgische NAPincl, is ook bij de ontwikkeling van een set van indi-
catoren gehanteerd. Volgende dimensies werden onderscheiden : inkomen, arbeid,
huisvesting, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke integratie en participatie. Er
werd ook een inspanning gedaan om het juiste evenwicht te verzekeren tussen
monetaire en niet-monetaire indicatoren.
Voor elke dimensie werden verschillende cruciale sleutelindicatoren geïdentifi-
ceerd. Sleutelindicatoren moeten niet alleen geschikt zijn om snapshots te nemen,
ze moeten ook gebruikt kunnen worden om ontwikkelingen in de tijd op te volgen
(monitoring). Er werden een twintigtal sleutelindicatoren geselecteerd met inbegrip
van de zeven structurele indicatoren van de Europese Commissie met betrekking tot
sociale cohesie.
Aan de Europese structurele indicatoren zijn andere sleutelindicatoren toegevoegd
die ook andere domeinen bestrijken. Bovendien werden in bijkomende orde en ter
aanvulling van de sleutelindicatoren een aantal secundaire indicatoren ontwikkeld. 
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Voor sommige dimensies wordt er een ‘te ontwikkelen indicator’ voorgesteld. De
redenen hiervoor zijn divers. Soms konden niet tijdig cijfers worden geproduceerd
omwille van definitieproblemen (bvb. multidimensionele deprivatieindex), soms
waren geen geschikte en/of geharmoniseerde data beschikbaar.

België kent een sterk uitgebouwd systeem van sociale bescherming. Zonder de
sociale transfers in de sociale zekerheid en sociale bijstand zou nagenoeg 1 Belg op
2 (47%) overeenkomstig de Europese norm een laag inkomen en een armoederisico
hebben. Dankzij de pensioenen wordt dit teruggebracht tot 29 % en op basis van
andere sociale transfers tot 15 %. Laag inkomen betekent minder dan 60 % van de
mediaan. Dit betekent dat 15 % van de bevolking niet beschikt over een equivalent
netto-inkomen van 331.234 BEF op jaarbasis voor een alleenstaande. Wordt de grens
verlaagd tot 50 % van het equivalent inkomen (276.028 BEF) dan bedraagt het per-
centage mensen met een laag inkomen 10 %. Bij 40 % van de mediaan (220.822 BEF)
daalt het verder tot 6 %. Het aantal mensen dat langdurig (dit wil zeggen gemeten
over 3 verschillende jaren) met een laag inkomen moet blijven leven is 7,7 %. (5 %
bij 50 % van de mediaan en 3 % bij 40 % van de mediaan). We beschouwen dit per-
centage als het percentage monetaire armen. In het kader van het armoede- en
insluitingsbeleid wil België zijn aandacht vooral richten op die groepen.  
Werken met indicatoren is ook voor Europa een belangrijk punt. De Europese Raad
heeft in Stockholm immers beslist om op de Top van Brussel-Laken op het einde van
dit jaar een akkoord te bereiken rond gemeenschappelijk aanvaarde indicatoren
inzake sociale uitsluiting. België doet in het NAPincl alvast een voorzet om kwantita-
tieve en kwaltitatieve indicatoren uit te werken.

3.3. ACTIES
In het kader van het NAPincl hebben de regeringen concrete engagementen geno-
men, dit betekent dat de geformuleerde beleidsmaatregelen in uitvoering zijn of op
stapel staan. Dit NAPincl is geen losstaand document. Het NAPincl heeft dan ook
inhoudelijke linken met het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid, het Federaal Plan
Duurzame Ontwikkeling, de diverse regionale beleidsdocumenten (o.a. Vlaams
Armoedeplan, het Contrat d’Avenir pour la Wallonie,...),...

Opgehangen aan de inhoudstafel van Nice wordt in het NAPincl een overzicht gege-
ven van acties die de verschillende regeringen bovenop de bestaande inspanningen
in de komende periode zullen uitvoeren.
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3.4. MEER WERK EN SOCIALE BESCHERMING 
Een voldoende hoog inkomen is de beste dam tegen armoede en sociale uitsluiting.
Daarvoor zijn werk en een hoog niveau van sociale bescherming via sociale uitkerin-
gen de beste instrumenten. Er wordt een uitdrukkelijke link gelegd naar het NAP
Werkgelegenheid.
Het NAPincl bevat heel wat maatregelen om de tewerkstellingskansen van risico-
groepen te verbeteren, zoals de startbanen voor jongeren waardoor al meer dan
50.000 jongeren een baan hebben gevonden, het lenteprogramma voor bestaansmi-
nimum- en steungerechtigden waardoor de tewerkstelling bij die groep op 2 jaar tijd
al met 60 % is toegenomen maar waarvan sommige maatregelen nu pas op volle
snelheid komen, de specifieke opleidings- en inschakelingstrajecten van de regio’s,
waarbij men via een meer persoonlijke aanpak mensen helpt bij het vinden van een
job. Het plan bevat ook de engagementen van de deelregeringen inzake het schep-
pen van meer kinderopvangplaatsen.  
Werk wordt financieel aantrekkelijker gemaakt door o.a. de verlaging van de per-
soonlijke bijdrage voor de lage lonen, het tijdelijk behoud van verhoogde kinderbij-
slag indien men een job aanvaardt, de maatregelen inzake de aftrek van beroepskos-
ten in de fiscaliteit.

De federale regering is eveneens vanaf dit jaar gestart met het verhogen van de laag-
ste uitkeringen voor werklozen, voor de invalide werknemers, voor de oudste pen-
sioenen, de tegemoetkomingen aan gehandicapten, het bestaansminimum en de
steun. Voor die sociale maatregelen is dit jaar 2 miljard en volgend jaar 10 miljard
ingeschreven. Bovendien maakt België ook volop werk van de modernisering van de
bijstandsstelsels met de IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen) en de modernisering
van de bestaansminimumwet. 

3.5. MEER, BETERE EN BETAALBARE HUISVESTING
Op het vlak van huisvesting hebben lage inkomensgroepen 3 belangrijke proble-
men. Het aanbod aan kwalitatieve, betaalbare sociale huisvesting is ontoereikend.
Ze wonen in kwalitatief slechtere woningen en er is het probleem van betaalbaar-
heid omdat de prijzen op de private huurmarkt in verhouding bovenmatig stijgen.  

De Gewesten engageren zich dan ook om het sociaal woningpatrimonium uit te
breiden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Bovendien steunen alle Gewesten de
initiatieven als sociaal verhuurkantoren, die woningen op de private markt huren ,
opknappen en aan redelijke prijzen verhuren aan lage inkomensgroepen. De federa-
le regering wil vooral werken aan de correctere relatie prijs – kwaliteit op de private
huurmarkt en daarvoor de huurwet aanpassen. Ook de regio’s werken daaraan via
de invoering van huurtoelatingen die kwaliteitsgaranties voorzien alvorens men
woningen te huur mag aanbieden. Daarnaast wil de federale regering huurbemidde-
lingscommissies installeren, met de bedoeling huurconflicten zoveel mogelijk bui-
ten de rechtbank op te lossen.

602



HET BELGISCHE NATIONAAL ACTIEPLAN SOCIALE UITSLUITING, HET BEGIN VAN EEN NIEUW PROCES

3.6. BEPERKEN VAN DE KOSTEN VAN HET ZIEK ZIJN
Arm maakt ziek en ziek maakt arm. De vaststelling is dubbel : armoede vergroot het
risico op gezondheidsproblemen en gezondheidsproblemen – zeker wanneer die
zich chronisch voordoen of bij lage inkomensgroepen - doen het risico op armoede
aanzienlijk toenemen. Ondanks vele reeds genomen maatregelen, worden sommige
groepen nog steeds geconfronteerd met een te hoge gezondheidskost, waardoor zij
soms omwille van financiële redenen een beroep op zorg uitstellen.
De Federale overheid wil structureel voorzien in een algemene bescherming tegen
oplopende gezinsuitgaven voor gezondheidszorg. Vanaf 2001 wordt stapsgewijs een
systeem van plafonnering van deze uitgaven in functie van het gezinsinkomen inge-
voerd (maximale gezondheidsfactuur). Daarnaast bouwen de regio’s een fijnmazig
netwerk uit van (geïntegreerde) toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg, komen ze
tussen in de kosten, zorgen ze voor opvang van specifieke groepen (bv. daklozen).

3.7. DE ONDERWIJSKANSEN OPKRIKKEN
Onderwijs is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken, zeker in een ken-
nismaatschappij. Maar nog steeds is de drempel hoog. Kinderen waarvan de ouders
laagopgeleid zijn, krijgen minder kansen omdat er financiële drempels zijn, omdat
ze cultureel en sociaal minder gewapend zijn. De Gemeenschappen doen inspannin-
gen om de kostprijs naar beneden te halen door de studiebeurzen te verhogen en
toegankelijker te maken, maar ook door de tussenkomsten in werkingskosten van
de scholen te verhogen bv. voor zwemmen en de aanschaf van boeken. Elke
gemeenschap ondersteunt ook specifieke scholen met veel kinderen uit lage inko-
mensgroepen. 

De overgang van school naar arbeidsmarkt vormt zeker een probleem in het tech-
nisch en beroepsonderwijs. Alle gemeenschappen nemen daarom maatregelen om
de drop-out tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het technisch onderwijs beter
afgestemd is op de arbeidsmarkt, via de aanpassing van het systeem alternerend
leren en werken, via de verhoging van de uitrustingsfondsen voor de scholen en via
het opzetten van regionale technologische centra in samenwerking met de diensten
voor arbeidsbemiddeling. Ook worden de inspanningen inzake vorming opgevoerd
voor die jongeren die de school verlaten zonder diploma. 

4. OPVOLGING

Met de publicatie van dit eerste NAPincl is het werk niet af.
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Het NAPincl is een eerste stap in een proces van beleidsopbouw die armoede en
sociale uitsluiting moeten tegengaan. Zowel op Europees als op Belgisch vlak. De
mate waarin de opvolging wordt opgebouwd is dus een kritische succesfactor om
tot een efficiënt en effectief beleid van sociale insluiting te komen.

Tijdens het Belgisch voorzitterschap zal aandacht gaan naar uitwisseling van de
inspanningen die in de diverse lidstaten worden geleverd. Op 17 oktober werd een
eerste samenvattend rapport van en door de Europese Commissie voorgesteld met
de bijdragen van alle lidstaten. Uitwisseling en verdieping rond gezamenlijke doel-
stellingen en indicatoren is een belangrijke leidraad van de sociale agenda.

Op Belgisch niveau wordt de opvolging voorzien binnen de Interministeriële Confe-
rentie Sociale Integratie en Sociale Economie. Om garanties in te bouwen voor een
inclusieve uitwerking van een insluitingsbeleid, zal een administratieve onderbouw
via interdepartementaal overleg binnen de verschillende Administraties uitgebouwd
worden.

De uitvoering van de acties, de opvolging en evaluatie zullen gebeuren in dialoog
met alle stakeholders waarbij de doelgroep zelf een prominente plaats inneemt. In
het eerste NAPincl zorgde tijdsdruk ervoor dat de relatie eerder beperkt bleef tot
communicatie; een echte dialoog wordt in de opvolging, evaluatie en opmaak op
gang getrokken. Structureel is de betrokkenheid o.a. verzekerd in de werking van
het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid & sociale uitslui-
ting. De betrokkenheid slaat ook op de dialoog rond indicatoren. Dat zijn immers
niet alleen technische referentiepunten. Belangrijk is dat er een draagvlak is bij alle
betrokkenen.

Jaarlijks en dus een eerste keer in mei 2002 komt er een opvolgingsrapport dat de
voortgang van de uitvoering opmeet en aanbevelingen formuleert voor de verdere
aanpak. Een tweede NAPincl moet binnengeleverd worden tegen 1 juni 2003.

5. UITLEIDING

Het NAPincl is een uitdaging gebleken, zowel naar het proces als naar het product. 

Het Belgische NAPincl steunt op de bijdrage door de federale regering en de gefede-
raliseerde entiteiten. Er is niet vertrokken van een gezamenlijke denkoefening. Het
kader is uiteraard gedeeld, maar de bijdragen zijn afzonderlijk tot stand gekomen.
Het Belgische NAPincl is dus een integratie-oefening van bestaande, politiek gedra-
gen teksten binnen een gezamenlijke inhoudstafel. De federale staatsstructuur en de
gedeelde bevoegdheden op verschillende beleidsterreinen (bv arbeid, gezond-
heid,...) is nu eenmaal het kader. Naar de toekomst toe wordt werk gemaakt van een
betere coördinatie en betrokkenheid van alle beleidsniveaus binnen ieders verant-
woordelijkheden. Zo staat het trouwens in de preambule van het NAPincl vermeld.
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De opmaak van het eerste NAPincl heeft er trouwens reeds toe geleid dat binnen de
deelregeringen overleg is tot stand gekomen over het beleid tegen sociale uitslui-
ting, dat de neuzen in dezelfde richting zijn gezet.

De betrokkenheid van stakeholders als sociale partners of de armen of verenigingen
waar armen het woord nemen is ook een werkpunt. Er zijn vooral structurele con-
tacten (bv via de Begeleidingscommissie binnen het Steunpunt). Alleen legt het
NAPincl zelf meer kwalitatieve normen op en omschrijft het dit als communicatie,
eerder dan als dialoog.

Ten slotte is er nog het punt van de indicatoren. Het in het analysegedeelte opgeno-
men cijfermateriaal, vormt een eerste aanzet. Het NAPIncl zal door België gebruikt
worden als een sleutelinstrument voor een oefening van ‘statistical capacity buil-
ding’. Tegen het NAPincl 2003 moet het derhalve mogelijk zijn betere en/of nieuwe
indicatoren te ontwikkelen voor de verschillende domeinen, zeker waar die van-
daag niet voldoende gedekt zijn. 

De ambitie van het voorzitterschap i.v.m. de indicatoren voor sociale insluiting
bestaat erin het mandaat uit te voeren dat het in Stockholm kreeg om tegen decem-
ber - op de top van Laken - een geheel van gemeenschappelijk overeengekomen
sleutelindicatoren over sociale insluiting (sleutelindicatoren en secundaire indicato-
ren) voor te stellen.

Deze indicatoren laten de lidstaten toe op geharmoniseerde wijze te rapporteren
over hun eigen NAPincl en tegelijk nuttige opvolgingsinstrumenten voor te leggen
aan de Commissie.

__________
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DE GLOBALE RICHTSNOEREN VOOR HET
(ECONOMISCH ?) BELEID :
EEN INSTITUTIONELE OMMEKEER, WELKE
WEZENLIJKE WIJZIGINGEN ?

DOOR ANNE DUFRESNE
Observatoire Social Européen

1. INLEIDING

De coördinatie van de economische beleidslijnen is voorzien in het Verdrag van
Maastricht en wordt geleidelijk uitgevoerd. Momenteel zijn de verschillende
bestanddelen ervan niet erg coherent, wat ze ondoorzichtig maakt, niet alleen voor
de burgers maar ook voor de politici die niet rechtstreeks bij dit dossier betrokken
zijn.  We zullen hier trachten een stand van zaken van deze complexe ontwikkelin-
gen op te maken.

De globale richtsnoeren voor het “economisch” beleid (GREB) die ieder jaar door de
Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) (1) worden aangenomen, worden
steeds belangrijker op basis van nieuw ingevoerde regels.  Sedert de Raad van Euro-
pa van Lissabon in maart 2000, bestaat het nieuwe politieke beleidsplan erin de
andere formaties van de Raad (Sociale zaken, Binnenlandse markt, Onderwijs,
Milieu) te integreren bij de uitwerking van de GREB, om aldus het sociaal en econo-
misch belang aan elkaar te koppelen.  Een jaar later, op de top van Göteborg op
15 juni 2001, werd voor de laatste GREB zelfs bepaald dat ze voortaan “het bepa-
lingskader van de globale politieke doelstellingen” (en niet louter van economische
beleidslijnen) moesten uitmaken.

Eerst zullen we het institutioneel kader schetsen door het onderzoek van de “gede-
tailleerde doelstellingen” van de twee coördinatieprocessen inzake “werkgelegen-
heid” en “sociale bescherming”, vooraleer ons te wijden aan het “algemeen kader”
van de coördinatie van de economische beleidslijnen.  Vervolgens zal de analyse van
de nieuwe GREB, zowel vanuit procedureel als substantieel standpunt, ons tot ver-
schillende vragen brengen : is de recente wijziging van de procedure die bijdraagt
tot hun uitwerking werkelijk democratisch, communautair ?  Maakt zij een betere
integratie mogelijk van de sociale aspecten, of blijft ze een monopolie van de Raad 

(1) De Raad Ecofin groepeert de ministers van Economische Zaken en van Financiën van de Vijftien.
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Ecofin ?  Wat de inhoud betreft, welke ontwikkeling kennen de globale richtsnoe-
ren in verband met de sociale aspecten en meer in het bijzonder in de aanbevelin-
gen aan België ?  In ons antwoord zullen we trachten het komende beleidsplan uit-
een te zetten dat de coördinatie van deze verschillende beleidslijnen beoogt. 

2. DE “GEDETAILLEERDE DOELSTELLINGEN” VAN DE COÖRDINATIEPROCESSEN
INZAKE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE BESCHERMING

Om de eerder aangehaalde “vernieuwing” van Lissabon beter te situeren, is het
belangrijk te wijzen op huidige parallel lopende ontwikkelingen, waarbij de comités
en formaties van de Raad worden ingezet die onlangs bij de GREB (2)  werden
betrokken : het coördinatieproces inzake de sociale bescherming en het Europees
pact voor de werkgelegenheid.  Inderdaad, indien de GREB reeds gewettigd zijn
door het historisch proces van de constructie van Europa rond het economische,
bekroond door de invoering van de euro, bevinden deze twee coördinaties op het
gebied van de sociale beleidslijnen (3) zich nog in het beginstadium. 

2.1. HET BELEID VOOR DE SOCIALE BESCHERMING
Dit coördinatieproces is zeer recent.  Amper twee jaar geleden, na een lange perio-
de van inertie, heeft de sociale bescherming haar intrede gedaan in het Europees
toneel (De la Porte en Pochet, 2000). De Commissie heeft in juli 1999 een medede-
ling uitgebracht onder de titel “Een gemeenschappelijke strategie voor de moderni-
sering van de sociale bescherming”, waarvan de Raad van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid van 29 november 1999 de grote lijnen heeft aangenomen. Er werd dan
een procedure aangenomen voor bepaalde materies van de sociale bescherming
zoals de pensioenen, de maatschappelijke integratie, de gezondheidszorg en
de werkloosheidsvallen. Sinds januari 2000 werd een groep op hoog niveau geïn-
stalleerd bestaande uit twee vertegenwoordigers per Lidstaat die sedertdien elke
maand heeft vergaderd. 

Ten slotte heeft de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 op het hoogste
niveau de elementen van dit beleidsplan bevestigd.  Wat de sociale uitsluiting
betreft, bepaalden de besluiten van Lissabon dat het Comité voor sociale bescher-
ming (CSB) (opvolger van de groep op hoog niveau) passende doelstellingen moest
vastleggen vermits de beleidslijnen op dit gebied gestoeld zijn op de open coördina-
tiemethode (OCM).  De Lidstaten ontwikkelen nationale actieplannen voor de perio-
de 2001-2003.  Inzake de pensioenen werd gepreciseerd dat het Comité een
progress report moest voorbereiden, rekening houdend met het werk dat verricht

(2) We zullen ons hier beperken tot de Raad van Werkgelegenheid en sociale beleidslijnen en de
Comités van Werkgelegenheid en Sociale bescherming.  Iedere formatie van de Raad die onlangs
werd samengevoegd en hun respectief comité zouden het voorwerp van een volledige studie kun-
nen uitmaken.
(3) Aangaande de open coördinatiemethode vastgelegd op de Top van Lissabon, zie De la Porte en
Pochet (2001).
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werd door het Comité voor economische politiek (CEP).  Reeds nu stellen we een
zekere spanning vast tussen de actoren van beide sferen, de economische en socia-
le, in het bijzonder aangaande de kwestie pensioenen.  Inderdaad, het CSB bena-
drukt het belang van de maatschappelijke houdbaarheid terwijl het CEP zich uitslui-
tend concentreert op de financiële houdbaarheid (De la Porte, 2001).

Meer in het algemeen bepaalt de Europese sociale agenda van Nice het kader en de
richting van het toekomstig sociaal beleid. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op de
bevordering van de kwaliteit op alle gebieden waardoor “effectieve sociale bescher-
ming” en “kwaliteitswerkgelegenheid” onder één koepel gebracht worden.  

Op het gebied van werkgelegenheid werd reeds een coördinatie tot stand gebracht.

2.2. HET WERKGELEGENHEIDSBELEID
Na de onderhandeling van het verdrag van Amsterdam (juni 1997), hadden de Lid-
staten van de Europese Gemeenschap zich ertoe verbonden hun werkgelegenheids-
beleid beter op elkaar af te stemmen (voor een gedetailleerde analyse, zie Goetschy
en Pochet, 1997).  Zo werd op de buitengewone Europese Raad van Luxemburg
(november 1997) een gecoördineerd beleid voor de werkgelegenheid vastgelegd,
gebaseerd op gedeelde doelstellingen (de richtsnoeren) gekoppeld aan een multila-
terale toezichtprocedure.

De richtsnoeren (4) bestaan uit vier pijlers : inzetbaarheid, ondernemingsgeest, aan-
passingsvermogen en gelijke kansen (5).  Gebonden door deze gemeenschappelijke
verbintenissen heeft elke Lidstaat in 1998 een eerste Nationaal Actieplan Werkgele-
genheid (NAP Werkgelegenheid) moeten uitwerken, waarbij de richtsnoeren wer-
den omgezet in nationale maatregelen, verbonden aan welbepaalde, vaak meerjarige
doelstellingen.  Niettemin blijven de vastgelegde prioriteiten in voldoende ruime en
weinig bindende termen geformuleerd om alle categorieën van nationale beleidslij-
nen, die sterk verschillen, te integreren.

De actieplannen sluiten aan bij een institutionele procedure met nauwgezette opvol-
ging door de Topontmoetingen van Cardiff (juni 1998) en van Wenen (december
1998) en werden opgenomen in het Werkgelegenheidspact afgesloten in Keulen in
juni 1999. Dit pact dat het zogenaamde “proces van Keulen” heeft op gang
gebracht, kan beschouwd worden als het derde bestanddeel van het werkgelegen-
heidsplan dat de afgelopen jaren werd uitgewerkt.  Het stemt overeen met de

(4) Het betreft hier wel de gestelde thema’s en niet de bewoordingen van ieder richtsnoer in het bij-
zonder.  Deze nota heeft niet tot doel de procedure, de inhoud en de snelle ontwikkeling van het
hoofdstuk Werkgelegenheid van het verdrag in detail te beschrijven.  Voor nadere details, zie Goet-
schy (1998) voor een doortastende analyse van het proces;  Pochet (1999) voor de verbanden tussen
het werkgelegenheidsbeleid en EMU en Pochet en Goetschy (2000) voor het effect van de richtsnoe-
ren in België.
(5) Ontwerprichtsnoeren voor werkgelegenheidsbeleid van de Lidstaten in 1998, COM (97) 497, 1
oktober 1997.
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macro-economische dialoog die de economische zuil van het Europese werkgele-
genheidsbeleid versterkt.  Het pact voert sedert november 1999 een nieuwe samen-
spraak in tussen de begrotingsinstanties, die verantwoordelijk zijn voor de opbouw
van de lonen en het monetair beleid.  Bij het eerste contact heeft de zittende Voor-
zitter van de Raad verklaard te hopen dat de dialoog zou leiden tot “een bewustwor-
ding van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de deelnemers in het
beheer van de macro-economische parameters”.

Een ander proces inzake de structurele hervormingen werd in mei 1998 in Cardiff
in gang gezet.  De Europese Raad heeft toen gunstig gereageerd op de verbintenis
van de Raad Ecofin om bij te dragen tot het versterken en versnellen van de econo-
mische hervormingen die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van de
EMU en van de binnenlandse markt.  Het betreft hier de markten van goederen, van
diensten en van kapitalen.  Door dit proces bereiden de Lidstaten en de Commissie
de verslagen voor over de werking van de markten, verslagen die met name als basis
dienen voor de bepaling van de GREB.

2.3. WELK EVENWICHTSHERSTEL ?
In de uiteenzettingen van de laatste Topontmoetingen (6), is het interessant het
“theoretisch” verband vast te stellen dat geschapen wordt tussen deze verschillende
coördineringsprocessen van de economische beleidslijnen en van de werkgelegen-
heid.  Uit de besluiten van Lissabon blijkt dat “de GREB en de processen van
Luxemburg, Cardiff en Keulen de nodige instrumenten bieden, mits zij vereen-
voudigd en beter gecoördineerd worden” (7).   Evenzo werd er in Stockholm aan-
gestipt dat, “buiten de macro-economische uitdagingen, de GREB de synergie [tus-
sen deze drie processen], moet verstevigen”.

Het Comité voor Werkgelegenheid verduidelijkt in zijn bijdrage wat “beter gecoör-
dineerd” of “synergie” precies betekent, wijzend op de moeilijkheden om het even-
wicht te herstellen. “De GREB zouden een kader moeten ontwikkelen dat de toepas-
sing ondersteunt en vervolledigt van de gedetailleerde doelstellingen in verband met
de werkgelegenheid (Luxemburg, Europees Werkgelegenheidspact, volledige werk-
gelegenheid van Lissabon) en de sociale bescherming (plannen inzake armoede en
sociale uitsluiting, betaalbaarheid van de pensioenen)”.  Beter gezegd, de GREB zou-
den in hun aanbeveling over de arbeidsmarkt “de aanbevelingen  van de NAP Werk-
gelegenheid moeten weerspiegelen en ermee verenigbaar moeten zijn door zich te
richten op meer strategische elementen, met name de fiscale en budgettaire aspec-
ten”(8).  Op dezelfde manier verklaart het Comité voor sociale bescherming inzake

(6) De Europese commissaris Mevrouw Diamantopoulou heeft een belangrijke verklaring afgelegd
over het bestaan van een gelijkzijdige driehoek die de economie, de werkgelegenheid en het sociaal
belang omvat, in de geest van de Raad van Lissabon en de mededeling van juni 2000 en erkend door
de sociale agenda van Nice.
(7) Conclusies van het Voorzitterschap, Raad van Europa van Lissabon, 23 en 24 maart 2000
(8) Op de Raad Sociale zaken van 8 mei 2000 daarentegen, vroegen heel wat delegaties zich af of het
wel een goed idee was om specifieke aanbevelingen te geven inzake de arbeidsmarkt in het kader
van de GREB.
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de betaalbaarheid van de pensioenen dat deze voornamelijk afhangt van het fiscaal
en budgettair beleid. Bijvoorbeeld, “het is door de vermindering van de overheids-
schuld en de betalingen van intresten dat men fondsen zal vrijmaken die besteed
kunnen worden om de noden van bejaarde personen te lenigen”

Deze toelichtingen van de twee Comités voor Werkgelegenheid en Sociale bescher-
ming maken een beter begrip mogelijk van hoezeer de “sociale aspecten” uiteinde-
lijk slechts beschouwd worden in het licht van de overheidsfinanciën, en niet als op
zichzelf bestaande objectieven. 

De toegepaste methode in de beide aangehaalde domeinen (economisch beleid,
tewerkstelling) kan als volgt geschematiseerd worden :

Economisch beleid Werkgelegenheid

Europese raad Onderzoekt de resultaten van de Onderzoekt de resultaten van de
genomen beslissingen en het genomen beslissingen en het naleven
naleven van de verbintenissen van de verbintenissen

Raad van Ministers Raad Ecofin Raad Ecofin en Raad « Sociale zaken »

Werkgroep Comité voor het economisch beleid Comité voor werkgelegenheid

Algemeen kader dat de te Stabiliteits- en groeipact Resolutie over de groei en de
verwezenlijken objectieven werkgelegenheid
bepaalt

Objectieve criteria voor de Convergentienormen Vergelijkend onderzoek
analyse van de toestanden (benchmarking)

Verwezenlijking van de objectieven Globale richtsnoeren voor het Richtsnoeren
economisch beleid (GREB)

Bron : Tijdschrift van de Gemeenschappelijke markt en van de Europese unie, nr 413, december 1997.

3. HET COORDINATIEKADER VAN DE ECONOMISCHE BELEIDSLIJNEN EN DE NIEUWE
GREB

De hierboven aangehaalde beleidslijnen, genaamd “initiatieven op het gebied van
structurele hervormingen” door de actoren van de economische sfeer, vormen
slechts een van de elementen in de coördinatiestrategie van de economische
beleidslijnen.  Deze omvat eveneens de bestanddelen die nodig zijn voor een bud-
gettaire coördinatie : de regelmatige vergaderingen van de Raad Ecofin en de Euro-
groep waarvan het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de GREB het voornaamste
werktuigen zijn.
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3.1. INLEIDING : HISTORIEK VAN DE COÖRDINATIE
De Economische en Monetaire Unie (EMU) is ontstaan op basis van de regels en
convergentiecriteria bepaald in Maastricht.  Voor de twaalf landen die de euro geïnt-
roduceerd hebben, wordt het niveau van de inflatie vastgelegd in gemiddelde waar-
den en moet tot door de ECB (9) onder de 2 % gehouden worden.  Wat het begro-
tingsevenwicht en de overheidsschuld betreft, worden de voorwaarden voortaan,
na de naleving van de convergentiecriteria, bepaald door het Stabiliteits- en groei-
pact (10). Ieder jaar moeten de Lidstaten een stabiliteitsprogramma voorleggen dat
hun begrotingsobjectieven op middellange termijn kenbaar maakt evenals de ver-
wachte evoluties van de ratio’s van de deficits en van de schuldenlast.

De bovengrens voor wat de overheidsschuld betreft ligt steeds op 60% van het BBP.
Inzake het begrotingsevenwicht, zijn de voorwaarden aanzienlijk verstrengd. Indien
het maximaal toegestane tekort steeds –3% van het BBP bedraagt, wordt er gestipu-
leerd dat het voortaan wenselijk is op middellange termijn te komen tot “een begro-
ting die haast in evenwicht is of zelfs een licht overschot vertoont”.  De aangehaalde
reden is de volgende : over voldoende middelen te beschikken om de economie te
kunnen stimuleren ingeval van een zwakke conjunctuur, zonder het risico te lopen
de –3% grens te bereiken.  De Europese gemeenschap (EG) stelt voor het begro-
tingsevenwicht op zich geen enkel objectief, maar het is de bedoeling voldoende
middelen ter beschikking te krijgen om later een economische stimulering in een
recessieperiode mogelijk te maken.

De formele stap inzake de economische en politieke coördinatie wordt uiteengezet
in artikel 99 (ex-artikel 103) van het EG-verdrag : “De Lidstaten beschouwen hun
economisch beleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang en coördi-
neren het in het kader van de  Raad” (11).   Wat de anticonjuncturele politiek van de
verschillende landenbetreft, bestaat er in feite slechts een ondergrens (de –3% van
het BBP), gekoppeld aan financiële sanctiemogelijkheden indien het geen uitzonder-
lijke daling van het BBP betreft (12).  Op gebied van het begrotingsoverschot, moet
ernaar gestreefd worden de nodige financiële reserve zo snel mogelijk op te bou-
wen als de economische toestand het toelaat.  In dat opzicht bestaat er geen en-
kele norm noch enige vooraf bepaalde sanctie, niet in het verdrag en ook

(9)  Voor de Lidstaten die nog niet overgegaan zijn naar de derde fase, blijven de convergentiecriteria
in hoofdzaak nog steeds van kracht.
(10) Formeel bestaat dit Pact uit een door de Europese raad in juni 1997 in Amsterdam aangenomen
resolutie en twee verordeningen,een  over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het
toezicht op en de coördinatie van  het economisch beleid (1466/97) en over de bespoediging en ver-
duidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten (1467/97).
(11) Een ander artikel van het verdrag bepaalt ook dat de Lidstaten hun economisch beleid voeren
“teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap en van het
geheel van de globale richtsnoeren” (artikel  98).
(12) Het vereiste deposito dat aan de EU wordt gestort zal begrensd blijven tot 0,5% van het BBP.
Het zal echter in een boete worden omgezet indien het land dat de norm niet naleeft er niet in slaagt
binnen een termijn van twee jaar de gang van zaken bij te sturen.
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niet in het Pact.  De gewenste evolutie voor de komende jaren wordt conform de
GREB geformuleerd.  Zonder dwingende, formeel uitgedrukte regel vormen ze toch
een belangrijk drukkingsmiddel op het gebied van de economische politiek.

3.2. HET MECHANISME VAN DE PROCEDURES VOOR DE GOEDKEURING VAN DE 
NIEUWE GREB
De GREB zijn de hoeksteen van de coördinatie van de economische beleidslijnen.
Zij evalueren de vooruitgang en geven aanbevelingen over de richting die het
macro-economisch beleid en de structurele hervormingen in Europa moeten volgen.
Het is interessant de procedure van de GREB uitvoerig te beschrijven, daar zij zeer
leerrijk is voor wat de verdeling van de machten onder de verschillende actoren
betreft. Het betreft een jaarlijkse procedure (zie schema hieronder).  Tussen 1994
(begin van de tweede fase van de EMU) en 2000, heeft de Raad, beslissend op aan-
beveling van de Commissie, ieder jaar deze globale richtsnoeren aangenomen vol-
gens de volgende procedure (grijs gedeelte in het schema) : een eerste tekst wordt
voorgesteld door de Commissie (februari/maart) en dan gewijzigd door de Raad
Ecofin (mei).  Vervolgens wordt hij voorgelegd aan de Europese raad (juni) om dan
definitief te worden goedgekeurd door dezelfde Raad Ecofin (juli) die daarna het
Parlement erover moet inlichten.

613

DE PROCEDURE VOOR DE GLOBALE RICHTSNOEREN
Voor en na Lissabon (maart 2000)

COMITE
Werkgele-
genheid
&
COMITE
Sociale
bescherming

Advies

Advies

Advies

Conclusies

Bijdragen

COMMISSIE

COMMISSIE

Aanbevelingen

DEFINITIEF DOCUMENT
Aanbevelingen bij GREB

Implementatie
Actieplannen

Informatie

Conclusies

Voorstel GREB

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September

RAADSFORMATIES
De innovaties
van Lissabon

RAAD
ECOFIN

RAAD
ECOFINVoorbereidende Nota

op oriënteringsdebat

Prioriteiten
van de

Europese
Raad

Paper on the
Key issues

EUROPESE
RAAD
Lente

Andere
Raads-

formaties

COMITE
Economisch
Beleid
&
Monetair en
Financieel
COMITE

EUROPESE
RAAD

Europees
PARLEMENT

Voor Lissabon



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2001

3.2.1. De vernieuwingen van Lissabon
In maart 2000 heeft de buitengewone Europese raad van Lissabon (13) het centrale
karakter bekrachtigd van de GREB en de open coördinatiemethode, die reeds aan-
wezig was in het proces van Luxemburg.  De uitwerking van de globale richtsnoe-
ren is dan gepaard gegaan met twee vernieuwingen. Enerzijds houdt de Europese
Raad voortaan in de lente een bijkomende jaarlijkse vergadering gewijd aan de eco-
nomische en sociale zaken.  Anderzijds wordt de Raad Ecofin verondersteld reke-
ning te houden met de bijdragen van andere formaties van de Raad (Sociale Zaken,
Milieu, Onderwijs, Interne markt).  Deze twee veranderingen (op het schema van
een onderschrift voorzien) wijzigen de procedure op de volgende manier.

De formaties van de Raad die voortaan bij het proces betrokken worden, worden
verzocht hun werkzaamheden uit te voeren met in gedachten de formulering van de
GREB voor het volgende jaar en hun bijdragen ten laatste tegen eind januari binnen
te leveren. Na inzage van deze bijdragen (14) bereidt de Commissie het richtingaan-
gevende debat voor dat plaatsvindt bij de zitting van de Raad Ecofin (februari) voor-
afgaand aan de vergadering in de lente van de Europese raad. De Raad Ecofin stelt
dan een document op dat de kernpunten uiteenzet die rechtstreeks verband houden
met de globale richtsnoeren, en waarop de Europese Raad in de lente (maart) ver-
zocht wordt zich toe te spitsen. Het samenvattend jaarverslag dat de Commissie
voorlegt vormt de werkbasis van deze vergadering die rekening houdt met de bijdra-
gen van de verschillende formaties van de Raad.

Dan vallen we ongeveer terug op de procedure van vóór Lissabon. Alles blijft iden-
tiek (aan de procedure in het grijs in het schema), behalve dat de Raad Ecofin uit-
spraak doet wat de prioriteiten betreft zoals ze worden vastgelegd door de Europese
raad tijdens zijn vergadering in de lente en de eventuele opmerkingen geformuleerd
door de andere formaties van de Raad in verband met de aanbeveling.   

Het is uiteindelijk steeds de Raad Ecofin die de GREB aanneemt zoals het verdrag
het bepaalt.  De overige formaties van de Raad zijn dan verantwoordelijk voor de
tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren in hun respectieve domeinen.  Ze worden
dus uitvoerder van maatregelen die ze zelf niet rechtstreeks mee hebben beslist.

De idee van deze nieuwe procedure is dus de Europese Raad meer invloed te geven.
Hij zou voortaan het volledige proces moeten overkoepelen en voor evenwicht
moeten zorgen tussen de verschillende formaties om het kader te bepalen van de
ministers van Economie en Financiën die “een eenzijdige, d.w.z. neoliberale versie

(13) De Raad van Lissabon is ook te beschouwen in het licht van het verslag van de Raad over  “De
coördinatie van de economische politiek”, goedgekeurd door de Europese Raad van Helsinki.
(14) Men zal onder andere rekening houden met de stabiliteits- en convergentieprogramma’s, met
het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid en de opvolgingsverslagen van Cardiff evenals met
de eigen evaluatie van de tenuitvoerlegging van de GREB.
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van het sociaal belang geven” (Pochet, 2000). Toch kan men zijn twijfels hebben bij
de echte doeltreffendheid van dit evenwichtsherstel op basis van deze nieuwe pro-
cedure.  Inderdaad, opdat de Top in de lente (zoals Stockholm in maart 2001) zijn
nieuwe taak zou kunnen volbrengen, m.a.w. een bepalende sturende kracht uitoefe-
nen, zouden “de ministers van Financiën zich niet steeds in de wandelgangen van
de Europese Raden mogen bevinden om er hun eindverklaringen in hun voordeel te
doen wijzigen” (15).  

Anderzijds begaan de stappen vooruit en achteruit van de nieuwe buitengewone
Europese Raad precies dezelfde vergissingen als de oorspronkelijke procedure.  In
de huidige stand van zaken wordt het monopolie van de Raad Ecofin voortgezet en
komt hij in twee beslissende fases van de procedure tussenbeide.  De filter Commis-
sie/Raad Ecofin die in de nieuwe procedure ontdubbeld wordt, maakt het mogelijk
de opstelling van de documenten verder te controleren vanaf het D-G Economische
en Financiële Zaken tot de latere amendementen. Wanneer men het schema bekijkt,
stelt men vast dat de Raad Ecofin centraal staat in het hele proces en dus de moge-
lijkheid heeft iedere bijdrage te herinterpreteren.  Wat denken de andere commu-
nautaire instellingen daarover ?

3.2.2. Institutionele commentaren en kritieken
Het Europees Parlement (EP), de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB), de
Comités voor werkgelegenheid en sociale bescherming, evenals de ESC dringen aan
op meer coördinatie en tevens een meer democratische en communautaire proce-
dure.

Een echte en evenwichtige coördinatie ?
Sedert 1997 (16) wijst het EP in een van haar resoluties erop dat “de aanbeveling
van de Commissie eerder individuele aanbevelingen aan de lidstaten omvat en
niet zozeer is gericht op een daadwerkelijke coördinatie van het economisch
beleid op basis van de gemeenschappelijke doelstellingen”.  Als baanbreker eist het
EP reeds “een echte coördinatie, waarbij de richtsnoeren op het gebied van econo-
mie en werkgelegenheid met elkaar verbonden worden”, en dat “om er een hoog
werkgelegenheidsniveau mee te bereiken”. In 2000, nog steeds in dezelfde logica,
verwacht het EP dat “de tenuitvoerlegging van de nieuwe strategie tevens werkge-
legenheids- en sociale beleidsinitiatieven zal versterken en op gelijke voet met eco-
nomische beleidsinstrumenten zal plaatsen” (17).

(15) “Faut-il brûler Ecofin  ?”, Notabene, nr 122, Observatoire Social Européen.
(16) Proces-verbaal van 29/05/97 –A4 – 0184/97.
(17) Zie EP 285.501.  Resolutie van het Europees Parlement over de aanbeveling van de Commissie
inzake de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lidstaten en van de Gemeenschap
(opgesteld overeenkomstig artikel 99, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap).
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Op dezelfde manier verklaart de bijdrage van de Raad voor Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid (WSB) dat alle afvaardigingen de noodzaak bevestigd hebben om de
samenhang te verzekeren tussen de GREB en de besluiten van de buitengewone
Raden (van Lissabon, in dit geval) en van oordeel waren dat “de GREB 2000 aan
deze doelstelling tegemoet kwamen” (18).  Zij hebben op een positieve manier erva-
ren dat “er voor de eerste maal de mogelijkheid bestond om een algemene strategie
te bepalen voor het economisch en het sociaal beleid”.  Bovendien was een grote
meerderheid van de Lidstaten de mening toegedaan dat de inbreng van de Raad
WSB bij de uitwerking van de richtsnoeren in de komende jaren nog moest opge-
voerd worden en vooral voorafgaandelijk moet worden verwezenlijkt.

Meer democratische en meer communautaire GREB
Volgens José Maria Gil-Robles, lid van de Populaire Europese Partij (PEP) van de
Commissie Institutionele Aangelegenheden, “is de procedure van besluitvorming
in het kader van de EMU weinig communautair en helemaal niet democratisch”
(19).  Inderdaad, de Commissie doet geen voorstellen maar gewone aanbevelingen,
waarmee de Raad Ecofin rekening kan houden of die hij naast zich kan leggen (20).
Het Parlement van zijn kant wordt niet geraadpleegd maar eenvoudig achteraf inge-
licht na de besluitvorming.  Volgens het parlementslid “wordt het dus noodzakelijk
de rol van de Commissie te verstevigen en het EP de mogelijkheid te bieden zijn bij-
drage te leveren inzake de samenhang tussen de globale richtsnoeren voor het eco-
nomisch beleid, financiën en werkgelegenheid” (21).  
Ook Christa Randzio-Plath, lid van de Partij van Europese Socialisten (PES) en Voor-
zitster van de Economische en Monetaire Commissie van het EP, doet een voorstel
om deze democratisering van de policy mix te verzekeren : “Voor iedere Top in de
lente zouden jaarlijkse ontmoetingen op topniveau kunnen gehouden worden
waar NGO’s, civiele samenleving, vakbonden en werkgevers, evenals de drie com-
munautaire instellingen : Commissie, Raad en EP aan deelnemen” (Randzio-
Plath, 2001).  Ook Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) hoopte, van

(18) 2259ste zitting van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid , Brussel, 8 mei 2000.
(19) Gil-Robles José Maria, “Comment gouverner l’Union monétaire et la monnaie unique”, 2000.
(20) Om deze reden vraagt het EP het artikel 99§2 van het EG verdrag te wijzigen opdat over de
GREB zou kunnen gedebatteerd worden en ze vastgelegd zouden worden op voorstel van de Com-
missie.
(21) Het parlementslid stelt een procedure voor in verband met de opstelling van de globale richt-
snoeren voor het  economisch beleid van de Lidstaten.  Naar zijn mening zouden deze moeten begin-
nen met een voorstel van de Commissie, dat doorgestuurd wordt naar het Europees parlement en
naar de Raad.  In een eerste fase (bijvoorbeeld 5 jaar), zou het Parlement overeenkomstig de overleg-
procedure tussenkomen en zou het, na de beslissing van de Europese Raad over de globale richtsnoe-
ren voor het economisch beleid, ingelicht worden door de Voorzitter van de Raad en, desgevallend,
een tweede resolutie aannemen over de aangenomen richtsnoeren.  In een tweede fase zou de tekst
die aan de Europese Raad wordt voorgelegd door het Parlement en de Raad, in medebeslissing, moe-
ten worden opgesteld.  Gelijkaardige procedures moeten ingesteld worden voor de beslissingen aan-
gaande het multilateraal toezicht, de buitensporige tekorten en beleidslijnen inzake werkgelegen-
heid, de procedures voor wederzijdse bijstand en desgevallend de beoordeling van de convergentie-
programma’s.
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zodra het proces van het Europees pact voor de werkgelegenheid van start ging,
“ten zeerste nauwer betrokken te worden bij de uitwerking en de tenuitvoerlegging
van de GREB”.

3.3. DE EVOLUTIE VAN DE INHOUD VAN DE GREB
Hebben de structurele wijzigingen van de hierboven aangehaalde procedure, alhoe-
wel deze hevig wordt bekritiseerd, werkelijk de essentie van de GREB beïnvloed ?
Heeft de Raad Ecofin voordeel kunnen halen uit de bijdragen van de andere forma-
ties van de Raad ?

Om op deze vragen te antwoorden, zullen we de GREB van 1999 (datum waarop de
nieuwe procedure nog niet kon worden toegepast) vergelijken met deze van 2000-
2001 (eerste jaren van mogelijk evenwichtsherstel) door ze in perspectief te plaat-
sen vanaf 1998.  Dit ingewikkeld embryonaal proces maakt het ons nog niet moge-
lijk tendensen en scenario’s te schetsen.
We zullen de GREB opdelen overeenkomstig hun structuur.  Een eerste gedeelte is
gewijd aan de algemeen vooropgestelde objectieven die op communautair vlak
moeten bereikt worden.  Op de tweede plaats zullen we ons toespitsen op het deel
van de GREB betreffende de “overheidsfinanciën” en, minder doorgedreven, op
deze van de “Arbeidsmarkt” (over de vermindering van de sociale lasten).  Inder-
daad, wanneer we de sociale aspecten van de GREB zoeken, komen we uiteindelijk
bij de overheidsfinanciën terecht.  Want, zoals we hebben kunnen vaststellen in de
voorgaande bladzijden, vormt het beperkend begrotingsbeleid, de hoeksteen van de
GREB, wel degelijk het vast punt waaruit de beleidslijnen en initiatieven voortvloei-
en op het gebied van de arbeidsmarkt en de sociale bescherming.  Ten slotte zullen
we de evolutie van de aanbevelingen aansnijden die op dat vlak specifiek zijn voor
België.

3.3.1. De algemene objectieven over heel de EU
Binnen de communautaire doelstellingen onderscheiden we hier de te bereiken uit-
dagingen van de aanbevelingen uitgewerkt door de EU om deze te bereiken.  We
analyseren hun evolutie in de tijd van de « prioriteit werkgelegenheid » naar de geïn-
tegreerde strategie van Lissabon.

De grote uitdagingen 
De analyse van de evolutie van de grote prioriteiten in het algemeen gedeelte van de
GREB sedert 1998, leert ons dat het hoofdobjectief steeds “de werkgelegenheid” is
geweest (22) (zie Bijlage), samen met andere prioriteiten gekoppeld aan het lopend
proces al naargelang de jaren.  In Wenen, in 1998, jaar waarin de beslissing viel
over de twaalf landen die de eenheidsmunt hebben aangenomen, was “het welsla-

(22) Zie bijlage : Een lexicostatistisch onderzoek toont aan dat werkgelegenheid en arbeid als hoog-
ste frequenties voorkomen (Gobin, 2001).
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gen van de economische en monetaire unie”, de tweede prioriteit.  In Keulen, in
1999, eens de euro op stapel stond, was de groei de prioriteit geworden die aan de
werkgelegenheid werd gekoppeld, gezien het lopende proces in die periode, het
Europees pact voor de werkgelegenheid (zie onder).

In Feira, in 2000, heeft de Europese Raad van Lissabon de situatie gewijzigd.  Voor-
taan baseren de GREB zich rechtstreeks op de “globale en samenhangende” strate-
gie van de Europese Raad zelf.  Pedro Solbes, Europees commissaris van Economi-
sche en Financiële Zaken, stipte toen aan dat “de GREB een operationele inhoud
verlenen aan de beslissingen van Lissabon”.  We zullen hier commentaar geven bij
deze vier nieuwe prioriteiten die nieuwe politieke thema’s openen op communau-
tair niveau : 1) het herstel van de volledige werkgelegenheid, 2) de overgang stimu-
leren naar een economie gebaseerd op kennis, 3) vooruitlopen op de weerslag van
de vergrijzing van de bevolking en 4) de sociale samenhang verbeteren (23).   

Inzake de allergrootste der prioriteiten, de werkgelegenheid, stellen we een voort-
gang vast in de formulering van het objectief, gaande van “hoge werkgelegenheids-
graad” (gebruikt tot in 1999), tot “herstel van de volledige werkgelegenheid”.  De
GREB verantwoorden dit objectief door het feit dat “het niet-deelnemen aan de
arbeidsmarkt leidt tot aanzienlijke economische en sociale kosten”, en dat “de ver-
wezenlijking van de volledige werkgelegenheid de openbare financiën en de sociale
zekerheid van de lidstaten zou kunnen verlichten en de sociale uitsluiting effectief
zou kunnen worden bestreden” .  De bekommernis betreft hier niet zozeer de kwali-
teit van de tewerkstelling (zie onder), maar wel de hoeveelheid ervan om de kosten
tengevolge van de werkloosheid te verminderen.

De drie andere uitdagingen laten nieuwe thema’s zien die tot dan weinig aan bod
zijn gekomen in deze kringen.  De noodzakelijke overgang naar de kenniseconomie
wordt verklaard door het feit dat “de Unie de Verenigde Staten moet inhalen zowel
wat het vermogen tot vernieuwing en productie als de verspreiding van de informa-
tie- en communicatietechnologieën (ICT) betreft”.  De derde uitdaging “zich voorbe-
reiden op de vergrijzing van de bevolking” wordt in de tekst verantwoord door het
feit dat “[de vergrijzing] aanzienlijke gevolgen zal hebben op het gebied van de
inbreng van de factor arbeid in de economische groei en van de leefbaarheid van de
overheidsfinanciën […].  Een ongewijzigd beleid zou uitmonden in een belangrijke
toename van de uitgaven van de pensioenstelsels en van de volksgezondheid”.  We
zullen later in detail de voorgestelde aanbevelingen bekijken om dit probleem aan te
pakken.  Verder is het interessant vast te stellen dat de aanbevelingen voortaan zul-
len verrijkt worden met een gedeelte over de pensioenen.  Wat de laatste uitdaging
betreft, de sociale samenhang, wordt bepaald dat “zelfs indien de maatschappelijke
integratie verder strekt dan de problemen op de arbeidsmarkt, arbeid de beste
bescherming blijft tegen de sociale uitsluiting”.  Het was belangrijk dit nieuw strate-
gisch kader dat dit jaar verder loopt te belichten.

(23) Europese raad van Feira, Conclusies van het Voorzitterschap Santa Maria Da Feira, 19 en 20 juni 2000.
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In Göteborg, in 2001, bevestigen de GREB de strategie van Lissabon, en breiden ze
de draagkracht ervan nog uit, in het licht van de Top van Stockholm van maart
laatstleden (24).  De geformuleerde prioriteiten stellen nog een algemene strategie
voor.  Het betreft : “op korte termijn, de groei en het scheppen van werkgelegen-
heid veilig stellen; op middellange termijn, de basis van de toekomstige groei en van
de werkgelegenheid te consolideren; en op lange termijn, zich voor te bereiden op
de weerslag van de vergrijzing van de bevolking”.  Deze drie objectieven, opgedeeld
volgens de economische looptijd in korte, middellange en lange termijn, stemmen
in feite overeen met die van vorig jaar.  Het gedeelte korte termijn weidt uit over de
macro-economische dosering zoals in 1999, terwijl het gedeelte middellange termijn
twee van de prioriteiten van Lissabon reïntegreert zonder ze evenwel te noemen :
“de kenniseconomie” en “de sociale samenhang”.  2001 blijkt dan toch een synthese
te zijn van de vorige GREB waarbij de traditionele macro-economische dosering
opnieuw gebruikt wordt doch met opname van de nieuwe elementen.

Enkel de uitdaging van de vergrijzing van de bevolking blijft een volwaardige priori-
teit.  We vinden ze in haar geheel en zelfs gestaafd terug.  Daar waar de bevolkings-
tendensen vorig jaar nog vaag waren, worden zij voortaan, samen met hun economi-
sche weerslag, nauwkeurig becijferd, gedeeltelijk dankzij het verslag opgemaakt
door het Comité voor economische politiek (instantie ondergebracht bij de Raad
Ecofin). Dit verslag speelt “de rol van ‘wetenschappelijke ondersteuning’ voor een
hele reeks aanbevelingen die betrekking hebben op de pensioenhervormingen”
(Math, 2001).

De algemene aanbevelingen
Nadat we de uitdagingen en prioriteiten hebben uiteengezet, zullen we nu de mid-
delen analyseren waarvan de GREB voorstander zijn om ze te bereiken, namelijk de
aanbevelingen. We kunnen dan een onderscheid maken tussen de macro-economi-
sche beleidslijnen die zich richten tot de EG in haar geheel en de algemene structu-
rele beleidslijnen die de aanbevelingen per land groeperen.  Sedert 1998, met de pri-
oriteit van de deugdelijke cirkel in gedachten, leggen de richtsnoeren de nadruk op
de tenuitvoerlegging en de “dosering” van de evenwichtige macro-economische
beleidslijnen gebaseerd op drie elementen : “een goed beheer van de overheidsfi-
nanciën, een niet al te hoge inflatie (die niet langer het voorwerp uitmaakt van een
aanbeveling als dusdanig na 1998) en een passende evolutie van de lonen (behalve
in 2001 waar de loonkwestie niet expliciet aan bod komt)”.

Anderzijds staan ook de structurele beleidslijnen, m.a.w. de hervormingen die een
betere werking beogen van de markten van goederen, diensten en kapitalen evenals
de modernisering van de arbeidsmarkten, centraal in de aanbevelingen. Dit overeen-
komstig de volgende op doeltreffendheid afgestemde logica : “het handhaven van
een niet-inflatoire groei op middellange termijn vergt, behalve macro-economische
stabiliteit en gezonde, duurzame overheidsfinanciën, het creëren van doelmati-

(24) Hij neemt een enkel bijkomend begrip op : de duurzame ontwikkeling
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ge, geïntegreerde en concurrerende  markten.  Doelmatige markten versterken aan-
zienlijk het vermogen om in menselijk en materieel kapitaal te investeren, hetgeen
nodig is voor groei, en vormen de belangrijkste bron van innovatie en dynamiek”
(25).   
Bovendien zijn er recent twee aanbevelingen opgedoken : “een duurzame ontwikke-
ling bevorderen” (in 2000 en 2001) en “de ondernemingsgeest aanmoedigen” (in
2001), waarbij deze laatste overeenstemt met een van de richtsnoeren van de NAP
inzake Werkgelegenheid.  

3.3.2. De dimensie “openbare financiën” van de GREB
De algemene aanbeveling van de GREB over de begrotingspolitiek evolueert metter-
tijd.  In 1998 en 1999 luidt ze “Gezonde en degelijk beheerde openbare financiën”
en wordt voor 2000 en 2001, “De kwaliteit en de houdbaarheid van de overheidsfi-
nanciën verbeteren”.  Inderdaad, daar waar de Commissie haar aanbevelingen
beperkte tot de stabiliteit in het kader van de EMU (1998), nadien van het Werkgele-
genheidspact (1999), gebruikt ze in 2000, een nieuw argument gekoppeld aan de
houdbaarheid en aan de kwaliteit, de “vergrijzing van de bevolking”, om de begro-
tingsbeperkingen op lange termijn te verlengen.

De ministers van Economische zaken en Financiën stellen zich vragen bij de finan-
ciële haalbaarheid op middellange en lange termijn van de pensioenstelsels en de
sociale uitkeringen en de weerslag ervan op de overheidsfinanciën.  “Op die manier
hebben ze de beschikking gekregen over een nieuw wapen na het Stabiliteits- en
groeipact dat evenwichtige overheidsfinanciën voorziet, meer zelfs, met een licht
overschot, waarbij Europa in scenario’s wordt opgesloten van uitgavenvermindering
en niet van verhoging van de inkomsten” (Pochet en Math, 2001). Later is het debat
verschoven naar dat van de kwaliteit van de overheidsfinanciën.

Om de evolutie van de algemene aanbevelingen in detail te beschrijven, zullen we
gebruik maken van het onderzoekschema van de drie budgettaire doelstellingen :
stabiliteit, haalbaarheid en kwaliteit van de overheidsfinanciën.

De aanbeveling over de “stabiliteit”
Vermits we de betekenis van het begrip stabiliteit in de GREB reeds ontleed hebben
in de historiek van de coördinatie (pagina 5), zullen we hier dadelijk met de kritie-
ken van de actoren beginnen.  Het EP onderstreept met name dat de Lidstaten “voor
de bestrijding van de werkloosheid of andere uitzonderlijk ernstige economische
problemen de mogelijkheid moeten hebben om met behulp van een begrotingste-
kort een expansief beleid, dan wel met behulp van een begrotingsoverschot een
krimpend beleid te voeren” (26).   Het Parlement meent dus dat “boetes voor een

(25) Aanbeveling van de Raad 2000/517/EG van 19 juni 2000 betreffende de globale richtsnoeren
voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap, PB  L 210 van 21 augustus 2000.
(26) Resolutie, Proces-verbaal van 10/06/97 – A4 – 0192/97.
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begrotingstekort dat hoger is dan drie procent niet eenmaal per jaar vastgesteld
moeten worden maar met inachtneming van de gehele conjuncturele cyclus”.  Daar-
toe stelt het een herzieningsclausule in de GREB voor die het mogelijk maakt de
economische vooruitzichten in de loop van het jaar te herzien (Randzio Plath,
2001).

De redenering van de EVV is nog duidelijker.  In 1999, stelde ze in haar verklaring
aan de Europese raad van Keulen (27) dat “de globale richtsnoeren de post-EMU, en
niet de pre-EMU gedachte moeten weerspiegelen.  De stabiliteit blijft belangrijk,
maar niet als doel op zich.  Post-EMU kan en moet de stabiliteit het fundament
vormen waarop een toename van de werkgelegenheid en een verhoging van de
levensstandaard berusten. Het is zaak eerder een anticyclisch dan procyclisch
beleid te voeren”.  In 2001, volgens Emilio Gabaglio, Secretaris-generaal van de EVV
(28) , “zou ook het stabiliteitspact van 1997 moeten herzien worden.  Een nieuw
pact zou de regels moeten bevatten die bepalen welke instrumenten van de eco-
nomische politiek ingezet kunnen worden wanneer de policy mix moet aange-
past worden” (29).

De twee aanbevelingen over de “haalbaarheid”
Om de begrotingssanering te verlengen en te benadrukken, gebruikt de Raad Ecofin
eveneens haalbaarheidsargumenten en onderstreept ze de factoren ”die het gebrek
aan voorzichtigheid van de Lidstaten nog verergeren” : de schuld en de vergrijzing
van de bevolking.

Op welke manier kunnen we komen tot leefbare overheidsfinanciën op lange ter-
mijn die, terzelfdertijd, bijdragen tot het creëren van arbeidsplaatsen en tot een ver-
hoogde economische groei ?  Dat was de centrale vraag in de debatten op de Top
van Stockholm.  In dat verband is het interessant een gezamenlijk verslag te analyse-
ren betreffende “het belang van de overheidsfinanciën voor de groei en de werkge-
legenheid”, opgesteld door de Raad Ecofin en de Commissie van de EU, dat als steun
gediend heeft voor de debatten en dat grotendeels in de algemene aanbevelingen
van de GREB werd opgenomen.

Het legt met name de nadruk op “het belang dat de heffings- en sociale zekerheids-
systemen vertegenwoordigen om de werkgelegenheid, het sparen en de investerin-
gen te stimuleren”. Volgens het verslag zouden de Lidstaten hun economie moeten
voorbereiden zonder de demografische uitdaging uit het oog te verliezen die een
vergrijzende bevolking met zich mee brengt : “In de komende decennia zal het
aantal bejaarde mensen dramatisch toenemen, een ontwikkeling die een stijging
van de uitgaven op het gebied van gezondheid, hulp aan bejaarde personen en
van de pensioenen veroorzaakt”.

(27) Aangenomen door het Uitvoerend Comité op 21 mei 1999.
(28) Persmededeling, “De GREB 2000-2001”, 12 juni 2001.
(29) Brief verstuurd door het EVV aan M. Romano Prodi, Voorzitter van de Europese Commissie, op
8 juni 2001.
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Dus menen de GREB dat, om deze situatie het hoofd te bieden, het er voor de Lid-
staten op aankomt hun schuldenlast te verminderen, hun tewerkstellingspercentage
te verhogen – vooral voor vrouwen en oudere personen, twee groepen die momen-
teel niet ten volle aan het beroepsleven deelnemen – en de financiering van de pen-
sioenstelsels te waarborgen.

Voor wat de pensioenen betreft, meent het EP dat de vergrijzing van de bevolking
impliceert “dat de pensioenregeling grondig wordt herzien, met als objectief de
gezondheid van de financiën veilig te stellen om de bevolking verder op rechtvaardi-
ge en billijke basis een dienst te kunnen aanbieden”. Het is er dan ook “van over-
tuigd dat het feit van volledige werkgelegenheid te kunnen bereiken en voordeel te
kunnnen halen uit de verhoogde productiviteit, in ruime mate zou kunnnen bijdra-
gen tot het behoud van de collectieve pensioenregelingen”.

De aanbeveling over de “kwaliteit van de overheidsfinanciën”
De algemene doelstellingen van 2000 formuleren uitdrukkelijk het oorzakelijk ver-
band tussen de afname van de fiscale inkomsten en de beperking van de bijkomen-
de uitgaven : “de Lidstaten worden verzocht hun begrotingssituatie te verbeteren
door de vermindering van de uitgaven eerder dan door een verhoging van de
belastingen.  Om de gezondmaking van de begroting geloofwaardiger te maken
en om de verwachtingen van de privé-sector gunstig te beïnvloeden, zou het goed
zijn mochten de Lidstaten zich uitrusten met mechanismen en instellingen nodig
om de uitgaven te controleren, of indien ze deze waarover ze reeds beschikken
zouden verstevigen, om de fiscaliteit te kunnen verlichten, zonder het bereiken of
het behoud van gezonde begrotingssituaties in gevaar te brengen”.

In 2000 volgt de goedkeuring door het EP van “de impliciete band die de aanbeve-
ling van de Commissie legt tussen het behoud van gezonde overheidsfinanciën en
de verbetering van de kwaliteit en van de houdbaarheid van de overheidsfinan-
ciën, die volgens het EP een dringende prioriteit vormt”.  Wat de inkomsten
betreft, is het EP van oordeel dat de sociale zekerheidssystemen moeten hervormd
worden om de fiscale last op het scheppen van arbeidsplaatsen te verminderen.
Inzake de overheidsuitgaven stemt het EP in met hun herstructurering ten gunste
van de investeringen, van de R&D en van een actief werkgelegenheidsbeleid.

Arbeidsmarkt en belastingvermindering voor de werkgelegenheid
Volgens de algemene doestellingen van de GREB 2000, “zouden de Lidstaten de glo-
bale fiscale last moeten verminderen, en meer in het bijzonder de belastingwig op
de kleinverdieners, bij voorkeur door een vermindering van de uitgaven of door een
verschuiving van de belastinglast naar de milieuheffingen, de energiebelastingen of
de verbruiksbelastingen”.
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In 2000 leverde Gérard Caudron, Frans PSE Europees parlementslid, kritiek op de
Commissie die in haar aanbeveling, “blijkbaar vergeten was dat onze prioriteit, de
terugkeer naar de volledige werkgelegenheid is”(30).  Daarom is het bijgevolg
passend, overeenkomstig de NAP Werkgelegenheid 2000,  de maatregelen ter voor-
koming van de werkloosheid (van lange duur en van de jongeren) voorrang te
geven, de systemen van verplichte bijdragen en van sociale uitkeringen te hervor-
men, de mobiliteit van de arbeid te verhogen en de organisatie van de arbeid te
moderniseren. Meer in het algemeen verklaart de laatste resolutie van het EP dat
“het gebrek aan structurele hervormingen het vermogen van de ondernemingen
en van de werknemers vermindert om zich aan te passen aan een veranderende
omgeving” (31).  Zij raadt aan de administratieve lasten te verminderen en over te
gaan tot een structurele hervorming van de arbeidsmarkt.  Ook daar lijkt het stand-
punt van het EP uiteindelijk niet veel af te wijken van dat van de Raad Ecofin.  

3.3.3. De aanbevelingen aan het adres van België
Al deze communautaire aanbevelingen zijn ontstaan uit een ingewikkelde politieke
consensus en de redenering die eruit voortvloeit is heel vaak meerduidig.  Daarom is
het ook interessant  de “werkelijke” betekenis ervan te achterhalen in haar toepas-
sing op de nationale realiteit, en meer in het bijzonder op die van België.

In 1998 stelden de GREB voor het eerst nationale aanbevelingen op die echter speci-
fiek beperkt bleven tot het gedeelte “openbare financiën”.  Bij het onderzoek van
hun evolutie stellen we vast dat ze met de jaren meer onderbouwd en nauwkeuriger
zijn in hun aanbevelingen.

Evaluatie van de Belgische economie
Wanneer we een samenvatting maken van de drie inleidingen van het gedeelte van
de richtsnoeren met betrekking tot België, bekomen we een betrekkelijk positieve
beoordeling van de Belgische economie.  Daarin vinden we : “na de vertraging van
1999 wordt in 2000 een versnelling van de economische bedrijvigheid verwacht,
(met een groei van de omvang van het BBP met 4%), gesteund door de binnen-
landse vraag en een aanhoudend uitvoeroverschot ‘dat positief zal blijven’ (vol-
gens de GREB 2000)”.  De GREB 2001 spreken deze laatste bewering tegen en ver-
klaren dat “de buitenlandse sector de activiteit in de twee volgende jaren minder
zou moeten ondersteunen” en voorspellen voor 2001 en 2002 een groeipercentage
van 3%.
Wat de ontwikkeling van de werkgelegenheid in België betreft, geven de GREB
ieder jaar een verschillende verklaring.  In 1999 was het enkel “het groeitempo dat
het mogelijk moest maken de werkloosheid verder te verminderen”.  In 2000 zijn

(30) Verklaring van de stemming over het verslag Katiforis betreffende de GREB voor 2000.
(31) Zie EP 285.501.  Resolutie van het Europees parlement over de aanbeveling van de Commissie
aangaande de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de Lidstaten en van de Gemeen-
schap (opgesteld overeenkomstig artikel 99, paragraaf 2, van het oprichtingsverdrag van de Europese
Gemeenschap).
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het “ de maatregelen tot vermindering van de fiscale druk op de arbeid” en in 2001
“de actieve maatregelen die genomen werden ten gunste van de werkgelegenheid”
die het scheppen van arbeidsplaatsen kunnen versnellen.

Inzake de begrotingssituatie (32), is de becijferde evaluatie in de GREB eerder opti-
mistisch en vermeldt ze jaar na jaar een steeds snellere vooruitgang.  “Daar waar de
richtsnoeren 2000 een begrotingsevenwicht op het oog hadden voor 2002, heeft
de versnelling van de activiteit de Belgische overheidsfinanciën toegelaten om dat
evenwicht reeds in 2000 te bereiken”. De GREB 2001 baseren zich op het bijge-
werkte stabiliteitsprogramma (33) dat tot 2005 liep.  
We hernemen hetzelfde onderzoeksschema als dat van de algemene aanbevelingen.

De stabiliteit
In 2000 en 2001 raden de GREB België aan begrotingsresultaten te halen die hoger
liggen dan de doelstelling vastgelegd in haar begroting en haar bijgewerkt stabili-
teitsprogramma.  In 2001 wordt verklaard dat het overschot (vastgelegd op 0,2%)
“zou moeten gehaald worden zelfs in het geval van een minder snelle groei dan
voorzien”.

De kritische opmerkingen van de vakbonden inzake de GREB vestigen er de aan-
dacht op dat deze “verplichte” consolidatiehouding gevaarlijk is wanneer geen reke-
ning wordt gehouden met de conjunctuur.  Door aan te zetten tot een nieuwe con-
solidatieronde in het geheel van een waarschijnlijk economische achteruitgang, zou-
den de GREB de vicieuze cirkel van de jaren 90 kunnen ten gevolge hebben.  In die
situatie stelt het ACV het volgende voor : “De richtsnoeren zouden verwijzingen
moeten bevatten naar de werking van de automatische stabilisatoren voor de
landen met redelijke tekorten, zonder rekening te houden met de doelen van het
stabiliteitsplan” (34).

De houdbaarheid
Betreffende de vermindering van de schuld, worden verschillende aanbevelingen
voorgesteld.
Tussen 1998 en 2000 zijn ze identiek : het komt erop aan “het primair overschot
iets hoger te houden dan 6% van het BBP per jaar, om op die manier verder het
tekort te kunnen verminderen, terwijl toch ook een snellere vermindering van de

(32) We zullen hier de twee andere paragrafen niet behandelen van de aanbevelingen per land over de
goederenmarkten (sedert 2001 goederenmarkt en ”kenniseconomie” genoemd) en kapitaalmarkten.
(33) Eind 1999 en begin 2000 hebben de deelnemende Lidstaten, overeenkomstig het Stabiliteits- en
groeipact, de Europese Commissie een bijgewerkt stabiliteitsprogramma overhandigd voor de perio-
de tot 2002-2003.  Daarin verbinden zij zich tot het naleven van “de doelstelling op middellange ter-
mijn van een begrotingssituatie die bijna in evenwicht is of zelfs een overschot vertoont, waar-
door het hoofd kan worden geboden aan de normale cyclische schommelingen van de activiteit
terwijl de overheidsschuld toch binnen de grenzen blijft van de referentiewaarde van 3% van het
BBP”.
(34) ACV, General Comments on the Commission recommendation of Broad guidelines of economic
policy, 2001.
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ratio van de overheidsschuld toegestaan wordt”.  In 2000 wordt daaraan toegevoegd
“aanwending van inkomsten afkomstig van de privatiseringen of van de verkoop van
andere aan de staat toebehorende activa”.  In 2001 daarentegen komt het erop aan
“iedere bijkomende begrotingsopbrengst te gebruiken die zou kunnen voortvloeien
uit een sterkere groei dan voorzien”.  We stellen hier een eigenaardigheid vast van
de nieuwe GREB 2001 die de onzekerheid over de toekomstige groei als speelruimte
gebruiken voor hun aanbeveling.

Het concept van de weerslag van de vergrijzing van de bevolking is eerder reeds
opgedoken in de algemene doelstellingen (zie 3.3.1.) en in het bijzonder als een van
de grote prioriteiten vanaf 2000.  Maar het is pas in 2001 dat het een volwaardige
aanbeveling vormt van de vier die aan België werden gedaan.  België wordt hierin
gevraagd “de gevolgen voor de begroting resulterend uit de vergrijzing van de bevol-
king aan te pakken, door tijdig het pensioenstelsel te hervormen, en door, bij de vol-
gende bijwerking van het stabiliteitsprogramma, de begrotingsinkomsten te ramen
die ieder jaar besteed moeten worden aan het speciaal daartoe opgericht fonds”.

De “kwaliteit van de overheidsfinanciën”
Sedert 1999 is dezelfde aanbeveling ieder jaar teruggekomen : “het reële jaarlijkse
groeipercentage van de reële primaire uitgaven ” (35) van het geheel “Federale rege-
ring en sociale zekerheid” onder het cijfer van 1,5% te houden, cijfer dat impliciet
voortvloeit uit de verbintenissen aangegaan op grond van het bijgewerkte stabili-
teitsprogramma”.  Enkel de GREB 2000 bepalen de strategie volgens welke deze ver-
mindering van de uitgaven tot doel heeft “de fiscale last (die met name op de arbeid
rust) te kunnen verminderen zonder de vermindering van de overheidsschuld
opnieuw op losse schroeven te zetten”.

Arbeidsmarkt en belastingvermindering voor de werkgelegenheid
Een vlugge verkenning in het verleden laat ons toe vast te stellen dat het beleid voor
de vermindering van de lasten een lange traditie kent in België, waar de regering
soms zelfs geholpen heeft om deze doelstelling te europeaniseren.  Inderdaad,
sedert 1994 (eerste jaar van de GREB) heeft de Raad, onder impuls van het vorige
Belgische voorzitterschap, de initiële voorstellen van de Commissie, die zich toen
beperkten tot een aanbeveling voor loonmatiging om de tewerkstellingsperspectie-
ven te verbeteren, grondig herwerkt.  België ging er van uit dat loonmatiging niet
volstond en diende amendementen in op de voorstellen van de Commissie met als
doel deze aan te vullen met aanbevelingen uit het Witboek inzake de vermindering
van de indirecte arbeidskost.  Deze amendementen, die in ruime mate werden opge-
nomen in de finale versie van de GREB, gaven een meer dwingende inhoud aan de
algemene aanbevelingen uit het Witboek (Cf. Maystadt, 1994).

(35) Het primair saldo komt overeen met het begrotingssaldo (= Inkomsten – Uitgaven) zonder reke-
ning te houden met de betalingen van intresten op de overheidsschuld.  Het kan gecorrigeerd wor-
den voor al dan niet conjuncturele schommelingen.  Dankzij deze indicator kan de weerslag van de
discretionaire politieke maatregelen, d.w.z. van de hervormingen inzake uitgaven en inkomsten,
beoordeeld worden.
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Enkele jaren later bevestigen de aanbevelingen aan België de teneur uit de algemene
aanbevelingen over de noodzakelijke vermindering van de uitgaven (en niet over de
alternatieve taksen), door ze van jaar tot jaar te bepalen.  In 1999 en 2000 werd er
aangeraden om “het actief beleid van de arbeidsmarkt te verstevigen door nieuwe
stimulansen te geven om aan de actieve maatregelen deel te nemen en nieuwe
werkaanbiedingen te aanvaarden.  Deze moeten gekoppeld worden aan een nieuw
onderzoek van de mogelijk ontradende invloed die uitgaat van de fiscaliteit en van
de sociale stelsels (met inbegrip van de aard van de uitkeringen en hun toelatings-
voorwaarden) op de werkgelegenheid, meer bepaald van weinig geschoolde en
oudere werknemers en vrouwen”.
In 2001 wordt de aanbeveling harder door de reeds opgerichte “Actieve Welvaart-
staat” te gebruiken en te kruiden met het transversaal argument van de “vergrij-
zing”.  De GREB sturen er dan op aan “de hervorming van het bijdragesysteem en de
uitkeringenstelsels verder door te drijven om aldus te komen tot een situatie waarin
“arbeid loont”, en in het bijzonder de oudere arbeiders aan te sporen aan het werk
te blijven of opnieuw aan het werk te gaan”.  Dezelfde aanbeveling raadt aan “de
hoogste uitkeringen te verlagen en het speciaal statuut te herzien waarbij oudere
werklozen (meer dan 50 jaar) vrijgesteld zijn van de verplichting om actief op zoek
te gaan naar werk”.

We vinden deze politiek van verlaging van de bijdragen ook terug in de Belgische
NAP Werkgelegenheid vanaf 1998.  De omschreven doelstelling bestaat erin deze
lasten binnen de zes jaar op het gemiddelde niveau te brengen van de drie referen-
tielanden.  Daartoe “wil het meerjarenplan 1999-2004 geleidelijk de Maribeloperatie
integreren die van toepassing is op alle werknemers en bijkomende maatregelen op
de lage lonen”.  Verder wordt ook gestipuleerd dat “op termijn een enveloppe van
ongeveer 150 miljard frank besteed zal worden aan de lastenvermindering” (voor
meer bijzonderheden dienaangaande, zie Dufresne, 2000). Omtrent de verlichting
van de fiscale druk op de arbeid, (36) lijken de economische en de sociale sfeer het
relatief eens, een consensus die op de Belgische politieke scène werd bereikt, het-
geen overigens niet het geval is voor het pensioendebat waarover nog veel menings-
verschillen bestaan.

4. BESLUIT : DE HIERARCHIE VERSUS DE KOPPELING TUSSEN HET SOCIAAL EN HET
ECONOMISCH BELANG

We hebben aldus kunnen vaststellen dat de procedure van de GREB betrekkelijk in
het voordeel speelt van de Raad Ecofin ten nadele van de Raad “Werkgelegenheid
en Sociaal Beleid” (Barnard en Deakin, 1999) zelfs op het gebied van de arbeids-

(36) Zie hieromtrent “Een vernieuwd pact tussen sociale zekerheid en tewerkstelling”, Referaten van
een colloquium gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 3, september
2000.
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markt en sociale bescherming. Indien de confrontatie tussen deze twee Raden tot
nog toe steeds in het voordeel van de ministers van Economische zaken en Finan-
ciën lijkt beslecht te zijn, welke zijn dan nu de tendensen die zich aftekenen ?

Alhoewel de grote prioriteiten die in Lissabon werden aangekondigd voor een
ommekeer leken te zorgen in 2000, blijven de aanbevelingen per land uiteindelijk
toch min of meer gelijklopend met die van de vorige jaren.  Zo zegt het EP dat het
zich zorgen maakt “over de kloof die er bestaat tussen enerzijds de nieuwe, zeer
lovenswaardige doelstellingen van volledige werkgelegenheid en van de overgang
naar een kenniseconomie en anderzijds de specifieke aanbevelingen die vaak een
routinestempel dragen.  Met Lissabon is er dus niet zozeer verandering gekomen in
de aard van de voorschriften van de GREB die voornamelijk berusten op de doel-
treffendheid van de marktmechanismen en van de begrotingskwaliteit, dan wel,
integendeel, in de bewijsvoering die nu onder andere uitgebreid is met de doelstel-
ling om de weerslag van de vergrijzing, die meer en meer doorslaggevend wordt, te
voorkomen.

Het EP nodigt dus de Commissie en de Raad uit om een studie te maken over “de
noodzaak van een grondige herziening van het intellectueel apparaat dat het econo-
misch beleid ondersteunt om het aan de besluiten van Lissabon en aan de OCM aan
te passen”. Maar meer nog dan om een kwestie van procedurele wijziging of van
een hervorming, draait het hier om de politieke krachtsverhouding die zich op het
gebied van regeringen en Staatshoofden van de Europese Unie stelt.

Zou de Europese Raad, als nieuw sleutelforum om jaarlijks een “degelijke en aanvul-
lende” coördinatie te waarborgen, niet de aanzet kunnen zijn tot een Europees
governance dat momenteel ingepalmd wordt door de Raad Ecofin ?  Het adjectief
economisch zou dan niet langer noodzakelijk zijn om de globale richtsnoeren te
bepalen.  In dit geheel zou men dan een strategische versterking kunnen uitdenken
van de sociale sfeer en de indicatoren (zie daaromtrent Peña-Casas en Pochet, 2001)
(onder andere inzake de kwaliteit van de werkgelegenheid en van de sociale uitslui-
ting), die reeds voorzien zijn voor de voorbereiding van de komende samenvattin-
gen op de Raad van de lente, zouden dan reële politieke doelstellingen worden.

(Vertaling)
__________
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BIJLAGE : LEXICOSTATISTISCH ONDERZOEK

De 40 eerste vormen van het corpus GREB (1993-2000)

Een lexicostatistisch onderzoek van de hoogste frequenties in het vocabularium
gehanteerd door de GREB toont duidelijk aan dat “een voorname uitdaging van het
Europees economisch project er klaarblijkelijk in bestond zich toe te spitsen op de
problemen van de werkgelegenheid en van de arbeid met het oog op een wijziging
van de loonverhouding” (Gobin, 2001).

Woordvormen Totale frequentie

Werkgelegenheid 352
Arbeid 306
Markt 294
Groei 290
Zou moeten 284
Staten 280
Leden 273
Begrotings 249
Beleidslijnen 231
Percentage 230
Maatregelen 229
Markten 222
Politiek 215
Economisch 186
Zouden moeten 184
Stabiliteit 181
Inspanningen 167
Werkloosheid 157
Werk 147
Niveau 138
Uitgaven 133
Economische 133
Hervormingen 133
Verbeteren 129
Openbare 126
Landen 122
Tekort 116
Begroting (mv) 113
Gemeenschap 112
Prijs 107
Arbeidsplaatsen 106
Lonen 106
BBP 105
Rekening 104
Termijn 102
Doelstelling 102
Concurrentie 101
Bijzonder 100
Vermindering 98
Jaren 97
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BEOORDELING VAN DE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN HET
SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL
TEN OPZICHTE VAN DE ALGEMENE
ARBEIDSMARKT
ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL (5de kamer)
25 november 1997, bevestigd in beroep
ARBEIDSHOF VAN BRUSSEL (6de kamer)
3 mei 1999 - A.R. 36.601

DOOR DANIELLE DE BRUCQ
Hoofdinspecteur, Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

In een erg interessant vonnis van 25 november 1997 heeft rechter Claudine Rampel-
bergs van de 5de kamer van de Arbeidsrechtbank van Brussel uitspraak gedaan in
een zaak waarin de echtgenote van een overleden slachtoffer van een arbeidsonge-
val tegenover de verzekeringsmaatschappij stond met betrekking tot de beoordeling
van de arbeidsongeschiktheid. Het vonnis werd aangevochten in beroep, maar het
Arbeidshof van Brussel bevestigde de arbeidsongeschiktheid die de rechtbank op
100% beoordeeld had.

1. DE FEITEN
Het slachtoffer, met een opleiding als ingenieur elektronica, was betrokken bij

een ernstig verkeersongeval op weg naar het werk, op 16 december 1988.

Hij hervat evenwel het werk drie dagen later, ondanks de ernstige gevolgen die
bovenop een eerdere ziektetoestand kwamen.

Zijn gezondheidstoestand ging vervolgens geleidelijk achteruit, en op 11 decem-
ber 1989 werd hij ontslagen, meer bepaald wegens flauwvallen, bewustzijnsverlies,
hoofdpijnen, intellectuele vermoeidheid….

Hij overleed op 30 april 1994 om redenen die los staan van het ongeval.

Het geschil had betrekking op de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van
11 december 1989, de datum van ontslag, tot 30 april 1994, de dag van overlijden.
De verzekeraar had een percentage van 30% voorgesteld.

De medische expert die werd aangesteld door de Rechtbank besluit tot een blij-
vende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 85%.
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2. HET VONNIS

De rechtbank deelt het standpunt van de expert niet en vraagt zich af wat het
slachtoffer nog kon uitoefenen als functie, als beroepsbezigheid, met een resterende
capaciteit van 15%. Zij herinnert eraan dat het slachtoffer een intellectueel werkne-
mer is en dat “een functie als bode of bewaker duidelijk niet tot zijn algemene
arbeidsmarkt behoort – dit is een kwestie van respect voor de waardigheid van
een persoon die werd opgeleid voor andere functies. Intellectuele arbeid blijkt
onmogelijk uit te voeren om redenen die aan de basis lagen van zijn ontslag,
behoudens één tot twee uur per dag te werken!!!”.
Dit wou voor de rechtbank zeggen dat zij zich niet kon « inbeelden dat het slacht-
offer na de datum van consolidatie enige arbeidsgeschiktheid op de arbeids-
markt heeft kunnen behouden, wat absoluut niet impliceert dat hij al zijn intel-
lectuele mogelijkheden had verloren maar wel dat hij al zijn economisch concur-
rentievermogen had verloren ».

3. BESPREKING

Dit vonnis herinnert er welbewust aan dat de resterende arbeidsgeschiktheid van
het slachtoffer van een arbeidsongeval met een opleiding van ingenieur elektronica
en een carrière als analist, die derhalve in wezen een intellectueel is, dient te wor-
den beoordeeld in functie van de algemene arbeidsmarkt die overeenstemt met de
opleiding en de functies uitgeoefend door het slachtoffer zelf.

Het vonnis bepaalt bovendien dat het weinig belang heeft dat het slachtoffer niet al
zijn mogelijkheden is verloren, en beoordeelt de blijvende arbeidsongeschiktheid
op 100% omdat hij al zijn “economisch concurrentievermogen” verloren had, ter-
wijl het net dit verloren concurrentievermogen is, en niet een fysiologische invalidi-
teit of een blijvende ongeschiktheid, die de schadeloostellingswet moet vergoeden.

(Vertaling)
__________

650



BEOORDELING VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL ...

INHOUD

BEOORDELING VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN HET 
SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL TEN OPZICHTE VAN 
DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT

1. DE FEITEN 649

2. HET VONNIS 650

3. BESPREKING 650

651



ONDERZOEKSPROJECTEN

ONDERZOEKSRESULTATEN

Titel : 
Beroepsziekten in Europa

Promotor : 
EUROGIP, Parijs

Instelling : 
EUROGIP

Contactpersoon :
Marie-Chantal Blandin

Duur : 
mei 2001 tot juni 2002

Resultaat van het onderzoek :

Eurogip heeft het eerste Europese overzicht gemaakt van “Het geweld op het werk
in Europa”. Het is op basis van een enquête bij de overheden, de preventie- of verze-
keringsinstellingen voor “arbeidsongevallen-beroepsziekten” en de sociale partners
en een grondige studie van de beschikbare literatuur over dit onderwerp dat de
instelling dit overzicht tot een goed einde heeft kunnen brengen.

Ingevolge het verslag over beroepsziekten in Europa dat in september 2000 werd
gepubliceerd, zal Eurogip elk jaar de statistische gegevens actualiseren over
beroepsziekten en de informatie centraliseren in verband met de wijzigingen die in
elk land werden aangebracht aan het systeem van aangifte en erkenning van
beroepsziekten.
Bovendien zal de door Eurogip gecoördineerde werkgroep van het Europees Forum
het volgende verwezenlijken :

een vergelijkende studie van de voorwaarden in verband met erkenning en ver-
goeding van beroepslumbalgieën en beroepsastma volgens de reeds gebruikte
methode van de casestudy ;

een inventaris van de vormen van beroepskanker in Europa. Dit onderzoek zou
minstens een vergelijking moeten inhouden van de lijsten met beroepsziekten die
van kracht zijn in elk land, alsook de gevallen die in elk land aangegeven en vergoed
werden ;

het verzamelen en de gedetailleerde analyse van de studies die reeds in verschei-
dene landen werden gemaakt (onder andere Zweden, Denemarken, Griekenland,
Italië en Frankrijk) over het thema van het te weinig aangeven van beroepsziekten.
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Titel :
De rechthebbenden op wacht- en overbruggingsuitkeringen

Onderzoekers:
De directies Studies en Statistieken & Publicaties van de RVA

Instelling:
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Brussel

Onderzoeksresultaten:

Deze studie is verdeeld in twee luiken.
Het 1ste luik brengt u in contact met de jongere op het einde van zijn/haar school-
tijd. Het heeft als doel in zijn/haar spoor het parkoers te volgen na het beëindigen
van de studies : inschrijving als werkzoekende, wachttijd, aanvraag voor overbrug-
gings- of wachtuitkeringen en ontvangen van de uitkeringen enz. De studie brengt
zo het veelvoud en de diversiteit aan het licht van de te volgen wegen.
Wie verbergt er zich achter de gerechtigden van wacht- en overbruggingsuitkerin-
gen ? Eerder mannen dan vrouwen, gediplomeerden, enkel jongeren, alleenwonen-
den, samenwonenden, gezinshoofden.
Is het een kortstondige toestand ? Is er sedert 1992 een evolutie ?
Het 2de luik daarentegen is gewijd aan de benadering via de budgettaire eenheden,
d.w.z. het aantal vergoede dagen gedeeld door het aantal vergoedbare dagen van de
maand.
In de bijlage wordt de evolutie van de reglementering sedert 1945 chronologisch
samengevat.    

Beschikbaar bij: 
RVA, Keizerslaan 7, 1000 Brussel
en op de website van de RVA : http://www.rva.fgov.be
Contactpersoon: Liliane Babilas, tel. 02/515.43.06; e-mailadres: lbabilas@hbac.oner-
va.fgov.be

__________
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« La Sécurité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales » - Une
approche du genre
door Pascale Vielle
Brussel, Bruylant - Bibliothèque de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lou-
vain, 2001, 633 pagina’s

Op kinderen staat geen prijs, en toch zal niemand betwisten dat verzorging en
opvoeding kosten met zich meebrengen. De tijdsdimensie van deze kosten weegt
voornamelijk op de vrouwen. Aantonen dat, onder verschillende aspecten, de mees-
te Europese sociale zekerheidssystemen deze “indirecte kost” erkennen en vergoe-
den, maar op een gedeeltelijke en vooringenomen wijze, dat is het onderwerp van
dit werk. Het onderzoek van internationaal, Europees en vergelijkend recht inzake
sociale zekerheid toont aan dat de dekking van de indirecte kost van gezinsverant-
woordelijkheden door de sociale zekerheid een beroep doet op originele juridische
technieken en dat, afhankelijk van de gebruikte techniek, de opvattingen over soci-
aal risico, gelijkheid, solidariteit en, uiteindelijk, de ouderrollen, sterk blijken te ver-
schillen.

De analyse stelt een vergelijkende methode ten dienste van de juridische discipline,
die geïnspireerd is op de recentste bijdragen van het feministisch onderzoek en de
sociologische vergelijking van de welvaartsstaten. De uitwerking en beproeving van
deze methode vormen een originele bijdrage aan de vergelijkende methodologie
inzake het sociale zekerheidsrecht, die te vaak beperkt blijft tot de nauwe heuristi-
sche grenzen van een schematische tegenstelling tussen Beveridge- en Bismarck-sys-
temen.

De aanpassing van de juridische systemen van zeven verschillende landen, evenals
van het Europees recht en het internationaal recht, was een aanzienlijk obstakel bij
het opstellen van deze thesis. De juridische beschrijvingen houden rekening met de
wijzigingen die werden aangebracht voor 1 juli 1997.

De uitwerking van het ontwerp van het verdrag van Amsterdam, die plaatsvond in
juni 1997, vormde een delicaat probleem. Verschillende bepalingen van dit ontwerp
waren immers van aard een belangrijke evolutie teweeg te brengen in het afgeleide
recht en de Europese jurisprudentie met betrekking tot de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen.

Wanneer deze tekst werd ingediend, was het Verdrag nog niet ondertekend. Ook nu
nog kan Mevr. Vielle, Doctor in de Rechten aan het Institut universitaire de Florence
en professor in de Rechten aan de U.C.L., geen veronderstellingen maken over het
gebruik dat de lidstaten en de Europese instellingen zullen maken van de bepalingen
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met betrekking tot de gelijkheid, noch over de betekenis die zij zullen geven aan het
begrip gelijkheid, en evenmin over de draagkracht die het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen aan dit principe zal toekennen.

Daarom hebben wij ervoor gekozen hier de belangrijkste bepalingen van het Ver-
drag van Amsterdam met betrekking tot de gelijkheid van mannen en vrouwen voor
te stellen. In de tekst zelf verwijzen wij de lezer naar deze inleiding telkens wordt
vermoed dat het Verdrag van Amsterdam de evolutie van het Europees recht zou
kunnen sturen. In de tekst werd de oude nummering van de artikels behouden. 

*
*     *

Praktisch handboek voor OCMW-recht 
door Daniel Adriaens, Eric Wauters, Piet Van Schuylenbergh en Johan De Backer
Brugge, Die Keure, 2001 

Mandatarissen, ambtenaren, verenigingen en burgers hebben de afgelopen jaren
massaal gebruikgemaakt van het ‘Praktisch handboek voor gemeenterecht’, het
ideale naslagwerk over gemeenterecht voor het beoefenen van de lokale democra-
tie. Sinds kort is er ook het ‘Praktisch handboek voor gemeentebeleid’ dat een per-
fecte aanvulling vormt op dat juridisch boek voor wat de efficiënte beleidsvoering
in gemeenten betreft. Een dergelijk boek over de OCMW-wetgeving kon niet meer
achterwege blijven … Het derde praktisch handboek op een rij, een onmisbaar werk
op de boekenplank van alle OCMW-raadsleden, OCMW-secretarissen, OCMW-ont-
vangers, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen, welzijnsorganisaties, …

Daniel Adriaens, Eric Wauters, Piet Van Schuylenbergh en Johan De Backer bundel-
den hun krachten vanuit hun jarenlange ervaring als OCMW-secretaris, met deze
allesomvattende handleiding over de OCMW-wetgeving als resultaat. De bestuursor-
ganen, het administratief toezicht, het bevoegde OCMW, de dienstverlening in het
algemeen en enkele bijzondere vormen, het bestaansminimum, de terugvordering
en het verhaal, het personeel, het financieel beleid, overheidsopdrachten, … komen
uitvoerig aan bod in 11 hoofdstukken.
Het is voor het eerst dat de 3 basiswetten (de organieke wet van 8 juli 1976, de
bestaansminimumwet van 7 augustus 1974 en de wet inzake de bevoegdheid van
het OCMW van 2 april 1965) in één werk uiteengezet worden.

Deze eerste editie van het ‘Praktisch handboek voor OCMW-recht’ is geactualiseerd
tot 1 februari 2001.
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Met het oog op de onmiddellijke bruikbaarheid van het Praktisch handboek werd
veel aandacht besteed aan de concrete toepassing van het OCMW-recht. De goed
uitgewerkte structuur zorgt ervoor dat de lezer er onmiddellijk zijn weg in vindt. De
specifiek technische materies werden in een kleiner korps weergegeven. Deze pas-
sages bevatten waardevolle informatie voor wie een bepaald probleem verder wenst
uit te diepen. Vooraan in het boek is een zeer gedetailleerde inhoudstafel opgeno-
men, waardoor de gebruiker heel snel een passage kan terugvinden. 

*
*     *

L’activation des allocations sociales
(Actes du colloque organisé à la Faculté de droit des F.U.N.D.P. les 25
et 26 novembre 1999)
door de Faculté Universitaire de Notre Dame de la Paix te Namen (F.U.N.D.P.)
Brussel, La Charte, 2001

Nu er in onze maatschappij niet langer gesproken wordt over de “Verzorgingsstaat”
maar over de “Actieve Welvaartsstaat”, wou het Centrum “Droits fondamentaux &
Lien social” van de F.U.N.D.P., in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting,
even stilstaan bij de begrippen activering, actieve maatregelen, passieve maatrege-
len…

Het colloquium op 25 en 26 november 1999 nodigde alle betrokken partijen uit
(besturen, universiteiten, werkgevers, werkzoekenden, deelnemers aan de ate-
liers,…) om hun mening te geven over het onderwerp, de zin, de doelstellingen en
het belang van de voorzieningen voor activering van de sociale uitkeringen. Dit
werk verzamelt elk van hun tussenkomsten en biedt een kennismaking met een
veelvoud aan stemmen.

Het werk beslaat 3 delen : “Uitvoering van de activeringsmaatregelen”, “Gemengde
visies op de activering” en stelt, bij wijze van conclusie, een globalere reflectie voor
rond “activering van de uitkeringen en/of de uitkeringstrekkers? Analyse-elementen
van de context en de ambivalentie van het beleid.”

Het boek richt zich tot iedereen die zich voor de problematiek van de activering van
de sociale uitkeringen interesseert (werkgevers van de openbare en private sector,
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, OCMW’s, vakbonden, werkzoeken-
den, juristen, politici,…).

*
*     *
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Les logiques de l’exclusion
Vertaling uit het Engels door P.E. Dauzat
Parijs, Pocket 2001, 2001, 199 pagina’s

Het werk geeft een analyse van de uitsluitingsmechanismen in een wijk van een
voorstad en, meer in het algemeen, van de machtsorganisatie binnen een bevolking,
ongeacht of het om relaties gaat tussen etnische groepen, tussen mannen en vrou-
wen, tussen ouders en kinderen.

*
*     *

Logement social : un état des lieux pour demain
door M.L. De Keersmaecker, P.M.Dufranne, P. Sauveur et…al., in samenwerking met de
V.Z.W. “Loi et Société”.
Brussel, La Charte, éditions juridiques, 2001, 276 pagina’s

De V.Z.W. Loi et société is een interdisciplinaire denktank die specialisten uit diver-
se wetenschapsdomeinen samenbrengt. Hij heeft tot doel na te denken over funda-
mentele onderwerpen die zowel juristen als economen, de medische en paramedi-
sche wereld, bedrijfsleiders en gezinshoofden, werknemers uit de sociale sector,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, sociale organisaties, … aanbelangen.

Verstoken blijven van huisvesting, of leven in onzekere financiële of hygiënische
omstandigheden, doet de vraag rijzen naar het openbare optreden in een van de
kernsectoren van onze maatschappij, de Huisvesting.

De moeilijke toegang tot huisvesting en de kostprijs ervan doet ons vragen stellen
bij de werking van de vastgoedmarkt, in het bijzonder bij de traditionele sector van
de zogenaamde “sociale” huisvesting, dat wil zeggen gefinancierd door de overheid
en bestemd voor personen met een bescheiden inkomen.

De vooruitzichten die de auteurs van het werk schetsen, werden uitgewerkt vanuit
een interdisciplinaire bekommernis. Zo is het boek een praktisch werk geworden
voor alle betrokkenen of geïnteresseerden.

*
*     *
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Tijdschrift voor sociaal recht 
door W. Van Eeckhout, A. Vanderstappen, G. Van Lemberghen, J. Put en L.G.M. Stevens
Brugge, die Keure, 2001

Het Tijdschrift voor Sociaal Recht is het oudste tijdschrift in België dat gespeciali-
seerd is in sociaal recht. Het is sedert zijn ontstaan in 1913 uitgegroeid tot een
invloedrijk interuniversitair doctrinetijdschrift dat bij zijn lezers een uitstekende
reputatie geniet.

De hoofdmoot van elke aflevering bestaat uit twee originele doctrinale bijdragen in
het domein van het arbeidsrecht respectievelijk het socialezekerheidsrecht. Rechter-
lijke uitspraken die van fundamenteel belang zijn voor een van de gepubliceerde bij-
dragen kunnen mee worden gepubliceerd.

In ieder nummer wordt ook een overzicht van rechtspraak gepubliceerd dat betrek-
king heeft op een specifiek concreet onderwerp en een toegevoegde doctrinale
waarde voor de praktijkjurist heeft. Er is dus sprake van meer dan alleen maar de
jurisprudentie verzamelen, systematiseren en becommentariëren.

Ook boekbesprekingen worden in de publicatie opgenomen.

*
*     *

Wegwijs in … de eerste job : een brochure voor schoolverlaters 
door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
Brussel, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 2001, 80 pagina’s

Verscheidene duizenden jongeren hebben hun diploma op zak en staan klaar om
hun intrede te doen in het beroepsleven.
Sommigen zetten deze stap onmiddellijk, anderen stuiten op een aantal hindernis-
sen in hun zoektocht naar werk.

Het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid heeft zopas voor deze jonge-
ren een bijgewerkte uitgave gepubliceerd van de brochure “Wegwijs in … de eerste
job”. Deze brochure zit boordevol nuttige inlichtingen om met succes deze belang-
rijke stap te zetten.

De brochure herinnert onder meer aan de nodige stappen bij de beëindiging van de
studies (inschrijving als werkzoekende, formaliteiten inzake werkloosheid, zieken-
fonds, …), de tewerkstellingsmogelijkheden, de voornaamste voorschriften die de
arbeid in de openbare en de privé-sector regelen, de arbeid als zelfstandige, de
arbeidsmogelijkheden in het buitenland, enz. Verder bevat de brochure ook een
aantal praktische tips om succes te boeken bij het zoeken naar een job : het opstel-
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len van een CV, het afleggen van tests en interviews …; deze uitgave bevat ook een
voorbeeld van een sollicitatiebrief en een curriculum vitae. Tot slot is een lijst met
nuttige adressen opgenomen.

De brochure “Wegwijs in … de eerste job” telt 80 bladzijden. Zij is gratis te verkrij-
gen bij de Dienst van de 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 : publi@meta.fgov.be. De brochure kan ook besteld worden via de website
van het ministerie : http://www.meta.fgov.be.

*
*     *

Overzicht publiek recht 
door Johan Vande Lanotte en Geert Goedertier
Brugge, die Keure, 2001, 1341 pagina’s

Dit overzicht is het tweede deel in de reeks “Inleiding tot het publiek recht”. Het
vormt een logische aanvulling bij deel I “Basisbegrippen”, waarin de belangrijkste
publiekrechtelijke begrippen in alfabetische volgorde worden uitgelegd. Niettemin
moet dit overzicht als een afzonderlijk geheel worden beschouwd. Terwijl de
belangrijkste doelstelling van de “Basisbegrippen” didactisch van aard is, is dit niet
uitsluitend het geval bij dit “Overzicht van het publiek recht”. Ook praktijkjuristen
moeten van het boek kunnen gebruik maken. Vandaar dat sommige hoofdstukken
verder zijn uitgewerkt dan voor studenten is vereist. In de voetnoten wordt dan ook
verwezen naar de belangrijkste rechtsleer.

Omdat het publiek recht immers voortdurend evolueert drong zich een actualise-
ring van dit boek op. De afgelopen jaren werd de bestaande wetgeving (Grondwet,
verdragen, wetten, decreten, …) op verschillende (vaak essentiële) punten gewij-
zigd. Denken we maar aan de installatie van de Hoge Raad voor de Justitie, de nieu-
we regels voor de benoeming van de rechters, de nieuwe regeling van de ministerië-
le aansprakelijkheid, de evoluties binnen de Europese Gemeenschap en de Europese
Unie, de organisatie van het openbaar ministerie, stemrecht voor niet-Belgen, nieu-
we regels inzake het ambtenarenstatuut, … Door de evoluties in de rechtspraak (en
in de interpretatie ervan door de rechtsleer) drong een nieuwe editie zich op.

In Deel I worden de algemene beginselen van het publiek recht behandeld. Na een
historische inleiding worden de essentiële kenmerken van de Belgische staat, de
voor het Belgisch publiek recht belangrijkste internationale organisaties en de hiër-
archie van de rechtsnormen beschreven. In Deel II komen de rechten en vrijheden
aan bod. We vertrekken daarbij van de in de Belgische Grondwet opgenomen
grondrechten, maar besteden ook aandacht aan belangrijke internationale verdra-
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gen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de binnen de Ver-
enigde Naties goedgekeurde mensenrechtenverdragen. In Deel III behandelen we
de belangrijkste instellingen van de federale staat en een aantal voor de werking van
deze instellingen belangrijke beginselen : de wetgevende macht, de uitvoerende
macht, de rechterlijke macht, de beginselen van het strafrecht, de rechtsbescher-
ming tegen de overheid, de gedecentraliseerde besturen, de financiën en de buiten-
landse betrekkingen. Deel IV behandelt de instellingen en de werkwijze van de
gemeenschappen en gewesten; daarbij wordt ook het Arbitragehof besproken.

*
*     *

Tijdschrift voor wetgeving 
door J. Dujardin, P. Lemmens, P. Popelier, R. Van Damme en J. Van Nieuwenhove
Brugge, Die Keure (Juridische uitgaven), 2001 

Het Tijdschrift voor Wetgeving tracht het gehele verschijnsel wetgeving te omvat-
ten.

Dit eerste specifiek tijdschrift voor wetgeving brengt in eerste instantie een eerste
commentaar bij de belangrijkste nieuwe regelgeving. Deze commentaar biedt een
duiding aan de lezer over het belang en de inhoud van een tekst die werd gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad. Elke commentaar wordt voorzien van een techni-
sche fiche van de wettekst met alle nuttige informatie.

4 maal per jaargang worden doctrineartikelen over wetgeving en wetgevingstech-
niek in het algemeen opgenomen. Zo komen onder meer artikelen aan bod over bij-
voorbeeld retroactiviteit, wetsevaluatie, de werkzaamheden van de commissie wet-
gevingstechnieken, taalgebruik, vertalingen, bescherming tegen rechtsonzekerheid,
…
Ook is er plaats voorzien voor rechtspraak in verband met wetgeving.
Meer beschouwende artikelen worden afgewisseld met bijdragen met een prakti-
sche inslag.

Elk nummer wordt op dezelfde manier samengesteld aan de hand van volgende
vaste rubrieken, doctrine, geannoteerde rechtspraak, een internetrubriek, taal en
wetgeving, wetgeving en varia.

*
*     *
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Gelijke behandeling en arbeidsverhoudingen 
door O. Vanachter 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 296 pagina’s

In het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1999 verscheen de wet van 7 mei 1999 op de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaar-
den, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een
zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor de sociale zekerheid.

Tot nu toe zaten de bepalingen over deze materie wat verborgen in Titel V van de
Wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Een aantal bepalingen
van deze titel diende aangepast te worden aan de Europese richtlijnen onder meer
inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht. De
wetgever heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook nog enkele andere wij-
zigingen door te voeren. Zo werden onder meer de bepalingen over het ongewenst
seksueel gedrag in de nieuwe wet geïntegreerd. Het geheel werd in een nieuw
kleedje gestoken zodat er nu een heuse wet over de gelijke behandeling tussen man-
nen en vrouwen bestaat.

Er is niet alleen het probleem van de geslachtsdiscriminatie. Ook discriminatie op
basis van leeftijd, nationaliteit, etnische afstamming, ras, enz. ligt vandaag de dag
gevoelig. Discriminatie op basis van elementen die geacht worden tot de privé-sfeer
van de werknemer te behoren is ook zeer actueel.

De nieuwe wet van 7 mei 1999 is de aanleiding om al deze vormen van discrimina-
tie in relatie tot de arbeidsverhoudingen nader te bekijken.

*
*     *

Handboek Internationaal Recht
door M. Bossuyt en J. Wouters 
Schoten, Intersentia, 2001

Dit handboek biedt een beknopt overzicht van het internationaal recht en van het
recht der internationale instellingen. Het eerste deel behandelt de klassieke leerstuk-
ken van het volkenrecht : de bronnen en subjecten van het internationaal recht, de
verhouding tussen internationaal en nationaal recht, de problematiek van jurisdictie,
de diplomatieke en consulaire betrekkingen, de internationale aansprakelijkheid van
Staten, de geschillenbeslechting en de rechtshandhaving. In het tweede deel wordt
ingegaan op de internationale instellingen en een aantal domeinen van internationa-
le samenwerking. Hierbij komen aan bod : het institutionele recht van de internatio-
nale organisaties, de mondiale organisaties (in het bijzonder de Verenigde Naties),
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de regionale organisaties (o.m. NAVO, Raad van Europa, OVSE) en de internationale
samenwerking op het gebied van de mensenrechten, ontwikkeling, economie en
milieu.

*
*     *

Bronnenboek Internationaal Recht 
door J. Wouters 
Schoten, Intersentia, 2001 

Dit boek omvat een selectie van de voornaamste bronnen van het internationaal
recht en van het recht der internationale instellingen die voor de Belgische rechts-
beoefenaar van belang zijn. Naast Belgische wetgeving en rechtspraak in verband
met internationaal recht en de internationale betrekkingen van België en Vlaande-
ren, omvat het boek een groot aantal volkenrechtelijke documenten, met inbegrip
van de belangrijkste verdragen waarbij België partij is, de basisakten van een aantal
internationale organisaties, VN-resoluties, teksten van de International Law Commis-
sion en fragmenten van belangrijke uitspraken van internationale rechtscolleges. De
teksten zijn thematisch gerangschikt en omvatten o.m. de volgende categorieën :
rechten en verplichtingen van Staten; niet-statelijke entiteiten; verdragenrecht;
nationaliteit; strafrecht en uitlevering; het recht van de zee en internationale water-
lopen; lucht- en ruimterecht; Antarctica; voorrechten en immuniteiten; Staatsaan-
sprakelijkheid; regeling van internationale geschillen; mensenrechten, mondiaal;
mensenrechten, regionaal; vluchtelingen; economisch recht; milieurecht; humani-
tair recht; wapenbeheersingsrecht; mondiale internationale organisaties; regionale
internationale organisaties.

Voor zover beschikbaar, is telkens een Nederlandstalige versie van de internationale
documenten opgenomen. Aan het einde is een chronologisch en trefwoordenregis-
ter opgenomen.

*
*     *
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Introduction au droit et aux Institutions de la Belgique fédérale
(3ème édition revue et mise à jour) sur base de la nouvelle Constitution coordon-
née
door Marc A. Lejuine
Brussel, La Charte – éditions juridiques, 2001, 278 pagina’s

Dit werk, dat een handboek is voor studenten in commerciële, financiële en han-
delsrichtingen, wil ook een werk- en informatiemiddel zijn, zowel voor wie het
recht beoefent – van wie velen zich tegenwoordig wat verloren voelen bij de insti-
tutionele veranderingen en de recente coördinatie van de Grondwet – als voor
iedereen (leerkrachten, bedrijfsleiders, het brede publiek) die op de hoogte wil blij-
ven van de evolutie van de Belgische maatschappij.
Met als uitgangspunt de nieuwe Grondwet, die werd gecoördineerd op 17 februari
1994, schetst de auteur eerst het algemene kader waarin het recht vorm krijgt in het
federale België. Hij onderzoekt ook, in een eerste deel, de verschillende instellingen
– federaal, gemeenschaps, gewestelijk en lokaal, maar ook sociaal en internationaal
– die recht schapen dat van toepassing is in ons land.
In een tweede deel overloopt hij dan de verschillende bestaande rechtsregels, de
hiërarchie van de normen en de controle erop, alvorens het probleem te onderzoe-
ken van de rechtsregel in de tijd en in de ruimte en de verschillende rechtstakken
voor te stellen.
Het werk, dat geïllustreerd is met bijzonder aantrekkelijke kaarten en schema’s en –
omwille van zijn pedagogische roeping – een lage instapdrempel heeft, wordt
gekenmerkt door een duidelijke stijl en presentatie.
Velen zullen hierin een antwoord vinden op hun vragen over het federale België.

__________
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‘‘Arbeid en niet-arbeid : naar een volwaardige participatie en een actieve wel-
vaartsstaat’’
door Pierre Van der Vorst

De Koning Boudewijnstichting heeft een Commissie “Arbeid—Niet-arbeid” belast
met de opdracht een prospectief antwoord te geven op de volgende vraag : “Hoe
kunnen we de verdeling, de koppeling van arbeid en niet-arbeid, beter organiseren
in de maatschappij van morgen ?” én de opdracht om vanuit dat vertrekpunt nieuwe
denkpistes te onderzoeken om vervolgens een maatschappelijk debat te kunnen
inzetten. De Commissie “Arbeid—Niet-arbeid” heeft haar rapport ingediend in juni
1999. Dit rapport heeft het voorwerp uitgemaakt van verschillende presentaties en
besprekingen, zoals ter gelegenheid van het Congres 2000 van de Ligue des Famil-
les, als inleiding bij de problematiek van de omvorming van de status en de plaats
van arbeid in onze post-industriële maatschappij,.,.

Het is de tekst van deze voorstelling die is afgedrukt in dit nummer; het is een tekst
van de voorzitter van de Commissie die de 4 delen van het 140 bladzijden tellende
rapport samenvat, namelijk het conceptuele deel (concept “arbeid” en “niet-
arbeid”), het deel gewijd aan de toekomst van de arbeid tegenover de uitdagingen
van de mondialisering, de technologische vooruitgang en de sociaal-demografische
evolutie, het analytische deel dat de relatie tussen arbeid en niet-arbeid bekijkt vol-
gens een economische, sociologische en sociaal-psychologische benadering en ten-
slotte het deel gewijd aan de zeven aanbevelingen : 
bevorderen van een volwaardige participatie, vervuld van arbeid en niet-arbeid;
overgaan van de “sociale verzekering” op de “participatieverzekering”; een beter
antwoord bieden op behoeften die nog niet genoeg werden voldaan door de arbeid
en de niet-arbeid; bevorderen van een betere tijdsverdeling tussen arbeid en niet-
arbeid; cultiveren en ontwikkelen van de dynamiek in arbeid en niet-arbeid; verbete-
ren van de opleiding in arbeid en niet-arbeid en herzien van de bestemming van de
inkomensbronnen.

Het rapport bevat verder als bijlage een “gebruiksklaar” ontwerp om het recht op
sociale participatie in te passen in de Belgische Grondwet. Het creëert de gelegen-
heid tot een fundamentele reflectie over de toekomst van de arbeid, van de niet-
arbeid, van hun samengaan, maar ook van de aanpassingen die zich opdringen, bij-
voorbeeld in de manier waarop wij ze beleven, ervaren, organiseren, reglemente-
ren, net zoals het aanleiding geeft zich opnieuw vragen te stellen over het burgeren-
gagement, over de zin van verdeling in maatschappijen die, zoals de onze, voldoen-
de rijk zijn om geen genoegen te nemen met een onbevredigend status-quo.
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‘‘Work and non-work : towards full participation and an active social state” 
by Pierre Van der Vorst

The Fondation Roi Baudouin entrusted a « Work—Non-workk » Commission, with
the task of replying, prospectively, to the following question : « How best to organi-
se the allocation and articulation of work and non-work in tomorrow’s society ? »
and, from that starting point, to look at fresh ideas so as to generate a social debate
thereafter. The « Work—Non-workk » Commission produced its report in June of
1999 and it has been the subject of several presentations and discussions, including
at the Congress 2000 of the Ligue des Familles, by way of an introduction to the pro-
blematic of the change in the status and the place of work in our post industrial
society.

It is the text of this latest presentation that is reproduced in this edition, a text by
the Commission Chairman synthesising the 4 sections of the 140 page report, name-
ly the conceptual section (the concept of « work », and of « non-work »), the section
devoted to the future of work in the face of the challenges of globalisation, techno-
logical progress and socio-demographic evolution, the analytical section looking at
the relationship between work and non-work from the economic, sociological and
socio-psychological stand points, and finally the section devoted to recommenda-
tions, of which there are seven :
Promote full participation with a diet of work and non-work ; move away from
« social insurance » towards « participation insurance » ; respond better to the needs
which are not sufficiently satisfied by work and non-work ; encourage a better allo-
cation of time between work and non-work ; cultivate and develop dynamism in
work and non-work ; improve training in work and non-work ; review the affecta-
tion of sources of revenue.

The report also contains in an annex, a « ready made » draft insert into the Belgian
Constitution on the right to social participation. It is the opportunity for deep reflec-
tion on what will become of work and of non-work, on their structure but also on
the changes that will be necessary for example in the way we live them, perceive
them, organise and regulate them, just as it is the opportunity for us to re-question
the commitments of citizenship, and the meaning of sharing in a society, such as
ours, rich enough not to stand for an unsatisfactory status quo.

*
*     *
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“Een kwestie van tijd.Tijdsbesteding in Vlaanderen, anno 1999”
door Ignace Glorieux, Suzana Koelet en Maarten Moens

In 1999 werd het eerste grootschalige tijdsbudgetonderzoek in Vlaanderen georga-
niseerd sinds meer dan 30 jaar. Tijdsbudgetonderzoek met dagboekregistratie meet
het handelen van alle dag op de meest nauwkeurige en volledige wijze. Deze bijdra-
ge geeft een algemeen overzicht van de tijdsbesteding van Vlamingen en van de
sociale kenmerken die een invloed hebben op het handelen van de Vlaming. Gemid-
deld slaapt de Vlaming een derde van zijn leven en arbeid - gedefinieerd als de som
van loonarbeid, huishoudelijk werk en kinderzorg - domineert de levensloop als
meest tijdsintensieve bezigheid. Naargelang leeftijd, activiteit op de arbeidsmarkt,
gezinssituatie en opleiding tekenen zich aanzienlijke verschillen af in de tijd besteed
aan de onderscheiden handelingssferen. De verschillen tussen mannen en vrouwen
blijken erg persistent. Gemiddeld besteden vrouwen 4 uur per week extra aan loon-
arbeid, huishouden en kinderzorg samen, in vergelijking met Vlaamse mannen. De
samenstelling van de werklast blijft eveneens voorspelbaar traditioneel. Bovendien
blijkt er de laatste 10 jaar weinig veranderd in het tijdsbestedingspatroon van Vlaam-
se mannen en vrouwen. Integendeel zelfs, de verspreiding van het tweeverdieners-
gezin deed de werkdruk op vrouwen nog toenemen.

“A question of time. Daily time allocation in Flanders, anno 1999”
by Ignace Glorieux, Suzana Koelet and Maarten Moens

In 1999, for the first time in thirty years, a major time-budget enquiry was carried
out in Flanders. This enquiry was based on scrupulous, detailed and full records of
all the daily activities in a diary. This research provides an overall view of how Fle-
mish men and women spend their time as well as the social characteristics which
influence their activities. On average, the Flemish sleep for one third of their time
and work – defined as the collective total of paid employment, house-keeping and
child care – dominates the current of life as being the most time-consuming activity.
Depending upon age, participation in the labour market, family situation, and quali-
fications, we can see considerable differences in the time spent on different areas of
activity. The divergences between men and women proves to be extremely persis-
tent. On average, women devote 4 hours more than do Flemish men, to a total of
paid work, housework and child care. The allocation of tasks remains traditionally
predictable. Furthermore, it appears that during the last ten years, little has changed
in the respective daily timetables of Flemish women and men. On the contrary, the
generalisation of dual-income families has exerted an even greater pressure of work
on women.

*
*     *
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“De resultaten van de sociale verzekeringsverkiezingen in Duitsland”
door Norbert Rzesnik

Na de negende algemene sociale zekerheidsverkiezing (verplichte pensioen-, ziekte-
en ongevallenverzekeringen), die sinds de stichting van de federale Republiek Duits-
land gehouden wordt, hebben de verkiezingsafgevaardigden van de Länder en de
Federatie hun eindrapport opgesteld. Dit geeft in het eerste deel een algemeen over-
zicht van het verloop van de verkiezingsprocedure, in het tweede deel worden de
resultaten toegelicht vanuit het standpunt van de afgevaardigden, evenals hun voor-
stellen en conclusies. De federale afgevaardigde heeft het rapport overgemaakt aan
de federale minister van Arbeid en Sociale Zaken, en het daardoor verzekerd van
publiciteit ten opzichte van de buitenwereld. De onderstaande besprekingen zijn
voornamelijk geïnspireerd op dit rapport. 

De 550 verzekeringsinstellingen werden voor de ziekteverzekering uitgerust met
een raad van bestuur, en voor de pensioen- en ongevallenverzekering, met een ver-
gadering van afgevaardigden en een Directiecomité. De opkomst voor de verkiezin-
gen was, met 38,41 procent van de stemgerechtigden, de laagste die werd opgete-
kend sinds de verkiezingen voor de sociale verzekering van 1968. Het is daarente-
gen verheugend dat de verzekeringsinstellingen de kostprijs van deze verkiezingen
hebben kunnen beperken tot minder dan 98 miljoen DM (in 1993 waren ze nog
goed voor iets minder dan 121 miljoen DM). Van de 15 verzekeringsinstellingen bij
wie nog wordt gewerkt met stemming via verkiezingsakte, zijn het de vakbonden en
hun federaties die verliezen.

De verzekerden en de pers hebben hoofdzakelijk de volgende gebreken aangehaald:

1. de organisatiemogelijkheden van de organen voor zelfbeheer zijn te beperkt ;
2. in de loop van hun zesjarig mandaat informeren de zelfbeheerde organen te wei-
nig over hun werk en over de genomen beslissingen ;
3. de kosten van de verkiezingen voor de sociale verzekering zijn te hoog.

“The election results for social insurance in Germany “
par Norbert Rzesnik

Following the ninth general election of social security (mandatory insurance-pen-
sion, sickness and  accident) held since the creation of the Federal Republic of Ger-
many, the election delegates of the Länder and the Federation have drawn up their
final report. The first part of this report gives a general overview of the electoral
procedure and the second part deals with the application of the results from the
point of view of the delegates as well as their proposals and conclusions. The feder-
al delegate sent the report to the Federal Minister of Labour and Social Affairs, thus
ensuring that the report received publicity in the wider world.  The commentaries
given below are largely derived from this report. 
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The 550 insurance organisations have been endowed with a board of directors for
health insurance and an assembly of representatives as well as a management com-
mittee for insurance-pensions and accidents. The electoral turn out, with 38,41 per-
cent of the electors, 
Was the lowest recorded since the social insurance elections of 1968. It is, on the
other hand, pleasing to note that the insurance organisations were able to reduce
the cost of these elections to less than 98 million DM (en 1993, it amounted to just
under 121 million DM). Out of the 15 insurance organisations, where voting still
takes place by electoral instrument, it was the unions and their federations which
were the losers.

The insured and the press, in the main, identified the following faults :

1. The possibilities for setting up self managing bodies are too limited.
2. During their six year term of office, the independently run bodies give too little
information about their work and the decisions that are taken.
3. The costs of holding social insurance elections are too high.

*
*     *

“De techniek van de beheersovereenkomst teneinde de openbare Instellingen
van sociale zekerheid te responsabillseren”
Door Johan Verstraeten

Het opgestelde Vade-mecum wil een praktisch en nauwkeurig hulpmiddel zijn voor
de Administrateursgeneraal van de openbare instellingen van sociale zekerheid, wat
betreft de techniek van de beheersovereenkomst die gesloten moet worden tussen
het beheersorgaan en de persoon belast met het dagelijkse beheer enerzijds, en de
overheid anderzijds. Het is onderverdeeld in drie titels.

Het eerste deel beschrijft de overeenkomst als instrument. Het identificeert de par-
tijen van de overeenkomst, omschrijft de verplichtingen van de vertegenwoordigers
van de instelling, somt op welke materies in de overeenkomst geregeld moeten wor-
den en aan welke punten tijdens de onderhandelingen veel aandacht besteed moet
worden. Het geeft de duur van de overeenkomst aan, evenals de beschikbare instru-
menten voor de uitvoering ervan, met name vooral het beheersplan en de boordta-
bellen. Het bespreekt ook de evaluatieprocedure.

Deel twee behandelt de rol en de verantwoordelijkheid van de partijen in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst en de verwezenlijking van de verbintenissen
die erin beschreven staan, hoofdzakelijk inzake personeelsbeleid en financiën. Het
verduidelijkt op welke wijze de controle van de openbare instellIng zal gebeuren.
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De derde en laatste titel betreft het College van de openbare instellingen van sociale
zekerheld en somt de verschillende taken op waarmee het belast is.

« Technical aspects of the administration contract with a view to making public
social security institutions accountable »
By Johan Verstraeten

The Vade-mecum that has been produced is intended as a practical and precise tool
for use by the chlef executives of the public sociai security institutions, concerning
the technical aspects of future administration contracts between the managing body
and the person responsible for the day ta day management on the one hand and the
State on the other. It is divided into three sections.

The first section describes the contract as an instrument. It identifies the parties to
the contract and defines the obligations of the organisation’s representatives and it
lists the matters to be dealt with in the contract and the important points ta look out
for when negotiating. It indicates the duration of the contract and the instruments
that are made avaiiable for lts implementation, principally the administration plan
and the implementation programs. It aiso deals with the evaluation procedure.

The second section illustrates the role and the responsibility of the parties in terms
of their performance of the contract and the fulfilment of the commitments it con-
tains. principally in relation to human resource pollcy and financing. It sets out the
way in which supervision of the public institutlon will be conducted.

The third and last section concerns the College af the public social security institu-
tions and lists its different dutles.

__________
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