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' Information ' et ' formation ', ce sont là, plus que
jamais, deux mots clefs de notre époque et deux
exigences auxquelles la Revue belge de sécurité
sociale veut souscrire en publiant des articles de
haut niveau consacrés aux aspects juridiques,
économiques, sociologiques … de la protection
sociale, tout à la fois matière de connaissance et
de réflexion pour le lecteur.
Cette politique entend s’inscrire dans le cadre de
l’Union européenne. Chaque numéro comporte,
donc, une rubrique dédiée à cette fin.
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néer landaise e t  l ’au t re f rançaise.  La Revue peut  ê t re,
partiellement, consultée sur internet :
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm

' Informeren ' en ' aanleren ' zijn meer dan ooit
twee sleutelwoorden van onze tijd. Het Belgisch
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bi jdragen door kwal i te i t svol le ar t ike len te
pub l i ce ren  over  ju r id i sche ,  economische ,
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en hem tevens tot nadenken kunnen aanzetten.
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WOORD VOORAF

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie nam de redactie
van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid het besluit om een bijzonder
nummer te wijden aan de sociale zekerheid in Europa. Men dacht hierbij niet aan
een eenmalig initiatief. Het leek de redactie gepast om de lezers van het tijdschrift
regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen buiten onze eigen gren-
zen, niet alleen in de Europese Unie en in haar lidstaten, maar ook daarbuiten.

Aan ondergetekenden werd de opdracht toevertrouwd om dit bijzonder
« Europees » nummer te coördineren. Wij hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt
van onze contacten via het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid, dat zijn jaar-
lijks colloquium hield in Bergen (Noorwegen) in september 2001, en van het corres-
pondentennetwerk van het Max-Planck-Institut für Vergleichendes und Internationa-
les Sozialrecht in München, waarvan een van de vooraanstaande medewerkers, Dr.
Bernd Schulte, deel uitmaakt van de redactieraad van dit tijdschrift. Dit instituut
organiseerde een « Korrespondententreffen » in München, op 14-15 december 2000,
waarop veel van de contacten gelegd zijn waaruit dit bijzonder nummer is voortge-
komen. 

De redactie is uitgegaan van een stramien dat berust op twee vaste rubrieken en een
variabele rubriek:

een vaste rubriek van Europees socialezekerheidsrecht, geconcentreerd op de
Europese regelgeving, met bijzondere aandacht voor de besluiten van de Europese
topbijeenkomsten van staatshoofden en regeringsleiders, en op de rechtspraak van
het Hof van Justitie van de EU,

een vaste rechtsvergelijkende rubriek, met korte bijdragen uit de andere lidstaten
van de EU en uit andere Europese landen,

een variabele rubriek die elk jaar een bijzonder thema zal behandelen in Europees
perspectief. Het zou gaan om thema’s die op Europees vlak bijzondere aandacht krij-
gen of die in ruime mate aan de orde zijn in vele Europese landen. 

De eerste vaste rubriek bestaat voor dit nummer uit twee belangrijke bijdragen. De
eerste is van de hand van Dr. Bernd Schulte. Op de hem eigen magistrale wijze geeft
hij een soort van minicursus over de ontwikkeling van een eigen Europees sociale-
zekerheidsrecht, doorheen de verschillende wijzigingen aan de Europese Gemeen-
schapsverdragen, waarbij vooral de verdragen van Maastricht en van Amsterdam
belangrijk zijn. Hij toont aan welke inhoud dat Europees socialezekerheidsrecht
heeft gekregen, en welke de oriënteringen zijn van dit recht voor de toekomst. 
De tweede is een overzicht van rechtspraak inzake sociale zekerheid (van 1 januari
1999 tot 1 juni 2001) van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
door collega Yves Jorens, hoogleraar sociaal recht aan de U.I.A. en sinds kort ook 681
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aan de R.U.G. en tevens opdrachthouder aan het reeds genoemde Münchense Max-
Planck Instituut. Hij behoort tot de selecte kring van werkelijke specialisten inzake
Europees socialezekerheidsrecht, die o.m. de rechtspraak van het Hof van Luxem-
burg op de voet volgen.

De tweede vaste rubriek is een mozaïek van korte bijdragen over de ontwikkelingen
inzake sociale zekerheid in de lidstaten van de EU, in de toetredingsstaten en in
enkele andere Europese landen. Aan de auteurs was gevraagd niet een volledig over-
zicht te geven van de wijzigingen in hun systemen in de laatste jaren, maar zich te
concentreren op de meest markante gebeurtenissen die van aard zouden zijn om
lezers in andere landen te interesseren. Hierbij gaat het niet alleen om wetswijzigin-
gen, maar ook om opvallende rechtspraak en zelfs om rapporten of plannen die
belangrijk kunnen zijn voor de toekomst.
In dit overzicht wordt gerapporteerd over 22 landen. Daarbij zijn alle lidstaten (bui-
ten België) van de EU, met uitzondering van Finland, waarvan het rapport ons niet
tijdig bereikte. Sommige rapporten over aangrenzende landen, zoals dat over Frank-
rijk, over Nederland en over Duitsland, zijn iets uitgebreider opgevat wegens het
grotere belang voor België. 
Wij konden ook niet van alle toetredingsstaten een rapport bekomen. Als niet-EU
staten hebben wij rapporten van Noorwegen, Polen, Tsjechië en Litouwen. Bij een
volgende gelegenheid wordt getracht hierin grotere volledigheid te bereiken. Een
aantal auteurs uit de betrokken landen hebben hiervoor al hun toezegging gegeven.

Voorgestelde thema’s voor de variabele rubriek zijn o.a. mededinging en vrije markt-
werking in de sociale zekerheid, sociale uitsluiting en integratiemaatregelen, sociale-
zekerheidsproblematiek inzake de uitbreiding van de Unie naar Centraal en Oost-
Europa, kostenbeheersing in de gezondheidszorg, actieve arbeidsmarktpolitiek in
verband met de werkloosheid en met andere sectoren van de sociale zekerheid,
financieringsproblematiek van de sociale zekerheid en haar economische gevolgen,
het « Europees » pensioenmodel, « sociale democratie » in de sociale zekerheid, fami-
liale politiek in en rond de sociale zekerheid. 
De redactie zal eventuele suggesties voor bijzondere thema’s graag onderzoeken.

De redactie koos voor dit eerste Europees nummer als thema: de aanvullende rege-
lingen inzake pensioenen en ziekteverzekering, een onderwerp dat in het Europees
sociaal beleid op het voorplan staat, met enerzijds de pogingen om de coördinatiere-
geling van Verordening 1408/71 tot het vlak van de aanvullende regelingen uit te
breiden, en met anderzijds de toepassing van de Europese regelgeving inzake vrije
dienstverlening en inzake mededingingsrecht op de fondsen en verzekeringsinstel-
lingen die deze aanvullende regelingen uitvoeren. In de verschillende lidstaten vindt
men ook heel wat ontwikkelingen op dit gebied, waaraan in sommige nationale rap-
porten extra aandacht wordt besteed. Zeker moet men oplettend toekijken op de
ontwikkelingen in Centraal en Oost Europa, waarvan sommige binnenkort tot de
Unie gaan toetreden en waarin, onder invloed van de World Bank, afgestapt wordt
van het concept van omvattende sociale zekerheid naar Duits model om te gaan
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naar een wettelijke sociale zekerheid die slechts een basisbescherming biedt en die
aanleiding geeft tot aanvullende regelingen, van privaatrechtelijke aard, op basis van
kapitaaldekking. Ook dit wordt in enkele nationale rapporten uit die landen
beschreven.

Dit gedeelte begint met een bijdrage van minister Frank Vandenbroucke, die -op de
hem eigen schitterende wijze- de « tweede pijler » van de pensioenstelsels situeert in
het geheel van het Belgisch en Europees sociaal beleid. 
De tweede bijdrage is van de hand van collega Bea Van Buggenhout en van Dr. Kath-
leen Verreth, die kort geleden aan de KU-Leuven een doctoraat heeft gemaakt over
aanvullende pensioenen en vrij verkeer in de EU. Deze bijdrage handelt over Richt-
lijn 98/49, over het Groenboek Aanvullende Pensioenen en over de vooruitgang die
geboekt is en nog kan verwacht worden op dit gebied.

De derde bijdrage werd opgemaakt door Maurice Marchand, professor aan de Uni-
versité catholique de Louvain (Center for Operations Research and Econometrics,
CORE) en Pierre Pestiau, professor aan de Université de Liège (Centre de Recher-
ches en Economie Publique, CREPP) en wetenschappelijk adviseur van ons Tijd-
schrift. De auteurs geven het standpunt van de economist om het complexe pro-
bleem van de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen toe te lichten. Op
uiterst nauwkeurige wijze geven zij ons een doordringend antwoord op drie vragen:
moeten inkomsten uit spaargeld belast worden? Moet pensioensparen worden vrij-
gesteld van belastingen? En tot slot, moet een bepaalde spaarvorm bevoordeeld wor-
den? 

De volgende bijdrage staat op naam van Willy Palm, directeur van de Association
Internationale de la Mutualité (AIM) en Henri Lewalle, zaakgelastigde bij de Lands-
bond der Christelijke Mutualiteiten - SOLIMUT. De auteurs geven ons een precieze
vergelijkende analyse van de vrijwillige ziektekostenverzekering in de Europese
Unie en maken duidelijk dat de vrijwillige ziektekostenverzekering een domein is
waarin actoren evolueren met een bijzondere actielogica, tussen markt en solidari-
teit. Hun studie is ook gewijd aan de verhoudingen tussen de interne markt en de
vrijwillige ziektekostenverzekering en aan de reglementering via de verzekerings-
richtlijnen.

Dit deel wordt afgesloten met een bijdrage van Bruno Gabellieri, Secretaris-generaal
van de Association Européenne des Institutions de protection sociale Paritaires
(AEIP) en vurig verdediger van de paritaire vertegenwoordiging in Europa. Zijn stu-
die handelt over de paritaire vertegenwoordiging toegepast op de pensioenverzeke-
ring en de aanvullende ziektekostenverzekering in Europa. Na een duidelijke afbake-
ning van het begrip paritaire vertegenwoordiging, onderzoekt de auteur de kwestie
van het overleg over en het paritaire beheer van de sociale beschermingsovereen-
komsten in Europa op basis van een typologie van de paritaire vertegenwoordiging.
Gekoppeld aan deze ontwikkelingen, maakt hij vervolgens een grondige analyse van
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het project voor een "Paritaire Europese Instelling voor Bedrijfspensioenvoorzie-
ning". Tot slot stelt hij ons zijn inzichten over de toekomst van de paritaire vertegen-
woordiging voor.

Michel DISPERSYN Jef VAN LANGENDONCK
Université Libre de Bruxelles Katholieke Universiteit Leuven

__________
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EUROPEES SOCIAAL RECHT

DOOR BERND SCHULTE
Max Planck Instituut voor internationaal en vergelijkend sociaal recht, München

1. KORT VOORWOORD

Het Europese sociaal beleid heeft zich, althans tot het begin van de jaren ’90 van de
20e eeuw onderscheiden doordat het oorspronkelijk niet als autonoom beleidster-
rein maar veeleer als annex bij andere beleidsvormen geconcipieerd was. Dit geldt
vooral wanneer men het begrip ‘‘Europees sociaal beleid’’ ruim opvat en niet alleen
als het Europese sociaal beleid in engere zin, volgens het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap te verstaan als de som van de nagestreefde doelstel-
lingen door de supranationale organen op EG-niveau en de gerealiseerde maatrege-
len op het vlak van datgene wat men in de lidstaten doorgaans onder sociaal beleid
verstaat -arbeidsrecht en sociale wetgeving volgens Duitse rechtsnomenclatuur en
referentiekader- maar ook als Europees sociaal beleid in ruimere zin, dat rekening
houdt met sociaal-politiek relevante invloeden die uitgaan van maatregelen die in
het Gemeenschapsrecht en –beleid getroffen worden ter verwezenlijking van oor-
spronkelijk economische maar in toenemende mate ook van doelstellingen van alge-
meen beleid van de Europese Gemeenschap/Europese Unie (1) .

Tot de laatstgenoemde indirecte uitwerkingen van het Gemeenschapsrecht en het
Gemeenschapsbeleid op het sociaal beleid horen naast de maatregelen voor de ver-
wezenlijking van het ‘‘internemarktprogramma’’, d.w.z. naast de deregulerende
maatregelen die in het belang van de handhaving van de fundamentele vrijheden
van de Gemeenschappelijke Markt genomen zijn en die onlangs vooral op grond
van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de
rechtszaken Decker en Kohll (waarover later) in het middelpunt van de belangstel-
ling gekomen zijn (2), ook verdere concrete stappen van zog. ‘‘negatieve integra-

(1) Vgl. daartoe Schulte, B., Die Sozialpolitik in Deutschland, in anderen hochentwickelten Ländern
und in der Europäischen Union – welche Spielräume bleiben für die nationale Politik? In: Textor, M.
(Hg.), Sozialpolitik. Aktuelle Fragen und Probleme, Opladen 1996, p. 75 ev.; dezelfde., Europäische
Sozialpolitik und die Zukunft des Sozialstaats in Europa – Herausforderungen und Chancen -, Bonn:
Friedrich Ebert-Stiftung, 1998; dezelfde., The Welfare State and European Integration, in: European
Journal of Social Security (EJSS)1(1999), p. 3 ev.
(2) Vgl. voor deze problematiek Schulte, B., Europäisches Wirtschaftsrecht und die Grundfreiheiten
der EU als Rahmenbedingungen für die nationale Sozialgesetzgebung – Erfahrungen in der Vergan-
genheit, Perspektiven für die Zukunft, in: Ebsen, I. (Hg.), Europäische Gestaltungsvorhaben für das
deutsche Sozialrecht. Freizügigkeit, Wirtschaftliche Grundfreiheiten und europäisches Wettbewerbs-
recht als Grenzen sozialstaatlicher Souveränität, Europarechtliche Gestaltungsvorgaben für das deut-
sche Sozialrecht, Baden-Baden 1999.
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tie’’ (3), met name de mededingingsmaatregelen van het Europese Gemeenschaps-
recht die -meer bepaald deze jongste jaren- op sociaal gebied aan praktisch belang
gewonnen hebben. Dit is momenteel bijzonder te merken aan de discussies voor de
Duitse kartelkamers, en binnenkort ook op grond van een verzoek om een prejudi-
ciële beslissing van het Bundesgerichtshof (hoogste federaal gerechtshof) voor het
Europese Hof van Justitie, over de regelingen voor vaste prijzen voor geneesmidde-
len in de gezondheidszorg, die ook een EG-rechtelijke dimensie hebben als mogelij-
ke concurrentiebeperkende overeenkomsten.

De Europese Raad van Nice heeft met de goedkeuring van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie de ‘‘grondwet’’ of het ‘‘basisstatuut’’ van de
Europese Unie van een (o.a. ook sociaal-)grondrechtelijk fundament voorzien, dat
echter wel nog de bevestiging moet krijgen van zijn juridisch bindende karakter. 

Tot het Europese sociaal beleid in engere zin horen van oudsher de wettelijke rege-
lingen voor het vrij verkeer van werknemers (4), het beginsel van gelijke beloning
voor gelijkwaardige arbeid voor mannen en vrouwen (art. 141 EG) alsook de
Richtlijnen voor de gelijke behandeling van de geslachten in het arbeidsrecht en
de sociale zekerheid en de Richtlijnen inzake de arbeidsbescherming (art. 138
EG). De regelingen inzake de coördinatie van de stelsels van de sociale zekerheid
in de lidstaten zijn reeds in 1958 in de vorm van verordeningen (EEG) nr. 3 en nr. 4
-nu verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72- getroffen. Maar ook het com-
munautair landbouwbeleid maakt hier deel van uit, met zijn sociale componenten
die behoren tot de sociaal-politiek relevante domeinen van het Europese beleid.

Hierna wordt eerst kort ingegaan op het Europese sociaal beleid in engere zin dat
door de Gemeenschapsorganen direct toegepast wordt en dat met de inwerkingtre-
ding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 een nieuwe zowel wettelijke
als ook politieke kwaliteit gekregen heeft. Het verdrag van Nice heeft verder bijge-
dragen tot de versterking van die kwaliteit (al was het dan maar op bescheiden
wijze). In aansluiting daarop worden – in trefwoorden – de uitwerkingen van ande-
re beleidsterreinen op het sociaal beleid van de lidstaten behandeld. Met de algeme-
ne gevolgen van deze beleidsvormen laat zich de stelling staven dat ook het sociaal
beleid in de lidstaten van de Europese Unie ondertussen niet alleen vanuit politiek,
maar ook vanuit rechtswetenschappelijk opzicht een meerlagenbeleid (5) res-
pectievelijk een meerlagenrecht geworden is en vanaf nu alsook in de toe-
komst in alle opzichten alleen nog maar succesvol gevoerd kan worden in samen-

(3) Vgl. voor dit begrip Scharpf, F., Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch? Frankfurt/M. o.a.
1999, p. 47 ev., met andere referenties. 
(4) Vgl. daartoe Schulte, B. (Hg.), Soziale Sicherheit in der EG. Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71
und 574/72 sowie andere Bestimmungen, 3. Editie., München 1997 (met een geactualiseerde aanvul-
ling 1998). 
(5) Vgl. daartoe vanuit politiek-wetenschappelijk standpunt Scharpf, aaO (Fn. 3).p. 81 ev.

688



EUROPEES SOCIAAL RECHT

spel en in interdependentie tussen het nationaal niveau enerzijds (preciezer  -in het
bijzonder in de bondsstaat- op de nationale niveaus, d.w.z. landen, regio’s, gemeen-
ten en regionaal publiekrechtelijke organen, particuliere organisaties e.a.) en het
supranationaal (Gemeenschaps-) niveau anderzijds.

De tot slot aangehaalde perspectieven houden zodanig rekening met dit feit dat,
gelet op de onmogelijkheid om in de toekomst een zuiver nationaal sociaal beleid te
voeren, d.w.z in zekere zin ‘‘volgens de soevereiniteit’’ (6) en tegen de achtergrond
van de ‘‘uitdagingen van de actieve welvaartsstaat’’ (7), waartoe als onderdeel van de
zo geapostrofeerde ‘‘internationale uitdaging’’ ook het economisch gerichte deregu-
leringsbeleid op Europees Gemeenschapsniveau hoort, er in de eerste plaats voor
gepleit wordt doelgericht (meer dan in het verleden) een communautair sociaal-poli-
tieke bezorgdheid met de andere lidstaten op Gemeenschapsniveau na te streven, en
bovendien specifieke nationale sociaal-politieke bezorgdheid op dezelfde manier op
Gemeenschapsniveau in te brengen en te handhaven (8), zoals dit politiek ‘‘na
Essen’’ en wettelijk ‘‘na Amsterdam’’ in het werkgelegenheidsbeleidgedaan is.

2. RECHTSGRONDSLAGEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL BELEID

De Europese Gemeenschap als kern van het ‘‘Europese systeem’’ is in eerste instan-
tie een Rechtsgemeenschap, met het gevolg dat het recht voor het wezen van de
Europese Gemeenschap in drievoudig opzicht constitutief is :

de Gemeenschap is in de eerste plaats door recht opgericht;

ten tweede is een centrale taak van de Gemeenschap de wetgeving, d.w.z. de
vormgeving door wetten, waarbij de voorrang van het Europese Gemeenschaps-
recht, en zelfs van gelijk welk Gemeenschapsrecht (tot zelfs elke ‘‘kleine’’ richtlijn)
op de nationale wetgeving - en dit op gelijk welk nationaal recht (tot zelfs het
‘‘grote’’ constitutioneel recht) – een uitdrukking is van de supranationaliteit (in
tegenstelling tot alle andere internationale organisaties) van de Europese Gemeen-
schap; en 

ten derde staan de handelingen van de Gemeenschap onder de controle van het
recht, waarbij deze controle zowel door de nationale rechtbanken van de lidstaten
als ‘‘in laatste instantie’’ door het Europese Hof van Justitie waargenomen wordt,
met betrekking tot de uitlegging en beslissing over de geldigheid van het Europese
Gemeenschapsrecht. 

(6) Vgl. voor deze diepgaande bevinding gedecideerd en beklemtoond Stolleis, M., Nach der Souverä-
nität, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 130 v. 9 juni 1999.
(7) Vgl. daartoe bijzonder instructief Kaufmann, F.-X., Herausforderungen des Sozialstaates, Frank-
furt/Main 1997.
(8) Vgl. voor het volgende uitvoerig Schulte, B., EG-Rechtliche Rahmenbedingungen für nationale
Sozialpolitik, in: Schmähl, W. (Hg.), Rahmenbedingungen für nationale Sozialpolitik (Tagung des Aus-
schusses für Sozialpolitik des Vereins für Sozialpolitik, Wenen, september 1999) Berlijn 2001.
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Onderscheidt men voor het maken, het tenuitvoerleggen en het uitvoeren van de
wetgeving de vier fasen (1) rechtspolitiek, (2) uitvaardiging van de wetgeving, (3)
toepassing van de wetgeving en (4) uitvoering van het recht, dan zijn de Europese
Raad en de Europese Commissie voor de uitvoeringspolitiek, de Raad voor de wet-
geving, de nationale overheden en rechtbanken en uitzonderlijk ook de Europese
Commissie voor de toepassing van de wetgeving en de nationale overheidsinstan-
ties en als uitvoerings- en controle-instanties van de wetgeving zowel de nationale
als ook de Europese Rechtbanken, -namelijk de Rechtbank van eerste aanleg en het
Europese Hof van Justitie- voor de uitvoering van het recht bevoegd (9).

Het dusdanig geconcipieerde, afgekondigde, toegepaste, uitgevoerde en ook gecon-
troleerde recht is het medium van de -positieve en negatieve- integratie van de
Europese Gemeenschap, de wetgeving waarborgt zo ook de economische en socia-
le samenhang van de Europese Gemeenschap (haar ‘‘sociale cohesie’’). Het Europe-
se Hof van Justitie waarborgt in deze context de uniforme uitlegging en toepassing
alsook de voorrang van het EG-recht op de nationale wetgeving.

Op die manier vormt het Gemeenschapsrecht een steeds enger kader voor het
Europees sociaal model, zoals het zich binnen en buiten de Europese Unie/Europe-
se Gemeenschap in West-Europa ontwikkeld heeft.

De Europese Unie/Europese Gemeenschap, deze Europese ‘‘statenbond’’ [in de
woorden van het Duitse Bundesverfassungsgericht (constitutioneel gerechtshof) in
zijn ‘‘Maastricht-oordeel’’ (10) over de grondwettigheid van het Verdrag betreffende
de Europese Unie], onderscheidt zich van de Europese nationale staten en ook van
haar lidstaten, in het bijzonder doordat zij in beginsel niet ‘‘volledig bevoegd’’ is,
maar van rechtswege alleen daar actief kan zijn waar de lidstaten haar (mits afstand
te doen van nationale soevereiniteit) specifieke taken en bevoegdheden gegeven
hebben conform het beginsel van de begrensde bevoegdheid.

Hier ligt er een belangrijk verschil tussen de supranationale Gemeenschap (staten-
bond) enerzijds  en de nationale staat (en ook bondsstaat) anderzijds.

Een ander belangrijk verschil bestaat erin dat de nationale staten hun legitimiteit
krijgen van hun respectievelijke volkeren, maar de Europese Unie/Europese
Gemeenschap haar legitimatie daarentegen ‘‘slechts’’ – indirect – van de lidstaten
krijgt (waarmee men ook mag stellen dat deze  ‘‘Europese statenbond’’ wel een
‘‘grondstatuut’’ heeft in de vorm van oprichtingsverdragen), maar niet over een
echte ‘‘grondwet’’, in de klassieke betekenis beschikt,  die de ‘‘zelfbeschikkingsmo-
gelijkheid’’ van een bevolking veronderstelt.

(9) Vgl. voor het bovenstaande Schulte, B., Europäisches Sozialrecht als Gegenstand rechtswissen-
schaftlicher Forschung, in: von Maydell, B./Schulte, B. (Hg.), Zukunftsperspektiven des Europäischen
Sozialrechts, Berlijn 1995, p. 45 ev., 56 v.  
(10) BVerfGE 89, 155ff.
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De Europese Unie/Europese Gemeenschap beschikt wat dat betreft over een man-
daat dat haar door de lidstaten gegeven is. Dit wordt primair gegeven via de Euro-
pese Organen die door democratisch gestructureerde lidstaten bepaald en samenge-
steld zijn, met name de Raad, en secundair ook via het Europese Parlement waar de
volkeren van de lidstaten (en niet -nog niet?- een ‘‘Europees volk’’) hun afgevaardig-
den naartoe sturen.

De uitwerkingen van de Europese (in de betekenis van de wetgeving van de Europe-
se Unie/van de Europese Gemeenschap) wetgeving op de nationale wetgeving van
de lidstaten kunnen niet begrepen worden zonder een fundamentele verduidelijking
van de verhouding tussen de Europese wetgeving -Europese wetgeving van de Unie
en Europees Gemeenschapsrecht-  en de nationale wetgeving van de lidstaten.

Daarom wordt hier vooraf een overzicht over de verhouding tussen de Europese en
de nationale rechtsorde gegeven.

‘‘Europese wetgeving in ruimere zin’’ is het overkoepelend begrip voor het recht
van de Europese internationale organisaties, ‘‘Europese wetgeving in engere zin’’
omschrijft het recht van de Europese Unie/Europese Gemeenschap(pen) als belang-
rijkste Europese Organisatie, waarbij de Europese Unie (EU) sinds ‘‘Maastricht’’ de
Europese Gemeenschappen (EG) alsook geïnstitutionaliseerde vormen van samen-
werking in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en in de
domeinen justitie en binnenlandse zaken (JBZ) omvat.

De Europese Gemeenschappen bestaan uit de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal -de zogenaamde EGKS-, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
(Euratom), de vroegere Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de huidige
Europese Gemeenschap (EG).

De oprichtingsverdragen voor de laatstgenoemde Gemeenschappen werden in het
jaar 1951 -„EGKS-Verdrag’’-  alsook op 25 maart 1957 in Rome -„Verdragen van
Rome’’- ondertekend.

Centraal element van het Verdrag betreffende de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap was de oprichting van een Gemeenschappelijke
Markt, die in een overgangsperiode van twaalf jaar in drie fasen van telkens vier jaar
opgericht moest worden. De Europese Gemeenschap bestond als Europese Econo-
mische Gemeenschap oorspronkelijk uit zes leden -België, Duitsland, Frankrijk, Ita-
lië, Luxemburg en Nederland- en werd in de daaropvolgende tijd tot momenteel vijf-
tien lidstaten uitgebreid: op 1 januari 1973 met Denemarken, Ierland en het Ver-
enigd Koninkrijk (zogenaamde ‘‘noordelijke uitbreiding’’), op 1 januari 1981 met
Griekenland, op 1 januari 1986 met Portugal en Spanje (zogenaamde zuidelijke uit-
breiding) en –onlangs- op 1 januari 1995 met Finland, Oostenrijk en Zweden.
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De op 17 en 28 februari 1986 ondertekende en op 1 juli 1987 in werking getreden
Europese Akte was de eerste grote herziening van het EEG-Verdrag: de akte was
tegelijk een verbintenis en een ‘‘blauwdruk’’ van de lidstaten voor de oprichting van
de interne markt tegen 31 december 1992 en ging gepaard met hervormingen van
de Europese Instellingen en hun procedures. Zo werd de zogenaamde samenwer-
kingsprocedure met het Europese Parlement in de wetgeving ingevoerd en het aan-
tal domeinen, waarvoor stemmingen in de Raad met gekwalificeerde meerderheid
plaatsvinden, uitgebreid.

Het op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekende Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie (‘‘Verdrag van Maastricht’’) betekende een tweede belangrijke stap voor
de uitdieping van de Europese integratie, tegen de achtergrond van de realisering
van de interne markt op 1 januari 1992 (en ook met het oog op de uitbreiding van
de Gemeenschap met de vijf nieuwe Länder van de voormalige DDR in aansluiting
op de Duitse eenmaking). Het Verdrag heeft de Europese Unie als overkoepelende
internationale organisatie in het leven geroepen, die de drie Europese Gemeen-
schappen in zekere zin ‘‘overwelft’’, en heeft tegelijk met het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en de samenwerking in de domeinen
binnenlandse zaken en justitie (JBZ) ook de grondslagen gelegd voor een versterk-
te intergouvernementele samenwerking tussen de lidstaten. Bovendien voorzag dit
Verdrag de invoering van de economische en monetaire unie en vergrootte het de
competenties van het Europees Parlement op het gebied van wetgeving onder de
vorm van de zogenaamde medebeslissingsprocedure.

Het op 2 oktober 1997 in Amsterdam ondertekende Verdrag van Amsterdam
markeert een laatste belangrijke fase in de Europese integratie. Nadat de ratificatie-
procedures in alle lidstaten afgesloten zijn, is het Verdrag op 1 mei 1999 van kracht
geworden; de bepalingen van het Verdrag werden echter gedeeltelijk reeds van
tevoren politiek vervuld, bijvoorbeeld wat de voorschriften over het sociaal beleid
aangaat waarin de Overeenkomst betreffende de sociale politiek van Maastricht
geïncorporeerd is en het in een autonome zogenaamde werkgelegenheidstitel ver-
ankerde werkgelegenheidsbeleid op Gemeenschapsniveau, dat eveneens reeds van
tevoren gerealiseerd werd. Daarenboven heeft het Verdrag van Amsterdam opnieuw
de positie van het Europees Parlement versterkt door uitbreiding van de beleidster-
reinen, die onderworpen zijn aan de zogenaamde medebeslissingsprocedure.

Het Verdrag van Nice heeft daarentegen maar een beperkte vooruitgang op soci-
aal-politiek vlak geboekt, die bovendien pas na afsluiting van de ratificatieprocedu-
res -na het ‘‘neen’’ van de Ierse bevolking pas na een nieuw referendum waarschijn-
lijk in de tweede helft van 2002-  in werking treden. Het Comité voor Sociale
Bescherming wordt voortaan in art. 244 EG genoemd. Het is daarentegen niet tot de
geplande inkrimping van de (voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers
in art. 42 EG geldende) eenparigheid van stemmen gekomen. Het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie als toekomstig bestanddeel van een ‘‘Europees
basisstatuut’’ (resp. van een grondwet in de materiële betekenis) dat door de Euro-
pese Raad van Nice geproclameerd is, is voorlopig juridisch nog niet bindend.692
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De Europese Gemeenschap is, zoals hierboven aangetoond, in eerste instantie een
Rechtsgemeenschap die zich baseert op het recht en in eerste instantie ook door
recht handelt.

Daarvoor staan specifieke rechtsinstrumenten ter beschikking:

Verordeningen zijn abstract-algemene regelingen -vergelijkbaar met wetten in de
materiële zin op nationaal niveau-  die in al hun delen direct in elke lidstaat gelden
en die daarom ook geen omzetting in de nationale wetgeving van de lidstaten verei-
sen.

Richtlijnen zijn in principe slechts bindend met het oog op de doelstellingen die
door de richtlijnen worden nagestreefd en laten het voor de rest over aan de lidsta-
ten om de gepaste en noodzakelijke middelen voor de verwezenlijking van deze
doelstellingen, d.w.z. de gepaste omzettingsmaatregelen te treffen; in de richtlijn is
in de regel een bepaalde termijn voor de omzetting naar de respectievelijke nationa-
le wetgeving van de lidstaten vastgesteld.

Het gaat bij een richtlijn bijgevolg om een procedure op twee niveaus: op het eerste
-Gemeenschapsrechtelijke- niveau wordt in de vorm van de richtlijn een doelstelling
vastgelegd die op het tweede niveau -nationaal/van de lidstaten- omgezet wordt.
Bestemmelingen van de richtlijn zijn de lidstaten, niet hun burgers. Toch kan een
richtlijn onder bepaalde voorwaarden rechtstreekse werking hebben, namelijk (i)
als zij of één van haar bepalingen een entiteit (burger, onderneming) rechtstreeks
begunstigt, (ii) als ze zodanig bepaald respectievelijk bepaalbaar is, d.w.z haar
inhoud voldoende nauwkeurig, concreet en onvoorwaardelijk is, dat er voor haar
toepasbaarheid geen verdere omzetting door de staat nodig is, en (iii) als de termijn
voor de omzetting van de richtlijn afgelopen is zonder dat de betreffende lidstaat
haar verplichting tot omzetting van de inhoud van de richtlijn naar nationale wetge-
ving nagekomen is. Het ontbreken van de omzetting van een richtlijn door de natio-
nale wetgever kan in bepaalde omstandigheden ook een gemeenschapsrechtelijke
vordering tot schadevergoeding doen ontstaan, die een door de richtlijn begunstig-
de en door het verzuim van de omzetting benadeelde partij tegen de nalatige lidstaat
kan eisen.

Beschikkingen dienen voor de regeling van een concreet op zichzelf staand geval
(zij zijn wat dat betreft vergelijkbaar met een ambtelijke beschikking die eveneens
een individueel-concrete regeling bevat).

Aanbevelingen en adviezen zijn niet-bindende rechtshandelingen die tot individu-
ele lidstaten maar ook tot individuele -natuurlijke of juridische-  personen gericht
kunnen worden. Volgens de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie zijn
beide rechtsinstrumenten ondanks hun juridisch niet-bindende status minstens in
zoverre wettelijk relevant, dat hun inhoud bij de uitlegging van zowel nationale wet-
geving als ook van het Gemeenschapsrecht in acht genomen moet worden.

693



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

De Europese oprichtingsverdragen inclusief hun herzieningen -de Europese Akte,
het Verdrag van Amsterdam e.a.- en andere volkenrechtelijke afspraken tussen de
lidstaten alsook de algemene grondbeginselen van het Gemeenschapsrecht vormen
het zogenaamde primaire Gemeenschapsrecht; de rechtshandelingen van de
Gemeenschap, die op grond van de in de oprichtingsverdragen bevattende machti-
gingen, d.w.z. op grond van het primaire Gemeenschapsrecht genomen zijn, vor-
men het zogenaamde secundaire Gemeenschapsrecht; daartoe horen de hierboven
vermelde rechtsinstrumenten, d.w.z. verordeningen, richtlijnen, aanbevelingen,
beschikkingen, adviezen, mededelingen en andere rechtshandelingen.

Wettelijke regelingen die met inachtneming van het Verdrag betreffende de Europe-
se Unie betrekking hebben op de Europese Unie en de verhouding ervan tot de
Europese Gemeenschappen, laten zich omschrijven als wetgeving van de Unie die
van het Gemeenschapsrecht moet onderscheiden worden. Daartoe horen bijvoor-
beeld de wettelijke regelingen die betrekking hebben op de institutionele samen-
werking op de domeinen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbe-
leid en het beleid van justitie en binnenlandse zaken.

De rechtsvoorschriften, die men tot de Europese sociale wetgeving rekent, horen
deels tot het primaire Gemeenschapsrecht en deels tot het op basis van dit primaire
recht vastgelegde secundaire Gemeenschapsrecht, en zijn bijgevolg allemaal van
gemeenschapsrechtelijke aard.

Van centraal belang is daarbij het Verdrag voor de oprichting van de Europese
(oorspronkelijk: economische) Gemeenschap. Het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie beperken zich tot de beide in het Ver-
drag respectievelijk genoemde economische sectoren. Zij bevatten ook voorschrif-
ten van sociaal-politieke relevantie. Zij blijven hierna wegens hun slechts sectoriële
en daarom beperkt belang op de achtergrond.

Uit de ‘‘herdoping’’ van het ‘‘Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap’’ in ‘‘Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap’’ ontstaat
overigens een uitbreiding van de doelstellingen van dit Verdrag, en wel zodanig, dat
het niet meer alleen op de vorming van een economische gemeenschap gericht is
maar de vorming van een gemeenschap in ruimere zin -een economische en mone-
taire gemeenschap, een politieke gemeenschap en last but not least een sociale
gemeenschap-  nastreeft. Details zijn te vinden in de voorschriften van art. 2 EG en 3
EG, die de taken en de werkterreinen van de Gemeenschap beschrijven.

Het materiële toepassingsgebied van het Europese Gemeenschapsrecht wordt
door de verschillende voorschriften van het Gemeenschapsrecht en hier met name
van het primaire Gemeenschapsrecht bepaald. Daarbij komt centrale betekenis toe
aan het zogenaamde beginsel van de beperkte bevoegdheid, dat in art. 5 lid 1 EG
verankerd is en waaruit voortkomt dat de Europese Gemeenschap in tegenstelling
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tot een nationale staat geen oorspronkelijke ‘‘allesomvattende bevoegdheid’’ heeft,
maar dat de bevoegdheden van deze ‘‘statenbond’’ [in de woorden van het Duitse
Bundesverfassungsgericht (constitutioneel gerechtshof) in het ‘‘Maastricht-oor-
deel’’] zich fundamenteel tot die domeinen beperken die hem door de lidstaten uit-
drukkelijk toegewezen zijn.

De bijzonderheid van het Europese Gemeenschapsrecht -en hierdoor onder-
scheidt het Europese Gemeenschapsrecht zich van andere internationale wetgeving-
ligt in het ‘‘supranationaal’’ karakter en de daarmee verbonden fundamentele
voorrang op de nationale wetgeving van de lidstaten. Deze voorrang waarborgt dat
het Gemeenschapsrecht uniform uitgelegd, toegepast en verder ontwikkeld kan
worden. Daarbij heeft deze voorrang vanuit Europeesrechtelijk opzicht ook betrek-
king op het nationaal constitutioneel recht. Hierbij moet voor de Bondsrepubliek
Duitsland echter op het -zeer omstreden- voorbehoud gewezen worden dat het
Bundesverfassungsgericht (constitutioneel gerechtshof) zowel ten overstaan van de
voorrang van het Gemeenschapsrecht alsook tegenover het uitleggingsmonopolie
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geformuleerd heeft. Het
blijft -eenvoudig geformuleerd-  erbij dat de grondwet de bescherming van de grond-
rechten in Duitsland ook tegenover rechtshandelingen van de organen van de Euro-
pese Gemeenschappen garandeert, met het gevolg dat Duitse instanties indien
nodig het Gemeenschapsrecht buiten beschouwing mogen of zelfs moeten laten,
met de verdere consequentie dat de vrijwaring van de grondrechten op het niveau
van het Gemeenschapsrecht niet alleen door het Europese Hof van Justitie gebeurt,
maar in de zin van een ‘‘coöperatieverhouding’’ tegelijkertijd door het Bundesverfas-
sungsgericht (constitutioneel gerechtshof) en door het Europese Hof van Justitie
waargenomen wordt. 

Voorrang van het Gemeenschapsrecht betekent overigens toepassingsvoorrang,
d.w.z. dat nationale wetgeving die in tegenspraak is met het Gemeenschapsrecht
ontoepasselijk blijft. Zij wordt echter niet ongeldig maar blijft gelden en is ook ver-
der van toepassing, waar de toepassingsvoorrang van het Gemeenschapsrecht niet
‘‘geldt’’.

Toonaangevend wetgevend orgaan van de Gemeenschap is de Raad, die samenge-
steld is uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat op ministerniveau. Hierbij hangt
de vraag welke minister telkens aan de vergaderingen van de Raad deelneemt, af van
het werkgebied waarin de Raad actief is. Het voorzitterschap in de Raad wordt tel-
kens waargenomen door de bevoegde minister van de lidstaat aan dewelke dit voor-
zitterschap conform de in art. 203 VEG voorziene toerbeurt toekomt. Bijvoorbeeld
in de tweede helft van het jaar 1999 tijdens het Finse presidentschap, is dit dus tel-
kens de bevoegde Finse minister (hierbij kan in de plaats van de minister ook een
staatssecretaris of in gevallen waarbij het in de bondsstaat Duitsland gaat om de
waarneming van de belangen van de deelstaten, ook een minister van een deelstaat
treden).
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De Raad moet als legislatief orgaan onderscheiden worden van de Europese Raad,
waartoe de staats- en regeringshoofden van de lidstaten alsook de president van de
Europese Commissie horen en die de plicht heeft op de vaste halfjaarlijkse topont-
moeting de algemene politieke doelstellingen voor het beleid van de Europese Unie
en de Europese Gemeenschap te ontwikkelen.

Aan de Europese Commissie komt het ‘‘monopolie’’ toe voor beleidsinitiatieven
van de Gemeenschap, met het gevolg dat de Raad alleen actief kan worden op
grond van voorstellen van de Commissie. Bovendien heeft de Commissie tot taak de
algemene administratieve functies van de Gemeenschap waar te nemen en is ze het
centrale executieve orgaan van de Gemeenschap (zonder dat men ze daarom als
‘‘regering’’ van de Gemeenschap kan aanduiden). De Commissie bestaat tegenwoor-
dig uit twintig leden  -telkens één commissaris per lidstaat en een extra commissaris
uit de vijf grote lidstaten-  die na hoorzitting van het Europees Parlement door de
regeringen van de lidstaten voor vijf jaar (met de mogelijkheid opnieuw benoemd te
worden) benoemd worden. Naar buiten toe wordt de Commissie vertegenwoordigd
door haar voorzitter.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is conform art. 220 EG
voor de ‘‘handhaving van het recht’’ bevoegd. Het bestaat uit vijftien rechters -tel-
kens één uit elke lidstaat-  en ook momenteel uit negen advocaten-generaal, die
naar Frans en ook Nederlands voorbeeld het Hof van Justitie een handje helpen bij
de besluitvorming door het geven van een deskundig advies over beschikkingen die
genomen moeten worden. De belangrijkste taak van het Hof van Justitie is de hand-
having van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Gemeenschapsverdragen
alsook de beslissing over geldigheid en uitlegging van het secundaire Gemeen-
schapsrecht. Van de verschillende procedures is de zogenaamde prejudiciële proce-
dure (art. 234 EG) in sociaal-politieke aangelegenheden van bijzonder belang. Recht-
banken van de lidstaten die in twijfel zijn over geldigheid of uitlegging van een voor-
schrift van het Gemeenschapsrecht, dat voor hun besluitvorming van belang is, kun-
nen -en rechtbanken van laatste aanleg moeten- zich wenden tot het Europese Hof
van Justitie om een bindende uitlegging van de betrokken gemeenschapsrechtelijke
rechtsvraag te verkrijgen. De beslissing van het Hof van Justitie over de geldigheid
of de uitlegging van het betwiste gemeenschapsrechtelijke voorschrift moet dan
door de nationale rechtbank aan zijn beschikking in de oorspronkelijke procedure
ten grondslag gelegd worden. Door de prejudiciële procedure wordt op die manier
de uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht in de lidstaten gewaarborgd.
Het gaat hierbij om een objectieve, niet–contradictorische intermediaire procedure.
Bevoegd om vragen in te dienen zijn rechtbanken van de lidstaten, waarbij het
begrip ‘‘rechtbank’’ gelet op de verschillende rechtsculturen, gerechtelijke organisa-
ties en rechtsbeschermingsprocedures in de lidstaten ruim geïnterpreteerd wordt.
Het omvat ook instanties, die in een lidstaat rechtsbescherming garanderen zonder
dat dergelijke ‘‘rechtbanken’’ dan aan de strenge eisen van rechterlijke onafhanke-
lijkheid e.d. moeten voldoen, zoals die bijvoorbeeld in de uitgesproken rechts- en
procedurestaat Duitsland vastgelegd zijn.
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Het Economisch en Sociaal Comité -art. 257– 262 EG-  is een adviserend hulpor-
gaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van verschillende groepen uit het
economisch leven en 222 leden heeft (waarvan 24 uit Duitsland). Deze leden, die
onafhankelijk en niet aan een mandaat gebonden zijn, worden door de Raad voor
een periode van vier jaar benoemd. De taak van het Economisch en Sociaal Comité
dat voor 2/3 door vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden gedomineerd
wordt, is het adviseren en informeren van Commissies en Raad door juridisch niet-
bindende adviezen over wetgevingsbesluiten e.a te geven.

Het Comité van de regio’s -art. 263 – 265 EG-  is door het Verdrag betreffende de
Europese Unie in het leven geroepen. Het bestaat ook uit 222 leden (waarvan 24 uit
Duitsland), die eveneens onafhankelijk en niet aan een mandaat gebonden zijn, die
uit regionale en lokale publiekrechtelijke lichamen komen en die eveneens voor
vier jaar door de Raad benoemd worden. Dit Comité heeft ook als taak de Commis-
sie en de Raad te adviseren door juridisch niet-bindende adviezen te geven.

De afbakening van de bevoegdheden tussen Europese Gemeenschap en lidstaten
gebeurt als volgt. Volgens het reeds genoemde beginsel van de beperkte bevoegd-
heid kan de Gemeenschap alleen binnen de grenzen van haar in het EG-Verdrag toe-
gewezen bevoegdheden en vooropgestelde doelstellingen optreden, terwijl de lid-
staten in het beginsel ‘‘algemeen bevoegd’’ zijn en eventueel zich beroepend op
hun ‘‘algemene bevoegdheid’’ er in principe vrij kunnen over oordelen welke doel-
stellingen zij nastreven en welke taken zij waarnemen. Dit beginsel van de beperkte
bevoegdheid wordt aangevuld door het principe dat de Gemeenschap er ook een
bevoegdheid kan bij krijgen, wanneer die noodzakelijk is om een haar opgedragen
taak te vervullen (met inachtneming van de zogenaamde ‘‘implied powers’’-doctri-
ne). Dit beginsel van de beperkte bevoegdheid dat in art. 5 lid 1 EG opgenomen is,
wordt ‘‘verfijnd’’, door het in art. 5 lid 2 EG vastgelegde subsidiariteitsbeginsel en
door het in art. 5 lid 3 EG verankerde beginsel van de noodzakelijkheid.

· Het subsidiariteitsbeginsel beperkt de bevoegdheden van de Gemeenschap in de
domeinen waarin, volgens het hierboven vermelde beginsel van de beperkte
bevoegdheid, een competentie van de Gemeenschap bestaat in die zin dat de
Gemeenschap in de domeinen die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen,
alleen actief mag optreden wanneer en voor zover de doelstellingen van de in aan-
merking genomen maatregelen niet voldoende op het niveau van de lidstaten
bereikt kunnen worden en daarom wegens hun omvang of hun uitwerkingen beter
op Gemeenschapsniveau bereikt kunnen worden.

3. EUROPEES SOCIAAL BELEID ‘‘NA AMSTERDAM’’

In de Europese Unie/Europese Gemeenschap is er van in het begin bewust van afge-
zien, ook maar te proberen het sociaal beleid zodanig te communautariseren dat een
Gemeenschapsbevoegdheid voor dit beleidsterrein gefundeerd zou zijn.

697



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

De daarmee samenhangende verzaking aan een grondige sociale harmonisering
in de vorm van o.a. een uniformering van het arbeidsrecht en sociale wetgeving van
de lidstaten in de EEG -vandaag: EG- dat strookte met de toenmalige opvatting van
de Duitse ‘‘sociale markteconomie’’ is , luidens het midden jaren ’50 gesloten com-
promis, maar in een paar gevallen doorbroken, namelijk met betrekking tot:

de verankering van het Beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen
bij gelijk(waardige) arbeid in art. 141 EG (ex 119 EEG) als uitgangspunt voor de
later verder reikende gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het arbeids-
recht en in de sociale wetgeving (waarschijnlijk meest succesvolle hoofdstuk van
het Europese sociaal beleid);

en de noodzakelijke maatregelen op basis van art. 42 EG met de uitvoering op het
gebied van de sociale zekerheid van de maatregel over de totstandkoming van het
vrije verkeer van werknemers -en sinds begin van de jaren ’80 ook van zelfstandi-
gen- die hun wettelijke neerslag gevonden hebben in de verordeningen (EEG) Nr.
1408/71 en Nr. 574/72 over de toepassing van de stelsels van de sociale zekerheid
op werknemers en zelfstandigen alsook hun gezinsleden, die zich binnen de
gemeenschap verplaatsen.

Deze beide regelingscomplexen hebben gemeenschappelijk dat ze oorspronkelijk
om economische redenen opgenomen zijn in het EEG-Verdrag, namelijk de eerste -
het beginsel van gelijke beloning voor gelijk(waardige) arbeid voor mannen en vrou-
wen- om concurrentienadelen te vermijden voor firma’s die vrouwen met een gelijk
of bijna gelijk loon tewerkstellen als mannen, en de tweede om hindernissen voor
de mobiliteit van de ‚factor arbeid‘ uit te schakelen.

Sedert het einde van de jaren ’80 is de wetgeving betreffende de arbeidsbescher-
ming, geregeld in art. 138 EG, in zekere zin als ‘‘derde zuil’’ bij de beide genoemde
hoofddomeinen van het sociaal beleid in de Gemeenschap in engere zin gekomen.

Bovendien is het algemene doel van de verbetering van de levensstandaard en de
kwaliteit van het bestaan in de Gemeenschap in de zin van art. 2 EG na recht-
spraak van het Europese Hof van Justitie ‘‘een met de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap verbonden doel ..., dat (echter: B. Sch.) op grond van
zijn algemeenheid en zijn systematische samenhang met de oprichting van de
Gemeenschappelijke Markt en progressieve onderlinge aanpassing van het econo-
misch beleid noch wettelijke plichten van de lidstaten noch rechten kan funde-
ren’’  en bijgevolg een nationale competentie gebleven is.

De als ‘‘Harmonisatie der sociale stelsels’’ betitelde sociale bepaling van art. 136
EG (sinds het van kracht worden van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999)
bevat sociaal-politieke richtinggevende doelstellingen, die op de verwachting steu-
nen dat de toenemende economische integratie ook de levens- en arbeidsomstandig-
heden van de werknemers zou verbeteren en naar elkaar toe zou brengen. Dit bete-
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kent echter niet dat deze voorschriften geen enkele juridische consequentie heb-
ben. Het zijn echter volgens het Europese Hof van Justitie  ‘‘belangrijke aankno-
pingspunten... voor de uitlegging van andere voorschriften van het Verdrag en
van het secundaire Gemeenschapsrecht op sociaal gebied’’. 

Toch moet de verwezenlijking van deze doelstellingen ‘‘het resultaat van een soci-
aal beleid zijn wiens vaststelling een zaak van de bevoegde  (nationale: B. Sch.)
instanties is’’.

In punt I. vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van het Verdrag van Amster-
dam is bij de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie een nieuw
lid 4 toegevoegd, waarin op het belang gewezen wordt dat de deelnemers van de
intergouvernementele conferentie aan de sociale grondrechten hechten, ‘‘die vast-
gelegd zijn in het op 18 oktober in 1961 in Turijn ondertekende Europese sociaal
handvest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van
werknemers van 1989.’’ Sindsdien brengt de preambule tot uitdrukking dat de
Europese Unie zich uitdrukkelijk ook over sociale grondrechten uitspreekt. Het op
de top van Nice door de Europese Raad geproclameerde Handvest van de grond-
rechten van de Europese Unie bevat ook sociale grondrechten en is wat dat betreft
een consequente aanvulling op deze juridische aanzet.

In aansluiting op de indiening van het verslag van het ‘‘Comité van Wijzen’’ van
1996 (11) had de Europese Commissie in het kader van een follow-up een onafhan-
kelijke groep experts onder het voorzitterschap van Spiros Simitis ingezet met als
opdracht te analyseren, welke plaats de sociale grondrechten in de oprichtingsver-
dragen en in het Verdrag van Amsterdam innemen, op mogelijke hiaten te wijzen,
alsook wettelijke en constitutionele implicaties te onderzoeken met als doel eventu-
eel bij de volgende herziening van de Europese verdragen de grondrechten in de
vorm van een ‘‘Bill of Rights’’ te waarborgen. Overeenkomstig het verzoek van de
Europese Raad van Keulen in het voorjaar van 1999 werd dan door de zogenaamde
conventie het Europese grondrechtenhandvest uitgewerkt (12).

Met het opnemen van sociale grondrechten wordt beoogd, de sociale dimensie van
de Gemeenschap op ‘‘grondwetniveau’’, d.w.z. in het EG-Verdrag als het ‘‘Constitu-
tioneel basisverdrag’’ van de Gemeenschap sterker te benadrukken (waarbij overi-
gens de discussie over de ‘‘Bill of Rights’’ en de discussie over de ‘‘grondwet’’ van
de Europese Unie duidelijk gescheiden moeten worden). Maar toch zijn er nog voor-

(11) Europese Commissie (Hg.), Verslag van het Comité van Wijzen onder voorzitterschap van Maria
Lourdes de Pintalsilgo, ‘‘Für ein Europa der bürgerlichen und sozialen Grundrechte, Brussel 1996.
(12) Europese Commissie (Hg.), Die Grundrechte in der Europäischen Union verbürgen. Verslag van
de groep van experts ‘‘Grondrechten’’ (Voorzitter: Spinos Simitis. Andere leden van de groep van
experts waren: Christine Bell, Belfast/Lammy Betten, Exeter/Jochen Abr. Frowein ,
Heidelberg/Pirko, K. Koskinen, Finnland/Lorenzo Martin Retortillo, Madrid/Alessandro Pizzousso,
Pisa, Jean Rossetto, Tours.
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standers van een ‘‘Bill of Rights’’ die afwijzend of kritisch tegenover een grondwet
voor Europa staan, bijvoorbeeld omdat tot nu toe het democratische substraat voor
een grondwet op niveau van de Gemeenschap of de Unie ontbreekt (13).

Sedert het van kracht worden van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 is er
weer een uniform sociaal beleid van de Gemeenschap, thans op basis van art. 136 -
142 EG, nadat de bestaande dubbelsporigheid van het Europese sociaal beleid beëin-
digd werd door de incorporatie van de Overeenkomst betreffende het sociaal
beleid in het EG-Verdrag, die in ‘‘Maastricht’’ bij afsluiting van het Verdrag betreffen-
de de Europese Unie op basis van een protocol betreffende het sociaal beleid door
11 lidstaten (uitzondering: Verenigd Koninkrijk) afgesloten werd. Daarbij is met de
herziening van de genoemde voorschriften bijna letterlijk de tekst van de overeen-
komst betreffende het sociaal beleid in het EG-Verdrag overgenomen.

Dienovereenkomstig zullen de Gemeenschap en de lidstaten in de toekomst samen
de volgende sociaal-politieke doelstellingen nastreven: bevordering van de werkge-
legenheid; verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, om daardoor op
de weg van de vooruitgang hun gelijkschakeling mogelijk te maken; een passende
sociale bescherming; de sociale dialoog; de ontwikkeling van de beroepsbevolking
met het oog op een duurzaam hoog niveau van werkgelegenheid; de bestrijding van
uitsluitingen.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn er conform art. 137 EG maatregelen nodig,
die zowel rekening moeten houden met de traditionele praktijken en gebruiken in
de lidstaten als met het concurrentievermogen van de economie in de Gemeen-
schap. 

Het is opmerkelijk dat het nastreven van de genoemde doelstellingen en de uitvoe-
ring van de maatregelen die getroffen zijn om die doelstellingen te bereiken, in de
toekomst een gemeenschappelijke aangelegenheid van de Gemeenschap en de lid-
staten is. Wat de bijdrage van de Europese Gemeenschap betreft : ze ‘‘ondersteunt
en vervolledigt’’ de activiteiten van de lidstaten, waarbij in enkele domeinen het
beginsel van de gekwalificeerde meerderheid voor de besluitvorming in de Raad
geldt, terwijl in andere domeinen (met name in het dure en op nationaal vlak vaak
omstreden kerngebied van de sociale zekerheid) verder de eenparigheid van stem-
men geldt en enkele aangelegenheden (vragen over loonvorming, over het recht
van vereniging alsook over het recht bij arbeidsconflicten) aan elke gemeen-
schapsbevoegdheid onttrokken zijn.

(13) Vgl. hieromtrent Grimm, D., Eine Verfassung für Europa, 1998.
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4. VRIJ VERKEER EN SOCIALE ZEKERHEID

In het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van werknemers uit
het jaar 1989 (14), komt het vrije verkeer aan de top van de als ‘‘sociale grondrech-
ten van de werknemers’’ geformuleerde sociaal-politieke hoofdactiviteiten van de
Europese Gemeenschap. Het gaat vooraf aan ‘‘Werkgelegenheid en loon’’, ‘‘Verbete-
ring van de levens- en werkomstandigheden’’, ‘‘Sociale bescherming’’, ‘‘Vrijheid van
vereniging en cao-onderhandelingen’’, ‘‘Beroepsopleiding’’, ‘‘Gelijke behandeling
van mannen en vrouwen’’, ‘‘Onderrichten, aanhoren en meewerken van de werkne-
mers’’, ‘‘Gezondheid en veiligheid op het werk’’, ‘‘Kinder- en jongerenbescher-
ming’’, ‘‘oudere mensen’’, ‘‘Gehandicapten’’. 

Deze prioritaire plaatsing (in een document, dat als gewone verklaring van staats- en
regeringschefs geen directe juridische consequentie heeft) onderstreept het belang
dat aan het vrije verkeer als één van de persoonsvrijheden van de Gemeenschappe-
lijke Markt en tegelijkertijd als individueel rechtelijke uitdrukking van de mobiliteit
van de ‘factor arbeid’ van oudsher in de Europese Economische Gemeenschap en
vandaag ook in de Europese Gemeenschap/Europese Unie gehecht wordt.

Volgens de tekst van het Gemeenschapshandvest is daarentegen voor niet-werken-
den het recht op vrij verkeer alleen gegarandeerd -in overeenstemming met het
secundaire Gemeenschapsrecht-  wanneer zij beschikken over een voldoende
bescherming tegen ziekte in het land van afkomst en over voldoende middelen om
in hun levensonderhoud te voorzien bij verblijf in de betrokken verblijfslidstaat.

Nu reeds meer dan drie jaar geleden haalde een oordeel van het Europese Hof van
Justitie de voorpagina’s en bracht het belang van deze fundamentele vrijheden als
een blikseminslag onder het oog van het brede publiek (15). Op 15 december 1995
oordeelde het gerechtshof in de rechtszaak C-415/93 (Bosman), dat overeenkom-
sten over de transfer van profvoetballers uit lidstaten van de Europese Gemeen-
schap, die de betaling van een transfersom voorzien tussen twee voetbalverenigin-
gen, onder het toepassingsgebied van de communautaire bepalingen over het vrije
verkeer van werknemers vallen en dat zij deze fundamentele vrijheid schenden,
omdat ze op grond van de bestaande verplichting van de verenigingen bij de aanstel-
ling van een speler, die daarvoor bij een andere vereniging tewerkgesteld was, aan
deze vroegere werkgever een compensatie in de vorm van een transfersom te beta-
len, zowel de mogelijkheden van deze speler in het gedrang brengen om een nieu-
we betrekking bij een andere vereniging en werkgever te vinden, alsook de voor-
waarden beïnvloeden, tegen dewelke een dergelijke tewerkstelling aangeboden
wordt en opgenomen en uitgeoefend kan worden. Ook wanneer deze transferregels
zich niet van de voor transfers binnen dezelfde lidstaat geldende regels onderschei-

(14) Luxemburg/Straatsburg 1989; (voor details – ook voor de voorontwerpen en voorbereidende
adviezen– vgl. Europäische Kommission/Generaldirektion V (Hg.), Soziales Europa 1990,
Brussel/Luxemburg 1991.
(15) EuGH (= Gerechtshof van de Europese Gemeenschappen), Slg. (= Algemene verzameling van de
rechtspraak van het Gerechtshof van de Europese Gemeenschappen) 1995, I- 5040 ev.
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den, kunnen zij het in art. 39 EG beschreven vrije verkeer van voetbalspelers, die
naar een andere vereniging uit een andere lidstaat gegaan zijn, beperken doordat zij
ondanks het aflopen van de arbeidsovereenkomst met de vroegere vereniging
belemmerd zijn deze vereniging na afloop van het contract zonder meer te verlaten.
Met art. 39 EG is bovendien ook onverenigbaar dat de verenigingen bij wedstrijden
slechts een beperkt aantal spelers uit lidstaten van de Europese Gemeenschap kun-
nen opstellen (zogenaamde nationaliteitsclausules). Omdat de deelname aan gepro-
grammeerde wedstrijden vanzelfsprekend het belangrijkste doel is van de activiteit
van een profvoetballer, ligt het voor de hand dat een regeling die deze deelname
beperkt ook de tewerkstellingsmogelijkheden van de betrokken spelers beperkt. De
vooronderstellingen tot rechtvaardiging van deze beperking van het vrije verkeer -
rechtvaardiging die volgens de interpretatie van het gerechtshof in principe wel
mogelijk is-  werden door het Europese Hof van Justitie in het concrete geval als niet
aanwezig beschouwd.

Het Europese Hof van Justitie heeft in ‘‘Bosman’’ enkel en alleen een consequentie
(die allang had moeten genomen zijn) getrokken in het licht van zijn permanente
rechtspraak over de fundamentele vrijheden van de Gemeenschappelijke Markt
voor een belangrijke en aan belang sprongsgewijs toenemende economische sector,
namelijk de profsport, die (al te) lang aan de toepassing van de communautaire
bepalingen over het vrije verkeer van werknemers en het vrij verrichten van dien-
sten in de praktijk ontkomen was.

Het uitgangspunt van de rechterlijke beoordeling is art. 3c EG., volgens hetwelk de
activiteit van de Gemeenschap een interne markt omvat ‘‘die door de uitschake-
ling van de belemmering voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten
en kapitaal tussen de lidstaten’’ gekenmerkt is.

Het hier aangehaalde vrije verkeer van personen wordt in art. 39 EG en art. 43 EG
nader geregeld, waarbij het eerstgenoemde voorschrift voor werknemers geldt ter-
wijl het laatstgenoemde op zelfstandigen van toepassing is. De overeenstemmende
doelstelling van de beide bepalingen rechtvaardigt het, bij de uitlegging van art. 39
EG -Vrij verkeer van werknemers- zich op de judicatuur van het gerechtshof over
art. 43 EG -Recht van vestiging- te beroepen en vice versa. Hetzelfde geldt overigens
voor art. 49 EG -Vrij verrichten van diensten-.

Een dergelijke beschouwingswijze, die de verschillende fundamentele vrijheden
overkoepelt, lijkt derhalve (niet in laatste instantie) om volgende reden aangewe-
zen: volgens de interpretatie van het Europese Hof van Justitie komen juist de bepa-
lingen, van fundamenteel belang voor de Gemeenschap, tot uiting in de voorschrif-
ten van het EG-Verdrag over het vrije verkeer van goederen, het vrij verkeer van
werknemers alsook het vrij verrichten van diensten en kapitaal. Het is daarom prin-
cipieel verboden de uitoefening van deze vrijheden te belemmeren.
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Daardoor beperken de genoemde fundamentele vrijheden zich niet tot het verbod
op discriminatie maar gaan zij verder, in die zin dat beperkingen aan deze vrijheden
per se pas dan als verenigbaar met het Gemeenschapsrecht beschouwd kunnen
worden wanneer zij om dwingende redenen van algemeen belang gerechtvaardigd
zijn en bovendien overeenkomen met het evenredigheidsbeginsel.

5. DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS

Voor het gebied van de sociale zekerheid, d.w.z. -conform de nomenclatuur van het
Duitse sociaal recht- voor de wetgeving op de sociale verzekering, de bevordering
van de werkgelegenheid en het recht op gezinsbijslagen, bevatten de verordeningen
(EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72 inzake de toepassing van de stelsels van de sociale
zekerheid op migrerende werknemers, op zelfstandigen, en op hun gezinsleden die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, een bijzondere regeling die als lex specia-
lis voorrang heeft op verordening (EEG) nr. 1612/68 (16). Dergelijke interpretatie
van de verhouding van deze beide voorschriften tot elkaar garandeert de grootst
mogelijke bescherming voor migrerende werknemers en vindt ook aanknopings-
punten in de overigens in deze kwestie uiteindelijk onbesliste en niet eenduidige
judicatuur van het Europese Hof van Justitie (17).

De genoemde verordeningen zetten het voorschrift om van art. 42 EG (ex 51 EGV),
dat rekening houdt met het feit dat het vrij verkeer van werknemers belemmerd zou
worden als een werknemer zou moeten vrezen, op grond van het daaruit resulteren-
de te behoren tot verschillende stelsels van sociale zekerheid, dat hij bepaalde uitke-
ringen niet zou krijgen of dat hij op reeds verworven rechten op uitkering zou moe-
ten inboeten, bij de ‘‘verhuis’’ van de ene lidstaat naar een andere om te gaan wer-
ken. Om deze reden is door de beide genoemde verordeningen een systeem
gecreëerd dat, voor migrerende werknemers, in de eerste plaats voor de uitoefening
van arbeid in lidstaten van de Gemeenschap, in de bevoegde EG-lidstaat (van
tewerkstelling) de samentelling van alle tijdvakken garandeert die volgens de ver-
schillende binnenlandse rechtsvoorschriften in aanmerking genomen moeten wor-
den voor het verkrijgen en het handhaven van het recht op uitkering voor het bere-
kenen van de uitkeringen en dat ten tweede de betaling van uitkeringen ook voor-
ziet voor personen die niet in het land van tewerkstelling, maar in andere lidstaten -
bijvoorbeeld in hun vaderland-  wonen.

(16) Vgl. voor de discussie van de afbakening van de toepassingsdomeinen van art. 7 VO (EEG) Nr.
1612/68 enerzijds en de verordening (EEG) 1408/71 - Art. 4 – anderzijds Gouloussis, D., Equality of
Treatment and the Relationship between Regulations 1612/68 and 1408/71, in: Commission of the
European Communities/Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança
Social, Lissabon 1995, p. 75 ev.
(17) Vgl. bijv. EuGH, RZ 1/72 (Frilli), EuGHE 1972, 457; RZ 187/73 (Callemeyn), EuGHE 1974, 553;
RZ 39/74 (Costa), EuGHE 1974, 1251; RZ 63/76 (Inzirillo), EuGHE 1976, 2057; RZ 94/84 (Deak),
EuGHE 1995, 1744 e.a.
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Deze voorschriften over de sociale zekerheid van migrerende werknemers zijn
gebaseerd op de wettelijke grondslag van het (enkel voor werknemers geldende)
art. 42 EG. Toch gelden zij na de uitbreiding van het persoonlijke toepassingsge-
bied van de verordeningen ook voor zelfstandigen en hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze geldigheid is gebaseerd op de zoge-
naamde ‘‘bevoegdheid om het Verdrag af te ronden’’ van art. 308 EG (ex 235 EGV).
Door talrijke wijzigingsbesluiten alsook door de zeer omvangrijke rechtspraak daar-
over van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, (18) dat zoals
bekend belast is met de definitieve juridisch bindende interpretatie van het
Gemeenschapsrecht en daardoor ook van de verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en
nr. 574/72 over de sociale zekerheid, is deze coördinerende Europese sociale wetge-
ving door inmiddels ruim meer dan 400 beschikkingen van het Europese Hof van
Justitie verder ontwikkeld. Deze frequente belasting van het Hof van Justitie met
vragen over de sociale zekerheid van migrerende werknemers is niet in het laatst
terug te brengen tot de complexiteit en techniciteit van de desbetreffende voor-
schriften van verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72, wat begrijpelijk is
wanneer men zich voor ogen houdt dat deze verordeningen tot taak hebben de stel-
sels van de sociale zekerheid van de vijftien lidstaten van de Europese Unie, alsook
van de drie lidstaten van de Europese Economische Ruimte die niet tot de Unie
behoren, onder elkaar te coördineren. Deze stelsels zijn op zich reeds zeer gecom-
pliceerd en verschillen zoals voorheen sterk van elkaar en bevinden zich juist op dit
moment in een snelle ontwikkeling. Voor deze coördinatie van de stelsels van de
sociale zekerheid van de 15 EU- resp. 18 EER-landen, gelden fundamenteel dezelfde
algemene beginselen die ook in bilaterale overeenkomsten over de sociale zeker-
heid toepassing vinden. Toch moeten deze regelingen in het licht van de hierboven
genoemde fundamentele vrijheden van de Gemeenschappelijke Markt uitgelegd en
toegepast worden. 

(18) Vgl. daartoe in vast overzicht Schulte, B., Das Sozialrecht in der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs, in: Wannagat, G. - sinds Bd. 11 ((1989) Wannagat, G./Gitter, W. (Hg.), Das Jahr-
buch des Sozialrechts der Gegenwart, Bd. 1 (1979) - 10 (1988), 12 (1990), 14 (1992), 16 (1994), 18
(1996), 20 (1998), 22 (2000) (Bde. 1 - 3 sam. met H. Zacher) alsook in het bijzonder de monogra-
fieën van Ewert, H., Der Beitrag des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Entwicklung
eines Europäischen Sozialrechts, dargestellt am Beispiel der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, Mün-
chen 1987, Klang, K., Soziale Sicherheit und Freizügigkeit im EWG-Vertrag, Baden-Baden 1986;
Ohler, R., Die Rechtsprechung des EuGH zur Koordinierung der Familienleistungen der Wanderar-
beitnehmer nach Europäischem Gemeinschaftsrecht - Folgeprobleme und Friktionen, Münster Diss.
jur. 1991; Pompe, P., Leistungen der sozialen Sicherheit bei Alter und Invalidität für Wanderarbeit-
nehmer nach Europäischem Gemeinschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsp-
rechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundessozialgerichts, Keulen 1986; Willms, B.,
Soziale Sicherung durch Europäische Integrationen. Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf
Ansprüche gegen deutsche Sozialleistungsträger, Baden-Baden 1990; ders., toelichting bij art. 51
EGV, in: von der Groeben/Thiesing/Ehlermann (Hg.), Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5. ed., Baden-
Baden 1997 ev.; verder de toelichtingen op de verschillende voorschriften van de verordening (EEG)
Nr. 1408/71 in: Nomos Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, Baden-Baden 1994; op de stand
van de omzetting van de verordening (EEG) Nr. 1408/71 vgl. de bijdragen in: Schulte, B./Barwig, K.
(Hg.), Freizügigkeit und soziale Sicherheit. Die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 in
Deutschland (Seminarie in opdracht van de Europese Commissie), Baden-Baden 1999
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Bovendien zijn ze inmiddels in het secundaire Gemeenschapsrecht zo zeer gediffe-
rentieerd en van speciale regelingen en uitzonderingen voorzien -vooral in de (al te)
omvangrijke aanhangsels op de verordeningen- dat niet ten onrechte vaak over de
ondoordringbare ‘‘paragrafenjungle’’ van dit rechtsgebied geklaagd wordt. Tegen
deze achtergrond heeft de Europese Commissie zich onlangs voorgenomen de nu
reeds meer dan 25 jaar oude verordening (EEG) nr. 1408/71, die overigens voor het
laatst gewijzigd werd door de verordening (EG) nr. 1290/97 van de Raad van 27 juni
1997 (19), te herwerken (20).

Een reeks grondbeginselen liggen aan de basis van verordeningen (EEG) nr. 1408/71
en nr. 574/72 en daardoor ook van de gemeenschapsrechtelijke coördinatie, en dra-
gen ook de teleologische interpretatie van de Europese coördinerende sociale wet-
geving door het Europese Hof van Justitie:

· Daartoe hoort, zoals vroeger reeds opgemerkt, conform art. 42 a) EG het zoge-
naamde beginsel van de samentelling van alle tijdvakken die in de lidstaten volgens
de verschillende binnenlandse rechtsvoorschriften in aanmerking genomen worden
voor het verwerven en het handhaven van rechten tegenover de uitkeringsinstantie
van een lidstaat en de berekening van de uitkeringen. Samentelling van tijdvakken
van een lidstaat met tijdvakken van een niet-lidstaat -zogenaamde ‘‘multilateralise-
ring’’- is daarentegen fundamenteel niet mogelijk.

· Het eveneens reeds genoemde, in art. 42 b) EG opgenomen beginsel van de export
van uitkeringen ‘‘ontterritorialiseert’’ de volgens de nationale wetgeving bestaande
rechten op een uitkering, zodat deze ook dan verder bestaan en vervuld moeten
worden, wanneer een rechthebbende in een andere lidstaat, bijv. in zijn vaderland,
woont. De verplaatsing van de woonplaats binnen de Gemeenschap leidt dan dus
niet tot een verlies van rechten op uitkering, zelfs wanneer de nationale wetgeving
van het land van tewerkstelling het recht op uitkering aan het beschikken over een

(19) ABl. EG 1997 Nr. L I 176/1
(20) Vgl. daartoe Swedish National Social Insurance Board/European Commission (eds.), 25 Years of
Regulation (EEC) No. 1408/71 on Social Security for Migrant Workers - Past Experiences, Present Pro-
blems and Future Perspectives. Report from the European Conference on Social Security, Sweden,
June 1996, Stockholm 1997 (ook in het Frans gepubliceerd). Zie daar in het bijzonder – over de hui-
dige stand van de coördinatie - Cornellissen, R., 25 Years of Regulation (EEC) No. 1408/71. Its Achie-
vements and its Limits, aaO, p. 25 ev., alsook van Raepenbusch, S., Persons Covered by Regulation
(EEC) No. 1408/71 and European Citizenship; from Migrant Worker to European Citizen, aaO, p. 69
ev., alsook over het probleem van de vereenvoudiging Pieters, D., Towards a Radical Simplification
of Social Security Co-ordination, aaO, p. 167 ev.; en Sakslin, M., Can the Principle of the Nordic Con-
ventions on Social Protection Contribute to the Modernisation and Simplification of Regulation (EEC)
No. 1408/71?, aaO, p. 197 ev. Over de hervormingsdiscussie verder de bijdragen in: Eichenhofer, E.
(Hg.), Reform des Europäischen koordinierenden Sozialrechts, Keulen o.a. 1993 en in: ders. (Hg.)
Social Security of Migrants in the European Union of Tomorrow, Osnabrück 1997. – Voor verschil-
lende gezichtspunten en mogelijkheden van een vereenvoudiging vgl. voor de rest Schulte, B., Zur
Kritik des Europäischen koordinierenden Sozialrechts, in: Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetz-
buch (ZFSH/SGB) 38 (1999), p. 577-584 e. 653-674.
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woonplaats in het eigen land koppelt. Voor bepaalde geldelijke uitkeringen, bijv.
pensioenen, worden bijgevolg de zogenaamde bepalingen inzake de woonplaats die
de toekenning van uitkeringen aan een woonplaats in het eigen land koppelen, afge-
schaft (Art. 10 Ver. 1408/71).

Toch is de gemeenschapsrechtelijke regeling in zoverre onvolledig dat ze niet alle
gegevenheden die voor de sociale zekerheid relevant zijn ‘‘ontterritorialiseert’’,
maar voor enkele ervan uitzondering maakt. Zo is bijvoorbeeld in geval van werk-
loosheid, gelet op het ontbreken van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt, de
beschikbaarheid op de eigen arbeidsmarkt van het land van tewerkstelling in de
regel voorwaarde voor het recht op uitkeringen bij werkloosheid. De rechtspraak
van het Europese Hof van Justitie over de zogenaamde indirecte discriminatie heeft
hier echter in zoverre tot een zekere schikking geleid dat de koppeling aan omstan-
digheden door dewelke staatsburgers uit andere lidstaten doorgaans sterker getrof-
fen worden dan eigen ingezetenen, eventueel als overtreding tegen het hierboven
aangehaalde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit conform art. 12 en
39 lid 2 EG aanzien wordt. Net als bij de gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen heeft het gerechtshof daarmee via de rechtsfiguur van de indirecte discrimina-
tie het discriminatieverbod effectief gemaakt (21).

Personen voor wie de gemeenschapsverordeningen over de sociale zekerheid gel-
den, worden gelijkgesteld met eigen ingezetenen  -zogenaamd Beginsel van gelijke
behandeling van vreemdelingen en nationalen (Art. 3 Ver. 1408/71)-  zelfs in
zoverre dat aan hun gezinsleden uitkeringen in dezelfde omvang als aan de verwan-
ten van inlandse uitkeringsgerechtigden moeten toegekend worden.

Het Europese Hof van Justitie heeft uit het EG-verdrag bovendien een soort van
‘‘bevoordelingsprincipe’’ afgeleid volgens hetwelk het Gemeenschapsrecht een gun-
stige basis moet creëren voor de verwezenlijking van het vrij verkeer van werkne-
mers binnen de Gemeenschap door de uitschakeling van in de weg staande hinder-
nissen en beletsels, zelfs wanneer dat er zou toe leiden migrerende werknemers een
betere positie te geven ten overstaan van inlandse werknemers. Dat wil concreet
zeggen dat de verordening (EEG) Nr. 1408/71 met inachtneming van het zogenaam-
de ‘‘Petroni-beginsel’’, naar het daarover uitgevaardigde belangrijke arrest van het
Europese Hof van Justitie (22), in het bijzonder dan de toepassing van nationale
rechtsvoorschriften niet uitsluit wanneer deze betere uitkeringen voorzien dan
onder het Gemeenschapsrecht toegekend zouden worden. Want de doelstelling van
art. 42 EG, die met name is het vrije verkeer binnen de Gemeenschap te bevorde-
ren, zou volgens de mening van het Europese Hof van Justitie niet bereikt worden

(21) Vgl. voor dit communautaire uitgangspunt van het discriminatieverbod van het EG-Verdrag Lan-
ger, R., Zukunftsperspektiven des europäischen Sozialrechts. Koordinierendes Sozialrecht und
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, in: von Maydell, B./Schulte, B. (Hg.), Zukunftsperspekti-
ven des Europäischen Sozialrechts, Berlijn 1995, p. 25 ev.
(22) EuGH, RS 24/75 (Petroni), EuGHE 1975, 1149.
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wanneer werknemers bij de uitoefening van hun recht op vrij verkeer voordelen
van de sociale zekerheid zouden verliezen die hen conform de nationale wetgeving
van een lidstaat toekomen zonder rekening te houden met de communautaire rege-
lingen. Omdat de Gemeenschapsvoorschriften alleen maar coördineren en niet har-
moniseren, d.w.z. dat zij de nationale wetgeving van sociale zekerheid niet unifice-
ren, moeten de consequenties die uit de verschillen van de nationale stelsels van de
sociale zekerheid van de lidstaten resulteren -en eventueel ook sociale voordelen
voor migrerende werknemers ten overstaan van inlandse werknemers-  erbij geno-
men worden.

6. GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN EN SOCIALE 
ZEKERHEID

Op 28 april 1998 zijn in Luxemburg twee oordelen van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen uitgesproken (23), aan dewelke procedures ten gronde
lagen die de terugbetaling van de kosten voor een bril en voor een tandregulatie in
ambulante behandeling betroffen.

De eiser van de oorspronkelijke procedure ‘‘Decker’’ uit Luxemburg had geen ver-
goeding van de kosten gekregen voor een bril die hij bij een opticien in Aarlen (Bel-
gië) gekocht had, omdat deze aankoop zonder voorafgaande toestemming van de
bevoegde binnenlandse instelling in het buitenland plaatsgevonden heeft. In het
geval van de eiser in ‘‘Kohll’’ was de toelating van zijn ziekenfonds geweigerd om
zijn dochter bij een tandarts in een ander EG-land -in Trier- te laten behandelen,
omdat de behandeling niet dringend zou geweest zijn en ook in het eigen land,
d.w.z in Luxemburg zou kunnen uitgevoerd worden.

Het Europese Hof van Justitie heeft deze nationale -Luxemburgse- regelingen die de
aanvaarding van ziektekosten die in het buitenland ontstaan zijn afhankelijk maken
van de toestemming van een instelling van de sociale zekerheid, aan de bepalingen
over het vrij verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten getoetst. Het
Hof van Justitie heeft rechterlijk beslist dat een nationale regeling krachtens dewel-
ke terugbetaling van in een andere lidstaat verworven medische producten toelating
behoeft, een belemmering is van het vrij verkeer van goederen omdat ze de invoer
van goederen uit andere lidstaten belemmert. 

De weigering van kostenvergoeding voor een in een andere lidstaat gekochte bril is
ook niet  - uitzonderlijk- gerechtvaardigd, omdat ze geen effect heeft op het finan-
ciële evenwicht van het stelsel van de sociale zekerheid in Luxemburg, daar het
bedrag van terugbetaling afhankelijk van de hoogte beperkt is tot het gewone bin-
nenlandse uitkeringspercentage; bovendien zijn, wat de kwaliteit van de prestaties 

(23) EuGH, oord. v. 28.4.1998, RZ C-120/95, (Decker ./. Caisse de maladie des employés privés), in:
EuGHE 1998, I-1831, en RZ C-158/96 (Kohll ./. Union des caisses de maladie), in: EuGHE 1998, I-
1931. 
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betreft, de bepalingen voor de toegang tot wettelijk geregelde beroepen en hun uit-
oefening voorwerp van een Gemeenschapsrichtlijn, die een algemene regeling voor-
ziet voor de erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid, en daardoor reeds
door het Gemeenschapsrecht geregeld; vandaar dat de aankoop van een bril bij een
opticien in een andere lidstaat garanties biedt die gelijk zijn aan de garanties die bij
de aankoop van een bril bij een opticien in Luxemburg zouden bestaan.

In de rechtszaak ‘‘Kohll’’ heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een regeling die
de overname van terug te betalen medische diensten die in een andere lidstaat gele-
verd worden afhankelijk maakt van de voorafgaande toestemming van de bevoegde
instantie, zowel voor de betreffende patiënt als -passieve- gebruiker van de diensten
alsook voor de medische aanbieder van de diensten in een andere lidstaat een
belemmering van het vrij verrichten van diensten betekent. Een aanzienlijke bedrei-
ging van het financiële evenwicht van het stelsel van de sociale zekerheid kan een
dergelijke beperking wel rechtvaardigen, toch heeft de terugbetaling van de kosten
voor een behandeling bij de tandarts in een andere lidstaat conform het respectieve-
lijke tarief van de bevoegde staat (hier: Luxemburg) geen belangrijke uitwerkingen
op de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid.

Het is ook niet bewezen dat de litigieuze regeling noodzakelijk is om een harmoni-
sche, voor iedereen toegankelijke medische en klinische verzorging te
garanderen. Het is ook niet beweerd dat een dergelijke restrictieve regeling nood-
zakelijk is om een zekere mate aan medische en verplegende verzorging of een
absoluut noodzakelijk niveau van heelkunde in het binnenland te behouden.

In deze context hoort verder het oordeel van het Europese Hof van Justitie van 5
maart 1998 in de rechtszaak C-160/96 (Molenaar) (24), waarin het Hof van Justitie
-gesteund op het secundaire recht van de verordening (EEG) nr. 1408/71-  in de eer-
ste plaats vastgesteld heeft dat de uitkeringen van de Duitse sociale zorgverzekering
als uitkeringen bij ziekte zoals bedoeld in de verordening (EEG) nr. 1408/71 over de
sociale zekerheid van migrerende werknemers geclassificeerd moeten worden, en
ten tweede dat het conform deze wet toegekende verpleeggeld als financiële uitke-
ring gekwalificeerd moet worden met de consequentie dat het ook moet ‘‘geëxpor-
teerd’’, d.w.z. aan gerechtigden die in andere lidstaten wonen, uitbetaald worden,
hoewel het  -t.o.v. het EG-recht lager in rang-  Duitse recht in § 34 SGB XI alleen bij
tijdelijk verblijf in het buitenland van maximaal zes weken per kalenderjaar die ver-
dere toekenning van het verpleeggeld toeliet en anders bij verblijf van de verzeker-
de in het buitenland het stilleggen van het recht op uitkeringen voorschrijft.

(24) EuGH, oord. v. 5.3.1998, RS C-160/96 (Molenaar), in: Slg. 1998, I - Vgl. voor deze beschikking
Bokeloh, A., Export von Pflegeleistungen innerhalb der Europäischen Union, in: Zentrum für
Europäisches Wirtschaftsrecht an der Universität Bonn (Hg.), Die Krankenversicherung in der
Europäischen Union, Bonn 1998, p. 115 ff.; Kukla, G., Export von Pflegegeld, in: Die Krankenversi-
cherung (KrV) 1998, p. 251 ff. – Over de gehele problematiek – nog voor het ‘‘Molenaar-oordeel’’ –
vgl. de bijdragen in: Sieveking, K. (Hg.), Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit in der Europäi-
schen Union, Baden-Baden 1998.
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Gemeenschappelijk voor de drie genoemde oordelen, is dat ze de ontgrenzing
-‘‘ontterritorialisering’’- duidelijk maken, waaraan de nationale gezondheidszorg en
de sociale diensten onder de invloed van het Europese Gemeenschapsrecht onder-
worpen zijn, en in welke mate het nationale -ook het Duitse- gezondheidsbeleid en
sociaal beleid van de lidstaten inmiddels transnationaal en -onder Europees teken-
supra-nationaal geworden is.

De uitwerkingen van deze oordelen van het Europese Hof van Justitie op de gezond-
heidsstelsels van de lidstaten zijn weliswaar in eerste instantie in zoverre beperkt
dat het voorlopig nog maar -in casu Decker/Kohll- gaat om oordelen die alleen voor
Luxemburg gelden. Toch heeft het Europese Hof van Justitie eens te meer gewezen
op de fundamentele geldigheid van de economische fundamentele vrijheden van de
Gemeenschappelijke Markt, ook op het gebied van de sociale zekerheid en daarbij
niet in het laatst door de bekendmaking van de oordelen in de rechtszaken ‘‘Dec-
ker’’ en ‘‘Kohll’’ op dezelfde dag, alsook door de gelijkluidende motivering die tege-
lijkertijd onderstreept dat de verschillende economische fundamentele vrijheden
per slot van rekening een vorm zijn van een algemene, in heel de Gemeenschap gel-
dende economische bewegingsvrijheid, waarvan de specifieke (per domein) diffe-
rentiatie voor goederen, kapitaal, diensten en personen in het oorspronkelijke EEG-
en ook in het huidige EG-verdrag per slot van rekening om regelingstechnische en
politieke redenen gebeurd is.

Het moet verder in aanmerking genomen worden dat het Hof van Justitie zich in de
beide oordelen tot uitspraken over een (i) stelsel van gezondheidszorg beperkt
heeft, dat op het beginsel van de terugbetaling berust, zodat over andere stelsels -
namelijk die stelsels (ii) die berusten op het beginsel van prestatie in natura, (iii) de
stelsels die het beginsel van de prestatie in natura en de terugbetaling combineren,
of echter ook (iv) die stelsels die een gezondheidsdienst met overeenstemmende
rechtstreekse dienstverrichting met of zonder reële of fictieve marktelementen
voorzien-, geen concluderende gevolgtrekkingen mogelijk zijn. Veeleer zal de toe-
komstige rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over verdere uitleggingsvra-
gen die reeds aan haar zijn voorgelegd en die betrekking hebben op deze andere
stelsels, afgewacht moeten worden.

Toch wordt met het oog op de getoonde mogelijkheid door het Europese Hof van
Justitie voor Luxemburg, om de grensoverschrijdende gebruikmaking van gezond-
heidsuitkeringen door toepassing van het beginsel van de terugbetaling EG-wettelijk
te regelen, reeds nu ook hier bij ons (Duitsland) en vooral onder de verwachtings-
druk van de verzekerde, de vraag gesteld in hoeverre in Duitsland de geldigheid van
het beginsel van prestatie in natura in zijn huidige, territoriaal strikt afgegrensde
vorm nog gerechtvaardigd kan worden (een beginsel dat in zijn huidige vorm op
grond van de toepassing van het territorialiteitsbeginsel noodgedwongen tot een
inkrimping van de gemeenschapsrechtelijke vrijheden van het goederenverkeer en
de dienstverrichting leidt).
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Daarbij moet wel geconstateerd worden dat het behoren van de wettelijke ziekte-
verzekering tot het volledige stelsel van de sociale zekerheid, niet wil zeggen dat het
in zekere zin als ‘‘deelmassa’’ van datzelfde stelsel als uitzondering uitgesloten is van
de toepassing van het Gemeenschapsrecht. Veeleer is het leveren van gezondheids-
prestaties -weliswaar uit de aard van de zaak ook, en vooral ook, een aangelegen-
heid van de sociale zekerheid- echter in geen geval exclusief, maar ze heeft ook een
zeer belangrijke economische dimensie met als gevolg dat de opname van de leve-
ring van gezondheidsprestaties in het stelsel van de sociale zekerheid niets veran-
dert aan het goederen- en dienstenkarakter en aan de daaruit volgende toepasbaar-
heid van de overeenstemmende Gemeenschapsrechtelijke fundamentele vrijheden.
Beperkingen in de toegang tot gezondheidsuitkeringen in een ander Gemeenschaps-
land, bijvoorbeeld in de vorm van toestemmingsvoorbehoud van de nationale wet-
geving (bijvoorbeeld in de Duitse wetgeving op de ziekteverzekering in § 16 -18
SGB V) of van het secundaire Europese Gemeenschapsrecht -Art. 22 VER 1408/71-
moeten bijgevolg meteen als beperkingen van de Gemeenschapsrechtelijke funda-
mentele vrijheden aanzien worden.

De vrijheid van de dienstverlening is pas relatief laat -na de vrijheden op het goede-
ren-, kapitaal- en personenverkeer (en hier namelijk het vrij verkeer van werkne-
mers)- in de belangstelling gekomen van de Gemeenschapsinstellingen en van het
publiek. Ook medische behandelingen vallen onder het begrip ‘‘diensten’’ in de zin
van in art. 50 EG  -gedefinieerd als ‘‘ dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen
vergoeding geschieden, voorzover de bepalingen betreffende het vrij verkeer van
goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing
zijn’’-  met als gevolg dat het vrij verrichten van diensten in de zin van art. 49 EG
ook de vrijheid van de burgers van de Unie als uitkeringstrekkers impliceert om
beroep te doen op grensoverschrijdende medische diensten in een andere lidstaat,
met het verdere gevolg dat de verenigbaarheid van voorschriften met het gemeen-
schapsrecht, die deze vrijheid beperken, ervan afhangt of ze wegens dwingende
redenen van het algemeen belang gerechtvaardigd zijn. 

De ‘‘algemene bescherming’’ die door het territorialiteitsbeginsel, het beginsel van
de prestatie in natura en de garantieverplichting in de gezondheidszorg en de socia-
le welzijnszorg geboden wordt, zal daarom in de toekomst niet meer te handhaven
zijn. Het Europese Gemeenschapsrecht bevordert op die manier ook de trend naar
een sociale convergentie, d.w.z. naar de vrijwillige onderlinge afstemming van de
sociale uitkeringsstelsels mogelijkerwijs zelfs tot hun infrastructuur. Hieraan kan
men de verdere overweging aansluiten of het niet nuttig zou zijn, in plaats van de
verdere ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen af te wachten en dan op enkele uitspraken te reageren, -bijvoor-
beeld in het kader van het Europese gezondheidsbeleid  [dat na ‘‘Maastricht’’ en dan
na ‘‘Amsterdam’’ in art. 152 EG een ruimere rechtsgrondslag gekregen heeft die,
overigens door de geldigheid van de fundamentele vrijheden, een nog veel sterkere
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uitdrukking ervaart (25) zoals na ‘‘Decker’’ en ‘‘Kohll’’ nu ook de oordelen van het
Hof van Justitie in rechtszaken 368/98 (vonbraekel) alsook 157/99 /geraets-Smits en
Peerbooms (26) bewijzen]-  op Europees niveau door politiek en wetgevend hande-
len het samengaan van fundamentele vrijheden en mededingingsmaatregelen ener-
zijds en nationale gezondheidsstelsels anderzijds te regelen (27).

Gelet op het belang dat het Gemeenschapsrecht toekent aan de fundamentele vrij-
heden, is een dergelijke economische benadering, gericht op het creëren van een
Europese Markt, in de zin van een verschuiving van het gezichtspunt naar de markt-
vrijheden toe, ook vanuit juridisch opzicht geboden (28). De handhaving van de
fundamentele vrijheden, ook op de gezondheidsmarkt, suggereert bijgevolg een
veel sterker op de vraag gerichte benaderingswijze van het gezondheidsstelsel en
versterkt de tendensen naar rendabiliteit, markt, concurrentie en privatisering.

7. VAN ‘‘MIGRERENDE WERKNEMERS’’ NAAR ‘‘BURGERS VAN DE UNIE‘‘

Deze ontwikkeling in de richting van een versterking van de vraagmarkt doet de
vraag ontstaan naar de positie van de vrager, d.w.z. van de burgers, personen uit de
beroepsbevolking -werknemers en zelfstandigen-, afnemers van diensten, verzeker-
den, patiënten e.a. als doelgroepen en consumenten van gezondheidszorgen en
sociale uitkeringen. 

Waar oorspronkelijk in het Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap (dat in ‘‘Maastricht’’ tot het Verdrag tot de oprichting van de Europe-
se Gemeenschap, d.w.z. het EG-Verdrag veranderd is) de ‘‘homo oeconomicus’’ op
de voorgrond stond overeenkomstig de oorspronkelijk bijna uitsluitend econo-

(25) Vgl. in deze context Schulte, B., Kompetenzen der Europäischen Union – rechtlicher und insti-
tutioneller Rahmen, Rolle des EuGH, in: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und –gestaltung
e.V. (GVG) (Hg.), Auswirkungen der Politik der Europäischen Union auf das Gesundheitswesen und
die Gesundheitspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Keulen (GVG) 1998, p. 59 ev.; dezelfde.,
Integration Developments and Incorporation of the Amsterdam Treaty into the Field of Health Policy,
in: European Public Health Centre, NRW (Hg.), Expert Meeting on European Health Policy Following
the Amsterdam European Council (Brussel, 22 januari 1998), p. 18 ev.; dezelfde., Zukunftsperspekti-
ven der Gesundheitssicherung im ‘‘Euroland’’, in: Sozialverband VdK Bayern (Hg.), Währungsunion
bricht Kassenmonopol. Der EURO als Herausforderung für die deutsche Krankenversicherung (VdK-
Forum, Evangelische Akademie Tutzing, 24./25. februari 1999), München (VdK) 1999, p. 25 ev.;
dezelfde., Europäische Grundfreiheiten und nationales Sozialrecht, in: Ebsen, I. (Hg.), Frankfurter
Sozialrechtsforum 2000; dezelfde., ‘‘Zur Kur nach Abano Terme, zum Zahnarzt nach Antwerpen?’’ –
Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in der Europäischen Gemeinschaft, in: Zeitschrift für
Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch (ZFSH/SGB) 1999, p. 269 ev en 347 ev.
(26) v. 12.7.2001 – in Slg. nog niet gepubl.)
(27) Vgl. voor deze taak – op de achtergrond ook de recentste beschikkingen van het Europees Hof
van Justitie – v. Maydell, B./Schulte, B. Gesundheitsmarkt ohne Grenzen in Europa, in: Die Kranken-
versicherung (KV) 53 (2001/p. 207 – 213; Schulte, B., Warenverkehrsfreiheit und Dienstleistungsfrei-
heit im Gemensamen Markt: Auswirkungen auf das deutsche Gesundheitswesen, in: Arbeit und
Sozialpolitik 55 (2001) H. 7/8, p. 36 – 49 -Teil 1: Bestandsaufnahme u. H. 9/10 (in druk) Teil 2: Per-
spektiven.
(28) Zo von Maydell, B., Auf dem Wege zu einem Gemeinsamen Markt für Gesundheitsleistungen in
der Europäischen Gemeinschaft, in: Vierteljahresschrift für Sozialrecht (VSSR) 1999, p. 3 ev.
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mische oriëntatie van de Europese Gemeenschap (29), is in de plaats daarvan nu de
‘‘homo europeus’’ (30) getreden, parallel met de ontwikkeling van de Politieke Unie
als aanvulling op de oorspronkelijke Economische Gemeenschap en huidige econo-
mische en monetaire unie.

De migrerende werknemers en hun gezinsleden die reeds aan het begin van de
jaren ’80 als voorlopers van de burgers van de Unie  -in zekere zin als Europese
‘‘embryo’s’’-   omschreven werden (31), zijn burgers van de Unie geworden.

Daarbij ligt het speciale belang van het oordeel van het Europese Hof van Justitie in
de rechtszaak Martinez Sala in het feit, dat de status van burger van de Unie in het
licht van dit oordeel niet tot werknemers en zelfstandigen en daardoor in zekere zin
tot economische burgers beperkt is, maar ook tot niet werkende personen uitge-
breid wordt.

Het Hof van Justitie heeft in zijn Mártinez Sala-oordeel rechterlijk vastgesteld dat de
eiseres van de oorspronkelijke procedure niet als werknemer of zelfstandige onder-
worpen was aan het Gemeenschapsrecht, maar wel in haar hoedanigheid als burger
van de Unie. Daarbij kwam het er volgens de mening van het Hof van Justitie niet op
aan of zij op grond van het Gemeenschapsrecht een verblijfsrecht verkregen had,
omdat zij onbetwistbaar legaal in Duitsland verbleef. Als burgeres van de Unie kon
eiseres zich op het verbod van discriminatie van art. 12 EG beroepen, volgens het-
welk ‘‘ongeacht bijzondere bepalingen van dit Verdrag binnen zijn toepassingsge-
bied, elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden’’ is. Dientengevolge
mag een burger van een lidstaat die regelmatig in een andere lidstaat verblijft, daar
op grond van zijn hoedanigheid als burger van de Unie niet anders behandeld wor-
den dan de eigen ingezetenen van het verblijfsland. Daarmee heeft -onafhankelijk
van het bestaan of (nog) niet-bestaan van een Europese Sociale Unie-  het burger-
schap van de Unie, een autonome sociale dimensie gekregen.

(29) Vgl. daartoe Balze, W., Die sozialpolitischen Kompetenzen der Europäischen Union, Baden-
Baden 1994; Berié, H., Europäische Sozialpolitik. Von Messina bis Maastricht, in: Kleinhenz, G. (Hg.),
Soziale Integration in Europa I, Berlijn 1993, p. 31 ev.; dezelfde., Quo vadis Europäische Sozialpoli-
tik? In: Kleinhenz, G. (Hg.), Soziale Ausgestaltung der Marktwirtschaft. Feestbundel voor Heinz Lam-
pert, Berlijn 1995, p. 409 ev.; ook Schulte, B., Sozialrecht, in: Lenz, C.-O. (Hg.), EG-Handbuch Recht
im Binnenmarkt, 2. Ed., 1996, p. 407 ev.; dezelfde., inleiding, in: dezelfde (Hg.), Soziale Sicherheit in
der EG. Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 sowie andere Bestimmungen, 3. Ed., München
1997, p. IX ev.
(30) Over dit begrip Novak, M., Basic Principles in European Social Law Derived from the Case Law
of the European Court of Justice, in: Rivista del Diritto Europeo 1998, p. 255 ev., 256.
(31) Vgl. in deze context Touffait, A., Die neuere Rechtsprechung auf dem Gebiet des freien Person-
enverkehrs und der sozialen Sicherheit der Wanderarbeitnehmer, in: Recht der Arbeit (RdA) 1992, p.
355 ev.
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8. VAN NATIONALE WELVAARTSSTAAT NAAR WELVAARTSSTAAT IN EUROPA

Wat het belang van de Europese Gemeenschap voor het nationale sociaal beleid
betreft, moet men, zoals reeds gezegd, een onderscheid maken tussen wettelijke
bevoegdheid en feitelijke beïnvloeding.

Veel sterker dan de eigenlijke voorschriften over het sociaal beleid (art. 136 ff. EG),
de voorschriften met betrekking tot de sociale zekerheid van migrerende werkne-
mers, de bepalingen over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en die
over de arbeidsbescherming, zijn namelijk de reeds genoemde verplichte gemeen-
schapsrechtelijke bepalingen over de fundamentele vrijheden en de gemeenschaps-
rechtelijke mededingingsmaatregelen met economische doelstellingen van belang
voor de toekomstige sociaal-politieke ontwikkeling in Europa.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit het Europese primair recht -en indirect ook uit titel XII.
Gezondheidszorg art. EG 152 (ex 129 EEG)-  dat de juridische ontwikkeling en de
organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten zoals voorheen aangelegen-
heden van de lidstaten zijn.  In dat verband echter moet de desbetreffende nationale
wetgeving  -tot zelfs bijvoorbeeld het tuchtrecht voor artsen-  rekening houden met
de gemeenschapsrechtelijke doelstellingen, met name ook met het (hier wegens
tijd- en plaatsgebrek niet behandelde maar in zijn betekenis voor deze problematiek
tot nu toe niet voldoende in acht genomen) EG-concurrentierecht en de hierboven
behandelde gemeenschapsrechtelijke personenvrijheden (vrij verkeer van de werk-
nemer, vestigingsvrijheid van de zelfstandigen alsook het vrij verrichten van dien-
sten) en het daarmee verbonden discriminatie- en algemeen beperkingsverbod.
Terecht is met betrekking tot dit aanpassingsproces op de parallelle problematiek
van de inachtneming van binnenlandse doelstellingen gewezen, zoals ze bijvoor-
beeld uit het constitutioneel grondbeginsel van de beroepsvrijheid (art. 12 EG) en
ander constitutioneel recht voortkomen (32). 

Hiermee in verband wordt een fundamentele discussie gevoerd over het feit of de
nationale stelsels van de sociale verzekering als monopolies met het Europese
Gemeenschapsrecht verenigbaar zijn. Volgens de rechtspraak van het Europese Hof
van Justitie laat het Gemeenschapsrecht in principe de bevoegdheid van de lidstaten
onaangeroerd, hun stelsels van sociale zekerheid volgens eigen inzichten te organi-
seren (33). Toch ontbindt deze bevoegdheidsverdeling op sociaal gebied en met
name voor het sociaal beleid niet de toepasselijkheid van het Europese Gemeen-
schapsrecht in alle opzichten en met name niet van de toepasselijkheid van de voor-
schriften over de fundamentele vrijheden alsook over vrijheid en eerlijkheid van de
concurrentie. Het kerngebied van de sociale zekerheid wordt daardoor evenwel niet
in twijfel getrokken; alleen wordt -ook- de organisatie van de sociale zekerheid

(32) Vgl. in deze context voor het medisch recht bijvoorbeeld Taupitz, J., Die Zukunft der ärztlichen
Selbstverwaltung, in: Medizinrecht (MedR) 1998, p. 1 ev., 6.
(33) Vgl. bijv. EuGH, RZ 238/82 (Duphar), EuGHE 1984, 523.
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„geëuropeaniseerd’’. Dit kan gemotiveerd worden door zowel de specifieke sociale
doelstelling alsook door de specifieke -vooral solidaire-  organisatie van de stelsels
van de sociale zekerheid, met name de sociale verzekering.

In de wettelijke ziekteverzekering vinden bijvoorbeeld deze gezichtspunten hun
neerslag in een herverdeling tussen de beter verdienende en de minder verdienen-
de verzekerden, om ook de laatstgenoemden onafhankelijk van hun economische
toestand een aan hun behoeften tegemoetkomende ziektekostenverzekering te
bezorgen. Ook de gezinsverzekering, die de dekking van gezinsleden die over geen
eigen inkomen beschikken in de ziektekostenverzekering mogelijk maakt op grond
van de verzekering van de kostwinner en zonder bijkomende bijdragen, is het
bewijs van de solidariteitsgedachte die de ziekteverzekering kenmerkt.

Tot slot speelt ook het feit dat de uitkeringen van de ziekteverzekering van rechts-
wege geleverd worden en in principe onafhankelijk zijn van de hoogte van de bij-
drage door de verzekerde en uitkeringstrekker een belangrijke rol. De financiering
van de sociale verzekering door middel van repartitie onderstreept de bijzondere
status van de sociale verzekering als openbare instelling van de sociale bescherming.

In de rechtszaak Poucet (34) heeft het Europese Hof van Justitie de kwalificatie als
‘‘onderneming’’ van een Franse instelling van wettelijke ziekteverzekering afgewe-
zen met de motivering dat de activiteit van de sociale verzekering  -minstens in dat
concrete geval-  op het beginsel van nationale solidariteit berust en zonder winst-
doelstellingen uitgeoefend wordt. De sociale verzekeringsinstellingen vervullen een
taak met uitsluitend sociaal karakter, wat in de ziekteverzekering tot uitdrukking
komt doordat het stelsel door bijdragen gefinancierd wordt met inachtneming van
het arbeidsinkomen van de verzekerde, terwijl de uitkeringen voor alle verzekerden
in principe gelijk zijn. Deze organisatie van ziekteverzekering heeft een inkomens-
herverdeling tussen de meer en minder verdienende verzekerden tot gevolg, die een
redelijke sociale bescherming tegen het risico op ziekte mogelijk maakt voor die
verzekerden die door onvoldoende eigen middelen anders niet in staat waren een
dergelijke verzekeringsbescherming te financieren (35). De bijzondere vorm van
een uitkeringsstelsel als solidaire sociale verzekering is bijgevolg ‘‘EG- (en EuGH-)
vast’’.

(34) Vgl. over het begrip van de onderneming, die ‘‘iedere een economische activiteit uitoefenende
eenheid, onafhankelijk van haar rechtsvorm en aard van haar financiering’’ bevat, EuGH, RZ C-41/90
(Höfner o.a.), EuGHE 1991, 1979 (met betrekking tot het federaal bureau voor tewerkstelling); RZ C-
159/91 e . C-160/91 (Poucet o.a.), EuGHE 1993, I-637; vgl. daartoe recent ook Becker, U., Gesetzli-
che Krankenversicherung zwischen Markt und Regulierung, in: Juristen-Zeitung (JZ) 1997, p. 534
ev.; ook Eichenhofer (opmerking bij oordeel, (NJW) 1993, 2998); illustratief verder EuGH, oord. v.
16.11.1995, RZ C-244/94 (Fédération Française des Sociétés d’Assurance), EuGHE 1995, I-4022 (Hoe-
danigheid van onderneming in het geval van een op vrijwillige basis berustend verzekeringssysteem,
dat met private ziekteverzekeringsondernemingen wedijverde).
(35) Vgl. over deze problematiek en in het bijzonder ook over de beschikking van het Hof van Justi-
tie in de Rechtszaak Poucet jüngst Rolfs, Ch., Europarechtliche Grenzen für die Monopole der Sozial-
versicherungsträger?, in: Die Sozialgerichtsbarkeit (SGb) 1998, p. 202 ev.
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In Duitsland is in deze context opgemerkt (36) dat in de politieke discussie ‘‘welis-
waar nauwelijks merkbaar’’ de opvatting verspreid is dat beschikkingen zoals in
de rechtszaken Decker, Kohll en Molenaar weliswaar alleen konden gebeuren
door een in hoge mate van nationale belangen afgescheiden orgaan (zoals hier
het Europese Hof van Justitie). Er is daartegenover op de beschikkingen van Duitse
kartelkamers gewezen die zich op art. 81 en 82 EG beroepen hebben in verband
met de uiterst gecompliceerde en in dit geval niet in detail na te trekken vaststelling
van vaste prijzen voor genees- en hulpmiddelen. De rechtbanken hebben zich van-
uit het gezichtspunt van het EG-kartelrecht eveneens met het probleem van de
ondernemingshoedanigheid van sociale verzekeringsinstellingen beziggehouden en
hebben deze vraag met het oog op de vaststelling van vaste prijzen door federaties
van ziekteverzekeringen positief beantwoord (37).

Meer dan 25 jaar geleden heeft het Duitse Bundesverfassungsgericht (constitutio-
neel gerechtshof) nog gesproken van de verplichting van de Europese Gemeen-
schap om rekening te houden met het nationale constitutioneel recht en was het  -
in de zogenaamde ‘‘Solange I–beschikking- van mening dat men zich ook tegenover
bindende voorschriften van het Gemeenschapsrecht op nationaal constitutioneel
recht, met name de grondrechten, kan beroepen (38). Meer dan tien jaar later -in
zijn ‘‘Solange II’’ besluit-  heeft het hoogste Duitse gerecht dan erkend dat het ook
tot de taken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen hoort de
bescherming van de grondrechten van de burgers tegenover rechtshandelingen van
de Gemeenschap waar te nemen en dat de op deze manier gewaarborgde bescher-
ming van de grondrechten in principe gelijkwaardig is aan de Duitse bescherming
van de grondrechten (39).

Ook in haar ’’Maastricht’’-oordeel over de grondwettigheid van de Duitse wet (waar-
voor de goedkeuring van de Bondsraad vereist is) over het Verdrag betreffende de
Europese Unie, heeft het Gerechtshof vastgehouden zowel aan haar voorbehoud
tegenover de voorrang van het Europese Gemeenschapsrecht als aan haar bedenkin-
gen met het oog op bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen (40). Het Bundesverfassungsgericht volhardt in het bijzonder in het feit
dat elke Duitse rechtsbeoefenaar het Europese recht zodanig zou moeten kunnen
controleren op de naleving van de Gemeenschapsbevoegdheden, zoals ze in het bij-
zonder blijken uit het beginsel van de begrensde competenties van art. 5 lid 1 EG,

(36) Schmeinck, W., Europaweite Kostenerstattungssysteme statt nationales Sachleistungsmonopol,
in: Sozialverband VdK Bayern, aaO (Fn. 20), p. 9 ev., 9.
(37) Vgl. OLG Düsseldorf, Neue Zeitschrift für Sozialrecht (NZS) 1998, 567; daartoe ook Hänlein,
A./Kruse, J., Einflüsse des europäischen Wettbewerbsrechts auf die Leistungserbringung in der Kran-
kenversicherung, in: Boecken, W. o.a. (Hg.), Öffentliche und private Sicherung gegen soziale Risi-
ken, Colloquium voor de 65ste verjaardag van Bernd Baron v. Maydells, München/Berlijn 1999.
(38) BVerfGE 37, 271 en.
(39) BVerfGE 73, 339 ev.
(40) BVerfGE 89, 155 ev.
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en laat bijgevolg de mogelijkheid toe dat Duitse instanties en rechtbanken het Euro-
pese Gemeenschapsrecht niet toepassen. Hier ligt -en dat moet in het bijzonder
voor een overwegend niet-juridisch publiek benadrukt worden-  een juridisch strui-
kelblok voor de toekomstige Europese integratie.

De lidstaten van de Europese Unie zijn voor het overige echter op de Unie en haar
kernbestanddeel, de Europese Gemeenschap, aangewezen voor de verwezenlijking
van hun opdrachten. Tegelijkertijd zijn de lidstaten als nationale staten echter zoals
voorheen de beleidseenheden, die niet alleen hun nationale staatsvorm maar ook
het ‘‘Europese systeem’’ legitimeren. Het respectievelijke staatsvolk is bijgevolg uit-
gangspunt van het democratische beginsel, ook binnen het ‘‘Europese systeem’’.
Laatstgenoemde kan dit legitieme terugvallen op het respectievelijke staatsvolk van
elk van de lidstaten niet waarmaken omdat er in elk geval momenteel nog geen
Europees staatsvolk en ook geen Europese overheid bestaat, zoals onder andere te
zien is aan de tot nu toe ontbrekende vorming van echte Europese partijen, aan de
procedure van de verkiezingen voor het Europese parlement en ook aan de politie-
ke wilsvorming binnen de Europese Unie/Europese Gemeenschap, die zich zoals
voorheen voor het grootste deel in nationale banen voltrekken. Het strookt met
deze toestand dat thans de wetgever op het niveau is van de Gemeenschap, zoals
voorheen de Raad, als vertegenwoordiger van de door hun respectievelijke volkeren
gelegitimeerde regeringen van de lidstaten, en niet het Europese Parlement, wiens
recht om voorstellen te doen bij de wetgevingsprocedure evenwel door het Verdrag
van Amsterdam aanzienlijk versterkt is. Twijfel tegenover het voorstel een grondwet
voor Europa uit te werken, heeft hier zijn wortels.

Alles bij elkaar genomen zijn de nationale staten die zich tot de Europese Gemeen-
schap en tot de Europese Unie verenigd hebben zoals voorheen soeverein. Ze heb-
ben echter een deel van hun soevereiniteitsrechten aan de supranationale Europese
Gemeenschap overgedragen en hebben daarom deze Gemeenschap nodig om hun
taken te vervullen. Dienovereenkomstig heeft het Duitse Bundesverfassungsgericht
de Europese Gemeenschap in zijn ‘‘Maastricht-oordeel’’ als statenbond gekarakteri-
seerd, door de lidstaten opgericht om een deel van hun taken samen waar te nemen
en wat dat betreft hun soevereiniteit samen uit te oefenen. Daarbij worden de
samenhang van de lidstaten binnen de Gemeenschap alsook de organiserende
macht van deze Gemeenschap zelf door het recht gewaarborgd: de Gemeenschap is
door het recht opgericht en ze handelt ook in eerste instantie door recht.

De overdracht van soevereiniteitsrechten die door de verdragsluitende staten aan de
Europese Organen in de oprichtings- en wijzigingsverdragen zelfs tot het Verdrag
van Amsterdam opgenomen is, heeft geleid tot het tegelijk bestaan van nationale
autoriteit en Gemeenschappelijkheid in de zin van Europese autoriteit, die wettelijk
aan het ’’meerlagen-beleid’’ ten gronde ligt, dat voor het beleid in het huidige Euro-
pa kenmerkend geworden is (41).

(41) Vgl. daartoe vanuit politiek-wetenschappelijk opzicht Scharpf, F., Regieren in Europa. Effektiv
und demokratisch? Frankfurt/Main 1999.
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Met het oog op het feit dat de Europese Gemeenschap uit de Europese Economi-
sche Gemeenschap voortgekomen is en dat dienovereenkomstig economische doel-
stellingen van oudsher de wettelijke Gemeenschapsregelingen en andere activitei-
ten kenmerken, laat zich deze, in tegenstelling tot een gewone ‘‘statenbond’’, door
zijn hogere integratiegraad als ‘‘statenverbond’’ aangeduide structuur ook als con-
currentiegemeenschap karakteriseren, om rekening te houden met het feit dat de
Europese Gemeenschap het effectief heel lang als haar hoofdtaak gezien heeft en
vandaag ook nog zo ziet, de economie van de lidstaten te integreren en ondertussen
zelfs tot het creëren van een economische en monetaire unie met een gemeen-
schappelijke munt. Met liberalisering en deregulering als antwoord op de globalise-
ring van de economie in het belang van het waarborgen van het internationale con-
currentievermogen en de ‘‘negatieve’’ Europese integratie gaat een reorganisatie
van de welvaartsstaat in de lidstaten gepaard die, in de mate waarin ze bijvoorbeeld
aan tendensen tot privatisering in de ruimere zin toegeeft, zich van functies bevrijdt
die de sociale interventiestaat in zijn vroegere vorm waargenomen heeft. 

Tegen deze achtergrond kan men de vraag opwerpen of de prijs die te betalen is
voor het overleven van de nationale welvaartsstaat resp. actieve welvaartsstaat in
een internationale marktgemeenschap, bestaat in de ondergeschiktheid van zijn wel-
vaartsstaatsvorm aan de doelstelling van het internationaal concurrentievermogen.
Wil men deze consequentie niet trekken  -en ze is zowel in strijd met het concept
van de Duitse sociale markteconomie alsook met het in het constitutionele recht
verankerde beginsel van de sociale staat-  dan lijkt het geboden aan het groeiende
nationale tekort in puncto welvaartsstaat (maar ook -niet te vergeten- belastings-
staat) tegemoet te komen door het centrale niveau van de Europese Gemeen-
schap/Europese Unie  -het ‘‘Europese systeem’’-  te versterken. Dit geldt bijvoor-
beeld voor het in een eigen werkgelegenheidstitel van het EG-Verdrag nieuw inge-
voerde Europese werkgelegenheidsbeleid, waarmee nu de Europese Commissie in
haar mededeling ‘‘Modernisering van de sociale bescherming’’ aanknoopt om een
gelijkaardig proces van harmonisatie van de beleidslijnen op het gebied van de
sociale bescherming te installeren (42).

Bij het EU-/EG-systeem gaat het om een vervlechting van bilaterale en supranationa-
le schikkingen die zich fundamenteel onderscheidt van de functioneel en territoriaal
geconsolideerde nationale staat met eigen soevereiniteit en fundamenteel geïnte-
greerde bevoegdheid voor alle openbare taken die binnen een maatschappij moeten
vervuld worden, doordat de onder zijn bevoegdheid vallende beleidsvormen zowel
op nationaal alsook op bilateraal en supranationaal niveau plaatsvinden en hun resul-
taten door de veelvuldige wisselwerkingen tussen deze niveaus bepaald worden.
Deze wisselwerkingen worden in eerste instantie door het recht -nationaal consti-
tutioneel recht en supranationaal Gemeenschapsrecht-  bepaald.

(42) Europese Commissie, Brussel 1999.
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De sociale ‘‘compensatie’’ van het hierboven aangehaalde groeiende economisme,
die traditioneel tot de taak van de sociale interventie van de nationale staat behoor-
de en die  -zo in Duitsland met het beginsel van de welvaartsstaat van art. 20 lid 1
GG en 28 lid 1 GG-  op het niveau van het constitutioneel recht,  door de sociale
doelstelling van de staat bepaald wordt, vindt op het niveau van de Gemeenschap
tot nu toe geen tegenhanger (al maakt het EG-Verdrag vooral ‘‘na Amsterdam’’ als
‘‘grondwet’’ van het ‘‘Europese systeem’’ hier zekere aanzetten die grondige juridi-
sche analyse behoeven).

Omdat de nationale staat niet meer bij machte is of wil zijn om in dezelfde mate als
vroeger ‘‘sociaal’’ actief te worden, wordt noodgedwongen de vraag gesteld of en
hoe de sociale correctie op transnationaal niveau kan gebeuren, die in het verleden
op nationaal niveau gewaarborgd was en in Duitsland bijvoorbeeld wettelijk in het
beginsel van de welvaartsstaat en dan ook economisch in het concept van de sociale
markteconomie haar neerslag vond. De specifieke actoren van het nationale sociaal
beleid, met name de sociale partners, zijn vandaag echter duidelijk nog niet in staat
op transnationaal niveau de op nationaal niveau waargenomen functies op overeen-
komstig adequate manier te vervullen. Dit bewijzen bijvoorbeeld de (relatief
bescheiden) ervaringen, die tot nu toe met de sociale dialoog op Europees niveau
zijn opgedaan. In elk geval moet erkend worden dat dit een (bescheiden) alternatief
voor de (niet in het laatst om democratie-theoretische redenen) onmogelijke over-
dracht van overeenstemmende nationale competenties op het EG/EU-niveau is. Des-
alniettemin is het noodzakelijk om het trans- en supranationaal niveau te betreden
om de erosie van het nationale sociaal beleid te verhinderen en veilig te stellen dat
sociale rechten gewaarborgd en sociale cohesie aanwezig blijven.

De inachtneming van het Europese niveau, en in het bijzonder van het Europees
recht is bijvoorbeeld ook daar geboden waar de aandacht erop gericht wordt, de
decentrale reacties op de veranderde voorwaarden van het collectieve handelen te
onderzoeken, omdat deze zich juist onder invloed van de toenemende internationa-
lisering wijzigen. De voltooiing van de economische en monetaire unie alsook de
nakende toetreding van een dozijn andere staten tot de Europese Unie en de vooraf
al uitgevoerde institutionele en procedurale hervormingen op het niveau van de
Gemeenschap en de Unie zullen dit proces nog versnellen.

9. EUROPEES SOCIAAL BELEID NA ‘‘AMSTERDAM’’  EN ‘‘NICE’’

In de mededeling van de commissie ‘‘Modernisering en verbetering van de sociale
bescherming in de Europese Unie’’ van 12 maart 1997 (43), wordt o.a. gezegd dat
de garantie van een hoog niveau van werkgelegenheid alsook van een hoge mate
aan sociale bescherming één van de belangrijkste doelstellingen van de Gemeen-

(43) COM (97) 102 def., p. 1 
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schap is, wat uitdrukkelijk onder de taken in artikel 2 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie vermeld is; de sociale bescherming is bovendien een wezenlijk
bestanddeel van het Europese maatschappijmodel.

In aansluiting op deze vaststelling verwijst de Europese Commissie naar de in juli
1992 door de Raad goedgekeurde aanbeveling over de convergentie van de doel-
stellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming (44). De doelstel-
ling van deze toenaderings (of ‘‘convergentie’’)-strategie bestond erin communau-
taire doelstellingen en beginselen vast te leggen die het beleid van de lidstaten
moesten leiden om de coëxistentie van de verschillende stelsels van sociale bescher-
ming van de lidstaten mogelijk te maken en ze zowel in harmonie met elkaar alsook
in overeenstemming met de fundamentele doelstellingen van de Europese Gemeen-
schap verder te ontwikkelen. 

Eind 1995 heeft de Europese Commissie een mededeling voorgelegd met de titel
‘‘Kader voor een Europees debat over de sociale bescherming’’ (45) en daarin o.a
voorgesteld dat de instellingen van de Gemeenschap samen met de lidstaten moeten
onderzoeken, met behulp van welke maatregelen de sociale bescherming werkgele-
genheidsvriendelijker en efficiënter gemaakt zou kunnen worden. 

In deze  -juridisch niet bindende (en daarom in hun belang vaak onderschatte)-  stra-
tegische documenten van de Europese Commissie vindt het beleid van de sociale
convergentie zijn neerslag, dat steunt op de de facto-aanpassing van de stelsels van
sociale bescherming van de lidstaten. Deze resulteerde uit de communautaire,
demografische, economische, sociale, culturele en internationale uitdagingen van
de welvaartsstaat (46) in het algemeen en uit de stelsels van sociale bescherming in
het bijzonder, alsook uit het ingesloten zijn in het  -steeds enger wordende-  kader
van Gemeenschapsrecht en Gemeenschapsbeleid dat tot het begrip van de ‘‘sociale
convergentie’’ gebracht is.

Zowel deze de facto-convergentie alsook dit beleid van convergentie van de Euro-
pese instellingen zijn constitutieve elementen zowel van het ‘‘oude’’ alsook in het
bijzonder van een ‘‘nieuw’’ Europees sociaal model.   

Kijkt men ‘‘van buiten’’  -bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten of Japan- naar
Europa, met name het ‘‘Europa van de vijftien’’ van de Europese Unie, dan onder-
scheidt zich de welvaarts- resp. (volgens Duits referentiekader) sociale staatsvorm
van de Europese landen minder door het totale niveau van de uitgaven voor de
sociale bescherming  -deze liggen in de genoemde triade dicht bij elkaar, vooral in 

(44) Aanbeveling van de Raad 92//442/EEG van 27 juli 1992 over de toenadering van de doelstellin-
gen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming, ABl. EG L 345 van 26 augustus 1992
(45) Mededeling van de Commissie [COM (95) 46] v. 31 oktober 1995 ‘‘Die Zukunft des Sozialschut-
zes: Ein Rahmen für eine Europäische Debatte’’, ABl.EG L 
(46) Vgl. daartoe Kaufmann, F.-X., Aktuelle Herausforderungen des Sozialstaates, Frankfurt/Main
1997 
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de verhouding van USA en ‘‘USE’’ (= ‘‘United States of Europe’’)-  dan door het aan-
deel, dat de ‘‘overheid’’ (in de ruimere zin) daarvan draagt. Dienovereenkomstig zijn
de bepalende elementen die de Europese welvaartsstaten resp. sociale staten tegen-
over de ‘‘rest van de wereld’’ onderscheiden, het aandeel van de staat in ruimere zin
aan het ‘‘arrangement van de welvaarts(-resp. sociale)staat’’ (volgens het referentie-
kader van Franz-Xaver Kaufmann) en de daarmee samenhangende mate van her-
verdeling en van algemene solidariteit in de samenleving.

Deze historische wortel van de welvaarts(-resp. sociale)staatsvorm is één compo-
nent van het Europese sociale model. Daarbij komen de gemeenschappelijke ken-
merken die uit demografische, economische, maatschappelijke, wettelijke, politie-
ke, culturele en andere ontwikkelingen resulteren.

Tot dit algemeen kader hoort sinds begin van de jaren ’50 de Europese dimensie,
enerzijds de vooral humanitair en ‘‘grondrechtelijk’’ gekenmerkte dimensie van de
Raad van Europa en anderzijds de in eerste instantie economisch gefundeerde, maar
sindsdien bredere en steeds dieper in het sociaal domein dringende dimensie van de
Europese Gemeenschap/Europese Unie.

In een eerste fase van de sociale Europese integratie –van 1958 tot 1972– was het
‘‘sociale’’ slechts een annex op het economisch beleid met –volgens een beroemd
dictum– ‘‘voor de werknemers weinig of niets’’ (47) Zowel de voorschriften over de
coördinatie van de stelsels van de sociale zekerheid van de lidstaten in het belang
van het vrije verkeer van werknemers, die de basis vormen van de verordeningen
(EEG) nr. 3 en nr. 4 uit het jaar 1958 (en daarmee overigens de derde en de vierde
verordening van de Europese Economische Gemeenschap) en vandaag de verorde-
ningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72 zijn, alsook de voorschriften betreffende de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen die met de verankering van het begin-
sel van de gelijke beloning in art. 141 EG begonnen, oorspronkelijk om econo-
mische, met name concurrentieredenen in het EEG-Verdrag opgenomen. Men wou
nl. concurrentienadelen vermijden, enerzijds voor binnenlandse werknemers,
anderzijds voor werkgevers die met betrekking tot bij hen tewerkgestelde werk-
neemsters in verhoogde mate reeds het beginsel van gelijke beloning voor man en
vrouw in de praktijk brachten. Pas in de daaropvolgende tijd, in het bijzonder op
grond van de interpretatie van de desbetreffende voorschriften door het Europese
Hof van Justitie  -bijvoorbeeld met betrekking tot de gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen door de ‘‘Defrenne-rechtspraak’’-  hebben deze regelingen hun hui-
dige, ook individueel (grond)rechtelijke en sociaal(politieke) vorm gekregen. 

Ook de arbeidsbescherming die er in de tweede fase van het Europees sociaal
beleid -die begon in 1972 met de ‘‘top van Parijs’’ en duurde tot eind van de jaren
’80- bijgekomen is, dankte zijn klemtoon ook in eerste instantie aan economische

(47) Vgl. daartoe – vanuit de titel in zoverre bewust richtinggevend en declamatorisch - Schulte, B.,
‘‘Und für den Arbeitnehmer wenig oder nichts’’, in: Kritische Justiz (KJ) (met verwijzing naar Hans-
Peter Ipsen).
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overwegingen, namelijk er moesten concurrentienadelen vermeden worden voor
ondernemingen uit staten die reeds een relatief hoog -en dus kostbaar- niveau van
arbeidsbescherming waarborgden. (In samenhang met de EU-uitbreiding en met het
over te nemen sociaal-politieke‚ acquis communautaire’ voor de toetredingskandi-
daten uit Midden- en Oost-Europa, d.w.z. voor het arbeids- en sociaalrechtelijke
acquis van de Gemeenschap, spelen thans gelijkaardige overwegingen een rol.)

Pas in een derde fase van het Europees sociaal beleid  -beginnend met de juridisch
niet bindende, politiek echter zeer belangrijke (als sociaal-politieke vleugel van de
realisering van de interne markt) verklaring van het Gemeenschapshandvest van de
sociale grondrechten van de werknemers uit het jaar 1989 en het daaraan verbon-
den sociaal-politieke actieprogramma-  is een versterking van de oorspronkelijke
sociale dimensie, d.w.z. van het Europees sociaal beleid op het niveau van de
Gemeenschap begonnen.      

Sinds 1 mei 1999, het tijdstip van de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam -en tegelijkertijd het begin van een vierde fase in het Europees sociaal
beleid- kan men weliswaar nog niet van een Europese sociale unie spreken, omdat
het begrip ‘‘unie’’ tegen de achtergrond van de economische en monetaire unie en
de politieke unie op Europees niveau en van de economische en sociale unie in het
Duitse eenmakingsproces een grotere mate van harmonisatie veronderstelt [ook
wanneer effectief occasioneel reeds het huidige ‘‘sociale Europa’’ als ‘‘sociale unie’’
aangeduid wordt (48)] zodat men eerder van sociale gemeenschap zou spreken,
heeft het Europese sociaal beleid in zoverre toch een nieuwe kwaliteit gekregen dat
nu de Europese Gemeenschap en de lidstaten samen de taak hebben de in art. 136
EG verankerde sociale doelstellingen te volgen:

(i) de bevordering van de werkgelegenheid; (ii) de verbetering van de levens- en
werkgelegenheidsvoorwaarden, om daardoor op de weg van de vooruitgang hun
gelijkschakeling mogelijk te maken; (iii) een behoorlijke sociale bescherming; (iv)
de sociale dialoog; (v) de ontwikkeling van de beroepsbevolking met het oog op
een duurzaam hoog niveau van werkgelegenheid; en (vi) de bestrijding van de uit-
sluiting.

Conform art. 137 EG ondersteunt en vervolledigt de Gemeenschap de activiteit van
de lidstaten ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen op de volgende
gebieden: (a) verbetering in het bijzonder van het arbeidsmilieu voor de bescher-
ming en de veiligheid van de werknemers; (b) arbeidsvoorwaarden; (c) onderrich-
ting en aanhoren van de werknemers; (d) professionele integratie van personen die
uit de arbeidsmarkt uitgesloten zijn; (e) gelijke kansen voor mannen en vrouwen op
de arbeidsmarkt en gelijke behandeling op de werkplaats. Het arbeidsloon, het
recht van vereniging, het stakingsrecht en het recht op lock-out, d.w.z. het recht bij
arbeidsconflicten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

(48) Zo bijv. König/Pechstein, Die Europäische Union, Tübingen 1997
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Dit overzicht toont in welke mate, zij het met verschillende instrumenten en met
verschillende intensiteit in de verschillende domeinen, het Europese Recht in enge
zin en het Europees beleid het nationale sociale beleid beïnvloeden, met het resul-
taat dat de welvaartsstaat resp. Sociale staat, die na de tweede wereldoorlog de cen-
trale ontwikkeling van de West-Europese nationale staten vertegenwoordigt, op de
supranationale uitbreiding binnen de ‘‘Europese statenbond’’ aangewezen is.

Deze uitbreiding zou onvolledig zijn als de sociaal-politieke doelstellingen van de
Europese Gemeenschap niet op dit niveau ook door sociale grondrechten ‘‘onder-
steund’’ zouden worden, niet in het laatst als een essentieel element van een ‘‘Euro-
pese grondwet’’ of van tenminste -gelet op de afwezigheid van een volksheerser als
‘‘wetgever’’ in de Europese ‘‘statenbond’’-  een ‘‘Europees grondstatuut’’.   

De noodzakelijkheid, voor de nakende EU-uitbreiding, de Europese institutionele
structuren en procedures en daarmee het ‘‘Europese huis’’ in z’n geheel ‘‘weervast’’
te maken, leidt in elk geval tot een dynamisering van dit proces.         

Bij de verankering van grondrechtelijke standaarden in de Europese Unie in de vorm
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, gaat het er niet in
het laatst om het supranationale (niet staats-) gezag van deze ‘‘statenbond’’ op
dezelfde manier te begrenzen en te controleren waarop de grondrechten dit doen
op nationaal niveau. Verder moet de verankering van de grondrechten op het
niveau van de Unie tot uitdrukking brengen welke waarden achter datgene zitten,
wat door de Europese Commissie als ‘‘Europees sociaal model’’ aangeduid wordt,
en moeten deze grondrechten het karakter van de Europese Gemeenschap niet
alleen als Economische Gemeenschap en Rechtsgemeenschap, maar ook als
gemeenschap van waarden duidelijk maken, dit niet in laatste instantie tegenover
de toetredingskandidaten-landen uit Midden- en Oost-Europa, die zich in het trans-
formatieproces in de richting van een parlementaire democratie, rechtstaat („rule of
law’’), markteconomie en welvaartsstaatsvorm bevinden en tot deze beginselen en
fundamentele normen verplicht zullen worden. 

Tegen deze achtergrond lijkt het zinvol die doelstellingen, maar ook die bevoegdhe-
den respectievelijk competenties, te verduidelijken waarop de sociale grondrechten
op het niveau van de Unie kunnen betrekking hebben. De verwijzing naar de com-
petenties van de Europese Unie is geboden omdat het tot stand brengen van een
Europees grondrechtenhandvest het gevaar zou kunnen inhouden dat de Europese
Unie/Europese Gemeenschap meer competenties ‘‘aanzuigt’’ (Hirsch) en men paral-
lel tot het grondrechten-handvest een opsomming van bevoegdheden ontwikkelt
die de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap /Europese Unie enerzijds en
van de lidstaten anderzijds afbakent. Uit deze opsomming zou dan ook het politieke
en wettelijke mandaat afgeleid worden dat aan het Europese systeem krachtens
overdracht van overeenstemmende bevoegdheden door de lidstaten (en niet door
een Europees staatsvolk) overgedragen is. Conform art. 5 lid 1 EG treedt ‘‘de
Gemeenschap ... binnen de grenzen van de voor haar in dit verdrag voorziene
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bevoegdheden en vastgestelde doelstellingen op’’. Dit zogenaamde beginsel van de
beperkte bevoegdheid moet ook in samenhang met de sociaal-politieke doelstellin-
gen van het EG-Verdrag nageleefd worden.

Daarbij geldt momenteel  -en ook ‘‘na Nice’’-  voor het kerngebied van de sociale
zekerheid nog de eenparigheid van stemmen, maar toch bestaat er in hoge mate
eensgezindheid over dat dit beginsel ook op het vlak van het sociale beleid in de
loop van de hervorming van de instellingen en beslissingsprocessen in het vooruit-
zicht van de toetreding van tien of meer nieuwe staten tot de Europese Unie moet
vallen, zodat de Europese instellingen kunnen blijven werken en hun procedures
effectief en efficiënt blijven; wat dat betreft moeten de resultaten van de Europese
Raad van december 2000 nog ‘‘bijgewerkt’’ worden.

De hierboven genoemde rechtsontwikkeling heeft een nieuwe impuls gekregen
toen de Raad de in juni 1999 voorgelegde mededeling van de Europese Commissie
over de ‘‘Modernisering van de sociale bescherming in de Europese Unie’’ (die gro-
tendeels door het grote publiek en ook door veel deskundigen die in de sector
werkzaam zijn niet opgemerkt is) goedgekeurd heeft en met de omzetting van de
daarin opgenomen strategie reeds begonnen is. Het zal er - in het kort gezegd- op
uitdraaien dat op het gebied van de sociale bescherming een gelijkaardige procedu-
re toegepast wordt als na de Europese top van Essen in het jaar 1994 voor de werk-
gelegenheid  -daarna dan ‘‘proces van Essen’’ genoemd-  en dat ondertussen in de
werkgelegenheidstitel van het EG-Verdrag  -Titel VIII. Werkgelegenheid (art. 125 –
130)-  zijn wettelijke neerslag gevonden heeft. Op dezelfde manier als er sindsdien
een gecoördineerd werkgelegenheidsbeleid op niveau van de Gemeenschap geko-
men is, moet ook een gelijkaardig beleid voor de sociale bescherming op gang
gebracht worden.

Een zogenaamde ‘‘high level-group’’ van ambtenaren uit de ministeries van tewerk-
stelling en sociale zaken van de lidstaten („Groep sociale bescherming’’) is momen-
teel bezig communautaire doelstellingen voor de sociale bescherming te formuleren
en een sociaal-politieke ‘‘benchmarking’’ op gang te brengen.

Deze ontwikkeling op het gebied van het Europese sociaal beleid, die men met
recht en reden als Paradigmaverandering kan aanduiden, wordt nog versterkt
door een indirect sociaal beleid, zoals men de uitwerkingen van het Europese
Gemeenschapsrecht en het Europees Gemeenschapsbeleid mag aanduiden die
beide niet oorspronkelijk op sociaal-politieke doelstellingen gericht waren, maar uit-
werkingen hebben op het sociaal beleid en in het bijzonder ook op de stelsels van
sociale bescherming van de lidstaten invloed uitoefenen.

Al deze beslissingen voegen zich samen tot een beeld dat aan de ene kant de
gezondheidszorg en de sociale diensten in het algemeen aan de Europese marktwet-
ten met betrekking tot mededinging in de gemeenschap onderwerpt en aan de
andere kant toch beperkingen toelaat, zolang ze door een hoger goed  -bijvoorbeeld
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de volksgezondheid, de betaalbaarheid van het uitkeringsstelsel, de volledige verzor-
ging van de sociaal verzekerden met diensten en sociale uitkeringen, beheersing van
de vraag en de beheersing in het algemeen van de gezondheidszorg en de sociale
diensten e.a.-  gerechtvaardigd worden. 

Tot deze indirecte uitwerkingen van het Gemeenschapsrecht en het Gemeen-
schapsbeleid op sociaal gebied van de lidstaten, horen naast de maatregelen voor de
verwezenlijking van het Europese internemarktprogramma, [d.w.z. naast de deregu-
lerende maatregelen die in het belang van de handhaving van de fundamentele vrij-
heden van de Gemeenschappelijke Markt genomen zijn en onlangs meer bepaald
op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen in de rechtszaken Decker en Kohll in het middelpunt van de belangstel-
ling gekomen zijn (49), als concrete stappen van zog. ‘‘negatieve integratie’’ (50)]
ook de mededingingsbepalingen van het Gemeenschapsrecht, die ook op sociaal
gebied aan praktisch belang gewonnen hebben. Dit is momenteel bijvoorbeeld te
merken aan de discussies voor de Duitse kartelkamers over regelingen van vaste prij-
zen voor geneesmiddelen in de gezondheidszorg, die wegens de toepassing van het
EG-kartelrecht een EG-rechtelijke dimensie vertonen, als overeenkomsten die de
concurrentie op de Gemeenschappelijke Markt mogelijkerwijs beperken.

Gelet op de onmogelijkheid, om in de toekomst een zuiver nationaal sociaal beleid
te voeren, in de zin van het hierboven reeds aangehaalde ‘‘arrangement van de
sociale staat’’ ‘‘conform de soevereiniteit’’ (51) en tegen de achtergrond van de
actuele uitdagingen van de actieve welvaartsstaat (52), waartoe als deel van de inter-
nationale uitdaging ook het economisch aangelegde dereguleringsbeleid op
Gemeenschapsniveau hoort, wordt duidelijk dat in de toekomst veel sterker dan in
het verleden doelbewust de sociaal-politieke doelstellingen op Gemeenschapsni-
veau nagestreefd worden. De EG-organen zijn ermee bezig de overeenstemmende
institutionele structuren en procedures tot stand te brengen.

Tegen deze achtergrond krijgt de vraag naar de essentie van het Europees sociaal
model een heel praktische betekenis; aan de marktkrachten worden beperkingen
gesteld door enerzijds het hierboven genoemd gemeenschappelijk goed en ander-
zijds door de vereisten van de elementaire bestaanszekerheid en van de bestaande
vormen van solidariteit op het vlak van de sociale staat, als constituerende com-
ponenten van het Europees sociaal model. Hier stelt zich de opgave op Europees

(49) Vgl. over deze problematiek Schulte, B., Europäisches Wirtschaftsrecht und die Grundfreiheiten
der EU als Rahmenbedingungen für die nationale Sozialgesetzgebung – Erfahrungen in der Vergan-
genheit, Perspektiven für die Zukunft, in: Ebsen, I. (Hg.), Europarechtliche Gestaltungsvorgaben für
das deutsche Sozialrecht,  p. 9 ev Baden-Baden 2000, p. 9 ev. 
(50) Vgl. over dit begrip Scharpf, F., Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch? Frankfurt/M. o.a
1999, p. 47 ev., met verdere referenties. 
(51) Vgl. over deze bevinding voor de achtergrond van de geschiedenis van de actieve welvaartsstaat
plastisch Stolleis, M., Nach der Souveränität, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 130 v. 9 juni
1999
(52) aaO (Fn. 7) 
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niveau om wat de sociale staat  -in Duitsland verankerd in het beginsel van de socia-
le staat van art. 20 en 28 GG-  op nationaal niveau doet, namelijk de marktecono-
mie ‘‘puur’’ tot sociale markteconomie ‘‘veredelen’’, ook op Europees niveau te
verwezenlijken. Het Europees sociaal beleid, de lege ferenda -tot en met de juri-
disch bindende verankering van de sociale grondrechten van het Grondrechten-
handvest op Europees Niveau in het EG-Verdrag, als bijdrage tot een Europese
‘‘grondwet’’ of een Europees ‘‘grondstatuut’’-  stelt zich in die zin tot taak het soeve-
reiniteits- en autonomieverlies, dat de lidstaten als nationale sociale staten als gevolg
van de Europese integratie geleden hebben, op supranationaal niveau te compense-
ren en daardoor het ‘‘einde van de nationale sociale staat’’ (53) in zekere zin op
supranationaal niveau goed te maken.

De bepaling van het Europese sociaal model kan er op deze manier een bijdrage toe
leveren de democratische sociale staat, die in de periode na de Tweede Wereldoor-
log tot het einde van de 20e eeuw in de welvaartsstaat resp. sociale staat een spe-
cifieke nieuwe inrichting (en ook legitimatie) gekregen heeft, onder het teken van
globalisering, internationalisering en europeanisering verder te ontwikkelen.

De toekomstige (niet ‘‘Europese sociale staat’’, maar) sociale staat in Europa zal bij-
gevolg automatisch het resultaat zijn van een meerlagen-beleid, namelijk ‘‘van boven
naar beneden’’:

supranationaal -Europees-  niveau;

nationaal niveau van de lidstaten, met de lagere niveaus:

– Centrale overheid -in Duitsland en Oostenrijk: federale regering-,

– Regio  - in Duitsland en Oostenrijk: deelstaten-,

– lokaal/gemeentelijk niveau  - in Duitsland steden, gemeenten en  regionaal
publiekrechtelijke lichamen-; 

niet gouvernementele -openbare en private-  actoren van de ‘‘welvaart’’- resp.
‘‘het arrangement van de sociale staat’’ (Franz-Xaver Kaufmann):

– sociale partners, d.w.z. werkgeversorganisaties en vakbonden, 

– autonome uitkeringsinstellingen, bijv. socialeverzekeringsinstellingen, 

– sociale organisaties etc. -bijv. in Duitsland de verenigingen voor vrij maatschappe-
lijk werk-  alsook zelfhulpverenigingen, andere verenigingen, enz. ,

– sociale niet-regeringsorganisaties,

(53) Vgl. Schulte, B., Vom Ende der nationalen Sozialstaaten, Frankfurt/Main 2001
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– private/professionele/commerciële dienstverleners.

Thans omvat het Europees sociaal beleid de volgende beleidsterreinen : 

algemene en professionele vorming, werkgelegenheid, gezondheid, welvaart en
sociale bescherming, sociale dialoog, gezondheid en veiligheid op het werk, strijd
tegen racisme en discriminatie. 

Het vindt zijn neerslag  -met de woorden van de Europese Commissie- ‘‘in de wel-
vaartsystemen, de collectieve arbeidsovereenkomsten en in de sociale diensten’’,
waarbij het in de verschillende delen van de Europese Unie door verschillende
openbare, private, cao-deelnemende of sociaal-economische partners gedragen
wordt.

Het Europese sociaal model is daarmee tegelijkertijd resultaat en uitdrukking van
het rijke veelvoud van culturen, tradities, traditionele inrichtingen voor sociale
bescherming en politieke ontwikkelingen op ons oude continent. 

Met zijn fundering op ‚concurrentie‘ en ‚solidariteit‘ berust dit maatschappijmodel
zowel op een economische als op een sociale pijler: de concurrentie tussen de eco-
nomische actoren, met name de ondernemingen, is de motor van de economische
vooruitgang, terwijl de solidariteit tussen de burgers de basisvoorwaarde is voor de
bevordering van de sociale samenhang („sociale cohesie’’), die momenteel behoort
tot de essentiële algemene voorwaarden voor economie en maatschappij. Beide
dimensies moeten met elkaar in overeenstemming gebracht worden. Juridisch ligt
deze taak tegenwoordig in het kader van art. 16 EG en 86 lid 2 EG verankerd, waar-
bij de discussie rond de begrippen ‘‘bestaanzekerheid’’ en ‘‘algemeen economisch
belang’’ draait.

Voor ‘‘Amsterdam’’ was de ontwikkeling van het werkgelegenheidsbeleid en het
sociaal beleid op Europees niveau gekenmerkt door de traditionele vorm van
samenwerking tussen de lidstaten, zoals die ook in andere internationale organisa-
ties  -zoals bijvoorbeeld in het kader van de OECD, de Internationale Arbeidsorgani-
satie en in het kader van de Raad van Europa-  gevoerd wordt. 

Dit is de politieke en juridische achtergrond van de recente mededeling van de
Europese Commissie over sociale bescherming die op dezelfde manier (zoals dit
‘‘sedert Amsterdam’’ na wettelijke verankering van de zogenaamde ‘‘Essen-strate-
gie’’ in de vorm van de zogenaamde werkgelegenheidstitel in het EG-Verdrag in het
werkgelegenheidsbeleid reeds gebeurt) een communautair beleid van de sociale
bescherming nastreeft. 
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In de jaren ’90 is de centrale betekenis van het werkgelegenheidsbeleid en het soci-
aal beleid, enerzijds als bijdrage tot de economische ontwikkeling, anderzijds als
dragende componenten van het ‘‘Europese sociaal model, zowel in de lidstaten als
ook in de Europese Unie steeds sterker in het publieke bewustzijn getrokken.

Tegen deze achtergrond zijn de Europese werkgelegenheidsstrategie, het Europese
sociaal fonds, arbeidsbetrekkingen en arbeidsrecht, volksgezondheid, bescherming
van de gezondheid en veiligheid op het werk, vrije verkeer van werknemers, coördi-
natie van de stelsels van de sociale zekerheid van de lidstaten, gelijke kansen voor
mannen en vrouwen, strategie voor de sociale bescherming en de coördinatie van
de sociale zekerheidsstelsels, sociale integratie, integratie van gehandicapte mensen,
oudere mensen alsook de strijd tegen racisme en discriminatie thans de toonaange-
vende terreinen van het Europese sociaal beleid (54).

Zolang het werkgelegenheidsbeleid zowel wettelijk als ook politiek onder exclusie-
ve verantwoordelijkheid van de lidstaten stond, beperkte de rol van de Europese
Commissie zich in dit bereik tot de bevordering van de samenwerking tussen de lid-
staten. Hiervoor nam zij initiatieven die haar geschikt leken, bracht zij verslag uit
over werkgelegenheidstrends en werkgelegenheidsverwachtingen  en bracht zij stu-
dies en analyses op gang. 

De Europese Commissie bevordert daarenboven de verspreiding van informatie,
start een uitwisseling van ervaringen over ‘‘good practices’’ en ondersteunt de lid-
staten in hun strijd tegen werkloosheid en sociale uitsluiting door middel van de
structurele fondsen van de Gemeenschap, met name door het Europees sociaal
fonds (dat naar zijn aard een werkgelegenheidsfonds is).

De Europese sociale partners die de opdracht kregen initiatieven te bevorderen die
door de Raad in Gemeenschapsrecht omgezet werden, kregen begin jaren ’90 door
de overeenkomst betreffende het sociaal beleid meer politieke en ook juridische
betekenis.

Op grond van de voor het werkgelegenheidsbeleid geldende vereiste van eenparig-
heid van stemmen in de Raad, werd overigens tot midden jaren ’90 vooruitgang in
de richting van een Europees werkgelegenheidsbeleid op politiek niveau gezocht en
niet door middel van Gemeenschapswetgeving.

Tegen de achtergrond van het witboek uit het jaar 1993 over ‘‘Groei, concurrentie-
vermogen en werkgelegenheid’’ formuleerde de Europese Raad van Essen in decem-
ber 1994 vijf hoofddoelstellingen die de lidstaten moesten nastreven: (i) ontwikke-
ling van de human ressources door bevordering van de beroepsopleiding; (ii) bevor-
dering van werkgelegenheid scheppende investeringen door een gepast loonbeleid;

(54) Vgl. daartoe Europäische Kommission/Generaldirektion Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und
soziale Angelegenheiten, forum speciaal: Fünf Jahre Sozialpolitik, Brussel 1999 
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(iii) verbetering van de productiviteit van de arbeidsvoorzieningsorganen; (iv) cre-
atie van nieuwe mogelijkheden voor tewerkstelling door lokale initiatieven; (v)
bevordering van de toegang van specifieke doelgroepen tot de arbeidsmarkt (bijv.
jonge langdurig werklozen en vrouwen).

Deze ‘‘Strategie van Essen’’ werd in de conclusies en beschikkingen van de Raden
van Madrid (1995), Florence (1996) en Dublin (1996) bekrachtigd. 

Het Verdrag van Amsterdam vormt in zoverre een keerpunt in het Europese werk-
gelegenheidsbeleid dat de vroegere juridisch niet-bindende conclusies van de Euro-
pese Raad in de vorm van de zogenaamde werkgelegenheidstitel een wettelijke
grondslag en daardoor tegelijkertijd een permanente structuur en perspectieven op
lange termijn gekregen hebben. 

Deze ontwikkeling veranderde echter niets aan het feit dat het werkgelegenheidsbe-
leid fundamenteel en in eerste instantie een zaak van de lidstaten is, maar zij heeft
wel aan de Europese instellingen, met name aan de Raad en aan de Europese Com-
missie, een belangrijke rol, nieuwe taken en een performanter instrumentarium toe-
gewezen. 

De nieuwe titel VIII. Werkgelegenheid (art. 125 – 130 EG) wordt door de volgende
aspecten gekarakteriseerd: hij noemt een hoog niveau van werkgelegenheid als een
primaire doelstelling van de Europese Unie, wat in principe op gelijk vlak staat met
de macro-economische doelstellingen groei en stabiliteit. Dienovereenkomstig zijn
de voorschriften van het EG-Verdrag over het werkgelegenheidsbeleid niet gewoon
als hoofdstuk maar (zoals bijvoorbeeld ook die over het monetair en economisch
beleid) als afzonderlijke en autonome titels in het EG-Verdrag opgenomen (wat in
de toekomst ook door de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in aanmer-
king zal moeten genomen worden).

De bevordering van de werkgelegenheid is vandaag en in de toekomst een ‘‘Aange-
legenheid van communautair belang’’. De lidstaten hebben zich ertoe verplicht
hun maatregelen in het werkgelegenheidsbeleid op Gemeenschapsniveau te coördi-
neren, o.a. omdat de uitvoering van maatregelen in een lidstaat zich ook op de
arbeidsmarkten en het arbeidsmarktbeleid van de andere lidstaten kan uitwerken.

Art. 127 EG bevat voor de rest een zog. ‘‘main-streaming’’ van het werkgelegen-
heidsbeleid: nu  -na ‘‘Amsterdam’’-  moeten bij de formulering van het Gemeen-
schapsbeleid op alle domeinen de uitwerkingen op de werkgelegenheidssituatie in
aanmerking genomen worden. 

Verder bestaat er een actiekader voor een procedure om de maatregelen inzake
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten te controleren: deze maken namelijk het
voorwerp uit van een jaarlijks communautair verslag dat de Commissie en de
Raad opstellen; de Commissie legt de Raad daarenboven zogenaamde richtsnoeren
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voor de werkgelegenheid voor de lidstaten ter goedkeuring voor (zoals dit op het
gebied van het economische en monetaire beleid gebeurt); de Commissie kan daar-
enboven aanbevelingen voor verschillende lidstaten voorstellen, die de Raad dan
kan aannemen.

Een zogenaamd Comité voor de werkgelegenheid als nieuw gecreëerd orgaan
maakt een permanente en open discussie mogelijk over maatregelen inzake werkge-
legenheidsbeleid op Europees niveau en in het bijzonder het hierboven besproken
beleid van de Raad; de besluiten in de Raad worden overigens met gekwalificeerde
meerderheid genomen, zodat een enkele lidstaat door zijn veto geen besluiten of
aanbevelingen kan tegenhouden.

Tot slot is voorzien dat ‘‘best practices’’ op het gebied van de werkgelegenheid
bekend gemaakt worden en is er ook een reeks maatregelen ter bevordering van
doelstellingen voor het werkgelegenheidsbeleid op Gemeenschapsniveau.         

Op voorstel van de Commissie in haar mededeling ‘‘Een geconcentreerde strategie
voor de modernisering van de sociale bescherming’’ (55) heeft de Raad een han-
delswijze met het oog op de stelsels van sociale bescherming goedgekeurd die de
onderlinge uitwisseling van informatie moet verbeteren en een permanente analyse
van actuele beleidsontwikkelingen moet ondersteunen. Naar de mening van de
Gemeenschapsorganen staan de stelsels van sociale bescherming van de lidstaten
voor een reeks belangrijke communautaire uitdagingen in de vorm van de zich ver-
anderende arbeidswereld, van nieuwe maatschappelijke structuren en van de demo-
grafische evolutie; de doelstelling om het in het verleden bereikte, hoge niveau van
sociale bescherming in de Europese Unie aan te houden, moet met de noodzakelijk-
heid in overeenstemming gebracht worden de overheidsuitkeringen efficiënter op
te stellen en aan een strengere discipline te onderwerpen. 

De lidstaten bereiden in een ‘‘high level-group’’ –thans sociaal comité genoemd -,
bestaande uit  hooggeplaatste ambtenaren, deze strategie voor.

De Europese Commissie zal in de toekomst haar verslag over de sociale bescher-
ming ook jaarlijks publiceren en nog sterker dan vroeger op de bijdragen van de lid-
staten steunen.

De inhoudelijke samenhang tussen deze nieuw geconcipieerde strategie voor de
sociale bescherming en de reeds in het EG-Verdrag wettelijk verankerde werkgele-
genheidsstrategie, blijkt met name uit het feit dat deze laatste nadrukkelijk postu-
leert de stelsels van sociale bescherming werkgelegenheidsvriendelijker te vormen. 

(55) COM (1999) 347 def., Brussel 14 juli 1999 
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Als andere problemen voor de vorming van stelsels van sociale bescherming wor-
den genoemd: de veroudering van de bevolking, d.w.z. de demografische ontwik-
keling, de toename van de sociale uitsluiting, d.w.z. ‘‘armoede’’ en de problemen
die zich stellen met betrekking tot de garantie van een gezondheidszorg die vol-
doet aan hoge kwaliteitseisen met beheersing van de kosten, ofwel – effectiviteits-
en efficiëntieproblemen van de gezondheidszorg.

Tegen deze achtergrond zijn vier algemene doelstellingen van het toekomstige
beleid van sociale bescherming geïdentificeerd: 

‘‘ervoor zorgen dat arbeid loont en dat inkomen gegarandeerd is’’ (o.a. door
een passende organisatie van de belasting- en transfersystemen en het creëren van
voorwaarden voor een betere verenigbaarheid van ‘de uitoefening van een beroep’
en ‘de familie’);

‘‘de pensioenen zeker stellen en de pensioenstelsels op lange termijn betaalbaar
maken’’ (o.a. door een coherente‚ policy-mix‘, die zowel het arbeidsmarktbeleid
en de inrichting van de wettelijke pensioenregelingen als ook de overige takken van
het stelsel van sociale bescherming, met name de gezondheidszorg en de zorgverze-
kering omvat alsook door een zodanige organisatie van de stelsels van sociale
bescherming waardoor aanmoedigingen voor een voortijdig verlaten van de arbeids-
markt vermeden of verminderd, flexibiliteit bij de pensionering aangemoedigd, en
de mogelijkheden voor de actieve deelname van oudere mensen aan het gemeen-
schapsleven versterkt worden); 

‘‘de sociale integratie moet bevorderd worden’’ (o.a. door uitkeringen van mini-
male verzekering alsook  -versterkt- door preventiemaatregelen, die in de plaats van
passieve actieve maatregelen definiëren en stimulansen geven en wegen aangeven
voor de (her-) integratie van sociaal uitgeslotenen op de arbeidsmarkt en in de maat-
schappij); 

‘‘een gezondheidszorg (waarborgen) die voldoet aan hoge kwaliteitsvereisten en
die op lange termijn betaalbaar is’’ (o.a. om iedereen in geval van nood een betaal-
baar recht op  gezondheidszorg  -behandeling van ziekten, verzorging, preventie en
revalidatie e.a.- te verlenen, maar anderzijds ook de effectiviteit en efficiëntie van de
bedoelde uitkeringsstelsels te versterken zodat zij hun doelstellingen met de voor-
handen middelen kunnen bereiken).

Het hoger vermelde Comité voor Sociale Bescherming moet deze taken waarne-
men.

Conform art. 137 EG kan de Europese Commissie bijgevolg uniforme maatregelen
ondersteunen en aanvullen die zich met de werkgelegenheidsverwachtingen en de
behandeling op de werkplaats bezighouden, en conform art. 141 lid 3 EG, dat het
beginsel van de gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij gelijkwaardige arbeid
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bevat, kan de Raad (in het kader van de medebeslissingsprocedure) maatregelen
treffen, die de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling
van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep inclusief het beginsel van
gelijke beloning bij gelijke of gelijkwaardige arbeid garanderen; conform punt 4 van
deze bepaling kan elke lidstaat bovendien maatregelen nemen die specifieke voor-
rechten waarborgen („positive action’’) en daarmee tegelijkertijd een ‘‘positieve dis-
criminatie’’ in het leven roepen om de beroepswerkzaamheid van het respectieve-
lijk ondervertegenwoordigde geslacht te verlichten of om benadelingen in de
beroepsloopbaan te verhinderen of op te heffen.

(Vertaling) 
__________
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OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VAN HET
HOF VAN JUSTITIE OVER DE SOCIALE 
ZEKERHEID VAN MIGRERENDE
PERSONEN (1 JANUARI 1999-1 JUNI 2001)

DOOR YVES JORENS

Docent Universiteit Gent en Antwerpen (UIA)
Hoofd onderzoekseenheid voor Europees en internationaal Socialezekerheidsrecht
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht, Munchen

Onze maatschappij wordt gekenmerkt door een groeiende internationalisering en in
het bijzonder europeanisering. Ook het sociale leven volgt deze tendens. Een vrij ver-
keer van personen vormt hierbij een belangrijke pijler. Vrij verkeer van personen ver-
onderstelt echter tevens dat er een regeling wordt gevonden voor de socialezeker-
heidsproblemen waarmee migrerende personen kunnen worden geconfronteerd.
Zoals bekend wordt deze socialezekerheidssituatie van migrerende personen binnen
de Europese Unie geregeld door de EG-Verordeningen nrs. 1408/71 en 574/72. 
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de Rechtspraak van het Hof van
Justitie met betrekking tot deze materie en dit voor de periode van 1 januari 1999
tot en met 1 juni 2001. 

1. DE PERSONELE WERKINGSSFEER

1.1. WERKNEMERS
Wie is nu werknemer in de zin van de bepalingen van het vrij verkeer van werkne-
mers ? Dit begrip heeft een communautaire inhoud. Werknemer is iedere persoon
die reële en daadwerkelijke arbeid verricht, met uitsluiting van werkzaamheden van
zo geringe omvang, dat zij louter marginaal en bijkomstig blijken. Volgens deze
rechtspraak is het kenmerk van de arbeidsverhouding dat iemand gedurende een
bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenpres-
tatie een beloning ontvangt (1). Het feit dat die persoon gehuwd is met de direc-
teur/enig aandeelhouder van de onderneming, kan op zich aan deze kwalificatie
niet afdoen. Weliswaar is het zo dat de directeur van een vennootschap waarvan hij
enig aandeelhouder is, zijn werkzaamheid niet uitoefent in het kader van een positie
van ondergeschiktheid, zodat hij niet kan worden aangemerkt als werknemer in de
zin van artikel 48 (nu 39) van het Verdrag, maar dit behoeft niet zonder meer voor

(1) H.v.J. 3 juli 1986, zaak 66/85 (Lawrie-Blum), Jur., 1896, 2121; H.v.J. 12 mei 1998, zaak C-85/96
(Martinez Sala), Jur. 1998, 2691 en H.v.J. 8 juni 1999, zaak C-337/97 (Meeusen), Jur. 1999, 3289.
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zijn echtgenoot te gelden. De uit het huwelijk voortvloeiende persoonlijke en ver-
mogensrechtelijke betrekkingen tussen de echtgenoten sluiten immers niet uit, dat
er in het kader van de organisatie van de onderneming sprake kan zijn van een situ-
atie van ondergeschiktheid, die het kenmerk is van een arbeidsverhouding. Dit mis-
kent de bewoordingen van verordening nr. 1612/68 niet. In de vierde overweging
van de considerans daarvan wordt immers uitdrukkelijk gezegd, dat het recht op vrij
verkeer zonder onderscheid moet worden toegekend aan permanente werknemers,
seizoenarbeiders, grensarbeiders of werknemers die arbeid in dienstverlening ver-
richten, en artikel 7 verwijst zonder voorbehoud naar de werknemer die onderdaan
is van een lidstaat. Bovendien heeft het in artikel 7 van verordening nr. 1612/68
geformuleerde beginsel van gelijke behandeling volgens vaste rechtspraak eveneens
tot doel, discriminatie van bloedverwanten in de neergaande lijn, die ten laste van
de werknemer komen, te verhinderen (2). Een nationale wettelijke regeling, zoals
de Nederlandse wetgeving inzake studiefinanciering, dewelke aan de kinderen van
nationale werknemers geen woonplaatsvereiste stelt voor hun studiefinanciering,
doch wel aan de kinderen van werknemers-onderdanen van andere lidstaten, is dan
ook discriminerend. Een dergelijk vereiste zou immers met name grensarbeiders
benadelen die per definitie hun woonplaats in een andere lidstaat hebben, waar in
de regel ook hun gezinsleden wonen. Het kind ten laste van een onderdaan van een
lidstaat die in een andere lidstaat een werkzaamheid verricht, doch blijft wonen in
de lidstaat waarvan hij onderdaan is, heeft dan ook onder dezelfde voorwaarden
recht op studiefinanciering als de kinderen van onderdanen van de staat waar de
werkzaamheden worden verricht, en in het bijzonder zonder dat nadere voorwaar-
den betreffende de woonplaats van de kinderen kunnen worden gesteld. Dit laatste
geldt ook voor de kinderen van personen die werkzaamheden anders dan in loon-
dienst uitoefenen en dit op basis van artikel 52 (nu 43 )EG-Verdrag (3).

In principe verliest iemand zijn hoedanigheid van werknemer wanneer de arbeids-
verhouding is geëindigd. Dit neemt echter niet weg, dat die hoedanigheid bepaalde
effecten kan hebben na het eindigen van de arbeidsverhouding (4) en dat ook
iemand die daadwerkelijk werk zoekt als werknemer moet worden aangemerkt (5).
Dit is ook het geval indien iemand een aanvullend rustpensioen ontvangt waarvan
de toekenning afhangt van een eerder bestaande, inmiddels beëindigde arbeidsver-
houding. Het recht op pensioen is immers onlosmakelijk verbonden met de objec-
tieve hoedanigheid van werknemer (6).

(2) H.v.J. 20 juni 1985, zaak 94/84 (Deak), Jur. 1985, 1873 en H.v.J. 8 juni 1999, zaak C-337/97
(Meeusen), Jur. 1999, 289.
(3) H. v.J. 8 juni 1999, zaak C-337/97 (Meeusen), Jur. 1999, 3289.
(4) H.v.J. 27 november 1997, zaak C-57/96 (Meints), Jur. 1997, 6689.
(5) H.v.J. 10 mei 2001, zaak C-389/99 (Rundgren), onuitg. 
(6) H.v.J. 15 juni 2000, zaak C-302/98 (Sehrer), onuitg.
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1.2. AMBTENAREN
Gedurende lange tijd waren de bijzondere stelsels van de ambtenaren uitgesloten uit
het toepassingsgebied van de EG-Verordeningen. Pas bij EG-Verordening nr.
1606/98 werden deze inbegrepen in deze Verordeningen (7). In het arrest Vougiou-
kas had het Hof nog beslist dat nationale voorschriften die discriminerend waren
doordat zij ertoe leidden dat tijdvakken van verzekering niet in aanmerking werden
genomen op de enkele grond dat die tijdvakken in een andere lidstaat dan de
betrokken lidstaat waren vervuld, buiten toepassing konden worden gelaten zonder
dat het voor de beslechting van het bij de nationale rechter aanhangig geschil nood-
zakelijk was een beroep te doen op coördinatiemaatregelen waarvan de vaststelling
is voorbehouden aan de Raad. Hiervoor beriep het Hof zich rechtstreeks op de
bepalingen van het vrij verkeer (8). Hiermee is echter niet gezegd dat men elk pro-
bleem waarmee ambtenaren konden worden geconfronteerd op deze wijze kon
oplossen. Dit is bv. niet mogelijk voor een regeling die betrekking heeft op de bere-
kening van een invaliditeitsuitkering ingevolge een bijzondere regeling voor ambte-
naren en met hen gelijkgestelden van een lidstaat, die bovendien een wettelijke
regeling van type A is, voor een arbeidsongeschiktheid die is ingetreden in een
andere lidstaat waar in het algemeen voor werknemers een wettelijke regeling van
type B geldt. Hiervoor moet noodzakelijkerwijs een beroep worden gedaan op coör-
dinatietechnieken die de verhoudingen tussen de betrokken nationale wettelijke
regelingen regelen. De keuze van deze technieken berust overeenkomstig artikel 51
(nu 42) van het Verdrag bij de Raad. Hieraan zij toegevoegd dat de Raad in verorde-
ning nr. 1606/98 regels heeft vastgesteld die verschillen van die welke voorheen op
het gebied van de samentelling van tijdvakken van verzekering werden gehanteerd
(9).

2. MATERIELE WERKINGSSFEER

De EG-Verordeningen nr. 1408/71 en 574/72 zijn van toepassing op de traditionele
takken van de sociale zekerheid als daar zijn : ziekte en moederschap, invaliditeit,
ouderdom, arbeidsongevallen en beroepsziekten, werkloosheid en overlijden (pres-
taties aan nagelaten betrekkingen en overlijdensuitkering) en gezinsbijslagen (10).
Uitkeringen die dan ook een andere materie regelen, vallen niet onder de EG-Veror-
deningen. Tot welke tak een bepaalde materie behoort, dient vanuit een Europees-
rechtelijke manier te worden benaderd. Dit is een belangrijke vraag daar op elk risi-
co immers andere bepalingen van de Verordening van toepassing zijn. 
De Verordening is niet van toepassing op sociale en medische bijstand (11). 

(7) EG-Verordening nr. 1606/98 van 29 juni 1998, PB.L. nr. 209 van 25/7/98, in werking getreden op
25 oktober 1998
(8) H.v.J. 22 november 1995, zaak C-443/93 (Vougioukas), Jur. 1995, 4033.
(9) H.v.J., 20 april 1999, zaak C-360/967 (Nijhuis), Jur. 1999, 1919
(10) Zie artikel 4 EG-Verordening nr. 1408/71
(11) Artikel 4, lid 4 EG-Verordening nr. 1408/71.
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De afbakening tussen sociale zekerheid en sociale bijstand is echter een zeer moeilij-
ke vraag die vaak aanleiding heeft gegeven tot verschillende zaken voor het Hof van
Justitie. Het maken van een duidelijk onderscheid is immers niet mogelijk geweest.
Het onderscheid tussen prestaties die wel onder de Verordening vallen en die daar-
van zijn uitgesloten, berust op de constitutieve elementen van elke prestatie, met
name het doel waarop ze zijn gericht en de voorwaarden waaronder ze worden toe-
gekend, en niet op het feit of een prestatie door een nationale wetgeving al dan niet
als een socialezekerheidsuitkering wordt aangemerkt (12). 
De wijze van financiering van een uitkering is hierbij irrelevant voor de kwalificatie
ervan als een socialezekerheidsuitkering (13). In dit opzicht verklaarde het Hof dat
het juridisch mechanisme dat de lidstaat gebruikt om de uitkering te verlenen dan
ook niet ter zake doet. Derhalve is het niet van belang dat de overheidsbijdrage de
vorm krijgt van onderhoudsvoorschotten die uit een openbaar fonds worden
betaald in de plaats van de nalatige onderhoudsplichtige (14). Het Hof volgt hierbij
een ruime interpretatie van het begrip sociale zekerheid. 

2.1. DEFINITIES VAN RISICO’S
In een aantal arresten diende het Hof nader in te gaan op wat onder de verschillen-
de risico’s dient te worden verstaan.
Volgens arkel 1, sub u-i van verordening nr. 1408/71, dient onder gezinsbijslagen te
worden verstaan, alle verstrekkingen of uitkeringen ter bestrijding van de gezinslas-
ten. Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld, dat de gezinsbijslagen ten doel heb-
ben de werknemers met gezinslasten een sociale handreiking te bieden door de
samenleving in die lasten te doen delen (15). Een ouderschapsuitkering die ertoe
strekt één van de ouders in staat te stellen de opvoeding van een jong kind op zich
te nemen en die, meer bepaald, dient ter vergoeding van het opvoeden van het
kind, ter compensatie van de overige kosten van verzorging en opvoeding en even-
tueel ter leniging van de financiele nadelen die verbonden zijn aan het feit dat men
afziet van het inkomen uit een voltijdse werkkring, heeft dan ook ten doel de gezins-
lasten te bestrijden in de zin van artikel 1, sub u-i van verordening nr. 1408/711
(16). De uitdrukking bestrijding van de gezinslasten in artikel 1, sub u-i van verorde-
ning 1408/71 is dan ook van toepassing op een overheidsbijdrage aan het gezins-
budget ter verlichting van de lasten die voortvloeien uit het onderhoud van kinde-
ren (17). Dit voorschot verleent het gezinsbudget in financieel opzicht een onmid-
dellijk voordeel dat leidt tot een verhoging van de levensstandaard van het gezin.
Bij gebreke van een dergelijk voorschot dient de ouder aan wie de kinderen zijn toe-
gewezen, met gebruikmaking van zijn persoonlijke inkomsten het nadeel goed te
maken dat voortvloeit uit het niet betalen van de bijdrage door de nalatige andere

(12) Dit werd meermaals bevestigd door het Hof van Justitie, zie bv. H.v.J. 22 juni 1972, zaak 1/72
(Frilli), Jur. 1972, 457; H.v.J. 28 mei 1974, zaak 18/73 (Callemeyn), Jur., 1974, 553. H.v.J. 13 novem-
ber 1974, zaak 39/74 (Costa), Jur. 1974, 1251
(13) H.v.J. 16 juli 1992, zaak C-78/91 (Hughes), Jur. 1992, 4839; H.v.J., 15 maart 2001, zaak
C-85/99,(Offermanns), onuitg
(14) H.v.J., 15 maart 2001, zaak C-85/99,(Offermanns), onuitg
(15) Zie H.v.J. 4 juli 1985, zaak 104/84 (Kromhout), Jur. 1985, 2205
(16)  H.v.J. 10 oktober 1996, zaken 245/94 en 312/94, (Hoever en Zachow), Jur. 1996, 4895
(17) H.v.J. 15 maart 2001, zaak C-85/99 (Offermanns), onuitg.
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ouder, alsmede de kosten van de procedure van gedwongen invordering jegens die
ouder te voldoen, hetgeen bovendien een negatieve uitwerking op het gezinsleven
kan hebben. Het in het hoofdgeding aan de orde zijnde onderhoudsvoorschot
beoogt niet alleen de procedure tot tenuitvoerlegging van de onderhoudsverplich-
ting te versnellen, maar strekt eveneens tot het verlichten van de financiële last die
de ouder aan wie de kinderen zijn toegewezen, moet dragen. Artikel 4 van verorde-
ning nr. 1408/71 sluit niet uit dat een uitkering een dubbele functie kan hebben.
Een bijdrage krachtens de wettelijke regeling van een lidstaat in de kosten van de
ziekteverzekering waarop de rechthebbende op een krachtens die wettelijke rege-
ling verschuldigd ouderdomspensioen aanspraak kan maken, vormt hierbij een uit-
kering bij ouderdom. Het noodzakelijk verband tussen de in het hoofdgeding
bedoelde bijdrage en het ouderdomspensioen, alsmede de desbetreffende doelstel-
ling, vloeit rechtstreeks voort uit de Duitse wettelijke regeling. In het bijzonder
geldt voor de aanspraak op de betrokken bijdrage als voorwaarde dat er een recht
op pensioen bestaat, dat deze bijdrage door de pensioenverzekeringsorganen wordt
verleend, dat het bedrag ervan wordt berekend op basis van de hoogte van de aan
de ziekteverzekering betaalde premies, waarvan het bedrag zelf weer op basis van
het ontvangen pensioen wordt vastgesteld, en dat zij de uitkeringen bij ouderdom
dient aan te vullen om bij te dragen in de kosten van de ziekteverzekering ten einde
de last van deze premies voor de rechthebbende op het pensioen te verlichten. De
betrokken bijdrage kan dan ook niet als een prestatie bij ziekte in de zin van veror-
dening nr. 1408/71 worden aangemerkt. Deze bijdrage wordt immers niet verleend
bij ziekte, dat wil zeggen na het intreden van de verzekerde gebeurtenis, maar de
betaling van deze bijdrage is een voorwaarde voor het bestaan van die prestatie. Een
bijdrage die een deelneming in de ziekteverzekeringspremie vormt, kan dan ook
geen prestatie van dezelfde verzekering zijn (18).

Derhalve moeten de artikelen 1, sub t en 10, lid 1, van verordening nr. 1408/71
aldus worden uitgelegd, dat een bijdrage krachtens de wettelijke regeling van een
lidstaat in de kosten van de ziekteverzekering, als bedoeld in het hoofdgeding, een
uitkering bij ouderdom in de zin van deze bepalingen is, waarop de rechthebbende
op een krachtens die wettelijke regeling verschuldigd ouderdomspensioen aan-
spraak kan maken, ook indien hij in een andere lidstaat woont waar hij verplicht bij
de ziekteverzekering is aangesloten (19).

In principe is tevens geboortegeld ingesloten in de materiële werkingssfeer van de
Verordening. Nochtans kunnen de Lid-Staten op basis van artikel 1 lid u) en door
middel van inschrijving in Bijlage II deze uitkeringen uitzonderen van het begrip
gezinsbijslagen, zodat de Verordening hierop niet van toepassing is. België heeft dit
bv. gedaan voor het geboortegeld, of het zgn. kraamgeld. Gezien de ruime beoorde-
lingsbevoegdheid waarover de Raad bij de uitvoering van de artikelen 48 en 51 van
het Verdrag (nu 39 en 42) beschikt, kan het feit dat een categorie van prestaties niet

(18) H.v.J. 6 juli 2000, zaak C-73/99 (Movrin), onuitg.; zie ook reeds H.v.J. 26 mei 1976, zaak
C-103/75 (Aulich), Jur. 1976, 697.
(19) H.v.J. 6 juli 2000, zaak C-73/99 (Movrin), onuitg.
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onder de bij verordening nr. 1408/71 doorgevoerde coördinatie valt zeker niet de
ongeldigheid van de desbetreffende bepalingen van deze verordening meebrengen.
Het feit dat de bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie bij artikel 1, sub u-i
van verordening nr. 1408/71 van de werkingssfeer van de verordening worden uit-
gesloten, betekent echter niet dat de lidstaten zijn ontslagen van de verplichting
zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander voorschrift van gemeenschapsrecht,
in het bijzonder op grond van verordening nr. 1612/68, eraan in de weg staat dat
een woonplaatsvereiste wordt gesteld (20).

Onder kinderbijslagen daarentegen verstaat men ingevolge artikel 1, sub u-ii, van
verordening de periodieke uitkeringen welke uitsluitend op grond van het aantal
gezinsleden en eventueel van hun leeftijd worden toegekend. Is dus geen kinderbij-
slag volgens deze regeling : de Luxemburgse opvoedingsuitkering welke tot doel
heeft het inkomensverlies te compenseren dat wordt geleden wanneer een van de
ouders thuisblijft om voornamelijk voor kinderen jonger dan twee jaar te zorgen en
waarvan de hoogte van deze uitkering los staat van het aantal kinderen in een gezin.
Ook de Nederlandse Wet op de studiefinanciering is geen kinderbijslag.

Het is deze definitie van kinderbijslag die moet worden gehanteerd voor de uitlegging
van artikel 77 en volgens welk artikel een rechthebbende op pensioen jegens de lid-
staat krachtens de wetgeving waarvan hem pensioen wordt toegekend, aanspraak kan
maken op bijslagen voor kinderen ten laste. De werkingssfeer van deze bepaling is uit-
drukkelijk beperkt tot kinderbijslag. Derhalve kan noch artikel 73, dat anders dan arti-
kel 77 geen bijzondere regel is, noch enige andere bepaling van de verordening aldus
worden uitgelegd, dat een rechthebbende op een pensioen die niet in de lidstaat
woont die het pensioen moet uitkeren, jegens die lidstaat aanspraak heeft op andere
uitkeringen voor ten laste komende kinderen dan de kinderbijslag (21).

2.2. DE BIJZONDERE, NIET OP PREMIE-OF BIJDRAGEBETALING BERUSTENDE PRESTATIES
Het is niet uitgesloten dat een bepaalde uitkering wegens de kring van personen
waarop zij van toepassing is, haar doelstelling en de wijze van toepassing, gelijktij-
dig verwant is met elk van beide genoemde categorieën- als sociale bijstand en als
aanvullende of vervangende socialezekerheidsuitkering- en zich derhalve niet in een
algemene indeling laat vatten (22). Wel dient een regeling verband te houden met
één der limitatief in artikel 4 opgesomde risico’s. Omdat het daar om een exhaustie-
ve lijst gaat, kan een daar niet opgesomde tak van sociale zekerheid niet als dusda-
nig worden gekwalificeerd, zelfs niet indien hij de rechthebbende een wettelijk
omschreven positie toekent die recht geeft op een uitkering (23). Het onderscheid

(20) H.v.J. 31 mei 2001, zaak C-43/99 (Leclere), onuitg.
(21) H.v.J. 20 maart 2001, zaak C-33/99 (Hassan Fahmi), onuitg. ; H.v.J. 31 mei 2001, zaak C-43/99
(Leclere), onuitg.
(22) zie bv. H.v.J. 22 juni 1972, zaak 1/72 (Frilli), Jur. 1972, 457; H.v.J. 28 mei 1974, zaak 18/73 (Cal-
lemeyn), Jur., 1974, 553. H.v.J. 13 november 1974, zaak 39/74 (Costa), Jur. 1974, 1251.
(23) Zie bv. H.v.J. 27 maart 1985, zaak 249/83 (Hoeckx), Jur. 1985, 973; H.v.J., 27 maart 1985, zaak
122/84 (Srivner), Jur. 1985.
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tussen sociale zekerheid en sociale bijstand is dan ook niet steeds gemakkelijk te
regelen. Juist met het oog op het regelen van deze eerder grijze zone tussen sociale
zekerheid en sociale bijstand, werd het artikel 4 lid 2bis aan EG-Verordening nr.
1408/71 toegevoegd dat de verordening uitdrukkelijk van toepassing doet zijn op de
bijzondere, niet op premie-of bijdragebetaling berustende prestaties die niet vallen
onder sociale zekerheid of sociale bijstand, wanneer deze prestaties bedoeld zijn om
bij wijze van vervangende, aanvullende of bijkomende prestaties de gebeurtenissen
te dekken die onder de in het eerste lid van artikel 4 bedoelde takken van sociale
zekerheid vallen, ofwel uitsluitend bedoeld zijn voor de specifieke bescherming van
gehandicapten. Of een uitkering als zo een bijzondere, niet op premie-of bijdrage-
betaling berustende prestatie kan worden beschouwd, is daarenboven van het
grootste belang daar deze uitkeringen niet hoeven te worden geëxporteerd en over-
eenkomstig artikel l0bis slechts kunnen worden ontvangen op het grondgebied van
de lidstaat waar men woont. Hiervoor dienen deze uitkeringen te worden opgeno-
men in Bijlage II bis van de Verordening. Bij nader toezien van deze lijst merkt men
op dat de Lid-Staten hier een zeer groot aantal uitkeringen hebben opgenomen die
daarenboven zeer verschillend van aard zijn. Men kon zich dan ook de vraag stellen
of het hier wel allemaal gaat om bijzondere, niet op premie-of bijdragebetaling
berustende prestaties en niet eerder soms om een gewone socialezekerheidsuitke-
ring die als dusdanig dan ook dient te worden uitgevoerd. Probleem is echter wel
dat er geen gemeenschappelijke criteria voorhanden zijn op basis waarvan men zou
kunnen nagaan of een uitkering een socialezekerheidsuitkering is of een bijzondere,
niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie. Het Hof had reeds ver-
klaard dat deze nieuwe coördinatieregeling op basis waarvan de in Bijlage II bis
genoemde uitkeringen niet dienen te worden geexporteerd, niet in strijd is met arti-
kel 51 (nu 42) EG-Verdrag en dus niet ongeldig is (24). Bij gebrek aan harmonisatie
blijven de lidstaten immers bevoegd de voorwaarden voor de toekenning van de
socialezekerheidsuitkeringen vast te stellen en zelfs de voorwaarden strenger te
maken, mits zij niet leiden tot openlijke of verkapte discriminatie tussen werkne-
mers uit de Gemeenschap. 

Vermelding in deze lijst van niet-exporteerbare uitkeringen impliceert echter niet
dat de betrokken uitkering als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling
berustende prestatie kan worden aangemerkt. In de besproken periode heeft het
Hof van Justitie hieromtrent twee uitermate belangrijke arresten geveld waarin het
oordeelde dat een aantal uitkeringen die voorkwamen op deze lijst niet als bijzonde-
re niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie konden worden
beschouwd. Het Hof stelt dus perken aan een al te grote vrijheid van de lidstaten
om uitkeringen zodanig te kwalificeren dat ze niet meer dienen te worden geëxpor-
teerd en men mag er dan ook van uitgaan dat in de toekomst verschillende nieuwe
zaken hieromtrent voor het Hof zullen worden gebracht. 

(24) H.v.J. 4 november 1997, zaak C-20/96 (Snares), Jur. 1997, 6057.
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Zo verklaarde het Hof dat artikel 10 bis slechts kan slaan op de prestaties die aan de
voorwaarden van artikel 4, lid 2 bis van verordening nr. 1408/71 voldoen, namelijk
prestaties die zowel bijzonder zijn als niet op premie- of bijdragebetaling berusten,
en die in bijlage II bis bij deze verordening zijn vermeld (25). Enkel uitkeringen die
niet binnen het kader van de algemene wetgeving betreffende de in artikel 4, lid 1
van deze Verordening bedoelde regelingen vallen, kunnen als uitkeringen in de zin
van deze bepaling worden beschouwd (26). In die zin is een Luxemburgse moeder-
schapsuitkering die wordt betaald aan zwangere vrouwen en vrouwen die bevallen
zijn, met als enige voorwaarde dat de betrokkene op het tijdstip van ontstaan van
het recht haar wettelijke woonplaats in Luxemburg had, geen bijzondere prestatie.
In dezelfde zin is de Oostenrijkse verzorgingsuitkering, ongeacht haar specifieke
kenmerken, als prestatie bij ziekte te beschouwen (27). De toekenningsvoorwaar-
den van de verzorgingsuitkering en haar financieringswijze kunnen niet afdoen aan
de kwalificatie ervan volgens hetwelk dit soort prestaties er in wezen op zijn gericht
een aanvulling te vormen op de prestaties krachtens de ziekteverzekering, waaraan
zij overigens qua organisatie gekoppeld zijn, teneinde de gezondheid en de levens-
omstandigheden van de zorgbehoevende te verbeteren. Het doet er dus niet toe dat
de verzorgingsuitkering is bedoeld om, gelet op de zorgbehoevendheid van de per-
soon, een ander pensioen dan een prestatie bij ziekte aan te vullen. Deze uitkering
is dan ook, ongeacht of ze al dan niet op premie- of bijdragebetaling berust, een
prestatie bij ziekte in de zin van artikel 4, lid 1 sub a en ze valt dus niet onder artikel
4, lid 2 bis.

Veel opvallender is dat het Hof in de zaak Jauch -hoewel het had kunnen volstaan
met de opmerking dat het geen bijzondere uitkering is- ook verder ingaat het ele-
ment “niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie”. Met betrekking tot
dit laatste argument moet worden gesteld dat geen enkel beginsel of geen enkele
bepaling van gemeenschapsrecht de wetgever van een lidstaat verbiedt om voor ver-
schillende sociale of socioprofessionele categorieën verschillende stelsels van socia-
le bescherming in te voeren. Dat voor de verzorgingsuitkering uitsluitend de sociaal
verzekerden in aanmerking komen, volstaat op zichzelf niet om aan te tonen dat
deze prestatie met hun bijdragen aan de ziekteverzekering wordt gefinancierd, ook
al moet deze uitkering als een prestatie bij ziekte worden gekwalificeerd. Geen
enkele regel van gemeenschapsrecht verzet zich er namelijk tegen dat een nationale
wetgeving de dekking van het risico van zorgbehoevendheid afzonderlijk regelt en
ze anders financiert dan de andere ziekte-uitkeringen. Wat daarentegen de verho-
ging van de bijdragen aan de ziekteverzekering betreft, erkent de Oostenrijkse rege-
ring zelf, dat daartoe werd besloten om de vermindering van de financiële bijdragen
van de pensioenverzekering aan de instellingen voor de ziekteverzekering te com-
penseren. Door deze vermindering kon zij zelf haar federale bijdrage aan de pen-
sioenverzekering verminderen en aldus de nodige fondsen vrijmaken voor de finan-

(25) H.v.J. 8 maart 2001, zaak C-215/99 (Jauch), onuitg.
(26) H.v.J. 31 mei 2001, zaak C-43/99 (Leclere), onuitg.
(27) Zie ook reeds H.v.J. 5 maart 1998, zaak C-160/96 (Molenaar), Jur. 1998, 843.
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ciering van de nieuwe verzorgingsuitkering. Bijgevolg moet worden vastgesteld, dat
de financiering van deze prestatie mogelijk werd, met behoud van dezelfde presta-
ties bij ziekte, ouderdom en ongeval, dankzij de verhoging van de bijdragen aan de
ziekteverzekering. Het verband met de bijdragen aan de ziekteverzekering is welis-
waar slechts indirect, doch blijkt hieruit, dat de middelen die de ziekteverzekering
is kwijtgeraakt, afkomstig waren van de verzekeringsbijdragen. Daaruit volgt, dat de
verzorgingsuitkering op premie- of bijdragebetaling berust (28). Op zijn minst kan
worden gezegd dat het Hof er hier een zeer ruime opvatting op na houdt van wat
prestaties zijn die op bijdrage berusten - ook een onrechtstreeks verband is voldoen-
de- en het ziet er dan ook naar uit dat heel wat prestaties die op het eerste zicht niet
op premie- of bijdrage berusten toch contributieve uitkeringen zijn.

Het belang van een uitkering om als een bijzondere, niet op premie-of bijdragebet-
aling berustende prestatie te worden beschouwd, berust hierin dus dat deze uitke-
ringen niet hoeven te worden geëxporteerd en overeenkomstig artikel l0 bis slechts
kunnen worden ontvangen op het grondgebied van de lidstaat waar men woont. Dit
begrip “lidstaat waar hij woont” doelt op de lidstaat waar de betrokkene zijn norma-
le woonplaats heeft en waar zich ook het gewone centrum van zijn belangen
bevindt. In deze context moet in het bijzonder worden gelet op de gezinssituatie
van de werknemer, de redenen dat hij naar een ander land is gegaan, de duur en de
bestendigheid van zijn verblijf, de vraag of hij eventueel een vaste werkkring heeft,
alsmede de intentie van de betrokkene zoals die uit alle omstandigheden blijkt (29).
In het kader van deze beoordeling kan de duur van het verblijf in de lidstaat waar de
in geding zijnde uitkering wordt aangevraagd echter niet worden beschouwd als
een onderdeel van de definitie van het begrip woonplaats in de zin van artikel 10 bis
van verordening nr. 1408/71. In het bijzonder wanneer de werknemer, zoals in het
hoofdgeding, na van zijn recht op vrij verkeer gebruik te hebben gemaakt en vervol-
gens naar zijn lidstaat van herkomst te zijn teruggekeerd, bij zijn aanvraag om inko-
menssteun duidelijk blijk heeft gegeven van zijn voornemen om in zijn lidstaat van
herkomst te blijven, waar zijn naaste familie woont, waarbij hij zo nodig wel af en
toe naar andere lidstaten wil reizen in het kader van toekomstige betrekkingen, kan
niet worden aangenomen, dat hij niet aan de woonplaatsvereiste van artikel 10 bis
voldoet op de enkele grond dat de duur van zijn verblijf in zijn lidstaat van herkomst
niet toereikend is. Dit artikel staat er dan ook aan in de weg dat een lidstaat voor de
toekenning van een uitkering als voorwaarde stelt dat eerst een aanzienlijke periode
-8 weken- van verblijf verstreken is (30).

(28) H.v.J. 8 maart 2001, zaak C-215/99 (Jauch), onuitg.
(29) H.v.J. 17 februari 1977, zank 76/76 (Di Paolo), Jur. 1977, 315; H.v.J. 8 juli 1992, zaak C102/91
(Kroch), Jur. 1992, 4341 en H.v.J. 25 februari 1999, zaak C-90/97b (Swaddling), Jur. 1999, 1075.
(30) H.v.J. 25 februari 1999, zaak C-90/97b (Swaddling), Jur. 1999, 1075
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3. OVER DE VERHOUDING TUSSEN FISCALITEIT EN SOCIALE ZEKERHEID

De dag van vandaag worden socialezekerheidsprestaties en uitkeringen vaak gedeel-
telijk, soms zelfs helemaal, gefinancierd door fiscale bijdragen. Een bijkomend pro-
bleem is dat vaak niet duidelijk is of er sprake is van een sociale of fiscale bijdrage,
met name als deze laatste tot doel hebben de sociale zekerheid te financieren. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de Belgische crisisbelasting. Ook in de omringende landen
komt het verschijnsel echter voor, zoals bijvoorbeeld de Franse `Contribution Socia-
le Généralisée’ en `Contribution au Remboursement de la Dette Sociale’. Deze val-
len onder de Franse belastingheffing, maar financieren verschillende takken van
sociale zekerheid. Het feit dat bepaalde fiscale heffingen volledig ten dienste wor-
den gesteld om de stijgende kosten van de sociale zekerheid te dekken, doet de
vraag rijzen of deze heffingen binnen de reikwijdte van de verordening kunnen wor-
den ondergebracht. Alhoewel E.G.-Verordening 1408/71 in artikel 4, 2e lid enerzijds
duidelijk maakt dat de wijze van financiering van een uitkering geen invloed heeft
op het antwoord op de vraag of een uitkering onder het toepassingsgebied van deze
verordening valt of niet, is het anderzijds ook zo dat deze verordening geen definitie
bevat van het begrip `bijdrage van de sociale zekerheid’. Het is vaststaande recht-
spraak van het Hof van Justitie dat het onderscheid tussen prestaties die onder de
verordening vallen en prestaties die van de werkingssfeer van de verordening zijn
uitgesloten, berust op de constitutieve elementen van elke prestatie, met name het
doel waarop ze zijn gericht en de voorwaarden waaronder ze worden toegekend
(31). Heeft het bijvoorbeeld belang dat er tegenover deze heffing geen rechtstreekse
tegenprestatie staat ? Wordt het karakter van een bijdrage bepaald door zijn doelstel-
ling ? M.a.w. indien een bijdrage wordt geheven die wordt aangewend voor de
sociale zekerheid, is dit dan onmiddellijk een sociale bijdrage en geen fiscale heffing
meer ? Het is in wezen dit standpunt dat de Europese Commissie volgde in de zaak
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek (32). In
deze zaak ging het om de vraag of het toegelaten is dat Frankrijk de `Contribution
Sociale Généralisée (CSC)’ en `Contribution au Remboursement de la Dette Sociale
(CRDS)’ - het gaat hier om heffingen die worden aangewend voor de financiering
van de sociale zekerheid - kan heffen op de inkomsten (zowel uit werkzaamheden
als uit vervangende uitkeringen) van elkeen die in Frankrijk zijn fiscale woonplaats
heeft, dus ook op migrerende werknemers (grensarbeiders) die werkzaamheden uit-
oefenen in een andere lidstaat en die dus op basis van E.G.-Verordening 1408/71
onderworpen zijn aan de socialezekerheidswetgeving van een andere staat. Het Hof
heeft deze vraag niet echt beantwoord. Deze vraag kon immers onbeantwoord
blijven, daar de lidstaten in ieder geval verplicht zijn in de uitoefening van
hun bevoegdheden het Europees Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de
Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid, te eerbiedigen, onaf-

(31) Zie o.a.: H.v.J. 22 juni 1972, nr. C-1/72, Frilli, Jur.H.v.J. 1972, 1, 457, r.o. 13; H.v.J. 27 maart
1985, nr. C-294/83, Hoeckx, Jur. 1985, 1, 973, r.o. 11; H.v.J. 3 juni 1992, nr. C-45/90, Paletta, Jur.
1992, 1, 3423, r.o. 16; H.v.J. 5 maart 1998, nr. C-160/96, Molenaar, Jur. 1998,1, 843, no.19.
(32) H.v.J. 15 februari 2000, zaak C-34/98 (Commissie tegen Frankrijk), Jur. 2000,  995 en H.v.J. 15
februari 2000, zaak C-169/98, (Commissie tegen Frankrijk), Jur. 2000, 1049.
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hankelijk van het feit of ze hun bevoegdheden nu uitoefenen in het domein van het
fiscale recht of in het domein van het socialezekerheidsrecht. Het heffen van deze
bijdragen op personen die onderworpen zijn aan de socialezekerheidswetgeving
van een andere lidstaat, is derhalve in strijd met artikel 13 EG-Verordening 1408/71
evenals met de artikelen 39 en 43 E.G.-Verdrag (vroegere artikelen 48 en 52) (33).
Dat de betaling van deze bijdrage geen recht geeft op een rechtstreekse en identifi-
ceerbare tegenprestatie in de vorm van uitkeringen, impliceert niet dat de Verorde-
ning niet van toepassing zou zijn. Het beslissende criterium voor de toepassing van
artikel 13 van verordening nr. 1408/71 is namelijk, of een bijdrage specifiek is
bestemd voor de financiering van het socialezekerheidsstelsel van een lidstaat. Het
al dan niet bestaan van tegenprestaties in de vorm van uitkeringen is hierbij zonder
belang. Daar deze bijdrage een zodanig rechtstreekse en voldoende relevante
samenhang met de wetten die de in artikel 4 van verordening nr. 1408/71 genoem-
de takken van sociale zekerheid regelen, is zij te beschouwen als een heffing die
onder het verbod van dubbele bijdrageheffing valt. De heffing is immers specifiek
en rechtstreeks bestemd voor de financiering van het Franse socialezekerheidsstel-
sel. Zoals aangehaald spreekt het Hof van Justitie in de zaak Jauch zelfs over een
indirecte band.

Het arrest Commissie tegen Frankrijk maakt echter wel duidelijk dat een gefiscali-
seerde socialezekerheidsheffing niet op alle inwoners kan worden toegepast en dat
zulk een heffing in het bijzonder niet kan worden toegepast op personen die
gebruik maken van hun recht op vrij verkeer. Daarbij speelt de nationale kwalifica-
tie als directe belasting geen rol. Rekening dient ermee te worden gehouden hoe
deze regeling zich verhoudt tot de EG-Verordening. Lid-Staten dienen dus op te let-
ten wanneer ze hun sociale zekerheid gedeeltelijk via fiscale maatregelen willen
financieren.

4. NIET-DISCRIMINATIEPRINCIPE

Artikel 3 van EG-Verordening nr. 1408/71 bevat het algemeen non-discriminatieprin-
cipe overeenkomstig hetwelk personen die op het grondgebied van een der lidsta-
ten wonen en op wie de bepalingen van deze Verordening van toepassing zijn, de
rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de wetgeving van elke lidstaat onder
dezelfde voorwaarden hebben als de onderdanen van die staat, behoudens bijzonde-
re bepalingen van deze Verordening. Dit beginsel verzet zich dan ook tegen een
nationale wettelijke regeling volgens welke het minimumbedrag voor betaling van
een geldelijke uitkering aan een gemeenschapsonderdaan in een andere lidstaat
hoger is dan voor betaling van een geldelijke uitkering in het binnenland, wanneer
de betaling in een andere lidstaat niet meer kosten meebrengt dan de betaling van
die uitkering in het binnenland. Dit is een indirecte indiscriminatie daar dit in de
praktijk neerkomt op een woonplaatsvereiste waaraan nationale rechthebbenden

(33) H.v.J. 15 februari 2000, zaak C-34/98 (Commissie tegen Frankrijk), Jur. 2000, 995.
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gemakkelijker kunnen voldoen dan rechthebbenden uit andere lidstaten. Hoewel
het niet is uitgesloten dat een dergelijke ongelijke behandeling gerechtvaardigd is
doordat betalingen buiten het nationale grondgebied meer kosten meebrengen, is
dat slechts het geval indien is aangetoond dat die kosten niet kunnen worden ver-
meden. De socialezekerheidsuitkeringen tussen Duitsland en Nederland worden
echter uitbetaald via een clearingprocedure. Dat houdt in dat de gegevens betreffen-
de de betaling van een pensioen worden doorgegeven aan een verbindingsbureau in
de staat waar de rechthebbende woont en dat dit verbindingsbureau vervolgens het
pensioen uitkeert bij wege van een nationale betaling. Deze clearingprocedure ver-
oorzaakt geen extra kosten aangezien in werkelijkheid geen enkele overmaking naar
het buitenland plaatsvindt (34).

Ook nationale onderdanen kunnen zich op de bepalingen van het vrij verkeer van
werknemers beroepen. Immers iedere gemeenschapsonderdaan die gebruik heeft
gemaakt van het recht op vrij verkeer van werknemers en die een beroepswerk-
zaamheid in een andere lidstaat heeft uitgeoefend, ongeacht zijn woonplaats en zijn
nationaliteit, valt onder de werkingssfeer van artikel 48 (nu 39) EG-Verdrag (35). Dit
artikel staat er dan ook aan in de weg dat een lidstaat van een werknemer die in de
loop van een jaar zijn woonplaats naar een andere lidstaat heeft verlegd om aldaar
arbeid in loondienst te verrichten, een hogere premie volksverzekeringen heft dan
in vergelijkbare omstandigheden verschuldigd zouden zijn door een werknemer die
gedurende het gehele jaar zijn woonplaats in de betrokken lidstaat heeft behouden,
zonder dat de eerste werknemer evenwel recht heeft op extra sociale uitkeringen
(36). In dezelfde zin verzet artikel 48 (nu 39) EG-Verdrag er zich tegen dat een
lidstaat de ziekteverzekeringsbijdragen van een onder zijn wetgeving vallende
gepensioneerde werknemer berekent op de grondslag van het brutobedrag van het
aanvullende pensioen dat die werknemer uit hoofde van een collectieve overeen-
komst uit een andere lidstaat ontvangt, zonder rekening ermee te houden dat een
deel van het brutobedrag van dat pensioen reeds in de andere staat is ingehouden
als bijdrage aan de ziekteverzekering (37). De artikelen 8 A, 48 (nu 39) en 51 (nu
42) van het Verdrag brengen daarenboven voor het bevoegde orgaan van een lid-
staat de verplichting mee om de tijdvakken van opvoeding van een kind die in een
andere lidstaat zijn vervuld door een ten tijde van de geboorte van het kind als
grensarbeider in de eerste lidstaat werkende en in de tweede lidstaat wonende per-
soon, voor de toekenning van ouderdomspensioen in aanmerking te nemen alsof deze
tijdvakken op het nationale grondgebied zijn vervuld (38). Een nationale bepaling vol-
gens dewelke de tijdvakken van opvoeding van een kind slechts in aanmerking wordt
genomen, indien het kind op het nationale grondgebied is opgevoed, of, ingeval het

(34) H.v.J. 21 september 2000, zaak C-124/99 (Borawitz), onuitg.
(35) H.v.J. 26 januari 1999, zaak C-18/95 (Terhoeve), Jur. 1999, 345 en H. v.J., 15 juni 2000, zaak
C-302/98 (Sehrer), onuitg.
(36) H.v.J. 26 januari 1999, zaak C-18/95 (Terhoeve), Jur. 1999, 345.
(37) H. v.J., 15 juni 2000, zaak C-302/98 (Sehrer), onuitg.
(38) H.v.J. 23 november 2000, zaak C-135/99 (Elsen), onuitg.
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in een andere lidstaat is opgevoed, indien de opvoedende ouder in die andere lid-
staat een beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend ter zake waarvan verplichte bij-
dragen aan het verzekeringsstelsel van de eerste staat zijn betaald, is dus in strijd
met het Gemeenschapsrecht.

5. VERHOUDING TUSSEN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN EN DE VERORDENING

Om mogelijke conflicten te vermijden treedt de verordening, zowel inzake de perso-
nele als inzake de materiële werkingssfeer, in de plaats van elk verdrag inzake socia-
le zekerheid dat hetzij uitsluitend voor twee of meer lidstaten verbindend is, hetzij
voor tenminste twee Lid-Staten en een of meer andere lidstaten verbindend is, voor
zover het gevallen betreft, welke kunnen worden geregeld zonder tussenkomst van
enig orgaan van een dezer laatstgenoemde staten (39). Hierbij heeft het Hof steeds
bevestigd dat de verordening in de plaats treedt van de tussen de lidstaten gesloten
verdragen, ook wanneer de toepassing van deze verdragen gunstiger zou zijn
geweest voor de verzekerde (40). Het is slechts uitzonderlijk, met name wanneer er
zich specifieke omstandigheden voordoen, dat het Hof een uitzondering op dit
dwingend principe aanvaardt. Dit is met name het geval indien betrokkene effectief
rechten had verworven onder een bilateraal of multilateraal verdrag voordat de ver-
ordening in werking was getreden en betrokkene er dus op mocht vertrouwen dat
hij deze rechten niet zou verliezen doordat de verordening in werking was getreden
(41). Reeds eerder had het Hof bepaald dat dit zelfde beginsel van toepassing is in
geval van betaling van een ouderdoms- of invaliditeitspensioen aan werknemers die
reeds in loondienst werkzaam waren in een andere lidstaat vóór de inwerkingtre-
ding van de Verordening in de verhouding tussen deze staat en hun land van oor-
sprong (42). Hetzelfde geldt nu ook met betrekking tot de werkloosheidsuitkerin-
gen dat specifieke kenmerken heeft inzake de aansluitingsduur, en niet, zoals in de
reeds aangehaalde arresten, op een pensioen- of invaliditeitsstelsel. Bovendien mag
het enkele feit dat de betrokkene tijdelijk zijn beroepswerkzaamheid had gestaakt
op de datum van inwerkingtreding van de verordening, niet tot gevolg hebben dat
hij de rechten en voordelen verliest die voor hem uit het verdrag voortvloeiden. De
artikelen 6 en 7 van de verordening staan dan ook niet in de weg aan de toepassing
van de bepalingen van een internationaal verdrag inzake werkloosheidsverze-
kering, die voor de verzekerde gunstiger zijn, wanneer hij zijn recht van vrij verkeer
heeft uitgeoefend vóór de inwerkingtreding van de verordening, hoewel
hij, wegens de referentieperiode die is vastgesteld door de inzake de bepa-

(39) H.v.J. 3 mei 2001, zaak C-347/98 (Commissie tegen Belgi¸), onuitg. en H.v.J. 23 november 2000,
zaak C-135/99 (Elsen), onuitg.
(40) H.v.J., 7 juni 1973, zaak nr. 82/72 (Walder), Jur. 1973, 599; H.v.J., 7 februari 1991, zaak 227/89
(Rönfeldt), Jur. 1991, 323; H.v.J. 9 november 1995, zaak 475/93 (Thevenon), Jur. 1995.
(41) H.v.J., 7 februari 1991, zaak 227/89 (Rönfeldt), Jur. 1991, 323; H.v.J. 9 november 1995, zaak
475/93 (Thevenon), Jur. 1995.
(42) H.v.J. 9 oktober 1997, zaak C-31/96 en 33/96 (Naranjo Arjona), Jur. 1997, 5501 en H.v.J. 17
december 1998, zaak C-153/97 (Grajera Rodriguez), Jur. 8645.
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ling van de rechten van de verzekerde toepasselijke nationale wetgeving, geen recht
op uitkeringen kan doen gelden dat volledig is gebaseerd op de periode vóór die
datum (43).

6. HET PROBLEEM VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

6.1. EXCLUSIEVE EN STERKE WERKING 
Ook Titel II van de EG-Verordening over toepasselijke wetgeving, heeft het onder-
werp uitgemaakt van een aantal arresten van het Hof van Justitie. Overeenkomstig
artikel 13 is iemand in principe aan de wetgeving van de plaats van tewerkstelling
onderworpen. Dit principe kent een exclusieve en sterke werking, wat impliceert
dat men enkel aan deze wetgeving is onderworpen. Een werknemer die over het-
zelfde inkomen sociale lasten verschuldigd is ingevolge de toepassing van verschil-
lende nationale wetgevingen, terwijl hij slechts krachtens één van die wetgevingen
als verzekerde kan gelden, staat daardoor bloot aan een dubbele premieheffing die
in strijd is met de bepalingen van artikel 13 van verordening nr. 1408/71 (44). In
Duitsland dienen ondernemers die uitgeverijen en persagentschappen exploiteren
een sociale bijdrage voor kunstenaars te betalen, en dit overeenkomstig de Duitse
wetgeving inzake sociale zekerheid van zelfstandige kunstenaars en journalisten
(KSVG). De heffingsgrondslag voor de sociale bijdrage bestaat uit de beloningen
voor werken of diensten die een bijdrageplichtige aan kunstenaars of journalisten
betaalt, zelfs al zijn deze niet zelf verplicht verzekerd op grond van deze wetgeving.
De Commissie betoogde dat de heffing van een sociale bijdrage voor kunstenaars
over de beloningen die worden betaald aan kunstenaars en journalisten die niet bij
de Duitse sociale zekerheid zijn aangesloten, in strijd is met titel II van Verordening
nr. 1408/71 (45). Het Hof van Justitie verwerpt deze klacht. In de eerste plaats treft
de sociale bijdrage niet de kunstenaars en journalisten zelf, maar wel de bedrijven
die hun werk op de markt brengen en daarenboven mogen de bedrijven de kosten
van die bijdrage niet afwentelen op de beloning die zij aan kunstenaars en journalis-
ten betalen. Volgens de Duitse wetgeving mag de sociale bijdrage voor kunstenaars
geen enkel gevolg hebben voor kunstenaars en journalisten die in Duitsland dien-
sten verrichten en ook als zelfstandige werkzaamheden uitoefenen in een andere
lidstaat, waar zij wonen en bij een socialezekerheidsregeling zijn aangesloten. Dien-
aangaande geldt dat als de diensten die die kunstenaars en journalisten in Duitsland
verrichten aanleiding geven tot premieheffing uit hoofde van de socialezekerheids-
regeling in de staat waar zij zijn aangesloten, die premie niet hoger mag zijn dan die
welke zij zouden hebben betaald als die diensten in laatstgenoemde staat waren ver-
richt. Bijgevolg worden deze werknemers of zelfstandigen niet benadeeld door het

(43) H.v.J. 9 november 2000, zaak C-75/99 (Thelen), onuitg.
(44) H.v.J. 5 mei 1977, zaak 102/76 (Perenboom), Jur. 1977, 815; H.v.J.29 juni 1994, zaak C-60/93
(Aldewereld), Jur. 1994, 2991 en H.v.J. 8 maart 2001, zaak C-68/99 (Commissie tegen Duitsland),
onuitg.
(45) In casu woonde en werkte betrokkene in België, maar publiceerde hij ook in Duitsland. Over-
eenkomstig artikel 14bis, lid 2 is betrokkene dus in België verzekerd.
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feit dat zij hun diensten verrichten in een andere lidstaat dan die waar zij zijn aange-
sloten. Aangezien het de bedrijven die het werk van kunstenaars en journalisten op
de markt brengen verboden is de kosten van de sociale bijdrage voor kunstenaars
op de beloningen van de betrokkenen af te wentelen, beoogt de betrokken regeling
bovendien, door de beloningen die zijn betaald aan kunstenaars en journalisten die
niet onder de bij het KSVG ingestelde regeling vallen, in de grondslag van de sociale
bijdrage voor kunstenaars en journalisten op te nemen, ervoor te zorgen dat alle
kunstenaars en journalisten die in Duitsland diensten verrichten gelijk worden
behandeld. Bij gelijke beloning verschillen de kosten voor de bedrijven immers niet
naargelang degene die deze beloning ontvangt, krachtens het KSVG of krachtens
een andere socialezekerheidsregeling is verzekerd. In deze context zou afschaffing
van deze bijdrage ten aanzien van kunstenaars en journalisten die niet bij de krach-
tens de KSVG vastgestelde regeling zijn aangesloten, niets veranderen aan de belo-
ning van laatstgenoemden en evenmin aan de hoogte van de sociale lasten die, in
voorkomend geval, op grond van de socialezekerheidsregeling waarbij die kunste-
naars en journalisten zijn aangesloten, op die beloning drukken. In overeenstem-
ming met de doelstellingen van verordening nr. 1408/71 garandeert deze regeling
dus zoveel mogelijk de gelijke behandeling van alle in Duitsland werkzame kunste-
naars en journalisten, door dat zij niets bevat dat de bedrijven ertoe zou aanzetten
zich eerder tot de ene dan tot de andere categorie van kunstenaars en journalisten
te wenden. De betrokken regeling verzekert dus zoveel mogelijk de gelijke behan-
deling van alle zelfstandige kunstenaars en journalisten die in Duitsland diensten ver-
richten, zonder de zelfstandige kunstenaars en journalisten die onder de socialeze-
kerheidsregeling van een andere lidstaat vallen en in Duitsland diensten verrichten,
te benadelen ten opzichte van de situatie waarin zij zouden verkeren indien zij ver-
gelijkbare diensten verrichten in de lidstaat waarin zij zijn verzekerd. Deze regeling
is derhalve verenigbaar met artikel 13 van verordening nr. 1408/71, volgens hetwelk
degenen op wie deze verordening van toepassing is in beginsel slechts aan de wet-
geving van een enkele lidstaat zijn onderworpen (46).

6.2. DETACHERING
In deze periode hebben echter in het bijzonder de bepalingen inzake detachering
het onderwerp uitgemaakt van een aantal belangrijke arresten. Zoals bekend vormt
de detachering de belangrijkste uitzondering op het algemeen principe van de
plaats van tewerkstelling als toepasselijke wetgeving. De Verordening nr. 1408/71
voorziet in een aantal uitzonderingen op het algemeen principe van de werkstaat als
bevoegde staat. “Op degene die op het grondgebied van een lidstaat werkzaamhe-
den in loondienst verricht voor een onderneming waaraan hij normaal verbonden is,
en door deze onderneming gedetacheerd wordt op het grondgebied van een andere
lidstaat teneinde aldaar voor haar rekening arbeid te verrichten, blijft de wetgeving

(46) H.v.J.. 8 maart 2001, zaak C-68/99 (Commissie tegen Duitsland), onuitg.
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van eerstbedoelde lidstaat van toepassing, mits de te verwachten duur van die
arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt en hij niet wordt uitgezonden ter ver-
vanging van een andere persoon wiens detachering beëindigd is (47).” 

Opdat er dus sprake kan zijn van detachering, dienen er een aantal voorwaarden
vervuld te worden. De volgende 6 voorwaarden kunnen uit dit artikel worden afge-
leid : de wetgeving van de eerste staat blijft van toepassing en de werknemer dient
dus verzekerd te zijn in de uitzendende staat; de onderneming dient gewoonlijk
werkzaamheden uit te oefenen op het grondgebied van de uitzendende staat, dit om
te vermijden dat de detacheringsbepaling van toepassing zou kunnen zijn op brie-
venbusfirma’s; de betrokken werknemer moet normaal verbonden zijn aan de
onderneming die hem detacheert, wat dus een band veronderstelt tussen de werk-
nemer en de onderneming waardoor hij wordt gedetacheerd; de te verwachten
duur van arbeid op grond van detachering mag niet meer dan 12 maanden bedra-
gen; de detachering mag niet gebeuren ter vervanging van een andere persoon en
de detachering mag maar naar een andere lidstaat gebeuren. 

Vereist wordt dus dat de onderneming in de staat van vestiging doorgaans activitei-
ten van betekenis verricht. Dit wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria,
zoals daar zijn onder meer de plaats waar de onderneming is gevestigd en waar zij
haar hoofdkantoor heeft, het aantal administratieve personeelsleden dat in de lid-
staat van vestiging respectievelijk de andere lidstaat werkzaam is, de plaats waar de
gedetacheerde werknemers worden aangeworven en de plaats waar het merendeel
van de contracten met de klanten wordt gesloten, het recht dat op de arbeidscon-
tracten van de onderneming met haar werknemers enerzijds en de contracten met
haar klanten anderzijds van toepassing is, alsmede de omzet die gedurende een vol-
doende representatieve periode in elk van de betrokken lidstaten is behaald (48).
Indien het gaat om een onderneming waarvan de activiteit juist bestaat uit het tijde-
lijk ter beschikking stellen van personeel aan andere ondernemingen, m.a.w. uit-
zendkantoren, impliceert deze voorwaarde dat deze onderneming gewoonlijk perso-
neel ter beschikking stelt aan gebruikers die gevestigd zijn op het grondgebied van
deze staat met het oog op hun tewerkstelling op dit grondgebied. In dit opzicht is
de detacheringsbepaling dan ook niet van toepassing op een in een lidstaat gevestig-
de bouwonderneming die haar werknemers detacheert op het grondgebied van een
andere lidstaat waar zij al haar werkzaamheden, behoudens zuiver interne beheers-
werkzaamheden, verricht (49).

Doch ook een zelfstandige kan zich detacheren. “Op degene die op het grondge-
bied van een lidstaat gewoonlijk werkzaamheden anders dan in loondienst uitoefent
en op het grondgebied van een andere lidstaat arbeid verricht, blijft de wetgeving
van eerstbedoelde lidstaat van toepassing, mits de te verwachten duur van die

(47) Artikel 14 lid 1 sub a EG-Verordening nr. 1408/71.
(48) H.v.J. 10 februari 2000, zaak C-202/97 (Fitzwilliam), Jur. 2000, 883.
(49) H.v.J. 9 november 2000, zaak C-404/98 (Plum), onuitg.
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arbeid niet meer dan twaalf maanden bedraagt. Indien de te verrichten arbeid door
onvoorziene omstandigheden de oorspronkelijk voorziene tijdsduur overschrijdt en
meer dan 12 maanden duurt, blijft de wetgeving van eerstbedoelde lidstaat van toe-
passing tot aan de beëindiging van die arbeid, mits de bevoegde autoriteit van deze
lidstaat naar het grondgebied waarvan de betrokkene zich heeft begeven om die
arbeid te verrichten, of het door deze autoriteit aangewezen lichaam, hiervoor toe-
stemming verleent; deze toestemming moet voor het einde van het oorspronkelijke
tijdvak van 12 maanden worden aangevraagd. Deze toestemming mag echter niet
voor een langer tijdvak dan 12 maanden worden verleend“ (50). 

Het Hof van Justitie heeft hierbij duidelijk gemaakt dat de term arbeid zoals gebruikt
in dit artikel slaat op elke arbeidsprestatie, in loondienst of anders dan in loondienst,
en het is dan ook mogelijk dat de werkzaamheden die de zelfstandige tijdelijk in het
andere land gaat verrichten in loondienst worden uitgeoefend (51). Het argument
van enkele Lid-Staten dat in dat geval zich misbruiken zullen voordoen daar eenieder
zich nu zou kunnen aansluiten bij de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen
van een lidstaat waar de premies gering zijn, en wel uitsluitend om zich naar een
andere lidstaat te begeven om daar gedurende een jaar een werkzaamheid in loon-
dienst te verrichten, zonder in laatstgenoemde staat de veel hogere premies te beta-
len, wordt verworpen. Een van de voorwaarden voor detachering is immers dat
betrokkene in zijn lidstaat van vestiging doorgaans activiteiten van betekenis ver-
richt en betrokkene moet zijn werkzaamheid, op het moment waarop hij zich op
deze bepaling wil beroepen, reeds gedurende een bepaalde tijd hebben uitgeoe-
fend. Bovendien moet hij gedurende de periode waarin hij arbeid op het grondge-
bied van een andere lidstaat verricht, in zijn staat van herkomst de nodige middelen
voor de uitoefening van zijn activiteit aanhouden, teneinde die activiteit bij zijn
terugkomst te kunnen voortzetten. Het behoud van een dergelijke infrastructuur in
de lidstaat van herkomst bestaat bijvoorbeeld in het gebruik van kantoren, de be-
taling van socialezekerheidspremies en belastingen, het behoud van een beroeps-
kaart en een BTW-nummer of ook nog de inschrijving bij de kamers van koophandel
en de beroepsorganisaties.

Doch nog een andere belangrijke en reeds lang omstreden vraag werd in deze perio-
de door het Hof van Justitie beantwoord. Met het oog op de implementatie van
EG-Verordeningen 1408/71 en 574/72 heeft de Administratieve Commissie een aan-
tal modelformulieren ontworpen, de zgn. „E-formulieren”. Reeds lang werd erover
gediscuteerd welke de juridische waarde van deze E-formulieren is en dit in het bij-
zonder m.b.t. de zgn. detacheringsverklaringen (E-101 formulier). Gaat het hier om
een constitutieve vereiste, in die zin dat wanneer men niet in het bezit is van een
detacheringsverklaring er geen sprake kan zijn van een detachering ? Het antwoord
lijkt hierop negatief te zijn. Indien er geen verklaring voorhanden is, dient het moge-
lijk te zijn op grond van de feitelijke omstandigheden toch te concluderen tot deta-

(50) Artikel 14 bis lid 1 EG-Verordening nr. 1408/71.
(51) H.v.J. 30 maart 2000, zaak C-178/97 (Banks), Jur. 2000, 2005.
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chering. Het omgekeerde kan zich echter ook voordoen. Er is wel degelijk sprake
van een detacheringsverklaring maar op basis van de feitelijke omstandigheden trekt
men deze verklaring in twijfel. Is dit E-101 formulier enkel een administratief middel
dat met alle middelen van bewijs en op eenvoudige wijze kan worden opzijgescho-
ven en worden weerlegd? Of schept het een juridisch vermoeden dat zonder tussen-
komst van de autoriteit die het heeft afgegeven, niet kan worden genegeerd? Het
Hof van Justitie heeft deze vraag positief beantwoord en heeft bepaald dat het om
een bindend formulier gaat (52). Het principe van de loyale samenwerking, zoals
verwoord in artikel 10 EG-verdrag, verplicht het orgaan dat het formulier aflevert
immers de feiten die voor de toepassing van de regels betreffende de vaststelling
van de geldende socialezekerheidswetgeving relevant zijn, juist te beoordelen en
derhalve de juistheid van de gegevens in de detacheringsverklaring te garanderen.
Een verklaring -E-Formulier- afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een lidstaat
schept dan ook een juridisch vermoeden en bindt de socialezekerheidsorganen van
andere lidstaten voor zover daarin wordt verklaard welke wetgeving van toepassing
is. Wanneer de organen van andere lidstaten twijfels uiten over de juistheid van de
feiten waarop de verklaring berust of over de juridische beoordeling van die feiten,
en dus over de overeenstemming van de gegevens van die verklaring met EG-Veror-
dening nr. 1408/71, dient het orgaan dat het formulier heeft afgeleverd de gegrond-
heid van die verklaring opnieuw te onderzoeken en deze zo nodig in te trekken.
Indien de betrokken organen van beide lidstaten het dan nog niet met elkaar eens
geraken, staat het hun vrij de zaak voor te leggen aan de Administratieve Commissie
of eventueel zelfs aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie maakt dus duidelijk
dat het principe van de rechtszekerheid vereist dat een E-101 formulier/verklaring
juridisch bindend is voor de bevoegde organen van de andere Lid-Staten tot op het
moment dat ze wordt ingetrokken of ongeldig verklaard. Hierbij is het orgaan dat
geconfronteerd wordt met een verklaring opgesteld door het orgaan van een andere
lidstaat, niet bevoegd eenzijdig deze verklaring te negeren.

Daarenboven stelt de Verordening geen termijn voor de afgifte van dit bewijs.
Alhoewel die E 101-verklaring bij voorkeur vóór het begin van de betrokken periode
dient te worden afgegeven, kan zij eveneens gedurende die periode en zelfs na
afloop ervan worden afgegeven. Onder deze omstandigheden verzet niets zich erte-
gen dat de E-101-verklaring eventueel terugwerkende kracht heeft (53).

In het kader van detachering willen we tevens nog herinneren aan een ander
belangrijk arrest van het Hof van Justitie.  Met name in de zaak Arblade kreeg het
Hof van Justitie de vraag te beantwoorden of de verplichtingen –zoals voorzien in
de Belgische wetgeving- betreffende het opstellen, het bijhouden en het bewaren
van de sociale en arbeidsdocumenten, het minimumloon in de bouwsector en de
regelingen inzake „weerverletzegels” en „getrouwheidszegels” alsook de middelen

(52) zie H.v.J. 10 februari 2000, zaak C-202/97 (Fitzwilliam), Jur. 2000, 883 en H.v.J. 30 maart 2000,
zaak C-178/97 (Banks), Jur. 2000, 2005.
(53) H.v.J. 30 maart 2000, zaak C-178/97 (Banks), Jur. 2000, 2005.
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van toezicht op de nakoming van deze verplichtingen, onbeperkt van toepassing
zijn op werkgevers die tijdelijk diensten komen verrichten in België. Het Hof is hier-
in niet onverwacht afwijzend (54). De artikelen 59 EG-Verdrag (thans, na wijziging,
artikel 49 EG) en 60 EG-Verdrag (thans artikel 50 EG) verzetten er zich niet tegen
dat een lidstaat een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die in de eerste
staat tijdelijk werken uitvoert de verplichting oplegt haar ter beschikking gestelde
werknemers het minimumloon te betalen dat in de in de eerste lidstaat toepasselijke
collectieve arbeidsovereenkomst is vastgesteld wanneer de betrokken bepalingen
voldoende nauwkeurig en toegankelijk zijn, zodat het voor een dergelijke werkge-
ver in de praktijk niet onmogelijk of overdreven moeilijk is om te weten welke ver-
plichtingen hij moet nakomen. 

De artikelen 59 en 60 van het Verdrag daarentegen verzetten zich ertegen dat een
lidstaat, zij het bij wetten van politie en veiligheid, een in een andere lidstaat geves-
tigde onderneming die in de eerste staat tijdelijk werken uitvoert de verplichting
oplegt voor elke ter beschikking gestelde werknemer de werkgeversbijdragen te
betalen voor regelingen als de Belgische regelingen inzake „weerverletzegels” en
„getrouwheidszegels” en elk van hen een individuele fiche af te geven, wanneer
deze onderneming in de lidstaat waar zij is gevestigd voor dezelfde werknemers en
dezelfde tijdvakken van activiteit reeds onderworpen is aan naar hun doel in wezen
vergelijkbare verplichtingen in verband met de bescherming van de belangen van
de werknemers. De artikelen 59 en 60 van het Verdrag verzetten zich er ook tegen
dat een lidstaat, zij het bij wetten van politie en veiligheid, een in een andere lid-
staat gevestigde onderneming die in de eerste staat tijdelijk werken uitvoert de ver-
plichting oplegt sociale en arbeidsdocumenten, zoals een arbeidsreglement, een
speciaal personeelsregister en voor elke ter beschikking gestelde werknemer een
individuele rekening in de door de regeling van de eerste staat voorgeschreven
vorm op te stellen, wanneer de sociale bescherming van de werknemers die deze
eisen kan rechtvaardigen reeds is verzekerd door de overlegging van de sociale en
arbeidsdocumenten die deze onderneming bijhoudt ingevolge de regeling van de
lidstaat waar zij is gevestigd. Dat is het geval wanneer de onderneming, wat het bij-
houden van sociale en arbeidsdocumenten betreft, in de lidstaat waar zij is geves-
tigd, voor dezelfde werknemers en dezelfde tijdvakken van activiteit reeds onder-
worpen is aan verplichtingen in verband met de bescherming van de belangen van
de werknemers die naar hun doel vergelijkbaar zijn met die welke door de regeling
van de lidstaat van ontvangst worden opgelegd. 

De artikelen 59 en 60 van het Verdrag verzetten er zich niet tegen dat een lidstaat
een in een andere lidstaat gevestigde onderneming die in de eerste staat tijdelijk
werken uitvoert de verplichting oplegt gedurende het tijdvak van activiteit op het
grondgebied van de eerste lidstaat op de bouwplaats of althans op een toegankelijke
en duidelijk geïdentificeerde plaats op het grondgebied van deze staat sociale en

(54) H.v.J. 23 november 1999, zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup), Jur. 1999, 8453.
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arbeidsdocumenten ter beschikking te houden, wanneer deze maatregel noodzake-
lijk is om hem in staat te stellen de naleving van zijn regeling ter verzekering van de
sociale bescherming van de werknemers doeltreffend te controleren. 

De artikelen 59 en 60 van het Verdrag verzetten zich ertegen dat een lidstaat, zij het
via wetten van politie en veiligheid, een in een andere lidstaat gevestigde onderne-
ming die tijdelijk werken in de eerste staat uitvoert de verplichting oplegt om gedu-
rende vijf jaar nadat zij in de eerste lidstaat geen werknemers meer in dienst heeft,
sociale documenten als het personeelsregister en de individuele rekening te bewa-
ren in de in deze lidstaat gelegen woonplaats van een natuurlijk persoon die deze
documenten als lasthebber of aangestelde bijhoudt. Deze regeling kan immers met
minder restrictieve maatregelen worden verzekerd.

6.3. POST-ACTIEVEN
Een van de moeilijke vragen waarmee men vaak wordt geconfronteerd, is de vraag
of de conflictregels zoals die voorkomen in de EG-Verordeningen wel van toepas-
sing zijn op werknemers die geen daadwerkelijke activiteit meer uitoefenen. Bestaat
er zoiets als een onbeperkte gebondenheid aan een socialezekerheidsstelsel ? Blijft
iemand met andere woorden onderworpen aan het stelsel van een bepaalde staat
totdat betrokkene in een andere lidstaat zou gaan werken ? Deze vraag is gedurende
lange tijd -mede omwille van de onduidelijkheid van de rechtspraak van het Hof van
Justitie- zeer omstreden geweest. Uiteindelijk werd echter een bepaling opgenomen
in EG-Verordening nr. 1408/71 : “onder voorbehoud van de art. 14 tot en met 17 is
op degene die ophoudt onderworpen te zijn aan de wettelijke regeling van een lid-
staat zonder dat hij op grond van een van de in de voorgaande punten genoemde
regels of van een van de in art. 14 tot en met 17 bedoelde uitzonderingen of bijzon-
dere regels aan de wettelijke regeling van een andere lidstaat wordt onderworpen,
de wettelijke regeling van toepassing van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij
woont overeenkomstig de bepalingen van deze wettelijke regeling alleen (55).”
Deze bepaling wil dus de situatie regelen van personen die woonachtig zijn in een
andere staat dan de staat waar ze hun laatste werkzaamheden hebben verricht. Voor
mensen die blijven wonen in het land waar ze laatstelijk hebben gewerkt is er geen
probleem en zij blijven dan ook verder verzekerd in het land waar ze het laatst heb-
ben gewerkt. Op post-actieven is dus nu de wetgeving van het woonland van toe-
passing. 

Grote vraag is natuurlijk wel uit te vinden wie onder deze categorie valt ? Het is vrij
duidelijk dat het hier niet gaat om mensen die tijdelijk hun werkzaamheden dienen
te onderbreken, zoals bv. in geval van ziekte. Anders is het echter met personen die
hun dienstbetrekking hebben beëindigd, wat hiervoor ook de reden is (pensioen,
arbeidsongeschiktheid). Van hen kan eerder worden gezegd dat ze hun beroeps-
werkzaamheden hebben stopgezet.

(55) Artikel 13, lid 2, sub f).
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Het feit echter dat iemand definitief ophoudt te werken impliceert niet dat betrok-
kene daarom nu onmiddellijk verzekerd is onder het woonland. Voorwaarde hiertoe
is dat betrokkene niet onderworpen is aan de wettelijke regeling van een andere
lidstaat en dat de wettelijke regeling waaraan hij eerder onderworpen was ophoudt
op hem van toepassing te zijn (56). Het volstaat immers niet alleen te kijken naar de
omstandigheden of iemand zijn werkzaamheden voorgoed heeft gestaakt om uit te
maken of iemand ook ophoudt onderworpen te zijn aan de wetgeving van zijn laat-
ste werkland. De vraag is immers in welke mate betrokkene nog verzekerd blijft.
Ophouden onderworpen te zijn wil dus niet zeggen elke werkzaamheid hebben
stopgezet, maar wel niet meer (verplicht) verzekerd zijn ingevolge de wetgeving
van het laatste werkland. 

7. ZIEKTE- EN MOEDERSCHAPSREGELING 

Volgens de Verordening wordt er een verband gelegd tussen de bevoegdheid om
pensioenen of renten te verlenen en de verplichting om op te komen voor de kos-
ten van de verstrekkingen. Zo bepaalt artikel 33 van de Verordening dat het orgaan
van een lidstaat dat een pensioen of een rente is verschuldigd, en dat een wettelijke
regeling toepast waarin is bepaald dat voor rekening van een pensioen- of rentetrek-
ker bijdragen of premies worden ingehouden om de kosten van de prestaties bij
ziekte of moederschap te dekken, gemachtigd is deze bedragen- berekend overeen-
komstig de betrokken wettelijke regeling- in te houden op het pensioen of de rente
welke dit orgaan verschuldigd is, voor zover de prestaties krachtens de artikelen 27,
28, 28 bis, 29, 31 en 32 voor rekening van een orgaan van bedoelde lidstaat komen.
Van een pensioen- of rentetrekker kunnen dan ook op grond van het feit dat hij op
het grondgebied van een lidstaat woont, geen premies voor de verplichte verzeke-
ring worden verlangd ter dekking van de kosten van prestaties die ten laste komen
van een orgaan van een andere lidstaat. Met deze verwijzing naar verschuldigde pen-
sioenen of renten wordt wel een daadwerkelijk aan de betrokkene uitbetaald pen-
sioen of rente bedoeld. Het gaat dus niet om het orgaan van een lidstaat die slechts
een eventuele bevoegdheid ter zake heeft. De Verordening staat er dan ook aan in
de weg dat de lidstaat op het grondgebied waarvan de pensioen- of rentetrekker
woont, van hem de krachtens zijn wetgeving vastgestelde premies of soortgelijke
inhoudingen voor de dekking van de kosten van prestaties bij ouderdom, arbeidson-
geschiktheid en werkloosheid invordert wanneer de betrokkene soortgelijke presta-
ties ontvangt van het orgaan van de ter zake van pensioenen bevoegde lidstaat (57).

(56) H.v.J. 3 mei 2001, zaak C-347/98 (Commissie tegen Belgie), onuitg. en H.v.J. 23 november 2000,
zaak C-135/99 (Elsen), onuitg.
(57) H.v.J. 10 mei 2001, zaak C-389/99 (Rundgren), onuitg.
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8. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

In principe heeft een werknemer die zijn woonplaats heeft in het land waar hij zijn
werkzaamheden heeft verricht, recht op werkloosheidsuitkeringen ingevolge de
wetgeving van dat land. Voor werklozen echter die tijdens het verrichten van hun
laatste werkzaamheden in een andere dan de bevoegde lidstaat woonden, geldt arti-
kel 71 EG-Verordening. Volgens dit artikel kan het in bepaalde omstandigheden
voorkomen dat het niet de bevoegde staat is die de werkloosheidsuitkeringen zal
toekennen, maar wel de woonstaat omdat men ervan uitgaat dat betrokkene in die
staat gemakkelijker werk zal kunnen vinden. Met name heeft een volledig werkloze
grensarbeider recht op werkloosheidsuitkeringen volgens de wettelijke regeling van
zijn woonland, alsof die wettelijke regeling tijdens zijn laatste werkzaamheden op
hem van toepassing was geweest. Bij gedeeltelijke werkloosheid of werkloosheid
ten gevolge van onvoorziene omstandigdheden, heeft een grensarbeider recht op
uitkering van het bevoegde orgaan volgens de wettelijke regeling van de bevoegde
staat, alsof hij daar woonde. Al naargelang de situatie worden de werkloosheidsuit-
keringen dus door het werkland of door het woonland betaald. Het spreekt dan ook
vanzelf dat het belangrijk is te weten in welke omstandigheden er sprake is van vol-
ledige en in welke omstandigheden van gedeeltelijke werkloosheid. Impliceert vol-
ledige werkloosheid bv. dat de dienstbetrekking met de werkgever volledig is ver-
broken ? Het Hof van Justitie heeft in de zaak de Laat duidelijk gesteld dat op grond
van eenvormige communautaire criteria moet worden beoordeeld of een grensar-
beider in loondienst gedeeltelijk dan wel volledig werkloos is in de zin van artikel
71, lid 1, sub a, van de Verordening (58). Aan die beoordeling mogen geen natio-
naalrechtelijke criteria ten grondslag worden gelegd. De doelstelling van artikel 71
van de verordening, bescherming van de werknemer door aan betrokkene werk-
loosheidsuitkeringen te verlenen in dat land waar de voorwaarden voor het zoeken
van nieuw werk het gunstigst zijn, zou niet worden bereikt indien een werknemer
die in een andere lidstaat dan waar hij woont bij dezelfde onderneming blijft wer-
ken, zij het in deeltijd, en beschikbaar is om voltijdwerkzaamheden te aanvaarden,
zich voor hulp bij het zoeken naar aanvullend werk tot een orgaan van zijn woon-
plaats zou moeten wenden. Dat het voltijddienstverband door middel van een nieu-
we overeenkomst in een deeltijddienstverband is omgezet, is in dit opzicht niet van
belang. In het bijzonder zou het orgaan van de woonplaats veel minder goed dan
het orgaan van de bevoegde lidstaat de werknemer behulpzaam kunnen zijn bij het
zoeken naar aanvullend werk dat kan worden verricht onder voorwaarden die ver-
enigbaar zijn met de werkzaamheden die hij reeds in deeltijd verricht, dat wil zeg-
gen allerwaarschijnlijkst een aanvullende werkkring op het grondgebied van de
bevoegde lidstaat. Pas wanneer de werknemer geen enkele band met de bevoegde
lidstaat meer heeft en volledig werkloos is, dient hij zich voor hulp bij het zoeken
naar werk te wenden tot het orgaan van zijn woonplaats.

(58) H.v.J.15 maart 2001, zaak C-444/98, (de Laat), onuitg.
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Ook de periode gedurende welke de betrokkene bijdragen moet hebben betaald om
in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering zoals die waarin de
Spaanse wet voorziet voor werklozen ouder dan 52 jaar, wordt door de wettelijke
regeling van die Lidstaat bepaald, voor zover deze periode ook wordt geacht te zijn
vervuld door bijdragen die volledig of ten dele aan de socialezekerheidsstelsels van
een of meer andere lidstaten zijn betaald (59).

9. PENSIOENEN EN ANTI-CUMULATIEBEPALINGEN

De berekening van pensioenen is een ingewikkelde materie geregeld door artikel 46
van EG-Verordening nr. 1408/71. Hierbij wordt ook geregeld of het lidstaten toege-
laten is de eigen nationale anticumulatiebepalingen toe te passen of niet. De Belgi-
sche regeling echter volgens welke een werknemer die tussen 1 januari 1938 en 31
december 1944 in die hoedanigheid arbeid heeft verricht, geacht wordt deze arbeid
als werknemer onder dezelfde voorwaarden van duur te hebben voortgezet gedu-
rende de gehele periode tussen de datum waarop zijn tewerkstelling een einde nam
en 31 december 1945, en volgens welke bepaling dit vermoeden niet geldt voor de
tijdvakken van arbeid waarvoor de belanghebbende een pensioen ontvangt krach-
tens een regeling van een andere staat, is geen bepaling inzake vermindering, schor-
sing of intrekking in de zin van verordening nr. 1408/71. Deze bepaling houdt een
vermoeden in dat verband houdt met een bepaalde periode (de Tweede Wereldoor-
log), welk vermoeden door de overlegging van bewijzen kan worden weerlegd.
Bedoeld vermoeden is een vermoeden van bijdrage aan de betrokken Belgische
regeling, en niet een vermoeden van tewerkstelling in Belgie. Het vermoeden kan
dus niet worden weerlegd door het enkele feit dat hij onweersproken gedurende
een zekere tijd in Duitsland had gewerkt. Zodra hem echter voor de tijdvakken van
tewerkstelling in Duitsland een pensioen was toegekend, golden voor hem niet lan-
ger de overwegingen die de Belgische wetgever ertoe hebben gebracht te zijnen
gunste het vermoeden betreffende de oorlogsjaren in te voeren (60).

Een andere nationale anti-cumulatiebepaling die al heel wat stof heeft doen opwaai-
en is de Belgische anticumulatiebepaling overeenkomstig dewelke het gezinsbedrag
aan rustpensioen wordt omgezet in een lager alleenstaandenpensioen wanneer de
echtgenote over een eigen pensioen beschikt. Aan deze problematiek werd in deze
periode een vervolg gebreid. Aan het Hof werd reeds in het verleden de vraag
gesteld of deze regeling ook toepasselijk is wanneer de echtgenote geen Belgisch
rustpensioen geniet maar een rustpensioen geniet uit hoofde van de wetgeving van
een andere lidstaat van de Europese Unie, en of deze regeling in strijd was met het
Europees Gemeenschapsrecht ? Het Hof had hierbij opgemerkt dat het vrij verkeer
van werknemers zich niet tegen de toepassing van de Belgische regeling verzet daar

(59) H.v.J. 25 februari 1999, zaak C-320/95 (Ferreiro Alvite), Jur., 1999, 951.
(60) H.v.J. 18 november 1999, zaak C-161/98 (Platbrood), Jur. 1999,  8195 en H.v.J. 18 november
1999, zaak C-442/97 (Van Coile), Jur. 1999, 8093.
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artikel 51 (nu 42) niet raakt aan de materiële en formele verschillen tussen de socia-
lezekerheidsregelingen van de lidstaten (61). Maar merkt het Hof op, toch zou het
doel van de artikelen 48 tot en met 51 EG-Verdrag (huidige artikelen 39 en 42) niet
worden bereikt indien migrerende werknemers, ten gevolge van de uitoefening van
hun recht van vrij verkeer, voordelen op het gebied van de sociale zekerheid zou-
den verliezen die hun door de wettelijke regeling van een lidstaat zijn gewaarborgd.
Dit zou immers een belemmering voor dit vrije verkeer kunnen opleveren. Nu
merkt het Hof juist op dat de toepassing van de Belgische bepaling verschillende
gevolgen teweegbrengt al naargelang de werknemer pensioenaanspraken heeft
onder een wetgeving of onder twee wetgevingen en die voortvloeien uit het feit dat
een migrerend werknemer onder twee verschillende wettelijke regelingen valt. Zo
kent de ene wetgeving immers een hoger pensioen toe aan de werknemer waarvan
de echtgenoot geen eigen pensioen geniet, waarbij een dergelijk pensioen het totale
gezinsinkomen kan doen stijgen en waarbij van dit pensioen steeds afstand kan wor-
den gedaan, terwijl onder de andere wetgeving in dezelfde situatie elk van beide
echtgenoten bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen van
gelijke hoogte ontvangt waarvan geen afstand kan worden gedaan en waardoor het
totale gezinsinkomen niet stijgt. Deze gevolgen die voortvloeien uit de toepassing
van de Belgische regeling zijn echter moeilijk verenigbaar met het doel van de arti-
kelen 48 en 51 van het EG-Verdrag (huidige artikelen 39 en 42). 

Het bijzondere aan deze zaak is dus dat het Hof hier met de fundamentele moeilijk-
heid werd geconfronteerd dat deze ongelukkige vermindering voortvloeide uit de
gezamenlijke toepassing van twee wetgevingen die elk op zich wel in overeenstem-
ming waren met het Gemeenschapsrecht, maar die gecombineerd tot een negatief
resultaat leidde. Om uit dit dilemma te geraken, greep het Hof naar een oplossing
waarbij het probleem naar de Belgische rechter werd doorgeschoven. Het Hof doet
hiervoor een beroep op artikel 5 van het EG-Verdrag (huidige artikel 10). Het in arti-
kel 5 EG-Verdrag (huidige artikel 10) neergelegde beginsel van loyale samenwerking
van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verlangt -zo argumenteert het Hof-
dat zij alle hun ter beschikking staande middelen aanwenden ter verwezenlijking
van het doel van artikel 48 EG-Verdrag (huidige artikel 39). Deze verplichting houdt
in, dat deze autoriteiten nagaan of hun wettelijke regeling op de migrerende werk-
nemer kan worden toegepast naar de letter, en op dezelfde wijze als op de werkne-
mer die steeds in hetzelfde land is gebleven, zonder dat deze toepassing voor de
migrerend werknemer het verlies van een socialezekerheidsvoordeel meebrengt en
dus tot gevolg heeft dat hij ervan wordt weerhouden van zijn recht van vrij verkeer
uit te oefenen. Het staat immers aan de nationale rechter om de nationale bepalin-
gen die hij moet toepassen zoveel mogelijk in overeenstemming met het Gemeen-
schapsrecht uit te leggen. De Belgische rechter werd dus de taak opgelegd deze Bel-
gische bepaling zoveel mogelijk in het licht van het Gemeenschapsrecht uit te leggen
en dit bleek heel wat moeilijker dan verwacht. Het Arbeidshof te Antwerpen was

(61) H.v.J. 5 oktober 1994, zaak 165/91 (van Munster), Jur. 1994, 4661.
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immers van mening dat aangezien toepassing van de Belgische regel de gevolgen
teweegbrengt die door het Hof van Justitie in zijn overwegingen bij het arrest van
Munster worden beoordeeld als een belemmering voor het vrije verkeer van werk-
nemers, en dus in strijd met artikel 48 van het EG-Verdrag (huidige artikel 39), en,
daar er geen andere interpretatie mogelijk is die dit effect niet meebrengt, deze
regel buiten toepassing moet worden gelaten (62). Het Hof van Cassatie vernietigde
deze creativiteit van het Arbeidshof echter door erop te wijzen “dat het aan de
nationale rechter niet staat om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen buiten
toepassing te laten om de nadelige gevolgen van het gebrek aan coördinatie tussen
stelsels van sociale zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet
oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van de nationale normen die hij hanteert, de
norm uitleggen op een wijze die zoveel mogelijk het vrije verkeer van werknemers
bevordert. (63)’’ Het Hof van Cassatie blokkeerde dus de toepassing van het Euro-
pees Gemeenschapsrecht. Daar er verwarring ontstond over de juiste draagwijdte
van het arrest Van Munster, werd er hierover een nieuwe prejudiciële vraag gesteld
aan het Hof van Justitie in de zaak Engelbrecht waarbij men de vraag stelde of de
verplichting tot verdragsconforme interpretatie impliceert dat de rechter een natio-
nale regeling zelfs contra legem moet uitleggen en toepassen. Volgens het Hof geldt
de krachtens artikel 5 (nu 10) van het Verdrag op de lidstaten rustende verplichting
om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen welke geschikt zijn om de
nakoming van de uit het gemeenschapsrecht voortvloeiende verplichtingen te ver-
zekeren, voor alle overheidsinstanties in de lidstaten en dus, binnen het kader van
hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties. Het staat dus aan de nationa-
le rechter om de nationale bepalingen die hij moet toepassen, zoveel mogelijk in
overeenstemming met de eisen van het gemeenschapsrecht uit te leggen. Indien
een dergelijke toepassing in overeenstemming met het gemeenschapsrecht onmoge-
lijk is, is de nationale rechter verplicht het gemeenschapsrecht integraal toe te pas-
sen en de door dit recht aan particulieren toegekende rechten te beschermen, daar-
bij zo nodig alle bepalingen buiten toepassing latend indien de toepassing daarvan
in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht strijdig resultaat zou lei-
den (64).

10. DIVERSE BEPALINGEN EN OVERGANGSBEPALINGEN

In de betrokken periode werden ook een aantal vragen gesteld over de overgangs-
maatregelen en subrogatierechten zoals voorzien in de EG-Verordeningen. Zo is arti-
kel 95 bis van verordening nr. 1408/71- dat een overgangsmaatregel bevat met
betrekking tot de berekening van de pensioenen naar aanleiding van de wijziging
hiervan in 1992- , zoals gewijzigd, niet slechts van toepassing op situaties waarin 

(62) Arbh. Antwerpen 10 januari 1996 (RVP tegen Swolfs), A.R. nr. 297/95, onuitgeg en Arbh. Ant-
werpen 17 januari 1996 (RVP tegen Bannink), onuitg.
(63) Zie ook Jorens, Y., “Ook het Hof van Cassatie moet het Europees Gemeenschapsrecht naleven”,
noot onder Cass. 13 januari 1997 (RVP/Swolfs) en Cass. 10 februari 1997 (RVP/Bannink), Soc.Kron.,
1998, 283-284.
(64) H.v.J. 26 september 2000, zaak C-262/97 (Engelbrecht), onuitg.
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vóór 1 juni 1992 een definitieve beschikking tot toekenning was gegeven, maar ook
geldt voor gevallen waarin vóór die datum een beroep is ingesteld bij een nationale
rechterlijke instantie en dit zelfs wanneer het beroep op 1 juni 1992 nog niet defini-
tief was beslecht. Als dit niet het geval zou zijn, zou aan de belanghebbenden
immers het recht worden ontnomen om de toepassing van de nationale anti-cumula-
tiebepalingen te betwisten, hetgeen in strijd zou zijn met het doel van verordening
nr. 1248/92 (65).

Artikel 93, lid 1, sub a, van verordening nr. 1408/71 moet aldus worden uitgelegd,
dat de subrogatie van een onder het recht van een lidstaat vallend orgaan van socia-
le zekerheid in de zin van deze verordening in de rechten die het slachtoffer of zijn
rechthebbenden hebben ten opzichte van de veroorzaker van op het grondgebied
van een andere lidstaat ingetreden schade die heeft geleid tot toekenning van pres-
taties van sociale zekerheid door dat orgaan, alsmede de omvang van de rechten
waarin dat orgaan is gesubrogeerd, worden bepaald volgens het recht van de lid-
staat waaronder dat orgaan valt, mits in het kader van de door dat recht voorziene
subrogatie niet meer rechten geldend worden gemaakt dan het slachtoffer of zijn
rechthebbenden ten opzichte van de veroorzaker van de schade hebben krachtens
het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de schade is ingetreden (66).

11. INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN AFGESLOTEN DOOR DE EG MET DERDE
STATEN

Tot het EG- recht behoren ook de door de Europese Gemeenschap en de lidstaten
afgesloten internationale overeenkomsten met derde landen. Zo werden door de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten Samenwerkingsovereenkomsten gesloten
met Algerije, Joegoslavië, Marokko en Tunesië respectievelijk. Met Turkije werd er
een Associatieovereenkomst afgesloten. Met de verschillende Centraal- en Oost-
Europese landen werden er daarenboven zgn. “Europa-Overeenkomsten” afgesloten
waarbij een associatie wordt gesloten tussen de Europese Gemeenschap en Honga-
rije, Polen, Roemenië, Bulgarije, Slovakije, Tsjechië, Letland, Litouwen en Estland
respectievelijk. Al deze verdragen bevatten een aantal coördinatiebepalingen inzake
sociale zekerheid. Zo bevatten de Samenwerkingsovereenkomsten met de
Maghreb-landen als de Associatieovereenkomst met Turkije naast een beginsel van
gelijke behandeling, volgens dewelke elke discriminatie op grond van nationaliteit
ten opzichte van de verschillende socialezekerheidswetgevingen verboden is, de
volgende coördinatiebepalingen : de samentelling van tijdvakken vervuld in de lid-
staten van de Europese Gemeenschap (samentelling van tijdvakken vervuld in de
Europese Gemeenschap en in de derde landen is niet mogelijk), de export van de
pensioenuitkeringen naar het derde land en het recht op gezinsbijslagen voor de
gezinsleden die wonen op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europe-

(65) H.v.J. 22 februari 2001, zaken C-52/99 en C-53/99 (Camarotto en Vignone), onuitg.
(66) H.v.J 21 september 1999, zaak C-397/96 (Kordel), Jur. 1999, 5959.
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se Unie. Aan het non-discriminatieprincipe zoals verwoord in de Samenwerkings-
overeenkomsten met Marokko en Algerije heeft het Hof reeds eerder rechtstreekse
werking toegekend (67). Deze Samenwerkingsovereenkomst beoogt de sociale posi-
tie van Marokkaanse werknemers en van de gezinsleden die in de lidstaat van ont-
vangst bij hen wonen, te versterken (68). Dit non-discriminatieprincipe geldt echter
maar binnen de grenzen van de voorwaarden zoals bepaald in de andere leden van
dit artikel en derhalve volstaat de vaststelling - zonder dat behoeft te worden onder-
zocht welke juridische kwalificatie in het licht van de Samenwerkingsovereenkomst
precies moet worden toegekend aan uitkeringen als die krachtens de Wet Studie-
financiering- dat gezien zowel de formulering van artikel 41, leden 1 en 3 van deze
overeenkomst als de geest van deze bepaling een Marokkaanse werknemer noch zijn
kinderen zich met betrekking tot uitkeringen als in het hoofdgeding aan de orde zijn,
kunnen beroepen op het in deze bepaling neergelegde discriminatieverbod wanneer
de kinderen van deze werknemer niet binnen de Gemeenschap wonen (69). 

Het probleem is dat al deze Overeenkomsten echter voorzien dat deze bepalingen
verder dienen te worden uitgewerkt door een besluit van de Samenwerkingsraad of
de Associatieraad. Op dit ogenblik is enkel het coördinatieregime zoals voorzien in
het Aanvullend Protocol van de Associatieovereenkomst met Turkije verder uitge-
werkt in een besluit van de Associatieraad, het zgn. besluit nr. 3/80 (70). Na het
arrest Taflan-Met kon er twijfel over bestaan of dit besluit überhaupt wel recht-
streekse werking heeft. In dit arrest bepaalde het Hof immers dat al zijn sommige
bepalingen van besluit nr. 3/80 duidelijk en nauwkeurig, het niet kan worden toe-
gepast zolang de Raad geen nadere uitvoeringsmaatregelen heeft getroffen. Zolang
de Raad niet de noodzakelijke nadere maatregelen ter uitvoering van Besluit nr. 3/80
heeft vastgesteld, hebben de artikelen 12 en 13 van dit besluit dan ook geen recht-
streekse werking (71). In de zaak Sürül echter kwam het Hof hier zeer gedeeltelijk
op terug door te bepalen dat het non-discriminatieprincipe van Besluit nr. 3/80 van
de Associatieraad met Turkije rechtstreekse werking heeft (72). Artikel 3, lid 1 van
besluit nr. 3/80 stelt immers binnen de werkingssfeer van dit besluit een nauwkeu-
rig bepaald en onvoorwaardelijk beginsel dat voldoende werkbaar is om door de
nationale rechter te kunnen worden toegepast en derhalve de rechtspositie van par-
ticulieren kan bepalen. De toepassing van dit beginsel wordt echter in de tijd
beperkt. Daar immers door het arrest Taflan-Met redelijkerwijs onzekerheid kon ont-
staan ten aanzien van de mogelijkheid voor particulieren om zich voor de nationale 

(67) H. v. J. 31 januari 1991, zaak 18/90 (Kziber), Jur. 1991, 199; H.v.J. 20 april 1994, zaak 58/93
(Yousfi), Jur. 1994, 1353 en H.v.J. 5 april 1995, zaak 103/94 (Krid), Jur. 1995, 719.
(68) H.v.J. 11 november 1999, zaak C-179/88, (Mesbah), Jur. 1999, 7955; H.v.J. 20 maart 2001, zaak
C-33/99 (Hassan Fahmi), onuitg.
(69) H.v.J. 20 maart 2001, zaak C-33/99 (Hassan Fahmi), onuitg.
(70) Besluit nr. 3/80 van de Associatieraad van 19 september 1980 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen van de lidstaten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers
en hun gezinsleden, PB.C. van 25 april 1983, nr. 110/60.
(71) H.v.J. 10 september 1996, zaak 277/94 (Taflan-Met), ), Jur. 1996, 4085.
(72) H.v.J. 4 mei 1999, zaak 262/96 (Sürul), Jur. 1999, 2685.
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rechter op artikel 3, lid 1 van genoemd besluit te beroepen, staan dwingende over-
wegingen van rechtszekerheid eraan in de weg dat rechtsbetrekkingen die definitief
zijn afgewikkeld vóór de uitspraak van het onderhavige arrest, opnieuw aan de orde
worden gesteld nu dit de financiering van de socialezekerheidsstelsels van de lidsta-
ten met terugwerkende kracht ernstig zou verstoren.

__________
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DE KWALITEIT VAN ONZE
PENSIOENSTELSELS : EEN EUROPEES
ENGAGEMENT *

DOOR FRANK VANDENBROUCKE
Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

1. DE UITDAGINGEN

1.1. DEMOGRAFISCHE REALITEIT
Onze demografische toekomst ligt al voor een deel vast. Niet alleen het sterftecijfer
is op een ongekende manier gedaald, maar ook het geboortecijfer is afgenomen. De
vergrijzing van de bevolking heeft een enorme invloed op het uitzicht van onze
samenleving, een invloed die nog scherper tot uiting zal komen in de eerste helft
van de 21ste eeuw.

Tezelfdertijd zetten een aantal maatschappelijke evoluties zich voort. We observe-
ren, om slechts één voorbeeld te geven, dat vrouwen talrijker aanwezig zijn op de
arbeidsmarkt. Het huwelijk is plots niet meer de onvermijdelijke instelling voor
vrouwen, die economisch zelfstandiger geworden zijn, en alternatieve samenle-
vingsvormen en leefstijlen komen tot ontwikkeling.

De gevolgen van het dalende sterftecijfer zijn even radicaal. De dood is niet meer
alomtegenwoordig, men kan persoonlijke projecten op lange termijn ontwikkelen,
zijn loopbaan plannen, hypotheekovereenkomsten en contracten voor pensioenspa-
ren sluiten, … De aspiraties en verwachtingen veranderen fundamenteel.

1.2. DE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEIDSGRAAD 
Het zijn echter de verhoudingen tussen de leeftijdsklassen die het meest verande-
ren. Vandaag zijn er voor 100 mensen tussen de leeftijd van 20 en 64 jaar 28 mensen
ouder dan 65 jaar in de Europese Unie. Dit cijfer, de afhankelijkheidscoëfficiënt van
de ouderen, zal tegen 2050 verdubbelen en het aandeel van de 80-plussers zal zeer
sterk toenemen.
Deze ontwikkeling is spectaculair, maar heeft ze ook een verdubbeling van de pen-
sioenuitgaven tot gevolg ? De sociale uitdaging is subtieler en tevens complexer,
zoals ik bondig zou willen aantonen aan de hand van enkele feiten en cijfers.

* Toespraak op de Europese Conferentie georganiseerd door het Raadgevend Comité voor de Pen-
sioensector, Brussel, 8 November 2001
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In de Europese Unie hadden, tegenover 100 werkende personen, 86 personen
ouder dan 20 jaar geen werk in 2000. Meer dan de helft van deze personen waren
jonger dan 65 jaar en de meeste onder hen ontvingen sociale uitkeringen.

Deze vaststelling wijst op een belangrijke opportuniteit : de vergrijzing van de
bevolking zou kunnen worden opgevangen door een toename van de economische
activiteit van vrouwen en mannen tussen 20 en 64 jaar. Dit is zeker waar in België. 

Deze vaststelling leidt echter ook tot vragen in verband met de arbeidskrachten
waarop de toekomstige economie moet steunen. De vergrijzing van de bevolking zal
immers onvermijdelijk leiden tot een interne vergrijzing van de arbeidskrachten.
Wegens het kleiner aantal jongeren die op de arbeidsmarkt terechtkomen, ligt de
gemiddelde leeftijd van werkende personen thans in de buurt van de 40 jaar. Ander-
zijds kampen mensen tussen 45 en 50 jaar met loopbaanmoeilijkheden en worden
ze beschouwd als zijnde te oud en te duur om te worden bevorderd of opgeleid.
Personen boven de 55 jaar zijn dikwijls “overtollige” werknemers voor wie het ver-
vroegd pensioen of uittreding de uitweg is. 

De economische afhankelijkheidsgraad vormt duidelijk een aanzienlijke en moeilijke
uitdaging. Een aanhoudende trend waarbij het actief leven steeds korter wordt is
niet geruststellend, gegeven de vergrijzing van de bevolking en de vraag naar fat-
soenlijke pensioenen, geneeskundige verzorging en zorg die daarmee gepaard gaat.
We moeten er dus naar streven om zoveel mogelijk actieven aan het werk te hou-
den tot de normale pensioenleeftijd. 

Wel mogen we geen denigrerende houding hebben ten opzichte van de vraag naar
vervroegd pensioen; voor ons - beleidsverantwoordelijken en academici - is werken
doorgaans geen last. Maar dat is het voor vele mensen wèl. Zullen de ondernemin-
gen en de administraties hun productieproces op een humane manier kunnen aan-
passen aan oudere arbeidskrachten? Deze vraag is van cruciaal belang voor de socia-
le samenhang waarop de vergrijzende samenleving moet kunnen steunen. 

Hiermee hangt nog een andere uitdaging samen. Beleidsmakers kunnen niet blijven
aandringen op een verhoging van de activiteitsgraden voor vrouwen en oudere
werknemers zonder rekening te houden met de gevolgen hiervan, in het bijzonder
voor de organisatie van zorg voor ouderen en kinderen, die daardoor in toenemen-
de mate geprofessionaliseerd moeten worden. Ik ben van oordeel dat wij in onze
analyses veel te weinig rekening houden met de noodzakelijke overgang van infor-
mele zorg naar formele zorg, waarvoor natuurlijk de marktprijs dient betaald te wor-
den. Dus niet alleen pensioenen duurder worden, maar ook zorg. Ik heb om die
reden opgeroepen tot een breed maatschappelijk debat over ouderenzorg (1).

(1) Zie persbericht van minister Frank Vandenbroucke van 6 november 2001 “Vandenbroucke legt
basis voor verregaande hervorming ouderenzorg” (http://www.vandenbroucke.fgov.be/nieuws.htm).
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Dit zijn belangrijke thema’s die ook aan bod zullen moeten komen op de Ronde
Tafel over Sociale Zekerheid, die eerstdaags in het land van start gaat. Het zijn ook
belangrijke thema’s voor het Europese debat.

1.3. DE BUDGETTAIRE UITDAGING
De meeste ramingen voor de Europese lidstaten wijzen op een toekomstige verho-
ging van de pensioenuitgaven met 3 à 5% van het BBP, vertrekkende van de uitga-
ven die vandaag rond 10 à 11 % bedragen. Deze toename is veel geringer dan de zui-
ver demografische vooruitzichten laten uitschijnen.

Om verschillende redenen stijgt het bedrag van de pensioenuitgaven ten opzichte
van het BBP niet op dezelfde manier als de afhankelijkheidscoëfficiënt van de oude-
ren. De verhouding tussen het gemiddeld pensioen en het gemiddeld loon neemt in
de meeste landen op lange termijn af omwille van een hele reeks factoren : recente
hervormingen; de vergrijzing van de gepensioneerde bevolking (in de mate dat de
pensioenen niet aan de loonevolutie gekoppeld zijn); maximumplafonds; de ver-
vrouwelijking van de arbeidsmarkt en de vermindering van het aantal personen die
financieel afhankelijk zijn van hun echtgeno(ot(e). (in de mate dat bijkomend pen-
sioen wordt toegekend aan gepensioneerden die anderen ten laste hebben, zoals in
België het geval is met het gezinspensioen). Dat de gemiddelde vervangingsratio –
de verhouding tussen het gemiddelde pensioen en het gemiddelde loon – daalt
omwille van de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, is geen teken van sociale ach-
teruitgang : dezelfde evolutie houdt immers ook in dat meer en meer koppels twee
pensioenen hebben om van te leven, i.p.v. één pensioen. Een daling van de gemid-
delde vervangingsratio omwille van een volledige loskoppeling van de loonevolutie
kan op termijn wèl een sociaal probleem stellen. 

2. EEN BESLISSENDE UITDAGING VOOR DE KWALITEIT VAN ONS SOCIAAL MODEL

2.1. EEN BREDE BENADERING IS NODIG
De Belgische regering heeft, samen met anderen, het pensioenvraagstuk op de Euro-
pese agenda heeft gezet. Tegen het einde 2001 een politiek akkoord over de essen-
tiële doelstellingen van onze Europese pensioenstelsels en over de wijze waarop
we gaan samenwerken, meer bepaald de wijze waarop we het principe van de
“open coördinatie” gaan toepassen op het pensioenbeleid.

Het debat over de toekomst van de pensioenen wordt vaak gevoerd vanuit één
enkel oogpunt, de financiële leefbaarheid van de stelsels, zonder aandacht voor de
sociale rol en impact van de pensioenstelsels. Het pensioenvraagstuk is geen finan-
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ciële uitdaging met enkele sociale aspecten : het gaat om een sociale uitdaging met
financiële aspecten. Inzonderheid in de context van de debatten over de sterke en
zwakke punten van (wettelijke) stelsels op basis van repartitie tegenover (private)
stelsels op basis van kapitalisatie, hebben Peter Orszag en Joseph Stiglitz in een
opmerkelijk artikel erop gewezen dat “we need to keep in mind our ultimate objec-
tive” (2). 

Zeer dikwijls gaat men ervan uit dat landen met een relatief sterk uitgebouwde eer-
ste (repartitie)pijler een handicap hebben wanneer het over demografische ontwik-
kelingen en financiële houdbaarheid gaat. Dat kan echter een optische illusie zijn.

Elementaire macro-economische boekhouding leert dat de pensioenen een bepaalde
claim op de geproduceerde diensten en goederen vertegenwoordigen. De werkelij-
ke kost van elk pensioenstelsel komt overeen met de uitgaven die gepensioneerden
doen voor goederen en diensten die op dat moment de actieven moeten voortbren-
gen. In deze termen is de vergrijzingsproblematiek dus terug te brengen tot een
zaak van een toenemend bestedingsaandeel. Vanuit die optiek maakt het geen ver-
schil of deze uitgaven nu binnen of buiten het overheidsbudget geboekt staan. 

In een wetenschappelijk rapport dat werd gemaakt voor het Belgisch Voorzitter-
schap van de EU, (3) wijst Professor John Myles zeer terecht op het feit dat de totale
sociale kost (publiek en privé) van pensioenstelsels in aanmerking moet genomen
worden en niet alleen de kost voor de overheid. 

John Myles wijst er vervolgens op dat een kostenverschuiving naar de private sector
weliswaar het budgettaire probleem verlicht, maar anderzijds weinig oplossingen
biedt – en zelfs tot een achteruitgang kan leiden – m.b.t. gewichtige kwesties als
intergenerationele billijkheid en intragenerationele rechtvaardigheid. Een globale
benadering van de pensioenkwestie vergt bijgevolg niet alleen aandacht voor de
wettelijke pensioenpijler, maar ook regulering van de private pijlers (tweede en
derde pijler). 

Onder budgettaire druk opschuiven naar private stelsels is op zichzelf geen oplos-
sing. Private stelsels vergen niet “minder overheid” maar een andere overheid, die in
staat is om de private sector sociaal te reguleren. We zijn met andere woorden voor-
bij het stadium waar we “voor of tegen” de tweede pijler waren, of “voor of tegen”
repartitie. De traditionele discussies over de tegenstelling tussen repartitie en kapita-
lisatie leiden immers onze aandacht af van de echt belangrijke vraag : welke doelstel-
lingen moeten de pensioenstelsels bereiken ? Precies dit inzicht heeft ons in

(2) 1. P. Orszag en J. Stiglitz (1999), “Rethinking Pension Reform : Ten Myths About Social Security
Systems”, artikel voorgesteld tijdens de conferentie “New Ideas About Old Age Security”, Wereld-
bank, Washington, D.C., september 14-15.
(3) A NEW WELFARE ARCHITECTURE FOR EUROPE ?; Report submitted to the Belgian Presidency of
the European Union (Final version, September 2001) by Gosta Esping-Andersen, Duncan Gallie,
Anton Hemerijck and John Myles
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België de mogelijkheid gegeven een dynamische hervorming van de pensioenen op
gang te brengen en vooruitgang te boeken op drie gebieden tegelijkertijd, door mid-
del van drie wetgevende initiatieven die van fundamenteel belang zijn voor het uit-
zicht van ons pensioenlandschap tijdens de komende 20 jaar. 

Het eerste initiatief is de grondige modernisering van het financieel opvangnet ten
gunste van de ouderen (IGO in het Nederlands en GRAPA in het Frans), om de
armoede bij de oudere generaties op een meer doeltreffende manier te bestrijden.
Deze nieuwe wetgeving is in voege sinds 1 juni 2001 (4). 

Ten tweede leggen we een demografische reserve aan, het zogenaamde “Zilver-
fonds”, om de financiering van de op repartitie gebaseerde eerste pensioenpijler vei-
lig te stellen. In België beschikken we over een goed uitgebouwde eerste pijler, op
basis van repartitie, die voor ons de fundamentele garantie is en blijft dat ouderen
een fatsoenlijk pensioen krijgen. Het Zilverfonds is een budgettair instrument (dat
men zou kunnen beschouwen als een instrument voor budgettaire “discipline”)
waarbij een vermindering van de schuld wordt besteed aan het aanleggen van een
demografische reserve om het hoofd te kunnen bieden aan de stijging van de pen-
sioenuitgaven wanneer de babyboomgeneratie met pensioen zal gaan. Een eerste
storting in het fonds vond in 2001 plaats.

Ten slotte zetten we de democratisering van de tweede pijler op de agenda, die
weinig ontwikkeld is in vergelijking met sommige andere landen. De nieuwe wetge-
ving, voorgelegd aan het Parlement, heeft naast het creëren van een gelijke behan-
deling tussen alle pensioenplannen drie belangrijke doelstellingen : ten eerste, de
tweede pijler uitbouwen tot een aanvullende sociale bescherming, ten tweede
moet de tweede pijler gedemocratiseerd worden met als einddoel dat de volledige
actieve bevolking ervan gebruik kan maken, en ten derde moet ook in de tweede
pijler meer solidariteit ingebouwd worden. 

Op 12 juli 2001 werd via een “gezamenlijke verklaring” van de regering en de socia-
le partners de doelstelling om aanvullende pensioenstelsels te democratiseren als
fundamenteel onderdeel van het Belgisch pensioenbeleid bevestigd. Om de demo-
cratisering gestalte te geven verwachten we veel van de oprichting van sectorale
pensioenplannen in het kader van het bestaand systeem van de collectieve arbeids-
overeenkomsten : het einddoel moet zijn dat de volledige actieve bevolking ervan
gebruik kan maken (5). 

(4) Zie persbericht van minister Frank Vandenbroucke van 5 juni 2001 over de IGO : bijna 2 miljard
voor ouderen met onvoldoende bestaansmiddelen (http://www.vandenbroucke.fgov.be/nieuws.htm)
(5)Persbericht van Minister Frank Vandenbroucke van 14 juli 2001 over de tweede pijler : Vakbon-
den en patroons scharen zich achter hervorming sectorale sociale pensioenen
(http://www.cdv-oca.be/nl/htwpyl.htm).
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De pensioenpijlers moeten elkaar ondersteunen en goed gecoördineerd moeten
zijn. We zijn van mening dat de tweede pijler de eerste niet moet vervangen, die we
beschouwen als de fundamentele waarborg voor een toegang voor iedereen tot een
menswaardig pensioen. De eerste pijler organiseert immers een hechte solidariteit
door middel van repartitie, door principes van gelijkstelling zoals bijvoorbeeld voor
werkloosheid, ziekte en invaliditeit en door het bepalen van minima en maxima in
de pensioenuitkeringen. De wettelijke pensioenstelsels moeten hun historische
doelstelling nakomen : op basis van een evenwichtige combinatie van solidariteit en
verzekering fatsoenlijke pensioenen garanderen. Precies daarom is het noodzakelijk
om de gepensioneerde in de eerste pijler regelmatig te laten meegenieten van de
toegenomen welvaart (6). Ook de berekeningsplafonds moeten regelmatig aange-
past worden, zoniet glijden de wettelijke pensioenen op lange termijn af naar een
forfaitair basispensioen .

Waarom dan een tweede pijler ontwikkelen indien we een stevige eerste pensioen-
pijler in stand willen houden?

In de privé-sector verschaft de eerste pijler een pensioeninkomen dat merkelijk
lager ligt dan het loon dat juist voor de pensionering werd verdiend, aangezien het
pensioen op basis van gemiddelde lonen over de hele loopbaan van de gepensio-
neerde wordt berekend. De pensioenen van de tweede pijler kunnen in ruime mate
ertoe bijdragen dat dit inkomensverlies als dusdanig wordt beperkt. Ze maken het
mogelijk de wensen van een steeds groter aantal mensen te vervullen, die bij hun
pensionering projecten beginnen uit te voeren die ze tijdens hun actieve leven niet
konden waarmaken (reizen, hobby’s, enz.). Dergelijke activiteiten kosten geld !

De oude vraag of men voor of tegen een tweede pijler is, lijkt voorbijgestreefd. Het
komt er eerder op aan te weten of een tweede pensioenpijler een aanvullende socia-
le bescherming kan bieden, en onder welke voorwaarden.

De drie wetgevende initiatieven moeten ondersteund worden door maatregelen om
de tewerkstelling in het algemeen en de activiteitsgraad van oudere werknemers in
het bijzonder te verhogen. Net zoals een actieve samenleving een noodzakelijke
voorwaarde is om de pensioenschuld van de eerste pijler te honoreren, zo is een
actieve samenleving een noodzakelijke voorwaarde om de rechten die geschapen
worden in de tweede pijler te garanderen. Bij de tweede pensioenpijler moet de
economische activiteit van de bevolking de opgebouwde kapitalen immers voldoen-
de rendement geven.

(6) Een eerste, bescheiden programma van welvaartsaanpassingen is gepland voor de volgende jaren
: dit principe zou verder moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden op de Ronde Tafel over de
Sociale Zekerheid.
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Deze vragen - hoe armoede bestrijden onder ouderen, hoe de financiële leefbaar-
heid van wettelijke pensioenstelsels met hun ingebouwde solidariteit garanderen,
hoe aanvullende sociale bescherming uitbouwen in de tweede pijler en hoe de
tewerkstelling voor oudere werknemers verhogen - moeten ook het Europese debat
voeden.

3. EUROPESE SAMENWERKING INZAKE PENSIOENEN VOLGENS DE “OPEN COORDI-
NATIEMETHODE”

Wij willen Europese samenwerking inzake pensioenen op gang brengen volgens de
methode van de “open coördinatie”. De uitdrukking “open coördinatie” werd voor
het eerst gebruikt op de Top van Lissabon, in maart 2000, alhoewel er eigenlijk al
een precedent was, nl. het zgn. “Werkgelegenheidsproces” dat in 1997 gelanceerd
is op de Top van Luxemburg.

3.1. DE OPEN COORDINATIEMETHODE ALS LEERPROCES
Open coördinatie is een proces waarbij expliciete, duidelijke en onderling overeen-
gekomen doelstellingen worden gedefinieerd, waarna peer review de lidstaten in
staat stelt de beste praktijken te onderzoeken en hieruit te leren. Deze methode
respecteert de diversiteit van de sociale stelsels in de lidstaten, is flexibel, maar wil
tegelijkertijd garant staan voor vooruitgang op sociaal vlak. Gezamenlijk overeenge-
komen indicatoren moeten de lidstaten helpen om te weten waar ze staan. De uit-
wisseling van informatie is – om het met Anton Hemerijck te zeggen - bedoeld om
“beleidsnabootsing” te institutionaliseren, tot op zekere hoogte althans (7).

Intelligente “beleidsnabootsing” moet goed georganiseerd worden. Doordachte bench-
marking vereist immers drie elementen :

het verzamelen van gegevens over sociaal beleid en de resultaten ervan;

het evalueren van die gegevens en het gevoerde beleid in het licht van de geza-
menlijk overeengekomen doelstellingen;

het evalueren van die gegevens in het licht van de plaatselijke context waarin dat
beleid wordt gevoerd. Zo bestaan er belangrijke verschillen tussen de lidstaten inza-
ke vermogensopbouw. Terwijl de opgebouwde reserves in bepaalde landen
geplaatst zijn in individuele investeringen zoals een woning, legt men in andere lan-
den de nadruk essentieel op het vestigen van rechten in de tweede en derde pen-
sioenpijler.

(7) Zie Hemerijck, hoofdstuk 4 ‘The self-transformation of the European social model(s)’ in “A new
welfare architecture for Europe” by Gosta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck and
John Myles. Report submitted to the Belgian Presidency of the European Union, October 2001.
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Dat laatste is belangrijk, omdat benchmarking in het andere geval al vlug een
‘dwangmatig’ bijsmaakje dreigt te krijgen voor actoren die zich in een heel andere
lokale situatie bevinden. Dit kan de geloofwaardigheid en dus de slaagkans van de
hele oefening hypothekeren. 

3.2. DE OPEN COORDINATIEMETHODE ALS EEN DEFENSIEF INSTRUMENT
Deze “open”, pragmatische benadering kan effectief leiden tot sociale vooruitgang.
Met andere woorden, we hebben hier een weg gevonden die een geloofwaardig
engagement voor een sociaal Europa in zich houdt. We geven daarbij een belangrij-
ke boodschap aan de Europese burger. We signaleren ermee dat lidstaten een verde-
diging opzetten tegen de mogelijke afbouw van onze welvaartstaten, in het licht van
de opgedreven concurrentie in een geïntegreerde Europese markt en een globalise-
rende economie. 

3.3. DE OPEN COORDINATIEMETHODE IS VEEL MEER DAN EEN LEERPROCES EN EEN
DEFENSIEF INSTRUMENT
Het vastleggen van gemeenschappelijke doelstellingen is immers niet zomaar ‘nut-
tig’ met het oog op vooruitgang in de lidstaten. Gemeenschappelijke doelstellingen
zijn essentieel, omdat we daarmee het veelbesproken maar vrij abstracte ‘Europees
sociaal model’ kunnen vertalen in een reeks overeengekomen doelstellingen, die we
bovendien verankeren in Europese samenwerking. Via de open coördinatiemethode
wordt de nogal vage gedachte dat de EU een specifiek sociaal model belichaamt,
gebaseerd op gemeenschappelijke sociale waarden, voor het eerst ingevuld met
meer precieze definities. Deze methode heeft ook het voordeel dat het Sociaal Euro-
pa niet van bovenuit wordt georganiseerd, maar het resultaat is van intense samen-
werking tussen de lidstaten. Op deze wijze wordt het “sociale Europa”, als een grote
regio in de wereld waar duurzame sociale rechtvaardigheid heerst, tastbaar en con-
creet. Open coördinatie kan die ambitie waarmaken als ze op een correcte wijze
wordt toegepast.

3.4. VIJF STELREGELS VOOR EEN OORDEELKUNDIG GEBRUIK VAN DE OPEN 
COORDINATIEMETHODE
Open coördinatie is geen vast recept dat je onveranderlijk toepast op eender welke
materie. Open coördinatie op het vlak van sociale insluiting, verschilt van de open
coördinatie die sinds 1997 uitgebouwd werd inzake werkgelegenheid (het Luxem-
burg-proces).

Voor pensioenen voorzien we eerder een ‘licht’ proces, waarbij de lidstaten om de
drie of vier jaar bij elkaar verslag uitbrengen over hoe zij de gemeenschappelijke
doelstellingen omzetten in hun nationaal beleid, met een jaarlijkse ‘update’ die bij-
voorbeeld toelaat om gemeenschappelijke conclusies inzake pensioenbeleid te inte-
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greren in de Globale Richtsnoeren voor het Macro-economisch Beleid die de Unie
elk jaar vastlegt. (In het werkgelegenheidsproces gaat het om een jaarlijkse rappor-
tering, op basis waarvan ook individuele aanbevelingen aan individuele lidstaten tot
stand komen). Open coördinatie is met andere woorden een kookboek waarin ver-
schillende recepten staan, lichtere en zwaardere.

Als we dit kookboek op een oordeelkundige manier willen hanteren, moeten we vijf
stelregels in acht nemen :

Ten eerste gaat het slechts om één methode naast andere. Open coördinatie is geen
wondermiddel dat we op alle Europese sociale kwesties moeten toepassen. We kun-
nen niet op het ene been van open coördinatie hinken om een sociaal Europa te
bereiken. Er is ook een ander been nodig, namelijk wetgevend werk, zoals bijvoor-
beeld het wetgevend werk dat we moeten verrichten omtrent de Verordening
1408/71, die ervoor zorgt dat sociale zekerheidsrechten behouden blijven als men
binnen de EU verhuist. De vereenvoudiging van deze verordening en de mogelijke
verruiming naar nieuwe sociale behoeften en rechthebbenden zijn belangrijk, aan-
gezien ze mee de praktische draagwijdte van het veelgeroemde vrije verkeer van
personen bepalen. 

Ten tweede mogen doelstellingen en instrumenten van het sociale beleid niet met
elkaar verward worden. Het zich blind staren op de instrumenten alleen gaat tegen
de geest van het in de Europese politiek belangrijke subsidiariteitprincipe, dat met
de open coördinatiemethode is verweven. Hoe we iets bereiken is ontegenspreke-
lijk van groot belang, maar minstens even fundamenteel is voorafgaandelijk goed te
weten wat we precies willen bereiken. Deze tweede stelregel lijkt nogal triviaal
maar op het terrein dreigt men er soms aan voorbij te gaan. Zo werd het debat over
de toekomst van onze pensioenen lange tijd gedomineerd door uitgebreide vergelij-
kende analyses van repartitie- en kapitalisatiestelsels (omslag- en kapitaaldekkings-
stelsels). Dat zijn instrumentele discussies die zich bijvoorbeeld buigen over de
vraag naar de relatieve efficiëntie van de twee systemen bij gegeven macro-economi-
sche en demografische groeivoeten. Dit is een belangrijke vraag. Maar het debat
mag niet verzanden in een discussie over instrumenten. Bij open coördinatie moe-
ten we eerst en vooral oog hebben voor de doelstellingen. Dit geldt zeker voor het
debat over de pensioenen.

Wat nu de instrumenten betreft, luidt de derde stelregel dat we ‘comprehensief’ te
werk moeten gaan. Met ‘comprehensief’ wordt bedoeld dat alle mogelijke instru-
menten in de analyse moeten worden betrekken. Die stelregel is ook bijzonder
belangrijk in het pensioendossier : zowel de eerste, wettelijke pensioenpijler, als de
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tweede pijler en een residuair financieel opvangnet, zijn belangrijke instrumenten
die we in onze analyse van het pensioenbeleid moeten betrekken. 

Stelregel vier heeft te maken met de ‘benchmarks’ (of ijkpunten) die we kiezen bij
de praktische realisatie van de doelstellingen : bij het vastleggen van deze ijkpunten
komt het erop aan tegelijk realistisch én ambitieus te zijn. Wat we nodig hebben in
het leerproces, zijn wel degelijk goede praktijken : realiseerbare ‘standaarden van
uitmuntendheid’ in plaats van reeds verworven maatstaven van middelmatigheid.

De vijfde en laatste stelregel voor een nuttig gebruik van de open coördinatiemetho-
de is van praktische aard. Het is onmogelijk om vooruitgang te meten op het terrein
van sociale uitsluiting en armoede als we niet beschikken over onderling vergelijk-
bare en kwantificeerbare indicatoren. Het op punt stellen van een geheel van indica-
toren m.b.t. sociale insluiting (een domein waarop we in 2000 een proces van open
coördinatie gelanceerd hebben) is daarom een topprioriteit van het Belgische Voor-
zitterschap van de EU. 

3.5. HET EUROPESE PENSIOENDEBAT MOET NU CONCREET WORDEN
Op de Top van Göteborg (juni 2001) werd afgesproken om tegen de Top van Laken
een vooruitgangsrapport op te stellen. Dit rapport moet gemeenschappelijke doel-
stellingen inzake pensioenen vastleggen, evenals de manier waarop we open coördi-
natie gaan toepassen. De besluiten van Göteborg laten ons wel degelijk toe de stelre-
gels te volgen. In Göteborg hebben de Staats- en Regeringsleiders zelf uitdrukkelijk
gepleit voor een brede aanpak die steunt op drie algemene principes : (i) het waar-
borgen van het vermogen van pensioensystemen om hun sociale doelstellingen te
realiseren; (ii) het handhaven van hun financiële houdbaarheid; (iii) het inspelen op
wijzigende maatschappelijke behoeften. De duidelijke voorkeur voor een brede aan-
pak werd trouwens institutioneel verankerd door zowel de Raad van Ministers voor
Tewerkstelling en Sociale Zaken als ECOFIN (Raad voor Ministers van Economie en
Financiën) bij de werkzaamheden te betrekken en door de uitdrukkelijke eis dat de
resultaten worden geïntegreerd in de “Globale richtsnoeren voor het economisch
beleid”. In juli 2001 heeft de Commissie de drie algemene principes een eerste meer
specifieke invulling gegeven, hetgeen resulteerde in een officiële Mededeling die
onder andere tien doelstellingen omvat voor pensioenstelsels (8). Ook hier is geko-
zen voor een brede benadering. Het gezamenlijk rapport van het “Social Protection
Committee”en de “Economic Policy Committee” werd door de Raad van Sociale
Zaken en ECOFIN goedgekeurd.
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4. DE OUDEREN MOETEN ZELF EEN ROL SPELEN BIJ IN HET PENSIOENBELEID EN DE
OPEN COORDINATIE 

Uw ervaring, zowel door de leeftijd als door het feit dat ouderen van het pensioen
léven, vormt een belangrijke meerwaarde in het pensioendebat. Hiermee wordt in
de westerse samenleving te weinig rekening gehouden. Dit is een vreemd uitgangs-
punt. Nieuwe inzichten moeten onze samenleving vooruit helpen, maar er is pas
een meerwaarde als deze inzichten getoetst zijn aan ervaring, en in een historisch
perspectief geplaatst worden. 

In België was het een van de conclusies van de Ronde Tafel die wij 10 jaar terug
hebben georganiseerd rond pensioenen om de gepensioneerden een eigen repre-
sentatief orgaan te geven en te putten uit hun rijke ervaring. Op 21 december 1994
vond de officiële installatie plaats van het Raadgevend Comité voor de Pensioensec-
tor. 

De volledige pensioenproblematiek wordt in het RCP uitgebreid onderzocht in een
cultuur van open debat. Werkgroepen bekijken de thema’s in detail en verschillen-
de adviezen voor de minister van Pensioenen werden uitgebracht met interessante
argumenten en standpunten. Dit geldt ook voor de drie fundamentele wetsontwer-
pen waar ik het daarnet over had.

Bij de hervorming van de tweede pijler wordt overigens voorzien in een specifiek
adviesorgaan, dat wordt opgericht met gepensioneerden, naast de sociale partners,
de pensioeninstellingen en experten in de materie ook de gepensioneerden worden
betrokken.

Ook op Europees niveau wordt meer en meer samengewerkt met organisaties van
ouderen. De Europese Commissie doet wat dit betreft een inspanning. Het is dan
ook duidelijk dat bij de open coördinatiemethode de organisaties van ouderen
betrokken moeten worden.

(8) “Progress report to the Ecofin Council on the Impact of ageing population on public pension
systems”, EPC/ECFIN/581/00, 26 October , 2000.
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5. BESLUIT

Niet alleen in de eerste, maar ook in de tweede pensioenpijler is onze doelstelling
het tot stand brengen van een duurzame sociale rechtvaardigheid; die doelstelling
geldt overigens niet alleen voor de pensioenen, maar ook inzake welzijn, en bijge-
volg ook voor zorg en gezondheidszorg. Het is een doelstelling die we de komende
jaren via de open coördinatiemethode kunnen ondersteunen, net zoals we de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting op de Europese agenda hebben gezet via “open
coördinatie”.

Zonder dat we het als een wondermiddel mogen gaan beschouwen, ben ik ervan
overtuigd dat de open coördinatiemethode ons op deze en andere gebieden grote
diensten kan bewijzen. Maar dan moeten we wel op een goed uitgekiende wijze
met die methode omgaan.

Een goede open coördinatiemethode is meer dan een intelligent beheerd leerproces
en meer dan een defensief instrument. Als we ze oordeelkundig hanteren, is open
coördinatie een offensieve methode die ons moet toelaten het “sociale Europa” con-
creet te definiëren en in de Europese samenwerking te verankeren als een gemeen-
schappelijk goed. Deze methode kan er toe leiden dat iedereen Europa herkent als
de ruimte waarin duurzame sociale rechtvaardigheid centraal staat. Een ander pad
naar die doelstelling ligt vandaag niet open.

__________
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AANVULLENDE PENSIOENEN : WAAR 
BLIJFT HET SOCIALE EUROPA ? (1)

DOOR KATHLEEN VERRETH* en BEA VAN BUGGENHOUT**
* Wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Sociaal Recht, K.U. Leuven
** Professor, Gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Sociaal Recht, K.U. Leuven

SAMENVATTING

Wanneer een werknemer zich binnen de grenzen van de Europese Unie verplaatst,
ervaart hij verschillende belemmeringen en obstakels zowel bij het opbouwen als
bij het verwerven van een aanvullend pensioen. In deze bijdrage wordt nagegaan of
en in welke mate er op sociaalrechtelijk vlak reeds enige vooruitgang is geboekt bij
het opheffen van de problemen van een mobiele werknemer. De Europese Commis-
sie heeft m.b.t. arbeidsmobiliteit en aanvullende pensioenen verschillende werkdo-
cumenten en studies laten verrichten en zelf een aantal voorstellen gedaan waarvan
het belangrijkste voorstel het Groenboek ‘aanvullende pensioenen’ is. Als resultaat van
de consultatie m.b.t. het Groenboek ‘aanvullende pensioenen’ besluit de Europese
Commissie dat niet harmonisatie maar coördinatie de geijkte weg is als oplossing op
het vlak van aanvullende pensioenen zoals dit ook is gebeurd met de wettelijke
regelingen met als eerste stap de Richtlijn 98/49. De Richtlijn 98/49 van de Raad van
29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen
van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de gemeenschap verplaatsen
(Richtlijn 98/49) (2), is de enige Europese reglementering die specifiek handelt over
de problemen van arbeidsmobiliteit en aanvullende pensioenen. De grondslagen
van de richtlijn worden behandeld, evenals de doelstellingen en het toepassingsge-
bied. Ook de inhoud en de evaluatie van de Richtlijn 98/49 komen aan bod. Recent
werden eind 2000 en begin 2001 twee documenten opgesteld die, op fiscaal en
financieel-economisch vlak, een belangrijke stap vooruit zouden betekenen voor de
mobiele werknemer en zijn aanvullende pensioen. Het eerste document betreft een
voorstel van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (3). Ook op het

(1) Deze tekst is het resultaat van een onderzoek (aanvullende sociale verzekeringen) gefinancierd
door het Onderzoeksfonds van de Katholieke Universiteit Leuven.
(2) PB. L. 25 juli 1998, afl. 209, 46-49.
(3) COM(2000) 507 def. van 11 oktober 2000.
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vlak van de fiscale coördinatie van de aanvullende pensioenen heeft de Commissie
concreet werk verricht door het opstellen van een mededeling over de opheffing
van de fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen (4),
De Richtlijn 98/49 betekent een bescheiden eerste stap op het vlak van het verwij-
deren van sociaalrechtelijke obstakels van het vrije verkeer van werknemers. De
voorstellen op fiscaal en financieel-economisch vlak dragen uiteraard bij tot een ver-
betering van de situatie van de mobiele werknemer en zijn aanvullend pensioen.
Maar hoe moeilijk en gevoelig dit ook ligt, er moet eveneens werk worden gemaakt
van het daadwerkelijk opheffen van de sociaalrechtelijke belemmeringen op het
vlak van de aanvullende pensioenen.

1. INLEIDING

Wanneer een werknemer zich binnen de grenzen van de Europese Unie verplaatst,
ervaart hij verschillende belemmeringen en obstakels zowel bij het opbouwen als
bij het verwerven van een aanvullend pensioen. Er bestaan wachttijden vooraleer
een werknemer wordt aangesloten bij een aanvullende pensioenregeling; er zijn ver-
wervingsperiodes bepaald zodat een werknemer die verschillende jaren bij een
werkgever is tewerkgesteld, toch geen opgebouwde pensioenrechten kan meene-
men; een werknemer ervaart fiscale belemmeringen wanneer hij en/of zijn werkge-
ver de pensioenbijdragen niet kan/kunnen aftrekken; enz. Hoewel meestal de
nadruk wordt gelegd op de fiscale en financieel-economische problemen waarmee
een mobiele werknemer wordt geconfronteerd, wil deze bijdrage vooral focussen
op de sociaalrechtelijke problemen. In deze bijdrage wordt nagegaan of en in welke
mate er op sociaalrechtelijk vlak reeds enige vooruitgang is geboekt bij het opheffen
van de problemen van een mobiele werknemer.

2. VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN EN RICHTLIJN 98/49

De Richtlijn 98/49 van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de
rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen
de gemeenschap verplaatsen (Richtlijn 98/49) (5), is de enige Europese reglemente-
ring die specifiek handelt over de problemen van arbeidsmobiliteit en aanvullende
pensioenen. Er bestaan echter wel veel voorbereidende documenten die uiteindelijk
hebben geleid tot de invoering van deze Richtlijn 98/49. De grondslagen van de
richtlijn worden verder behandeld, evenals de doelstellingen en het toepassingsge-
bied. Ook de inhoud en de evaluatie van de Richtlijn 98/49 komen aan bod.

De eerste documenten gewijd aan de aanvullende pensioenen gaan terug tot de
jaren zestig. In 1960 werd er opdracht gegeven voor een studie naar de mogelijk-
heid van coördinatie van de aanvullende pensioenen. In 1966 verscheen de studie

(4) Mededeling van 19 april 2001 van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Eco-
nomisch en Sociaal Comité. De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfs-
pensioenregelingen, COM (2001)214.
(5) PB. L. 25 juli 1998, afl. 209, 46-49.
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‘De aanvullende regelingen van de sociale zekerheid in de landen van de EEG’ (6).
In deze studie werd o.m. vastgesteld dat de problemen inzake arbeidsmobiliteit
voortvloeien uit de wijze waarop bepaalde regelingen zijn opgesteld. Er wordt
gesuggereerd dat een onderlinge aanpassing van de verschillende pensioenstelsels
tot een oplossing zou kunnen leiden. Er werd o.a. gedacht aan een versoepeling van
de wachttijden vooraleer een werknemer tot een aanvullende pensioenregeling kan
toetreden. Aan deze studie werd geen gevolg gegeven, ook niet bij de totstandko-
ming van de Verordening 1408/71 (7).

Het voorstel van coördinatie wordt hernomen in de Sociale Actieprogramma’s van
1974 en 1984 (8). Op het einde van de jaren tachtig lijkt de discussie ernstig te wor-
den hervat. Op basis van het Sociale Actieprogramma van 1989 (9) en op basis van
een op verzoek van de Europese Commissie door de Internationale Arbeidsorganisa-
tie opgesteld rapport, stelt de Europese Commissie de Mededeling van 6 september
1991 ‘Aanvullende sociale zekerheidsregelingen: de rol van de bedrijfspensioenrege-
lingen in de sociale bescherming van de werknemers en de gevolgen daarvan voor
het vrij verkeer’ (Mededeling 1991) (10) op (11).

Deze mededeling werd voorafgegaan door een Werkdocument ‘De voltooiing van
de interne markt voor particuliere pensioenvoorzieningen’ (Werkdocument (90)
224-NL) (12). Ook na het publiceren van de Mededeling 1991 werd verder voorbe-
reidend werk verricht via een Werkdocument ‘Grensoverschrijdende deelneming
aan bedrijfspensioenregelingen voor migrerende werknemers’ (Werkdocument
1992) (13).
In het advies van het ESC van 1992 m.b.t. deze Mededeling 1991 werd aangedron-
gen op een meer beleidsgericht voorstel (14). Als gevolg hiervan poogde Groot-Brit-

(6) Commissie van de Europese Gemeenschappen, De aanvullende regelingen van de sociale zeker-
heid in de landen van de EEG, serie Sociale Politiek nr. 15, Luxemburg, 1966; vermeld in Van De
Steen (I.), ‘Coördinatie van aanvullende pensioenen binnen de EU’, in N.T.E.R. december 1997, 283
en Wienk (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, Proefschrift ter verkrijging
van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Brabant, in het openbaar te verdedigen op 28
april 1999, s.l.n.d., Kluwer, 123.
(7) Wienk (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, op.cit., 123.
(8) Wienk (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, op.cit., 123.
(9) Actieprogramma Gemeenschapshandvest 1989 COM (89) 586 def., p. 21-22 en 25: enerzijds ver-
meldt de Europese Commissie hier de coördinatie van de aanvullende pensioenen en anderzijds het
feit dat aanvullende pensioenregelingen niet transférables zijn van het ene land naar het andere, wat
een rem betekent voor het vrij verkeer. Zij stelt als nieuw initiatief een mededeling betreffende de
aanvullende socialezekerheidsregelingen voor die het debat zal stimuleren.
(10) SEC (91) 1332 def. (6 september 1991).
(11) Van Der Steen (I.), ‘Coördinatie van aanvullende pensioenen binnen de EU’, in N.T.E.R. decem-
ber 1997, 284.
(12) Werkdocument van 23 oktober 1990, Commissie van de Europese Gemeenschappen, XV (90)
224-NL, opgesteld door DG XV, 30p.
(13) Werkdocument ‘Grensoverschrijdende deelneming aan bedrijfspensioenregelingen voor migre-
rende werknemers’, Commissie van de Europese Gemeenschappen, XV/2040-1/92, 1992, opgesteld
door het DG XV, 27p.
(14) Advies van 26 mei 1992 over de Mededeling van de Commissie aan de Raad ‘Aanvullende sociale
zekerheidsregelingen: de rol van de bedrijfspensioenregelingen in de sociale bescherming van de
werknemers en de gevolgen daarvan voor het vrij verkeer’, PB. C. 31 augustus 1992, afl. 223, 13-16
(hierna Advies ESC 1992 genoemd). 883
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tannië een resolutie te doen aannemen door de Raad van Ministers. Deze (ontwerp)
resolutie richtte een verzoek tot de lidstaten om maatregelen in te voeren ‘waardoor
het beginsel wordt erkend dat iedere werknemer een nieuwe baan in een andere
lidstaat moet kunnen aanvaarden zonder vrees voor overmatig verlies van zijn aan-
spraken op toekomstige aanvullende pensioenuitkeringen’ (15). Er werd echter
geen unanimiteit bereikt over deze resolutie (16).
In 1994 stelde een netwerk van experts een rapport over aanvullende pensioenen
op waarbij ook aandacht werd besteed aan de problematiek van de arbeidsmobiliteit
(17).

Op basis van de vermelde documenten maar voornamelijk het Werkdocument 1992
en het rapport van het netwerk van experts van 1994, werden pogingen onderno-
men een richtlijn tot stand te brengen. Een eerste poging betreft een voorstel van
richtlijn dat in 1992 werd ingediend (18). Hierover werd geen consensus bereikt
zodat het voorstel werd ingetrokken (19). Er werd in 1995 een ontwerpvoorstel tot
richtlijn (Ontwerpvoorstel van Richtlijn 1995) uitgewerkt waarover de Europese
Commissie echter evenmin overeenstemming bereikte (20).

Opnieuw werd deze problematiek voorwerp van een studie. Dit keer werd in het
kader van een onderzoek van experts betreffende het vrije verkeer van personen,
(21) o.l.v. Simone Veil, ook een onderdeel van de studie gewijd aan de aanvullende
pensioenen (22). Het Rapport van het Panel van Hoog Niveau betreffende het vrije
verkeer van personen, voorgezeten door mevrouw Simone Veil (Algemeen Veil-rap-
port), is in de eerste plaats een omvattend rapport m.b.t. alle aspecten betreffende
het vrije verkeer van werknemers. Op basis van het specifieke mandaat van het

(15) Ontwerpresolutie van de Raad over aanvullende pensioenregelingen, SN/3895/92 van 4 septem-
ber 1992.
(16) Wienk (M.A.B.L.), Europese coördinatie van aanvullende pensioenen, op.cit., 123; X, Les régi-
mes complémentaires de retraite dans l’Union Européenne, Evolution, tendances, problèmes à rés-
oudre, Rapport du réseau d’experts de la Commission Européenne sur les retraites complémentaires,
Bruxelles, 1994, 142 (hierna Rapport experts EU 1994 genoemd).
(17) Rapport experts EU 1994, 123-125.
(18) Voorstel voor een richtlijn betreffende de vrijheid van beheer en de belegging van gelden van
instellingen voor pensioenvoorzieningen, COM (91) 0301.
(19) De inhoud werd vervolgens in een mededeling van de Europese Commissie gegoten waartegen
Frankrijk beroep aantekende. Dit beroep leidde tot de nietigverklaring van de mededeling door het
Hof van Justitie.
(20) Proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary pension rights of workers
making use of their right to free movement nr. EN/05/95/51540500.P00, vermeld in VAN DER STEEN
(I.), ‘Coördinatie van aanvullende pensioenen binnen de EU’, in N.T.E.R. december 1997, 284 en in
X, ‘Safeguarding pension rights’ in VB Contact juli 1996, 16-17; Verslag voor het Europees Parlement
van 20 april 1998, doc PE 226.106/def. (hierna Verslag EP 1998), 13-14.
(21) Rapport van het Panel van Hoog Niveau betreffende het vrije verkeer van personen, voorgeze-
ten door mevrouw Simone Veil, op 18 maart 1997 aan de Europese Commissie voorgelegd.
(22) Rapport van het Panel van Hoog Niveau betreffende aanvullende pensioenen, voorgezeten door
mevrouw Simone Veil (Veil-rapport ‘aanvullende pensioenen’).
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Panel van Hoog Niveau toegekend door de Europese Commissie, werd echter ook
een apart rapport opgesteld betreffende aanvullende pensioenen (Rapport van het
Panel van Hoog Niveau betreffende aanvullende pensioenen, voorgezeten door
mevrouw Simone Veil (Veil-rapport ‘aanvullende pensioenen’)). Dit werd op 28
november 1996 overgedragen aan de Europese Commissie. De voorstellen die deze
groep experts heeft uitgewerkt, hebben in 1997 geleid tot het opstellen van een
voorstel van richtlijn (23). In de loop van juli 1998 werd, na de bespreking ervan in
het Europees Parlement, een gewijzigd voorstel (24) gepubliceerd. Dit werd echter
nog vrij grondig gewijzigd en ingeperkt vooraleer het uiteindelijke voorstel ten slot-
te ook een richtlijn werd. Op 29 juni 1998 werd de Richtlijn 98/49 betreffende de
bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandi-
gen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (Richtlijn 98/49) (25) goedge-
keurd in de Raad van Ministers en op 25 juli 1998 gepubliceerd.

3. GRONDSLAGEN EN DOELSTELLINGEN VAN DE RICHTLIJN 98/49

De grondslagen van Richtlijn 98/49 zijn enerzijds artikel 42 (51) EG-verdrag en
anderzijds artikel 308 (235) EG-verdrag. Artikel 308 (235) EG-verdrag vormt de
grondslag om de richtlijn toepasselijk te maken op zelfstandigen. De grondslag van
deze richtlijn m.b.t. werknemers, is artikel 42 (51) EG-verdrag. In de overwegingen
worden nog twee artikelen van het EG-verdrag uitdrukkelijk aangehaald. Het eerste
betreft artikel 56 (73B) EG-verdrag dat alle beperkingen van het vrije verkeer van
betalingen en kapitaal verbiedt. Het andere artikel is het artikel 5 (3B) EG-verdrag
dat het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel bevat. Aangezien de Europese
Commissie en de Raad van oordeel zijn dat de doelstellingen van deze richtlijn niet
voldoende door de lidstaten kunnen worden gerealiseerd en deze beter door de EU
worden verwezenlijkt, wordt deze richtlijn uitgevaardigd. De richtlijn gaat echter
niet verder dan noodzakelijk is voor het bereiken van een minimum minimorum van
die doelstellingen (26)

De Commissie achtte een richtlijn het meest aangewezen instrument om op dit vlak
maatregelen te nemen. De reden blijkt vooral voort te vloeien uit het subsidiariteits-
beginsel waarbij wordt vastgesteld dat, wanneer lidstaten bepaalde problemen niet
afdoende kunnen oplossen, communautair optreden is vereist. Dit optreden moet
echter tot een minimum worden beperkt. Dit beginsel speelt een belangrijke rol op
het vlak van de aanvullende pensioenen waar de verscheidenheid voortvloeit uit
o.m. de verschillende wetgevingen en de verschillende visies m.b.t. de opbouw van
de sociale bescherming.
(23) Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van de rechten op aanvul-
lend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, PB.
C. 9 januari 1998, afl. 5, 4-7.
(24) Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van de rechten
op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Europese Unie verplaat-
sen, COM (98) 325 def., PB. C. 1 juli 1998, afl. 205, 11-20.
(25) PB. L. 25 juli 1998, afl. 209, 46-49.
(26) Overweging (17) Richtlijn 98/49.
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Een richtlijn laat veel handelingsruimte aan de lidstaten. Er wordt aan de lidstaten
opgelegd maatregelen te nemen om bepaalde doelstellingen te bereiken. Hoe dit uit-
eindelijk gebeurt, wordt volledig aan de lidstaten zelf overgelaten. Een richtlijn bete-
kent m.a.w. geen rechtstreeks ingrijpen in de nationale wetgeving maar ‘de lidstaten
moeten de nodige maatregelen treffen’ om bepaalde vooropgestelde bepalingen te
realiseren.

Het gebruik van een richtlijn op het vlak van aanvullende pensioenen staat enigszins
in contrast met het gebruik van de verordening m.b.t. wettelijke socialezekerheids-
stelsels namelijk Verordening 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing
van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (Verordening
1408/71) (27). De complexiteit en de diversiteit van de aanvullende pensioenrege-
lingen moeten dit blijkbaar verantwoorden (28).

Artikel 1 van de Richtlijn 98/49 bepaalt dat de Richtlijn tot doel heeft ‘de rechten te
beschermen van de deelnemers aan aanvullende pensioenregelingen die zich van
een lidstaat naar een andere verplaatsen, en zo bij te dragen aan de verwijdering van
hinderpalen voor het vrije verkeer van werknemers en zelfstandigen in de Gemeen-
schap. Deze bescherming betreft de pensioenrechten uit hoofde van zowel vrijwilli-
ge als verplichte aanvullende regelingen, met uitzondering van regelingen die door
de Verordening 1408/71 worden bestreken’.

De evolutie van de teksten toont dat de Raad zelf minder scherpe en minder verre-
gaande bewoordingen wil gebruiken. De Raad wil wel ‘bijdragen aan het verwijde-
ren van hinderpalen’ maar het ‘waarborgen van een adequate bescherming van het
vrije verkeer’ zelf gaat blijkbaar te ver.

Dat het uiteindelijke voorstel een afzwakking betekent op heel wat vlakken, zal ook
m.b.t. de inhoud duidelijk worden. Het blijkt in ieder geval ook uit de formulering van
de overwegingen. De huidige overwegingen beperken zich tot een verduidelijking
waarom er een aparte regeling komt voor aanvullende pensioenen naast de regeling
bepaald in Verordeningen 1408/71 en 574/72, (29)(30) naast enige uitleg over de
inhoudelijke bepalingen en de reden waarom er een richtlijn is gekomen (31). De
enige overweging die verdergaat, is overweging (13) waarin de Raad stelt dat het ‘Ver-
drag in dit verband niet alleen wegneming van elke op nationaliteit gebaseerde

(27) PB. L. 5 juli 1971, afl. 149, 2, bijgewerkte versie in PB. L. 30 januari 1997, afl. 28.
(28) Schoukens (P.), De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese gemeenschapsrecht:
de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Proefschrift ingediend door Paul Schoukens tot het
bekomen van de graad van doctor in de rechten, 2 delen, Leuven, 1999, 469.
(29) Verordening 574/72 van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de Ver-
ordening 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB. L. 27
maart 1972, afl. 74, 1, bijgewerkte versie in PB. L. 30 januari 1997, afl. 28.
(30) Overweging (3) tot en met (5) Richtlijn 98/49.
(31) Overweging (16) en (17) Richtlijn 98/49.
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discriminatie tussen werkenden van de lidstaten vereist, maar ook opheffing van
elke nationale maatregel die het voor die werkenden moeilijker of minder aantrek-
kelijk maakt om de door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden, zoals
deze in opeenvolgende arresten door het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen zijn geïnterpreteerd, uit te oefenen’. Deze overweging lijkt niet alleen de
weg te openen naar een beroep op de gelijke behandeling van mobiele en niet-
mobiele werknemers, maar ook naar een beroep op het recht op vrij verkeer op
zichzelf.

4. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN 98/49

Artikel 2 Richtlijn 98/49 bepaalt dat de richtlijn van toepassing is op ‘rechthebben-
den van aanvullende pensioenregelingen die in een of meer lidstaten rechten heb-
ben verworven of bezig zijn deze te verwerven’. Het begrip ‘rechthebbenden’
wordt echter niet gedefinieerd. Gezien de titel van de richtlijn het heeft over ‘werk-
nemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen’, zijn die in
ieder geval bedoeld. In het oorspronkelijke voorstel werden ‘deelnemers, alsmede
hun gezinsleden en nabestaanden’ vermeld. Aangezien onder pensioenen, naast
ouderdomspensioenen, ook invaliditeits- en nabestaandenpensioenen worden
begrepen, lijken deze ook onder de term ‘rechthebbenden’ te vallen. Met rechtheb-
bende werknemers of zelfstandigen worden, gezien de context van de richtlijn, de
deelnemers bedoeld. Dit begrip is hier niet gedefinieerd.

Het materiële toepassingsgebied wordt gekenmerkt door de begrippen ‘aanvullend
pensioen’ en ‘aanvullende pensioenregeling’. ‘Aanvullend’ wordt opgevat als ‘ter
aanvulling of ter vervanging van de uitkeringen die voor dezelfde risico’s door de
wettelijke socialezekerheidsregelingen worden verstrekt’. Naast de eigenlijke com-
plementaire of supplementaire regelingen wil de Raad ook de contracted out-rege-
lingen in het toepassingsgebied opnemen. De definitie van het begrip ‘aanvullende
pensioenregeling’ luidt als volgt : ‘elke in overeenstemming met de nationale wetge-
ving en gebruiken ingestelde ondernemings-, bedrijfs- en beroepspensioenregeling
zoals een groepsverzekeringscontract, een door een of meer bedrijfstakken of secto-
ren gesloten en via het omslagstelsel gefinancierde regeling, een op kapitalisatie
gebaseerde regeling, een uit pensioenreserves bekostigde pensioentoezegging of
elke collectieve of vergelijkbare regeling ter verschaffing van een aanvullend pen-
sioen aan werknemers of zelfstandigen’ (artikel 3 b Richtlijn 98/49)). De formule-
ring en definiëring is niet volledig accuraat gekozen en opgesteld. Zo zou de wat
ongelukkige vermelding ‘... in overeenstemming met de nationale wetgeving en
gebruiken ingestelde aanvullende pensioenregeling ...’ erop kunnen wijzen dat aan-
vullende pensioenregelingen ingesteld via een C.A.O., andere collectieve akkoorden
of een unilaterale belofte van de werkgever hier niet worden bedoeld. Een tweede
opmerking betreft de opsomming: het is duidelijk een niet-exhaustieve opsomming
met de bedoeling zoveel mogelijk soorten aanvullende pensioenregelingen op te
nemen in het toepassingsgebied. Naast de rechtsbron en het niveau van inrichting
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heeft een derde opmerking betrekking op de financieringsvehikels, financieringsme-
thoden en -technieken die hier naast en door mekaar worden vermeld. Bij het
opsommen van soorten regelingen wordt naast de groepsverzekering een via het
omslagstelsel gefinancierde regeling vermeld. Naast een gekapitaliseerd stelsel
plaatst men het bookreservessysteem. Alle soorten aanvullende pensioenregelingen
worden hier dus bedoeld ongeacht de financieringsmethode, -techniek of -vehikel,
wat positief is maar rommelig overkomt.

De vraag rijst dan natuurlijk wat niet is onderworpen aan deze richtlijn. In artikel 1
Richtlijn 98/49 wordt gesteld: ‘... pensioenrechten uit hoofde van zowel vrijwillige
als verplichte aanvullende regelingen, met uitzondering van regelingen die door de
Verordening nr. 1408/71 worden bestreken’. Regelingen die onder de Verordening
1408/71 vallen, zijn m.a.w. uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn.

Zoals gesteld is de formulering enigszins ongelukkig en onduidelijk. Beter was het
geweest, aangezien werd geopteerd voor een ruim toepassingsgebied, de nadruk te
leggen op de band met de arbeid, wat te weinig en te onrechtstreeks is gebeurd. De
niveaus waarop de regelingen worden ingericht m.a.w. de initiatiefnemers, zijn dan
louter een indicatie en zelfs een belangrijke indicatie, maar geen uitsluitend crite-
rium.

5. INHOUDELIJKE BEPALINGEN EN EVALUATIE VAN DE RICHTLIJN 98/49

In een tweede hoofdstuk van de Richtlijn 98/49 worden ‘maatregelen ter bescher-
ming van de rechten op aanvullend pensioen van zich binnen de Gemeenschap ver-
plaatsende werkenden’ bepaald. Het betreft vier maatregelen die elk een eigen spe-
cifiek aspect van de problematiek rond arbeidsmobiliteit en aanvullende pensioenen
regelen. Een eerste maatregel betreft het behoud van pensioenrechten. Een tweede
maatregel heeft betrekking op de exporteerbaarheid van uitkeringen. Een derde
maatregel beoogt een specifieke regeling voor gedetacheerde werknemers. En de
vierde maatregel heeft het over het verstrekken van informatie.

De titel van artikel 4 Richtlijn 98/49 vermeldt de ‘gelijke behandeling inzake behoud
van pensioenrechten’. De richtlijn gaat uit van een gelijke behandeling van werkne-
mers die binnen de eigen grenzen mobiel zijn én werknemers die grensoverschrij-
dend mobiel zijn. Een werknemer voor wie geen bijdragen meer worden betaald en
die zich naar een andere lidstaat begeeft, moet in dezelfde mate zijn verworven
rechten behouden als een werknemer voor wie evenmin nog bijdragen worden
betaald maar die in dezelfde lidstaat blijft.

De vermelding van de ‘gestelde voorwaarden’ houdt dan in dat een deelnemer die
bij zijn vertrek niet voldoet aan de verwervingsvoorwaarden, hetzij een bepaald aan-
tal jaren deelname of dienst, hetzij een bepaalde leeftijd heeft bereikt, geen rechten
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put uit deze bepalingen om de opgebouwde rechten te behouden. Hierdoor wordt
duidelijk dat de richtlijn slechts echt van nut is in de mate dat er al een goed
beschermingsniveau aanwezig is op nationaal vlak.

De aanvullende pensioenregelingen moeten de prestaties die zij aan de deelnemers -
het gaat hier dan om gepensioneerde deelnemers die nog prestaties ontvangen - of
andere rechthebbenden zijn verschuldigd in andere lidstaten uitkeren, exclusief de
eventueel toepasselijke belastingen en transactiekosten. De fundamentele proble-
men die zich in het kader van de arbeidsmobiliteit en de aanvullende pensioenen
stellen, worden niet aangepakt. In het kader van de exporteerbaarheid is het name-
lijk niet in de eerste plaats de exporteerbaarheid zelf die een probleem stelt. Geen
enkel land verbiedt de uitkering van pensioenen in een andere lidstaat. Op dit vlak
is er vooral een probleem van fiscaliteit, zeker wanneer het de overdracht van pen-
sioenrechten zou betreffen en niet alleen de uitkering zelf.

In geval van detachering moet volgens artikel 6 Richtlijn 98/49 de betaling van bij-
dragen aan een aanvullende pensioenregeling kunnen worden voortgezet. Aan dit
recht op voortzetting van de deelname wordt een vrijstelling van bijdragebetaling
(32) aan een aanvullende pensioenregeling in een andere lidstaat gekoppeld voor
zowel de gedetacheerde werknemer als voor de werkgever. Er wordt wel veronder-
steld dat de gedetacheerde werknemer al deelnemer is in een aanvullende pensioen-
regeling. De toepassing van artikel 6 betreffende de detachering kan op basis van
artikel 8 Richtlijn 98/49 worden beperkt tot detacheringen die beginnen op of na 25
juli 2001. De bepaling legt dus enerzijds een verplichting op aan de ‘uitzendende’
staat, met name de voortzetting van de deelname mogelijk maken, zelfs indien de
plaats van tewerkstelling elders ligt en anderzijds een verplichting aan de ‘ontvan-
gende’ staat, met name de vrijstelling van bijdragebetaling opleggen, zelfs als er in
principe een verplichte aansluiting geldt. Er wordt een duidelijke link gelegd tussen
de Verordening 1408/71 en Richtlijn 98/49 m.b.t. het begrip ‘detachering’. Positief
gevolg hiervan is dat wordt vermeden dat er een verschillende invulling wordt gege-
ven aan het begrip ‘detachering’. Dit is vooral belangrijk m.b.t. aanvullende pen-
sioenregelingen waarbij in de berekening van het aanvullende pensioen wordt reke-
ning gehouden met het wettelijke pensioen. Nadelig gevolg hiervan is dat de toepas-
sing is beperkt tot de detachering onder de voorwaarden zoals bepaald in Verorde-
ning 1408/71 (33). Dit houdt o.m. in dat een voldoende organische band moet blij-
ven bestaan tussen de werknemer en de uitzendende onderneming. Deze organi-
sche band betreft het geheel van rechten en plichten die bestaan tussen een werk-
gever en zijn werknemer.

(32) Onder ‘bijdrage’ wordt verstaan: alle bijdragen aan een aanvullende pensioenregeling die zijn
betaald of als zodanig worden beschouwd (artikel 3, f) Richtlijn 98/49).
(33) Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in Besluit nr. 162 (96/554/EG) van 31 december 1996
betreffende de uitlegging van artikel 14 lid 1 en artikel 14ter lid 1 van Verordening 1408/71 van de
Raad betreffende de wetgeving die van toepassing is op gedetacheerde werknemers, PB. L. 21 sep-
tember 1996, afl. 241, 28-30.
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Artikel 7 Richtlijn 98/49 bepaalt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de werk-
gevers, trustees of andere beheerders van aanvullende pensioenregelingen de deel-
nemers die naar een andere lidstaat gaan adequaat inlichten over hun pensioenrech-
ten en de geboden mogelijkheden. Opnieuw wordt het gelijkheidsbeginsel vermeld.
De informatie moet minstens overeenstemmen met deze verstrekt aan de deelne-
mers die binnen de eigen grenzen mobiel zijn.

Naast een bepaling die de inhoud van deze richtlijn binnen de interne rechtsorde
afdwingbaar moet maken, worden ook tijdslimieten opgelegd om deze richtlijn om
te zetten in nationale wetgeving of te laten opnemen in collectieve akkoorden. Op
25 juli 2001 (36 maanden na de inwerkingtreding van de Richtlijn 98/49) moeten de
bepalingen in de interne rechtsorde van kracht zijn.

Er moet worden geconcludeerd dat de reikwijdte van de richtlijn niet groot is.  Arti-
kel 4 Richtlijn 98/49 wordt reeds toegepast in bijna alle lidstaten. Het gelijkheidsbe-
ginsel lijkt algemeen te worden toegepast. Dit feit op zich is positief, maar lijkt
onvoldoende om een effectief recht op vrij verkeer van werknemers zonder belem-
meringen te realiseren. Ook artikel 5 Richtlijn 98/49 heeft weinig gevolgen. De
exporteerbaarheid op zich wordt niet verboden en op sociaalrechtelijk vlak ook niet
belemmerd. Het is de fiscaliteit die hier problemen creëert en dus moet worden aan-
gepakt. Artikel 6 Richtlijn 98/49 m.b.t. de detachering is de belangrijkste verwezen-
lijking, maar ook deze verwezenlijking is beperkt. Zoals gesteld gaat het alleen om
detachering in de zin van Verordening 1408/71, wat niet automatisch detacheringen
van meer dan één jaar inhoudt. De bepaling i.v.m. gedetacheerde werknemers komt
vooral ten goede aan multinationale ondernemingen die hun werknemers regelma-
tig uitsturen. Deze werkgevers zullen heel wat minder extrakosten moeten doen en
de administratieve beslommeringen zullen er duidelijk door verminderen. Ook voor
de gedetacheerde zelf is het een goede zaak aangezien hij geen pensioenverlies zal
leiden wegens pensioenbreuken, voor zover dit nog niet door de multinationals zelf
werd opgevangen. De informatieplicht m.b.t. de pensioenrechten en mogelijkheden
heeft opnieuw een beperkte uitwerking omdat het louter is gebaseerd op het gelij-
kebehandelingsprincipe. Alle overige problemen i.v.m. arbeidsmobiliteit en aanvul-
lende pensioenen worden niet aangepakt. Zo wordt niets gedaan aan de versoepe-
ling van toetredingsvoorwaarden noch aan lange verwervingsperioden. Het pen-
sioenverlies ten gevolge van een pensioenbreuk wordt helemaal niet verminderd,
dus ook niet weggewerkt. Zoals reeds in verschillende documenten is aangehaald,
kan deze richtlijn dan ook worden opgevat als niet meer dan een eerste bescheiden
stap op weg naar de oplossing van de problematiek van de arbeidsmobiliteit en de
aanvullende pensioenen.

De inhoudelijke relevantie van de Richtlijn 98/49 blijft zeer beperkt. Alleen op het
vlak van detachering zijn er echt wijzigingen en zullen de meeste landen een aan-
passing van hun wetgeving moeten doorvoeren. Ook in België leiden alleen de
bepalingen i.v.m. detachering tot de verplichting van een aanpassing van de
bestaande wetgeving en praktijk.
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De conclusie is dat deze richtlijn alleen kan worden opgevat als een eerste beschei-
den stap naar een Europese regeling van de aanvullende pensioenen die de belem-
meringen t.a.v. het vrije verkeer zal opheffen. De belangrijkste belemmeringen op
het vlak van het vrije verkeer van werknemers in het kader van de aanvullende pen-
sioenen blijven onverminderd bestaan. Cornelissen (34) benadrukt dat het desalniet-
temin een belangrijke stap is en wel om twee redenen: 

de Raad heeft aanvaard dat aanvullende pensioenen tot de sociale zekerheid in de zin
van artikel 42 (51) EG-verdrag behoren door dit artikel als rechtsgrondslag te nemen;

de Raad erkent dat deze richtlijn een eerste stap is in het verwijderen van obsta-
kels van het vrije verkeer van werknemers.

6. VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE – HET GROENBOEK ‘AANVULLENDE
PENSIOENEN’

De Europese Commissie heeft, zoals gezegd, m.b.t. arbeidsmobiliteit en aanvullende
pensioenen verschillende werkdocumenten en studies laten verrichten en zelf een
aantal voorstellen gedaan waarvan het belangrijkste voorstel het Groenboek ‘aanvul-
lende pensioenen’ is dat een duidelijke band heeft met het Veil-rapport ‘aanvullende
pensioenen’. Hoofdstuk IV ‘bevordering van het vrije verkeer van werknemers’ van
het Groenboek ‘aanvullende pensioenen’ is hierop gebaseerd.

6.1. INHOUD VAN HET GROENBOEK ‘AANVULLENDE PENSIOENEN’
Dit hoofdstuk IV gaat van start met een aantal algemene overwegingen waarin
wordt verwezen naar artikel 42 (51) EG-verdrag. Op grond van dit artikel moet er
communautaire wetgeving komen om alle belemmeringen op het terrein van de
sociale zekerheid die een werkelijk vrij verkeer van werknemers in de weg staan, op
te heffen.

In het volgende deel wijst het Groenboek allereerst op het specifieke karakter van
de aanvullende pensioenen en de uitzonderlijke diversiteit waardoor een meer flexi-
bele benadering dan deze van een coördinatie nodig is. Daarna volgt een korte
bespreking van het Veil-rapport ‘aanvullende pensioenen’ met de drieledige aanpak
en het voorstel een Communautair Pensioenforum op te richten. De Europese Com-
missie ziet de rol van dit forum als adviserend ten opzichte van de Europese Com-
missie. 

Dan bespreekt het Groenboek een aantal belemmeringen zoals bezwarende voor-
waarden om voor aanvullende pensioenaanspraken in aanmerking te komen, inclu-
sief lange opbouwperioden; de (niet-)mogelijkheid tot overdraagbaarheid van pen-

(34) Cornelissen (R.), ‘Free movement of Labour and National Pension schemes’ in Pension schemes:
Features and challenges of the European social model/Retraites: Nature et défis du modèle social
européen, Van Velzen, J.W., Paris, M&M Conseil, 1998, 32-33.
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sioenaanspraken naast het onvoldoende aanpassen van ‘slapende’ rechten m.a.w. de
premievrije aanspraak; de fiscale problemen die zich kunnen voordoen; en de nade-
len in geval van het tijdelijk werkzaam zijn in een andere lidstaat anders dan deta-
chering zoals bedoeld in de vermelde Richtlijn 98/49.

Hier worden ook aanzetten gegeven tot oplossingen waarbij allereerst wordt vastge-
steld dat een andere behandeling van vrijwillige stelsels en verplichte stelsels niet is
aangewezen. De stelsels hebben eenzelfde doel waardoor moeilijk een verschillende
benadering kan worden gehanteerd.

M.b.t. de lange opbouwperioden zou via wetgeving een bepaald maximum aantal
jaren worden opgelegd waarbij geen enkele lidstaat nog dergelijke perioden zou
mogen verlengen. Een andere optie is het debat hierover stimuleren tussen de socia-
le partners op Europees niveau.

De overdraagbaarheid zou alleen als alternatief worden weerhouden indien de aard
van de regeling dit toelaat. Bookreserves en repartitiestelsels zouden hierbuiten val-
len. Welk instrument hier zou worden gebruikt, is niet duidelijk. Voor het oplossen
van technische problemen zoals het vaststellen van actuariële normen voor over-
drachtswaarden, zou de oprichting van een Communautair Pensioenforum nuttig
kunnen zijn.

De fiscale benadeling zou kunnen worden opgelost via het sluiten van bilaterale
belastingverdragen. Dit is enerzijds een langdurige en omslachtige procedure en
anderzijds minder doorzichtig dan het vastleggen van gemeenschappelijke regels op
communautair niveau, maar deze laatste zouden moeilijk bespreekbaar kunnen zijn
(en zijn dit ook). Tenslotte zouden de bepalingen i.v.m. detachering kunnen wor-
den uitgebreid tot alle werknemers die tijdelijk in het buitenland gaan werken. Hier
zou een overeenkomst moeten worden gesloten tussen de werkgever van de lidstaat
van oorsprong, die van het land van ontvangst, de werknemer en eventueel de
betrokken pensioenbeheerder.

6.2. ADVIES VAN HET ESC OVER HET GROENBOEK ‘AANVULLENDE PENSIOENEN’ (35)
Het ESC is van oordeel dat de onopgeloste problemen die de Europese Commissie
vermeldt, ernstige hinderpalen vormen voor het vrije verkeer van werknemers.
Vooral wanneer pensioenen als een soort uitgestelde betaling voor eerder verricht
werk worden opgevat, vindt het ESC lange opbouwperioden onredelijk.

Een belangrijk verschilpunt met de Europese Commissie is dat het ESC meent dat
een werkgever niet kan worden verplicht tot de voortzetting van deelname voor
een werknemer die in een andere lidstaat gaat werken voor een andere werkgever.

(35) Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 11 december 1997 over het Groenboek van
de Commissie betreffende ‘Aanvullende pensioenen in de interne markt’, PB. C. 9 maart 1998, afl.
73, 114-121.
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Maar dit is wellicht minder een verschilpunt dan op het eerste gezicht lijkt, aange-
zien ook de Europese Commissie spreekt van een overeenkomst: alle partijen moe-
ten akkoord gaan vooraleer voortzetting van deelname mogelijk is. In tweede instan-
tie stelt het ESC dat men van een werkgever zelfs niet mag verwachten de mogelijk-
heid hiertoe te moeten geven. De vraag rijst of het ESC deze mogelijkheid zonder
meer wil uitsluiten of een opening laat mits akkoord van alle betrokken partijen.

M.b.t. overdracht benadrukt het ESC de nood aan informatie. Het ESC spreekt zich
niet echt uit of hij voor- of tegenstander is van overdraagbaarheid en of hij de
mening van de Europese Commissie volgt. Wat betreft de rechten die blijven behou-
den in de aanvullende pensioenregeling, moet worden aandacht besteed aan mecha-
nismen die de koopkracht beschermen. Of het hier voor het ESC om een minimale
of een maximale versie van het behoud van rechten gaat, wordt niet verduidelijkt.

Het ESC herhaalt zijn verzoek opgenomen in het Advies ESC 1992 (36) waarin
wordt gevraagd ‘na te gaan of het mogelijk is om vorm en regels uit te werken van
een standaard ‘Europees bedrijfspensioenstelsel’ dat zou kunnen worden gebruikt
door ‘Europese’ ondernemingen om hun werknemers in alle lidstaten te verzeke-
ren’.

De kritiek van het ESC op de oprichting van een Communautair Pensioenforum
betreft niet zozeer het creëren van een discussieforum, dan wel het feit dat nog-
maals een nieuw orgaan wordt in het leven geroepen.

6.3. REACTIES OP HET GROENBOEK ‘AANVULLENDE PENSIOENEN’ - WERKDOCUMENT
CAB/62/98
Op grond van een aantal vragen heeft de Europese Commissie reacties gevraagd op
haar standpunten en voorstellen opgenomen in het Groenboek ‘aanvullende pen-
sioenen’. Er werden reacties gevraagd van de lidstaten, van vakbonden, van pen-
sioenfondsen en andere betrokken partijen. Samenvattend stelt het werkdocument
dat er een brede consensus bestaat over de huidige benadering van de problematiek
door de Europese Commissie. Het voorstel van richtlijn - wat uitmondde in de Richt-
lijn 98/49 - wordt gezien als een eerste stap in de goede richting. Nieuwe wetgeving
wordt als voorbarig beschouwd. Eerst moeten een aantal sleutelproblemen nader
worden onderzocht, met name overdracht van rechten, lange verwervingsperioden
en dubbele belasting. De oprichting van een Communautair Pensioenforum wordt
vrij algemeen gesteund, behalve door de lidstaten die liever vergaderingen op ad
hoc-basis zouden laten bijeenkomen. Indien de oprichting doorgaat, moeten in
ieder geval alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd.

(36) Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 26 mei 1992 over de Mededeling van de Com-
missie aan de Raad ‘Aanvullende socialezekerheidsregelingen: de rol van de bedrijfspensioenregelin-
gen in de sociale bescherming van de werknemers en de gevolgen daarvan voor het vrij verkeer’,
ESC (92) 630, PB. C. 31 augustus 1992, afl. 223.
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7. MEDEDELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE VAN 11 MAART 1999 ‘NAAR EEN
INTERNE MARKT VOOR DE AANVULLENDE PENSIOENEN’ (RESULTATEN VAN DE
RAADPLEGING OVER HET GROENBOEK ‘AANVULLENDE PENSIOENEN’) (37)

7.1. INHOUD
In het derde deel van dit document wordt het vrije verkeer van werknemers behan-
deld. Daarbij wordt benadrukt dat de EU op het vlak van de werkgelegenheid het
enorm belangrijk vindt de voorwaarden te scheppen waarbinnen de actieve bevol-
king over een goed aanpassingsvermogen kan beschikken én een flexibele arbeids-
markt te creëren om te kunnen beantwoorden aan economische mutaties. De obsta-
kels op het vlak van aanvullende pensioenen zijn reële obstakels om deze doelen te
kunnen bereiken, zodat een actieve tussenkomst nodig is vanwege de lidstaten en
de EU.

In de algemene overwegingen plaatst de Europese Commissie het principe van gelij-
ke behandeling naast het principe van het vrije verkeer van werknemers, zonder
aan één van beide voorrang te verlenen. Conclusie is wel dat er actie nodig is om de
obstakels weg te werken en de mobiliteit te vergemakkelijken, maar dit mits reke-
ning te houden met de karakteristieken van de aanvullende pensioenregelingen.

Als resultaat van de consultatie m.b.t. het Groenboek ‘aanvullende pensioenen’,
besluit de Europese Commissie dat niet harmonisatie maar coördinatie de geijkte
weg is als oplossing op het vlak van aanvullende pensioenen, zoals dit ook is
gebeurd met de wettelijke regelingen. De Europese Commissie stelde een grote
eensgezindheid vast m.b.t. de door de Europese Commissie voorgestelde weg om de
obstakels weg te werken. Het gaat met name om een progressieve benadering met
als eerste stap de Richtlijn 98/49. De lidstaten zijn echter wel van mening dat het
voorbarig is nu reeds nieuwe wetgevende maatregelen te nemen. De andere betrok-
ken partijen beschouwden de problemen echter als reëel en als echte obstakels
t.a.v. het vrije verkeer. Het Europees Parlement en het ESC zijn dezelfde mening toe-
gedaan. Toch is ook hier aangegeven dat de Europese Commissie grondig moet
nagaan welke de beste manier is om de problemen aan te pakken. De grensover-
schrijdende deelneming is nuttig om problemen te voorkomen. De uitwerking in de
praktijk zal echter moeilijk zijn wegens de noodzakelijke wederzijdse erkenning
m.b.t. de financiering, de fiscale behandeling en de noodzakelijke wijzigingen aan
het nationale arbeidsrecht. Dit lijkt dan ook een doel dat pas op middellange of zelfs
lange termijn kan worden gerealiseerd. Het oprichten van een Communautair Pen-
sioenforum is warm onthaald door vooral de vakbonden. De lidstaten zijn niet
enthousiast en willen een debat in de bestaande organen zoals het Comité migreren-
de werknemers, wat ook in het advies van het ESC wordt vermeld. Het Europees
Parlement is wel voorstander van een Communautair Pensioenforum.

(37) Mededeling van de Europese Commissie van 11 mei 1999 ‘Naar een interne markt voor aanvul-
lende pensioenen. Resultaten van de raadpleging over het Groenboek ‘Aanvullende pensioenen in de
interne markt’’, COM (99) 134 def.
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Daarna geeft de Europese Commissie aan wat zij beschouwt als mogelijke toekom-
stige acties. Deze situeren zich op het vlak van de verwervingsvoorwaarden, grens-
overschrijdende deelneming, overdracht van rechten en het Communautaire Pen-
sioenforum.

7.1.1. Verwervingsvoorwaarden
Op dit vlak is er weinig eensgezindheid tussen de lidstaten zodat het voorbarig lijkt
nieuwe wetgevende initiatieven te nemen. Algemeen gesteld kan wel niet worden
ontkend dat deze voorwaarden een obstakel vormen voor de mobiliteit. Opnieuw
verwijst de Europese Commissie naar één van de politieke doelen die de EU zich
heeft gesteld op het vlak van werkgelegenheid: het komen tot een gekwalificeerde
actieve bevolking met een goed aanpassingsvermogen. Dit laatste slaat o.m. op het
zich verplaatsen binnen de EU. De Europese Commissie wijst ook op de mogelijke
indirecte discriminatie van lange verwervingsperioden. Bij werkneemsters kunnen
meer jobwijzigingen en loopbaanonderbrekingen voorkomen.

M.b.t. deze problematiek is de Europese Commissie van mening dat een debat met
de sociale partners moet worden geopend op Europees niveau om tot een oplossing
te komen voor dit obstakel.

7.1.2. Grensoverschrijdende deelneming
De grensoverschrijdende deelneming zou een belangrijke stap zijn voor het ophef-
fen van obstakels t.a.v. het vrije verkeer. De uitvoering in de praktijk kampt met
heel wat moeilijkheden is zoals hierboven reeds vermeld. Bovendien lijkt het niet
altijd eenvoudig een akkoord te bereiken tussen oude en nieuwe werkgever, werk-
nemer en eventueel de pensioenbeheerder.

De Europese Commissie stelt hier voor verder onderzoek te voeren om tot oplossin-
gen te komen. Op basis van dit onderzoek zal zij de nodige maatregelen nemen.

7.1.3. Overdracht van rechten
De noodzaak tot actie werd hier vooral benadrukt door vakbonden en vertegen-
woordigers van pensioenfondsen. Technisch gezien zijn overdrachten mogelijk.
Toch blijft dit theorie die moeilijk in praktijk is om te zetten voor bepaalde soorten
stelsels zoals bookreservesstelsels en repartitiestelsels. De Europese Commissie con-
cludeert dan ook dat overdracht slechts mogelijk is in geval van stelsels met ‘echte’
kapitaalvorming. Zonder gemeenschappelijke actuariële normen is een intracommu-
nautair mobiele werknemer bovendien benadeeld ten opzichte van niet-migrerende
werknemers die in het land zelf mobiel zijn.  In geval van premievrije aanspraken
moet er een waarborg komen dat de werknemer zijn rechtmatig deel van de pen-
sioenrechten zal ontvangen.
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De Europese Commissie stelt dat ze haar inspanningen voor het oplossen van tech-
nische problemen zal verdubbelen door de overdracht mogelijk te maken tussen
goedgekeurde stelsels en een harmonisatie te realiseren van actuariële normen en
overdrachtswaarden. Dit werk houdt tevens in dat wordt nagegaan of het oppor-
tuun is een wetgevend kader uit te werken voor de overdracht van pensioenrech-
ten. De Europese Commissie vervolgt haar werkzaamheden op het vlak van aanvul-
lende pensioenen door de publicatie van een biënnaal rapport waarvoor ze de
medewerking krijgt van een netwerk van nationale experts.

7.1.4. Communautair Pensioenforum
Een Communautair Pensioenforum zou de vertegenwoordigers van alle betrokken
partijen verenigen om te onderzoeken hoe de obstakels m.b.t. de arbeidsmobiliteit
kunnen worden opgeheven. Dit forum zou de Europese Commissie kunnen helpen
met het vinden van oplossingen en met het opvolgen van bestaande wetgeving.

De Europese Commissie steunt dit idee en heeft beslist een Communautair Pen-
sioenforum bijeen te roepen. Dit zal tweemaal per jaar bijeenkomen en zal zijn
samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen, de sociale partners, de
pensioenfondsen en, indien nodig, andere instellingen actief op dit domein.

7.2. KRITIEK EN POSITIEVE OPMERKINGEN
Als belangrijkste kritiek kan worden gesteld dat veel op de lange baan wordt
geschoven. Opvallend daarbij is de weerstand van de lidstaten tegenover de druk
van de vakbonden en de toch vrij constructieve houding van de ‘anderen’ om tot
oplossingen te komen.

Positief is tevens het verlaten van de standpunten van het Panel van Hoog Niveau op
twee vlakken, wat wel vooral naar voren komt in het Groenboek ‘aanvullende pen-
sioenen’ zelf. Enerzijds wordt niet meer de nadruk gelegd op het gelijkheidsbeginsel
dat het principe van vrij verkeer op zich, minstens gedeeltelijk, opzijschuift. Ander-
zijds is er het feit dat evenmin de nadruk wordt gelegd op behoud van rechten
tegenover de overdracht. De overdracht wordt wel beperkt tot stelsels waar de aard
dit toelaat, maar er wordt geen voorkeur gegeven aan behoud van rechten.

Positief is de aanpak m.b.t. de overdracht van pensioenrechten. Door werk te
maken van het oplossen van puur technische problemen, zal wellicht snel(ler) een
volgende stap kunnen worden gezet. Het blijft echter nog te weinig concreet aange-
zien de Europese Commissie alleen belooft haar inspanningen te verdubbelen en
onderweg wel te zien of er wetgevende actie nodig is.

M.b.t. de wederzijdse erkenning op het vlak van prudentiële regels (financiële
aspecten van de aanvullende pensioenregelingen zoals m.b.t. beleggingen) gaat de
Europese Commissie verder dan op het vlak van het vrije verkeer. Hier stelt de Euro-
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pese Commissie dat ze een voorstel zal doen tot een richtlijn betreffende de pruden-
tiële regels voor aanvullende pensioenregelingen van de tweede pijler. De Europese
Commissie stelt daarbij dat deze wederzijdse erkenning een conditio sine qua non
is voor bepaalde vormen van grensoverschrijdende deelneming, zodat dit een eerste
stap zou betekenen m.b.t. dat punt (38).

De fiscaliteit is een groot probleem voor de aanvullende pensioenen in het alge-
meen en bij grensoverschrijdende deelneming en overdracht van pensioenrechten
in het bijzonder. De fiscaliteit is een probleem naast de administratieve problemen
en de noodzaak van wederzijdse erkenning van aanvullende pensioenregelingen. Dit
laatste is in het kader van de overdracht misschien minder een probleem indien er
alleen overdracht wordt toegestaan tussen stelsels met ‘echte’ kapitaalvorming. Ook
op fiscaal vlak lijkt de Europese Commissie verder te willen gaan. Zij spreekt over
de coördinatie van de fiscale systemen, weliswaar gradueel en mits het beschermen
van de belastinginkomsten. Een eerste stap zou betrekking hebben op de fiscale
behandeling van ‘grensoverschrijdende’ bijdragen. Hier is een voorstel vermeld in
het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 1999 : (39) een voorstel
i.v.m. de fiscale behandeling van de aanvullende pensioenrechten van werknemers
en zelfstandigen die zich binnen de EU verplaatsen.

Bij de oprichting van een Communautair Pensioenforum rijst de vraag of dit geen
doekje is voor het bloeden. Er zal wellicht veel worden gepraat, maar misschien is
er slechts weinig actie te verwachten. Wellicht kan dit worden opgevangen door
een duidelijke opdracht te formuleren, een deadline op te leggen t.a.v. elke gegeven
opdracht en in navolging van het voorstel van het ESC te bepalen dat de Europese
Commissie zich het recht voorbehoudt nieuwe wetgevende voorstellen te doen,
indien het Communautaire Pensioenforum niet in staat blijkt tot een gemeenschap-
pelijke aanbeveling te komen. Positief is het feit dat de aanvullende pensioenen van-
uit alle mogelijke invalshoeken worden bekeken en dat deze invalshoeken met
mekaar kunnen worden geconfronteerd. Ook de weerstanden van lidstaten t.a.v.
bepaalde voorstellen kunnen worden opgespoord en via onderling overleg kan
eventueel een compromis worden gezocht (40).

De conclusie is dat er op sociaalrechtelijk vlak op korte en zelfs middellange termijn
weinig concreets te verwachten valt van deze mededeling en dus van de Europese
Commissie. Positief zijn de acties die op stapel staan m.b.t. de wederzijdse erken-
ning via een voorstel betreffende de prudentiële regels en m.b.t. de fiscaliteit welke

(38) Intussen heeft de Commissie een voorstel van richtlijn uitgewerkt (zie verder): Voorstel voor
een richtlijn van 11 oktober 2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaam-
heden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, COM(2000) 507 def.
(39) Werkprogramma van de Europese Commissie voor 1999, COM (99) 609.
(40) Van Rompaey (L.), Crauwels (F.), Stevens (Y.), Van Buggenhout (B.), ‘Verworven rechten bin-
nen de aanvullende pensioenen: beschermingsmaatregelen op nationaal en internationaal niveau’, in
Or. april 1999, 96.
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toch een groot belang hebben voor de aanvullende pensioenen en het vrije verkeer
van werknemers, vooral m.b.t. grensoverschrijdende deelneming en overdracht van
pensioenrechten.

8. RECENTE EVOLUTIES

8.1. ALGEMEEN
In haar Werkprogramma voor 2000 (41) verduidelijkt de Europese Commissie dat ze
de samenwerking tussen de lidstaten wil versterken m.b.t. de ‘kwestie van de
modernisering en houdbaarheid van de sociale beschermingsstelsels, inclusief de
pensioenstelsels’. Concreet m.b.t. de aanvullende pensioenen, wou de Europese
Commissie een voorstel van richtlijn opstellen tegen september 2000 over de fiscale
behandeling van ‘grensoverschrijdende’ bijdragen aan aanvullende pensioenregelin-
gen voor werknemers en zelfstandigen die zich binnen de EU verplaatsen. In haar
Mededeling COM (2000)622 def (42). kondigt de Commissie volgende maatregelen
aan: een voorstel van richtlijn i.v.m. pensioenfondsen, evenals een voorstel
betreffende de belastingheffing over grensoverschrijdende aanvullende pensioenen
van migrerende werknemers en als opdracht voor het Pensioenforum het onderzoe-
ken van de belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers. Het eerste voorstel
is intussen gepubliceerd (zie verder). Het tweede voorstel is er tot nog toe niet
gekomen. Wel heeft de Europese Commissie een mededeling gedaan over ‘de
opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelin-
gen’ (zie verder) (43). In een Mededeling van 28 februari 2001 (44) kondigt de Com-
missie aan dat er vóór het einde van 2001 ook een voorstel inzake exporteerbaar-
heid van aanvullende pensioenen zal worden ingediend.

Ook moet hier de rol van het Europese werkgelegenheidsbeleid worden vermeld als
aansporing om de bestaande obstakels m.b.t. aanvullende pensioenen voor het vrije
verkeer van werknemers weg te werken. In dit werkgelegenheidsbeleid wordt
steeds gepleit voor een modernisering en flexibilisering van de arbeidsorganisatie en
de arbeidsmarkt ter bevordering van een hoog werkgelegenheidsniveau (45). Onder
de hoofding ‘bevordering van de dynamiek van de interne markt’ van deze Medede-

(41) Mededeling van 9 februari 2000 van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Werkprogramma van de Commissie
2000, COM(2000) 155 def., 9 en bijlage.
(42) Mededeling van COM (2000)622 def. van 11 oktober 2000 van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, de ontwikkeling van de sociale bescher-
ming op de lange termijn: veilige en houdbare pensioenen.
(43) Mededeling van 19 april 2001 van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité. De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende
bedrijfspensioenregelingen, COM (2001)214.
(44) Mededeling van de Commissie aan de Raad. Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen,
met toegang voor allen, COM (2001)116 def., 17.
(45) COM (2000) 78 def. Mededeling van de Commissie. Het Communautair beleid ten dienste van
de werkgelegenheid, 2.
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ling ‘Het Communautair beleid ten dienste van de werkgelegenheid’, wordt volgend
initiatief voorgesteld: ‘De Commissie zal de bestudering van de positieve arbeids-
markteffecten die uitgaan van het verwijderen van de belemmeringen voor beroeps-
en geografische mobiliteit van werknemers, zoals de verschillen in de socialezeker-
heidsstelsels en met name de pensioenen, voortzetten. De situatie van arbeidsmi-
granten of gepensioneerden die in het ene land van een stelsel van sociale zekerheid
afhankelijk zijn en in een ander land inkomensbelasting betalen, moet worden her-
zien wanneer dit leidt tot een situatie die ongunstiger is dan wanneer zowel het
socialezekerheidsstelsel als het belastingstelsel van ofwel het ene dan wel het ande-
re land op hen van toepassing zou zijn. Om verschillen in behandeling te voorko-
men, zou de coördinatie van de nationale beleidsmaatregelen meer in het algemeen
moeten zijn gericht op een grotere compatibiliteit tussen de belasting- en de sociale-
zekerheidsstelsels in de lidstaten van de Unie. De lidstaten zullen worden aange-
spoord via de Europese Werkgelegenheidsstrategie en via de samenwerking inzake
sociale bescherming maatregelen te nemen’ (46). Er wordt duidelijk een link gelegd
tussen het wegwerken van belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers
en het werkgelegenheidsbeleid. Dit wordt o.m. bevestigd in het document ‘Verslag
betreffende de sociale bescherming in Europa 1999’: ‘Het socialezekerheidsbeleid
vormt een essentiële aanvulling op de Europese werkgelegenheidsstrategie en een
belangrijk middel om lidstaten te helpen bij de implementatie van de maatregelen
die zijn vervat in de werkgelegenheidsrichtsnoeren, die de concrete vertaling zijn
van de strategie. Enkele van de richtsnoeren uit 1999 impliceren expliciet of impli-
ciet veranderingen in socialezekerheidsstelsels, en de voorstellen van de Commissie
voor de richtsnoeren voor 2000 volgen die aanpak of versterken die zelfs’ (47). Ook
in Mededeling COM (2000)379 van 28 juni 2000 wordt die link benadrukt. Volledige
werkgelegenheid en arbeidskwaliteit wordt bereikt door o.m. het bevorderen van
de mobiliteit, ook en in het bijzonder door het wegnemen van belemmeringen voor
aanvullende pensioenen (48). In deze Mededeling COM (2000)379 worden dan ook
de volgende maatregelen voorgesteld :
- het oprichten van een pensioenforum waarin pensioenen en mobiliteit met alle
hierbij betrokken actoren worden besproken. Dit zou leiden tot de publicatie van
een mededeling;
- het overleg in het pensioenforum over een instrument ter overdraging van aanvul-
lende pensioenen en indiening van een voorstel hiertoe;
- verbetering van de samenwerking tussen alle betreffende partijen met het oog op
de oplossing van de juridische en praktische problemen van werknemers bij de uit-
oefening van hun recht op vrij verkeer.

(46) Ibid., 16.
(47) COM (2000) 163 def. Verslag betreffende de sociale bescherming in Europa 1999, 7.
(48) Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de Regio’s, Een agenda voor het sociaal beleid, COM (2000)379 def., 20.
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8.2. EVOLUTIES OP FISCAAL EN FINANCIEEL-ECONOMISCH VLAK
Zoals reeds gesteld, werden eind 2000 en begin 2001 twee documenten opgesteld
die op fiscaal en financieel-economisch vlak, een belangrijke stap vooruit zouden
betekenen voor de mobiele werknemer en zijn aanvullend pensioen. Het eerste
document betreft een voorstel van een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorzie-
ning (49). De belangrijkste doelstellingen van dit voorstel van richtlijn i.v.m. de pen-
sioenfondsen zijn:
- een adequate bescherming van de belangen van de deelnemers aan en uitkerings-
gerechtigden van de regeling en het mogelijk maken van veilige en efficiënte beleg-
gingen;
- de vrije keuze van beleggingsbeheerders en –bewaarders in de EU en het handha-
ven van eerlijke concurrentie tussen alle aanbieders van pensioenvoorzieningen;
- het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten en het scheppen van een
echte interne markt voor alle aanvullende pensioenen;
- beleggingen door instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen of pensioen-
fondsen in de EU bevorderen.
Dit voorstel wil een evenwicht vinden tussen veiligheid en betaalbaarheid. Het wil
daarbij de bevoegdheid van de lidstaten om zelf hun pensioenvoorzieningen te orga-
niseren niet aantasten, met name op het vlak van arbeids-, socialezekerheids- en fis-
caal recht. Voor de mobiele werknemer en zijn werkgever is vooral het bevorderen
van grensoverschrijdende activiteiten van belang. Door het gebrek aan een behoor-
lijke coördinatie op Europees niveau zijn deze instellingen voor bedrijfspensioen-
voorzieningen de enige grote financiële instellingen die hun diensten niet kunnen
aanbieden in een andere lidstaat dan waar ze zijn gevestigd. Andere financiële instel-
lingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsmaatschappijen kun-
nen dit wel. Indien deze mogelijkheid ook voor de pensioenfondsen zou bestaan,
kunnen zij genieten van belangrijke voordelen zoals efficiënter beleggingsbeleid,
administratieve vereenvoudiging. Wanneer werknemers kunnen aangesloten blijven
bij eenzelfde pensioenfonds, ook wanneer ze in een andere lidstaat gaan werken,
zou dit de arbeidsmobiliteit ten goede komen. Door bepaalde algemene prudentiële
regels (deskundigheid van de beheerders, informatie aan deelnemers en pensioenge-
rechtigden, beleggingsvoorschriften) te harmoniseren, wederzijdse erkenning van
nationale prudentiële regels te realiseren en een stelsel van kennisgeving en samen-
werking tussen bevoegde autoriteiten  uit te werken, worden de prudentiële belem-
meringen voor het grensoverschrijdend beheer van pensioenfondsen weggewerkt.
Daarnaast zal ook werk moeten worden gemaakt van een zekere mate van belasting-
coördinatie om grensoverschrijdende activiteiten effectief mogelijk te maken. Dit
element wordt behandeld in een mededeling van de Commissie aan de Raad, het
Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité van 19 april 2001 (zie
verder) (50). Verder bepaalt het voorstel van richtlijn in artikel 20, punt 5 en 6 dat

(49) COM(2000) 507 def. van 11 oktober 2000.
(50) Mededeling van 19 april 2001 van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het
Economische en Sociaal Comité. De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende
bedrijfspensioenregelingen, COM(2001) 214.
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er rekening moet worden gehouden met de bepalingen van de toepasselijke sociale
en arbeidswetgeving van het land waar de onderneming de diensten van het pen-
sioenfonds ontvangt. Deze bepalingen zijn niet onbelangrijk voor lidstaten die reeds
een goede sociale bescherming hebben vastgelegd voor mobiele werknemers en
hun aanvullend pensioen.

Ook op het vlak van de fiscale coördinatie van de aanvullende pensioenen heeft de
Commissie concreet werk verricht door het opstellen van een mededeling over de
opheffing van de fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenrege-
lingen (51). Deze mededeling betekent een aanvulling op het voorstel van richtlijn
i.v.m. de pensioenfondsen en heeft drie doelstellingen. Ten eerste wordt een
gecoördineerde aanpak beoogd, niet met de bedoeling te harmoniseren maar wel de
diversiteit op mekaar te laten aansluiten. Het is ook een oproep tot het afschaffen
van fiscale regels die een onnodige restrictieve of discriminerende werking hebben.
Ten slotte worden maatregelen voorgesteld om de belastinginkomsten van de lidsta-
ten te waarborgen. In deze mededeling wordt een probleemstelling geschetst en
een aantal voorstellen van maatregelen gedaan. De probleemstelling hangt samen
met verschillende fiscale regimes van de lidstaten. Meestal bestaat een VVB-regime
(bijdragen vrijgesteld, beleggingsopbrengsten en vermogenswinsten van
pensioeninstellingen vrijgesteld, uitkeringen belast). Drie lidstaten kennen een VBB-
regime waarbij bijdragen worden vrijgesteld, maar beleggingsopbrengsten en ver-
mogenswinsten van pensioeninstellingen en uitkeringen worden belast. In twee lid-
staten bestaat een BVV-regime (bijdragen belast, beleggingsopbrengsten en vermo-
genswinsten van pensioeninstellingen vrijgesteld, uitkeringen vrijgesteld). De over-
gang van een lidstaat met een VVB-regime naar een BVV-regime of omgekeerd kan
problemen stellen van juist onbelast blijven of dubbele belasting moeten betalen.
Een ander knelpunt is het feit dat een belastingvrijstelling in eigen land niet altijd
geldt voor premiebetalingen aan pensioeninstellingen die in een andere lidstaat zijn
gevestigd. De Commissie meent dat op grond van fundamentele vrijheden vermeld
in het EG-Verdrag en op grond van de rechtspraak van het Europese Hof dergelijke
beperkingen onverenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht. Ook het argument
van de fiscale samenhang dat wel door het Europese Hof werd aanvaard in het arrest
Bachmann, (52) wordt naderhand niet meer gevolgd, o.m. door verwijzing naar bila-
terale overeenkomsten. De Commissie komt tot de conclusie dat fiscale belemme-
ringen in strijd zijn met de fundamentele vrijheden van het EG-Verdrag en zal er dan
ook op toezien dat deze vrijheden daadwerkelijk worden nageleefd. Eventueel zal
een procedure worden aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie. Verder
zijn er nog een aantal voorstellen van de Commissie m.b.t. inlichtingenuitwisseling
over de betaling van uitkeringen, wat nu al mogelijk is op basis van de wederzijdse bij-
standsrichtlijn (53), en over een voorstel voor pan-Europese instellingen uitgewerkt door

(51) zie vorige voetnoot.
(52) H.v.J. 28 januari 1992, nr. C-204/90 (Bachmann), Jur. H.v.J. 1992, I, 276.
(53) Richtlijn 77/799/EEG van 19 december 1977 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand
van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, PB. L. 336
van 27/12/1977, 15.
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de European Federation for Retirement Provision (54). De Commissie stelt ook
voor tot een bredere toepassing van het VVB-regime te komen, wat de problemen
niet totaal wegneemt maar toch vermindert. Wat de obstakels betreft, die voort-
vloeien uit het naast elkaar bestaan van verschillende belastingregimes stelt de Com-
missie voor maatregelen te nemen op bilateraal en/of multilateraal vlak om deze te
elimineren.

9. BESLUIT

De Richtlijn 98/49 betekent een bescheiden eerste stap op het vlak van het verwij-
deren van sociaalrechtelijke obstakels van het vrije verkeer van werknemers.
Ook de goedkeuring van het voorstel van richtlijn over de pensioenfondsen en het
opvolgen van de voorstellen van de Commissie in de Mededeling COM(2001) 214,
zou de organisatie van aanvullende pensioenregelingen in de interne markt een stap
vooruit brengen. Beleggers zouden een ruimere keuze hebben aan dienstverleners,
werknemers zouden zich kunnen verplaatsen zonder het risico dat een deel van hun
pensioen verloren gaat. De economische en sociale vooruitgang zou al bevorderd
worden maar vooraleer er, vooral op sociaalrechtelijk vlak, vooruitgang zal worden
geboekt, is er nog een grote mate van coördinatie van de sociale wetgeving en van
het arbeidsrecht van de diverse lidstaten noodzakelijk. Deze voorstellen op fiscaal
en financieel-economisch vlak dragen uiteraard bij tot een verbetering van de situ-
atie van de mobiele werknemer en zijn aanvullend pensioen. Hoe moeilijk en gevoe-
lig dit ook ligt, er moet eveneens werk worden gemaakt van het daadwerkelijk
opheffen van de sociaalrechtelijke belemmeringen op het vlak van de aanvullende
pensioenen.

__________

(54) COM(2001) 214, 17-19.
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1 INLEIDING

"Diegenen die een aanvullend pensioen willen en hiertoe bijdragen storten in een
stelsel dat hen zo’n aanvullend pensioen kan bezorgen, moeten hierop fiscaal vrijge-
steld worden om hen aan te moedigen". Vervang "diegenen" door "Fransen" en u
heeft de verklaring die Jacques Chirac aflegde op 14 juli 2001. Deze uitspraak heeft
niets verrassends; ze is in overeenstemming met de tijdsgeest, vooral in landen als
Frankrijk, Duitsland en ook België, waar collectieve of individuele aanvullende pen-
sioenen (respectievelijk de tweede en derde pijler) nagenoeg onbestaande zijn (1).
Ze is ook kenmerkend voor een situatie die verre van onschuldig is, namelijk dat er
pensioenfondsen nodig zijn en dat ze moeten worden vrijgesteld van belastingen. Is
het niet mogelijk een aanvullend pensioen te verlangen zonder daarom te eisen dat
het een belastingvrijstelling kan genieten?

Er bestaan verschillende spaarmotieven en verschillende spaarvormen. Naast pen-
sioensparen denken we aan sparen vanuit de bekommernis van financiering van de
aankoop van een woning, de studies van de kinderen, het risico op ziekte of onge-
vallen. Waarom een bepaalde spaarvorm bevoordelen en andere niet? Op die vragen
legt dit artikel zich toe. Het achterliggende standpunt is eenvoudig. Wij zijn van
mening dat de hogere inkomensklassen waarvoor het wettelijk pensioen begrensd
is, best een aanvullend pensioen financieren om een te laag vervangingspercentage
te vermijden (verhouding tussen het pensioenbedrag en het laatste loon) wan-
neer de activiteit wordt stopgezet. De vergrijzing en de lage activiteitsgraad
van oudere werknemers leiden tot een zekere ademnood van de eerste pijler,

(*) M. Marchand, professor, Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Université
catholique de Louvain; P. Pestieau, professor, Centre de Recherche en Economie Publique (CREPP),
Université de Liège.
(1) In Frankrijk genieten alleen parlementsleden en hoge ambtenaren een aanvullend pensioen op
basis van kapitaalvorming.
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die gebaseerd is op herverdeling. Bijgevolg kan men zich zich verwachten aan een
vermindering van de uitkeringen, in ieder geval de werknemers met een hoog inko-
men. Vandaar de behoefte aan aanvullende pensioenen. 

Daartegenover staat dat het moeilijk is goede redenen te vinden om pensioensparen op
fiscaal vlak meer te bevorderen dan andere spaarvormen. Om de discussie de nauwkeu-
righeid te verlenen die haar vaak ontbreekt, gaan wij stapsgewijs te werk. We zullen
achtereenvolgens proberen een antwoord te bieden op drie vragen: moet spaargeld
belast worden ? Als dat het geval is, moet pensioensparen dan vrijgesteld worden van
belastingen? En tot slot, welke vorm van vrijstelling verdient dan de voorkeur?

2. MOETEN INKOMSTEN UIT SPAARGELD BELAST WORDEN ? 

Om deze vraag te behandelen, hanteren we het model met overlappende generaties
waarin het leven van ieder individu in twee periodes wordt opgedeeld. Tijdens de
eerste periode werkt hij een bepaald aantal uren en verdient hij een inkomen, w.
Dit inkomen gebruikt hij voor zijn huidige consumptie, c1, of als spaargeld dat, ver-
hoogd met een interest, zijn consumptie zal financieren in de tweede periode, de
pensioenperiode, c2 = (w – c1) (1 + r).

Een inkomensbelasting beïnvloedt het inkomen uit arbeid, maar ook de inkomsten
uit spaargeld. Dit laatste wordt dus tweemaal belast. Een belasting op de consump-
tie alleen (uitgaven) of op arbeidsinkomen alleen zou die dubbele belastingheffing
voorkomen, die inefficiënt bevonden wordt en sparen op zijn minst ontmoedigt. De
equivalentie in dit eenvoudige model tussen een belasting op uitgaven en een belas-
ting op arbeidsinkomen, blijkt duidelijk uit Figuur 1 indien (1 – t)(1 – τ) = 1.

FIGUUR 1 : DUBBELE BELASTING VAN HET SPAARGELD
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Budgetbeperkingen met drie types belasting:
Belasting op arbeid aan het tarief t: w(1 – t) = c1 + c2/(1 + r) 
Belasting op consumptie aan het tarief τ : w = c1(1 + τ) + c2(1 + τ)/(1 + r)
Belasting op inkomen aan het tarief θ : w(1 – θ) = c1 + c2/(1 + r(1 – θ) 

Als we de belastingvoet θ op inkomen zodanig aanpassen dat de fiscale opbrengst
ongewijzigd blijft, bekomen we een tarief θ lager dan t en τ; aan dit tarief ontmoe-
digt het substitutie-effect sparen. In A wordt duidelijk minder gespaard dan in B, ter-
wijl de belasting op inkomen evenveel opbrengt als de belasting op arbeid (of op
consumptie). Het nutsniveau van de consument ligt ook lager in A dan in B.

Deze klassieke redenering roept twee kanttekeningen op. Ten eerste heeft spaar-
geld a priori geen enkele verdienste. Zelfs in een situatie met volledige tewerkstel-
ling, kan er overmatig gespaard worden. In ieder geval leidt meer sparen tot minder
consumptie, en in een situatie met keynesiaanse werkloosheid is het beter te consu-
meren. Ten tweede is het niet zeker dat, als het arbeidsaanbod flexibel is en vrije
tijd niet belastbaar — wat algemeen wordt aangenomen —, een belasting op con-
sumptie alleen de voorkeur verdient op een belasting die inkomsten uit arbeid en
uit spaargeld treft. We betreden hier wat het universum van het “second best”-opti-
mum genoemd wordt. Het niet-belasten van vrije tijd creëert een distortie die een
andere distortie kan meebrengen. 

Atkinson en Sandmo (1980) tonen aan dat in een model met overlappende genera-
ties, het optimaal is de inkomsten uit kapitaal niet te belasten onder twee veronder-
stellingen: men bevindt zich aan de goede kant van de gulden regel (de rentevoet is
hoger dan de groeivoet van de economie) en het is mogelijk de voorkeuren tussen
vrije tijd en consumptie van de eerste en tweede periode te scheiden. De eerste
hypothese impliceert dat er geen overaccumulatie van kapitaal is en de tweede dat
spaargeld belasten niet toelaat onrechtstreeks de vrije tijd te belasten. Indien de con-
sumptie van de tweede periode meer complementair zou zijn aan vrije tijd dan de
consumptie van de eerste periode, zou een zekere belasting van de inkomsten uit
spaargeld wenselijk zijn. Intuïtief zou zij immers toelaten het goed "vrije tijd"
onrechtstreeks te belasten. Indien dat niet het geval was, zou het sparen gesubsi-
dieerd moeten worden. Deze vraag dient langs empirische weg beantwoord te wor-
den.

Deze twee veronderstellingen zijn niet noodzakelijk in een model waarin de indivi-
du's een oneindige levensduur hebben (als alternatief zouden we kunnen spreken
over een dynastiek model, waarin opeenvolgende generaties verbonden zijn door
een ketting van altruïstische erfenissen). In dit geval hebben Chamley (1986) en
Lucas (1990) aangetoond dat, op lange termijn, de inkomsten uit kapitaal niet belast
dienen te worden (2). 

(2) Intuïtief heeft het kapitaalaanbod op lange termijn een oneindige elasticiteit ten opzichte van de
rentevoet.
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Ongeacht het onderliggende model hebben verschillende auteurs, waaronder Razin
en Sadka (1993), vastgesteld dat als financieel kapitaal perfect mobiel is en - wette-
lijk of de facto - een belastingvrijstelling geniet, het geen nut heeft de inkomsten
hierop te belasten wanneer het belegd wordt in het buitenland. Hun argument past
in het kader van de belastingconcurrentie. Het is eerder van positieve dan normatie-
ve aard. Het zou immers bijvoorbeeld niet van toepassing zijn indien de landen een
belasting aannamen op basis van het principe van de verblijfplaats of indien zij
onderling zouden samenwerken bij de belastingcontrole en de uitwisseling van
informatie betreffende buitenlandse beleggingen door hun inwoners.

Tot nu toe bespraken we de belasting van inkomsten uit kapitaal vanuit het stand-
punt van hun efficiëntie, en niet dat van de billijkheid. Eén van de klassieke argu-
menten voor de belasting van inkomsten uit kapitaal steunt echter op het streven
naar billijkheid. Kortom, het zijn de welgestelde gezinnen die inkomsten uit kapitaal
genieten. En nochtans heeft Stiglitz (1985) aangetoond dat indien de twee boven-
vermelde hypothesen — scheidbaarheid en dynamische doeltreffendheid — vervuld
zouden zijn, een niet-lineaire belasting van de inkomsten uit arbeid zou volstaan om
aan de dubbele doelstelling van efficiëntie en billijkheid te voldoen. Met andere
woorden, onder deze twee veronderstellingen is het niet nodig een dubbele belas-
tingheffing toe te passen en dus spaargeld te belasten.

Het argument van Stiglitz, en van de meeste economisten overigens, steunt dus op
de idee van dubbele belastingheffing: aan de bron van alle rijkdom zou arbeid liggen
en aangezien de inkomsten uit arbeid belast worden, moet spaargeld niet opnieuw
belast worden. Echter, de rijkdom van een huishouden kan in werkelijkheid ook
afhangen van wat het geërfd heeft. Vermits erfenissen in het algemeen niet belast
worden, zou de belasting op inkomsten uit kapitaal een onrechtstreekse manier zijn
om deze bron van onrechtvaardigheid te corrigeren, te meer wanneer de erfenis
leidt tot winstgevende beleggingen (3). Met andere woorden, het belasten van de
inkomsten uit kapitaal zou voortvloeien uit het onvermogen van de overheid om
nalatenschappen effectief te belasten, in het bijzonder wanneer deze roerende goe-
deren bevatten.

3. BEPERKTE FISCALE VOORDELEN VOOR BEPAALDE SPAARVORMEN

De belangrijkste les uit het vorige deel kunnen we als volgt samenvatten: ondanks
het argument van de dubbele belastingheffing bestaan er goede redenen om inkom-
sten uit kapitaal te belasten. Een dergelijke belasting maakt het immers mogelijk de
middelen afkomstig van overdrachten tussen generaties gedeeltelijk te herverdelen.
En zelfs als spaargeld onderworpen wordt aan belastingen, kan de overheid nog
besluiten bepaalde spaarvormen volledig of gedeeltelijk hiervan vrij te stellen. Dat is
het geval met het bouwsparen, dat vaak fiscale voordelen geniet om herverdelende

(3) Dit argument wordt uitgewerkt in Cremer et al. (2001) en Boadway et al. (2000).
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of om maatschappelijke redenen (het voordeel van een natie van eigenaars). De
overlijdensverzekering of het pensioensparen kunnen beloond worden met deze
vrijstellingen om redenen die we zullen analyseren in het volgende deel.

Bijvoorbeeld, om pensioensparen te stimuleren komt het vaak voor dat bepaalde
producten tot een bepaald plafond worden vrijgesteld van iedere inkomensbelas-
ting. Het meest gekende voorbeeld is dat van de individuele pensioenrekeningen
(IRA) in de Verenigde Staten. De ontwikkeling van deze rekeningen heeft tot een
overvloedige empirische literatuur geleid die het stimulerend effect ervan op het
globale spaargedrag van de gezinnen wil nagaan. In België kennen we het pensioen-
sparen of de pensioenverzekering, waar het jaarlijks fiscaal aftrekbaar plafond per
belastingsplichtige 22.000 BEF bedraagt, die grotendeels aan de personenbelasting
ontsnappen en pas op het ogenblik van pensionering belast worden, aan een veel
lager tarief. Hetzelfde geldt voor de levensverzekering, waar het jaarlijks fiscaal
aftrekbaar plafond per belastingplichtige 68.000 BEF bedraagt. Dit type vrijstellin-
gen vinden we overigens in de meeste landen.

Wanneer de vrijstelling begrensd is, is er geen enkele reden te denken dat ze het
globale spaargedrag zou stimuleren. Ze leidt hoogstens tot een wijziging in de spaar-
structuur. Dat is gemakkelijk te illustreren in het geval van lineaire belastingen. In
Figuur 2 vertegenwoordigt de rechte de keuzemogelijkheden tussen huidige en
toekomstige consumptie indien er geen belastingvrijstelling is. De helling van deze
rechte komt overeen met 1 + r (1 – θ), waarbij r de rentevoet is, θ het percentage
van de inkomensbelasting en y het inkomen uit arbeid (w) na betaling van de inko-
mensbelasting (y = w(1 – θ)). De gebroken lijn β vertegenwoordigt de budgetrechte
indien een bedrag (y – e) aan spaargeld wordt vrijgesteld van belasting. We zien ver-
volgens dat, als c en d normale goederen zijn, de belastingvrijstelling een negatieve
invloed heeft op het spaargedrag: (y – b) < (y – a) ingevolge het inkomenseffect
door de belastingvrijstelling. Als het evenwicht van de consument onder het plafond
zou liggen, zou het effect van de belastingaftrekbaarheid op het spaargedrag genu-
anceerder zijn; er zou pas een daling van het spaargeld optreden indien het inko-
menseffect het substitutie-effect zou overheersen.

We komen dan nu tot de situatie waarin de aftrekbaarheid niet begrensd is. We stap-
pen af van de hypothese van een lineaire belasting. Wanneer ze betrekking heeft op
de verwerving van activa gecompenseerd door een niet-lineaire belasting van de
activa vermeerderd met de inkomsten gerealiseerd op het ogenblik van uittreding, is
het mogelijk dat de globale spaarsom gaat afnemen. Zoals Ragan (1994) heeft aange-
toond, zal dit verminderingseffect afhankelijk zijn van de progressiviteit van de inko-
mensbelasting. Het argument is vrij intuïtief. We veronderstellen dat de spaarder
een beroep kan doen op twee spaarvormen, een spaarformule die fiscaal voordeel
oplevert, bijvoorbeeld pensioensparen, en de gewone spaarformule. In de marge is
het nettorendement van beide vormen gelijk, vermits het spaargeld door het indivi-
du optimaal verdeeld wordt over deze twee formules. Aangezien pensioensparen de
fiscale last verplaatst van de inlage naar de uittreding, leidt het tot een stijging van
het marginale belastingtarief bij de uittreding. Bijgevolg daalt het netto rendements-
percentage van het traditionele sparen.

α
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FIGUUR 2 : BEGRENSDE VRIJSTELLING

In deze argumentatie is het belangrijk deels rekening te houden met de onderliggen-
de budgetrechte (de vrijstelling moet immers betaald worden door de belasting-
plichtige, wat neerkomt op een equivalent inkomensverlies). Als we rekening hou-
den met dit effect, is de neerwaartse invloed van de belastingverminderingen min-
der groot (4).

Theoretisch is het effect van belastingverminderingen, vooral als ze begrensd zijn,
vrij duidelijk: ze ontmoedigen het globale spaargedrag. Om tot een andere conclusie
te komen, hebben we een beroep gedaan op "niet-rationele" verklaringen. Het zou
bijvoorbeeld kunnen dat bepaalde verminderingen de rol van "lokaas" spelen; zij
trekken de spaarder aan die in elk van ons sluimert, en maken hem bewust van de
noodzaak zijn pensioen actiever voor te bereiden (5). De psychologische verklaring
kan eveneens een andere richting uitgaan. Zo hebben in België sommige bankiers
en verzekeraars opgemerkt dat het fiscaal aftrekbaar plafond van 22.000 BEF dat
wordt toegekend aan de pensioenverzekering of het pensioensparen, een averechts
effect zou kunnen hebben. Heel wat gezinnen hebben de indruk dat deze som het
individuele aanvullende pensioenbedrag is (3de pijler) dat de overheid wenselijk
acht, en beseffen niet dat het verre van voldoende is in het licht van de dreiging die
boven de wettelijke pensioenen hangt.

(4) Zelfs als we volledig rekening houden met deze noodzaak de belastingvermindering te financie-
ren door een verhoging van de inkomensbelasting, zal het evenwicht gevonden worden op de rechte
a, maar rechts van A (de nieuwe budgettaire spanning zal minder hellend zijn).
(5) Zie Shefrim en Thaler (1988), die een model ontwikkelen waarin de consumenten specifieke
inkomsten toekennen aan specifieke spaarproducten.
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Het ernstigste theoretische argument dat kan worden ingeroepen om een belasting-
vermindering te rechtvaardigen in naam van het stimuleren van het sparen, is geba-
seerd op de overgang van repartitiestelsels naar kapitalisatiestelsels. Indien een
belastingaftrek wordt toegekend aan het pensioensparen, net op het ogenblik waar-
op de bijdragen en uitkeringen van het wettelijk stelsel verminderen, zal het spaar-
gedrag zeer waarschijnlijk heropleven. Deze heropleving zou overigens plaatsvin-
den zelfs zonder belastingaftrek.

Het is vooral op empirisch vlak dat het debat levendig is. In de Verenigde Staten
hebben verschillende onderzoeken op basis van micro-economische gegevens
getracht het eventuele effect van de fiscale stimuli op het globale spaargedrag aan te
tonen. Het is een complex domein, in die zin dat er zeer strenge eisen gesteld wor-
den aan de gegevens: volledige antwoorden zouden gedetailleerde informatie veron-
derstellen over het totaal aan activa en inkomsten, de voorkeuren en verwachtingen
van een omvangrijke steekproef van individu's over een lange periode. Er bestaat
niet echt een consensus over het effect van de belastingaftrekbaarheid op het globa-
le spaargedrag. Sommige auteurs (Poterba et al., 1993) besluiten tot een stijging van
de spaargelden van de gezinnen. Andere (6) bekomen eerder gematigde, en zelfs
tegenovergestelde resultaten. Het belang van dit debat ligt voor de hand. Voor de
voorstanders van belastingverminderingen volstaat het niet aan te tonen dat ze pen-
sioensparen alleen aanmoedigen, maar ook het globale spaargedrag in een land waar
dit bijzonder laag is. Ook al zijn buiten de Verenigde Staten empirische studies over
het effect van belastingverminderingen zeldzaam, in het algemeen wordt aangeno-
men dat de resultaten enorm zouden verschillen van land tot land, afhankelijk van
de aard van het belastingstelsel en de factoren die het spaargedrag bepalen.

Zonder zich uit te spreken over de algemene vraag naar het effect van belastingver-
minderingen op het spaargedrag, nemen sommige auteurs een minder ambitieus
standpunt in (7). Zij zijn van mening dat het belangrijk is alle spaarvormen zonder
onderscheid te behandelen. We weten dat de belastingheffing (net als de belasting-
vrijstelling overigens) kan plaatsvinden op drie ogenblikken: bij de opbouw van een
spaartegoed, het spaarrendement en de uitkering van het spaartegoed. Wat volgens
deze auteurs van belang zou zijn, is na te gaan of de belastingdruk in huidige waarde
voor alle spaarproducten dezelfde is.
In de vergelijking tussen spaarproducten kunnen we beginnen door de fiscale
behandeling te bekijken van het spaartegoed op het ogenblik dat het gevormd
wordt, dat de inkomsten uit kapitaal vergaard worden en dat het spaartegoed uitge-
keerd wordt. Deze drie fasen dragen verschillende namen al naargelang het spaarty-
pe. In het geval van pensioensparen spreken we respectievelijk van bijdragen, kapi-
taalinkomsten en uitkeringen in rentes of in kapitaal. In het geval van een levensver-
zekering spreken we van premies, rendement en gestort kapitaal of rentes. Voor
België geven we het belastingstelsel van verschillende spaarvormen weer in Tabel 1. 

(6) Bernheim en Scholtz (1995), Gravelle (1991), Engen et al. (1994), Gale en Scholtz (1994), Benja-
min (2001), Engen en Gale (2001).
(7) Dilnot en Johnson (1993), Dilnot (1994).

911



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

TABEL 1 : BELASTING VAN SPAARGELD IN BELGIE

Verwerving Rendement Uitkering

Traditioneel sparen T T E

Pensioensparen E1 E T2

Individuele levensverzekering E3 E T2

Groepsverzekering/pensioenfonds E4 E T2

Levensverzekering bij overlijden E3 E T5

Hypotheeklening E E E

E : Vrijgesteld T : Belast
E1 : gedeeltelijke vrijstelling op begrensd bedrag (22000 F) T2 : Proportionele belasting aan beperkt tarief
E3 : gedeeltelijke vrijstelling op begrensd bedrag (67000 F) T5 : Successierechten
E4 : impliciete subsidie

Een nauwkeuriger manier om het belastingstelsel van de verschillende spaarvormen
te vergelijken, is de effectieve belastingvoet te berekenen van de belangrijkste
bestanddelen van het spaargeld van de gezinnen. Valenduc (1993) komt zo tot bij-
zonder grote verschillen. Zijn resultaten variëren in functie van het jaar, het inko-
men van de belastingplichtige en andere factoren. Dit zijn enkele grootteordes van
effectieve belastingvoeten waartoe hij komt: 50 % voor aandelen; 15 % voor staatsle-
ningen; 35 % voor de levensverzekering en het pensioensparen; tussen 6 en 10 %
voor sparen voor de hoofdverblijfplaats.

4. WAAROM FISCALE VOORDELEN?

Wat het vorige deel aangeeft, is dat als de staat een bepaald spaarproduct wil stimu-
leren, daarin kan slagen, maar deels ten koste van bepaalde andere producten. Maar
waarom bepaalde spaarproducten aanmoedigen, zoals de aanvullende pensioenen?
Deze vraag dient ook gesteld te worden bij de levensverzekering (in tegenstelling
tot de overlijdensverzekering).

Er bestaan geen goede economische theorieën die belastingvoordelen voor de twee-
de of derde pijler rechtvaardigen. De reden is eenvoudig: vermits het pensioen de
belangrijkste reden is om te sparen, moet pensioensparen niet anders behandeld
worden dan sparen in het algemeen. Er bestaan natuurlijk rationaliseringen, de ene
al vindingrijker dan de andere, voor de vrijstellingen die in nagenoeg ieder land wor-
den waargenomen. Ze zijn van verschillende aard: aanmoedigen van langetermijn-
sparen, reactie op de financiële crisis van de wettelijke pensioenen, beschermings-
argument ten opzichte van "kortzichtige" spaarders. Alvorens deze argumenten te
bespreken, herhalen we wat de economisten aanbelangt: de neutraliteit van het
belastingstelsel ten opzichte van de verschillende spaarvormen. Voor zover de fisca-
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liteit betrekking kan hebben op de verwerving, het rendement of de uitkering van
spaarproducten, is het vanuit het standpunt van de allocatieve efficiëntie belangrijk
dat al deze producten gelijk behandeld worden.

Het eerste argument dat vaak wordt aangehaald om bepaalde belastingvrijstellingen
voor pensioenspaarproducten te rechtvaardigen, is dat zij de investeerder in staat
stellen de spaarfondsen op lange termijn te gebruiken. Dit argument steunt op twee
veronderstellingen: sparen op lange termijn is wenselijk en de pensioenfondsen en
andere verzekeringsgroepen, en financiële instellingen in het algemeen, investeren
in risicovolle activa op lange termijn. De gegrondheid van deze veronderstellingen
wordt soms in twijfel getrokken; we moeten bekennen dat zij niet onmiddellijk kun-
nen gecontroleerd worden.

Het tweede argument, dat de aanvullende pensioenstelsels voorstelt als een oplos-
sing voor de financiële crisis in de repartitiestelsels, is al even complex. Enerzijds
ligt het voor de hand dat, in een budgetaire crisisperiode, de belastinguitgaven tot
het minimum beperkt moeten worden. Anderzijds kan, als de oplossing voor de
pensioencrisis bestaat uit het geleidelijk afschaven van de hoogste pensioenen en
dus een constante erosie van de vervangingspercentages voor hogere inkomens,
een duwtje in de rug voor aanvullende verzekeringen aangewezen zijn. Dit niet uit
billijkheid, maar om politieke redenen: de instemming behouden van de hogere
middenklasse. De verschillende voorstellen tot privatisering van de pensioenstelsels
in de Verenigde Staten zijn gebaseerd op deze benadering van zogenaamde "politie-
ke economie". De basisidee is eenvoudig: een deel van de gezinnen, in het algemeen
de rijkere, ertoe brengen zich aan te sluiten bij een privé-kapitalisatiestelsel, en
ondertussen de eerste herverdelingspijler ten dele blijven financieren. Om de aan-
sluiting van deze bevolkingsgroep te bekomen, bevelen verschillende auteurs (8) de
fiscale aftrekbaarheid aan.

Het beschermingsargument wordt vaak gebruikt om de ontwikkeling van de wette-
lijke pensioenen te verklaren. Volgens dit argument beseffen de individu's niet
noodzakelijkerwijze voldoende nauwkeurig welke behoeften zij hebben tijdens hun
pensionering, en deze gebrekkige perceptie of informatie zou hier erger zijn dan in
andere domeinen (9). Dit "paternalistische" argument, dat stelt dat de overheid
beter dan de individu's weet wat ze nodig hebben, is weinig overtuigend voor de
aanvullende pensioenen, die voornamelijk betrekking hebben op personen met
hoge inkomens die a priori een goede perceptie van de toekomst hebben. Het
wordt nochtans vaak gebruikt, in het bijzonder wanneer het zaaks is een fiscaal
voordeel te rechtvaardigen dat wordt toegekend met een plafond of is voorbehou-
den voor middelgrote en kleine inkomens. De doelbevolking lijkt hier de lagere mid-
denklasse te zijn.

(8) Zie bijvoorbeeld Feldstein (1995).
(9) Het beschermingsargument kan aanwezig zijn in een model met twee periodes en twee types
individu's. Als arbeid en consumptie onafhankelijk zijn van elkaar, toont Stiglitz (1985) aan dat her-
verdeling door niet-lineaire belasting van het inkomen volstaat. Veronderstel dat de minst productie-
ve individu's een voorkeur hebben voor het heden, zodat ze amper sparen. In dat geval blijkt het sub-
sidiëren van sparen nuttig, en als de subsidie niet geïndividualiseerd kan worden, zullen de produc-
tiefste individu's er ook van genieten.
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5. CONCLUSIE

We kunnen besluiten dat het standpunt van de economist vrij eenvoudig is. De
enige echte vraag betreft de verschillende fiscale behandeling van verschillende goe-
deren: de huidige consumptie, het spaargeld, het traditionele sparen en het pen-
sioensparen. Uit billijkheidsoverwegingen lijkt het dat sparen zwaarder belast zou
moeten worden dan  huidige consumptie of, met andere woorden, dat inkomsten
uit kapitaal belast zouden moeten worden. Verder bestaan er niet veel overtuigende
economische argumenten om een bepaalde spaarvorm te bevoordelen ten opzichte
van een andere. De aangehaalde argumenten zijn in het algemeen eerder politiek
van aard; ze zijn daarom niet minder relevant, maar moeten wel als dusdanig behan-
deld worden.

(Vertaling)
__________
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DE VRIJWILLIGE 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING IN DE
EUROPESE UNIE : 
TUSSEN MARKT EN SOLIDARITEIT ?

DOOR WILLY PALM en HENRI LEWALLE (1)

1 INLEIDING

Gezondheid staat sinds enkele jaren prominent op de voorgrond in de Europese
Unie. Daarvoor hebben een aantal crisissen (besmet bloed, ziekte van Creutzfeld-
Jacob, dioxine, bioterrorisme…) gezorgd. Het hierdoor geschapen klimaat van voed-
selonveiligheid en gezondheidsbedreiging heeft het vertrouwen in het vermogen
van de afzonderlijke lidstaten om gepaste maatregelen te treffen, die dergelijke wan-
toestanden moeten vermijden, enigszins ondermijnd. De Europese instanties heb-
ben het voortouw genomen in het afkondigen van radicale maatregelen, zonder
evenwel de marktlogica en haar ongewenste neveneffecten in vraag te stellen. In
zekere zin hebben deze gevallen bijgedragen tot een verdere versterking van het
Europees integratieproces. 

In Europese institutionele middens is er tegenwoordig een groeiende trend om de
activiteiten binnen de gezondheidssector te beschouwen als economische activitei-
ten waarop de concurrentieregels van toepassing zijn (2). Zelfs diensten die worden
verricht door socialezekerheidsinstellingen kunnen onder bepaalde omstandigheden
als diensten in de zin van het EG-Verdrag worden aangemerkt (3). 

(1) Willy Palm is directeur van de Association Internationale de la Mutualité (AIM). Henri Lewalle is
zaakgelastigde bij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten - SOLIMUT. De meningen die in dit
document gegeven worden, behoren louter tot de verantwoordelijkheid van de auteurs en geenszins
tot die van hun respectievelijke organisaties. 
(2) In een recent vonnis heeft het Europese Hof van Justitie de gevestigde rechtspraak bevestigd dat
medische activiteiten, zowel uitgeoefend in het ziekenhuis als in een ambulante praktijk, behoren tot
het toepassingsgebied van artikel 60 EG-verdrag, zelfs wanneer zij verricht worden binnen het kader
van de sociale zekerheid (EHJ, 12 juli 2001, Smits-Peerbooms, C-157/99).
(3) EHJ, 23 april 1991, Höfner en Elser / Macrotron, C-41/90
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Nochtans wordt het specifieke karakter van de gezondheidszorg algemeen erkend.
Gezondheidszorg is een essentieel goed, en de dekking via de sociale zekerheid is
de essentiële hoeksteen om hierin te voorzien ongeacht de financiële en gezond-
heidstoestand van éénieder. Internationale verdragen en verschillende grondwetten
bepalen overigens dat de toegang tot verzorging een fundamenteel recht is (4).
Bovendien leiden marktregels op dit terrein niet noodzakelijk tot een optimaal resul-
taat. Factoren als ‘moral hazard’ en informatieasymmetrie veroorzaken immers aan-
zienlijke verstoringen, zowel in termen van billijkheid als van doeltreffendheid. 

Vandaar dat overheden traditioneel zijn tussengekomen, als regelgever, als financier,
soms zelfs als zorgverstrekker. Deze diverse vormen van staatstussenkomst kunnen
verschillende functies beogen:

sociale bescherming: iedere burger de toegang verzekeren tot de nodige
gezondheidszorg binnen een redelijke termijn, ofwel door zorgen te verstrekken,
ofwel door de diensten te financieren die worden verstrekt door particuliere of
gecontracteerde zorgverleners. 

volksgezondheid: toezien op de verstrekking van hoogwaardige geneeskundige
verzorging door o.m. de beroepsopleiding van de zorgverstrekkers en de toegang
tot de uitoefening van de medische beroepen te reglementeren, door de verstrek-
king van medische goederen en diensten te plannen, door de geneeskundige praktij-
ken te controleren, door de rechten van de patiënten te waarborgen, enz.

bescherming van de consument: de verzekerde die een privé-ziektekostendek-
king afsluit, beschermen door toe te zien op de stabiliteit en de transparantie van de
verzekeringsmarkt. Dit luik heeft voornamelijk betrekking op de controle van de sol-
vabiliteitsmarges van de verzekeraars en de naleving van de normen bestemd om de
ondertekenaars van polissen te beschermen tegen ongeoorloofde praktijken. 

Daar waar de twee eerste reguleringsfuncties nog steeds als nagenoeg uitsluitend
nationale bevoegdheid worden beschouwd, is de regulering op het vlak van de con-
sumentenbescherming sterk bepaald door communautaire harmonisatie. Hier heb-
ben Europese richtlijnen een kader geschapen voor de ontwikkeling van een geïnte-
greerde markt voor verzekeringsactiviteiten. Coördinatie tussen de diverse regle-
menteringsgebieden blijkt noodzakelijk, met name krachtens artikel 152, 1 EG-ver-
drag, ingevoerd door het Verdrag van Amsterdam (1997) dat ieder beleid van de
Gemeenschap verplicht "een hoog niveau van bescherming van de menselijke
gezondheid" te verzekeren.   

(4) Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat werd afgekondigd tijdens de recen-
te top van Nice, bevat eveneens een recht op gezondheidszorg "onder de door de nationale wetge-
vingen en praktijken gestelde voorwaarden" (artikel 35).
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2. DE DIVERSITEIT VAN DE VRIJWILLIGE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING IN EUROPA

2.1. OVERWICHT VAN DE OPENBARE BESCHERMING
De vrijwillige ziektekostenverzekering speelt eerder een secundaire rol in de Euro-
pese Unie. Haar rol en belang is afhankelijk van de openbare stelsels van sociale
bescherming die het overgrote deel van het ongevallen- en ziekterisico dekken, en
iedere burger een zeer ruim aanbod aan medische diensten en goederen garande-
ren. Gemiddeld wordt 75% van de gezondheidsuitgaven via collectieve middelen
gedekt.

TABEL 1 : AANDEEL VAN DE OPENBARE GEZONDHEIDSUITGAVEN IN DE TOTALE UITGAVEN
BINNEN DE E.U. (1960-1998)

1960 1970 1980 1990 1998

Oostenrijk 69,4 63,0 68,8 73,5 70,5
België 61,6 87,0 83,4 88,9 89,7
Denemarken - - 87,8 82,6 81,9
Finland 54,1 73,8 79,0 80,9 76,3
Frankrijk 57,8 74,7 78,8 76,9 76,4
Duitsland 72,8 78,7 76,2 74,6
Griekenland 48,8 42,6 55,6 62,7 56,8
Ierland 76,0 81,7 81,6 71,7 75,8
Italië 83,1 86,9 80,5 78,1 68,0
Luxemburg - 88,9 92,8 93,1 92,3
Nederland - - 71,1 68,7 70,4
Portugal - 59,0 64,3 65,5 66,9
Spanje 58,7 65,4 79,9 78,7 76,9
Zweden 72,6 86,0 92,5 89,9 83,8
Verenigd Koninkrijk 85,2 87,0 89,4 84,2 83,7

De openbare stelsels worden gefinancierd door een verplichte bijdrage van iedere
burger, onder de vorm van belastingen en/of sociale bijdragen. Structureel gezien
overwegen twee logica's: de eerste is die van de verplichte sociale verzekering, vaak
opgedeeld volgens sociaal-economische categorieën en gezamenlijk beheerd door
de sociale partners en de overheid; de tweede logica steunt op het universaliteitsbe-
ginsel en verschaft alle burgers toegang tot een nationale gezondheidsdienst geleid
door de staat. 
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Ondanks aanzienlijke verschillen tussen de Europese gezondheidsstelsels, streven
alle lidstaten – en ook de kandidaat-lidstaten – de basisdoelstelling na elkeen de toe-
gang tot de nodige gezondheidszorg te verzekeren, ongeacht zijn of haar gezond-
heidstoestand of financiële situatie. Deze doelstelling is gebaseerd op de solidari-
teit. Die impliceert een collectieve financiering in verhouding tot het bijdragever-
mogen van elkeen (verticale dimensie) en de toekenning van prestaties in functie
van de behoeften (horizontale dimensie). Dit solidariteitsbeginsel wordt op verschil-
lende niveau’s toegepast:

via de opname in het openbare stelsel
– door alle burgers te omvatten (universaliteit)
– door de aansluiting van de burgers verplicht te maken (verbod uit het stelsel te
treden), wat impliceert dat iedereen ook bijdraagt tot het openbare stelsel;
– door de uitvoerende organen te verplichten elke burger te aanvaarden (acceptatie-
plicht);

via de financiering van het stelsel 
– door middel van een progressieve inkomensgebonden bijdrage;
– door middel van een bijdrage die onafhankelijk is van individuele risicofactoren
(medische voorgeschiedenis, leeftijd, geslacht, enz…);
– door middel van een bijdrage die onafhankelijk is van de gezinsgrootte;
– door middel van een financiële solidariteit tussen stelsels; 

via de toegang tot de prestaties 
– door een gelijkwaardige dekking vast te leggen voor alle gerechtigden (gelijke
behandeling);
– door een progressief karakter van de dekking vast te leggen in functie van de
behoeften (positieve selectie ten gunste van achtergestelde categorieën of risicoca-
tegorieën).

Deze uitsplitsing van de solidariteit leidt niet tot de toepassing van een absolute
gelijkheid van de burger binnen het openbare sociale beschermingsstelsel. Het soli-
dariteitsniveau varieert immers in de verschillende nationale stelsels naargelang:
– de toepassing van een heffingsplafond voor de bijdragen;
– de beperking op de inkomensbronnen bij bijdrageheffing;
– de vrijstelling van bijdrageheffing voor bepaalde categorieën;
– de toepassing van individuele en/of nominale premies (niet gebonden aan het
inkomen);
– de beperking van de financiering – en dus van de solidariteit – op het niveau van
een specifiek stelsel, een verzekeringsinstelling, een regio;
– de uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen uit het verplichte beschermings-
stelsel (persoonlijk toepassingsgebied);
– de beperking van de gedekte diensten (materieel toepassingsgebied);
– de deelname van de patiënt in de kosten van de verzorging;

Onder invloed van de toepassing van het universele beschermingsprincipe dat is
verankerd in de nationale gezondheidsdiensten en de toename van de overheidsfi-
nanciering, hebben de ziektekostenverzekeringsstelsels beetje bij beetje de verplich-
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te dekking veralgemeend tot alle sociaal-economische categorieën. Met uitzondering
van Duitsland en Nederland, waar grote groepen van de bevolking blijven uitgeslo-
ten of vrijgesteld van de verplichte ziektekostenverzekering, dekt zij in alle lidstaten
nagenoeg de gehele bevolking. Onlangs hebben Frankrijk en België wetten aangeno-
men die de laatste leemtes opvullen.

TABEL 2 : AANDEEL VAN DE BEVOLKING DAT IS GEDEKT DOOR DE OPENBARE SOCIALE
BESCHERMING (1960-1997)

1960 1970 1980 1990 1997

Oostenrijk 78,0 91,0 99,0 99,0 99,0
België 58,0 97,8 99,0 97,3 99,0
Denemarken 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Finland 55,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Frankrijk 76,3 95,7 99,3 99,5 99,5
Duitsland 85,0 88,0 91,0 92,2 92,2
Griekenland 30,0 55,0 88,0 100,0 100,0
Ierland 85,0 85,0 100,0 100,0 100,0
Italië 87,0 93,0 100,0 100,0 100,0
Luxemburg 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nederland 71,0 86,0 74,6 70,7 72,0
Portugal 18,0 40,0 100,0 100,0 100,0
Spanje 54,0 61,0 83,0 99,0 99,8
Zweden 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Verenigd Koninkrijk 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Copyright OECD HEALTH DATA 2000

2.2. VERSCHILLENDE VORMEN VAN VRIJWILLIGE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Het bestaan van de openbare ziektebescherming en de wijze waarop zij georgani-
seerd is, zijn fundamenteel bepalend voor de vraag naar vrijwillige ziektekostenver-
zekering in de lidstaten van de EU. Dit verklaart de grote verschillen die we waarne-
men tussen de vormen van vrijwillige ziektekostenverzekering in iedere lidstaat. Die
hebben zich immers voornamelijk geënt op de leemtes gelaten door de openbare
sociale ziektedekking, zowel wat het persoonlijke en materiële toepassingsgebied
als wat de keuzevrijheid van de patiënt betreft. Er is dus enkel rechtstreekse concur-
rentie tussen de openbare en private dekking daar waar er een keuze bestaat tussen
beide alternatieven en men uit het openbare stelsel kan stappen. 
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FIGUUR 1 : TYPES PARTICULIERE VRIJWILLIGE ZIEKTEVERZEKERING IN DE EU

In het algemeen kunnen we een onderscheid maken tussen drie types vrijwillige
particuliere ziektekostenverzekering (5). 
– vervangende dekking: vrijwillige particuliere ziektekostenverzekering bestemd
om de medische uitgaven te dekken voor personen die zijn uitgesloten of vrijgesteld
van de verplichte bescherming;
– aanvullende dekking: vrijwillige particuliere ziektekostenverzekering bestemd
om de kosten te dekken die worden aangerekend aan de patiënten voor de medi-
sche goederen en diensten die niet of slechts gedeeltelijk gedekt worden door de
verplichte bescherming;
– alternatieve dekking: vrijwillige particuliere ziektekostenverzekering bestemd
om de geneeskundige verzorging te dekken die wordt verstrekt door privé-zorgver-
leners buiten het kader van de verplichte bescherming.

De particuliere ziektekostenverzekering van het vervangende type wordt
hoofdzakelijk aangeboden in Duitsland en Nederland. In Duitsland kunnen perso-
nen met een hoog inkomen, zelfstandigen en ambtenaren een particuliere ziektekos-
tenverzekering genieten. Zij kunnen immers kiezen tussen de wettelijke sociale ver-
zekering en de particuliere ziektekostenverzekering (6). Maar eenmaal zij het open-

(5) Hermesse J, Lewalle H. en  Palm W., La protection privée contre le risque de maladie dans la
Communauté européenne, Brussel, juli 1992.
(6) De werknemers kunnen de wettelijke ziektekostenverzekering verlaten wanneer hun loon de
drempel van 40.034,15 euro per jaar (2001) overschrijdt, zowel in de oude als in de nieuwe Länder.
Zelfstandigen en ambtenaren kunnen ervoor kiezen in het statutaire stelsel te blijven indien zij voor-
dien verzekerd waren in het statutaire stelsel.
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bare stelsel verlaten hebben, kunnen zij er nooit naar terugkeren (7). In Nederland
wordt de hele bevolking voor chronische en langdurige verzorging gedekt door de
AWBZ (eerste compartiment) (8). Voor de courante gezondheidszorg (tweede com-
partiment) zijn personen met een hoog inkomen (9) en zelfstandigen uitgesloten
van de verplichte ziektekostenverzekering en kunnen zij een particuliere ziektekos-
tenverzekering aangaan. Op 65 jaar kunnen de privé-verzekerden waarvan het
belastbaar inkomen daalt onder een bepaald niveau (10) aansluiten bij het verplich-
te stelsel. In Spanje kunnen alleen de ambtenaren uit de nationale gezondheids-
dienst stappen en een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten (MUFACE,
MEGEJU en ISFAS) die de werkgever (de staat) financiert (11). In België zijn de zelf-
standigen enkel verplicht zich te verzekeren voor de grote risico's, hoofdzakelijk zie-
kenhuisverzorging. Voor de kleine risico's, de overige diensten en goederen die
worden gedekt door het algemene stelsel, zijn zij vrij een vervangende verzekering
af te sluiten (12) (13).

De vrijwillige ziektekostenverzekering van het alternatieve type wordt in het
algemeen afgesloten teneinde toegang te hebben tot particuliere geneeskundige ver-
zorging als alternatief voor de openbare gezondheidszorg. De vraag wordt meestal
gemotiveerd door het verlangen te ontkomen aan de wachtlijsten in de nationale
gezondheidsdienst, kwalitatief hoogstaande verzorging te genieten, verstrekt door
hulpverleners met een betere reputatie of in betere omstandigheden (privé-kamer,
enz...), of als consument over een ruimere keuzevrijheid te beschikken (14). Dit
type vrijwillige ziektekostenverzekering biedt, in het algemeen, een dubbele
bescherming, met name in de landen waar de nationale gezondheidsdienst veralge-
meend is tot de gehele bevolking. Ze kan echter in principe ook opduiken in sociale
verzekeringsstelsels waar prestaties in natura worden verstrekt door gecontracteer-
de zorgverstrekkers (15).

(7) 75% van de werknemers met een inkomen boven deze drempel, verkiest in het wettelijke verze-
keringsstelsel te blijven. Wie eruit stapt zijn in het algemeen jongeren, alleenstaanden of koppels met
een dubbel inkomen. Ambtenaren kunnen het stelsel gemakkelijk verlaten, vermits tot 80 % van hun
verzekeringspolissen gesubsidieerd wordt door de staat. De nieuwe Länder zijn ondervertegenwoor-
digd in de vrijwillige verzekering (zie BUSSE R., Health care systems in transition: Germany, Europe-
an Observatory of health systems, 2000, 145 p.)
(8) Bestaande uit de ziekenhuisverzorging na 1 jaar, de psychiatrische verzorging, de thuisverzor-
ging;
(9) De werknemers met een jaarloon van meer dan 30.700 euro (2000); kleine zelfstandigen
19.650 euro, gepensioneerden 19.550 euro.
(10) 18.968 euro in 2000.
(11) Volgens een raming heeft 85% van de ambtenaren gekozen voor een vervangende ziektekosten-
verzekering.
(12) Ongeveer 77% van alle zelfstandigen en hun gezinsleden nemen een vervangende verzekering
kleine risico’s bij hun ziekenfonds, dat de verplichte verzekering uitvoert.
(13) Een recent rapport van een werkgroep belast met de studie van het sociale zekerheidsstatuut
van de Belgische zelfstandige stelde voor de dekking voor kleine risico’s te veralgemenen, door
ofwel een integratie in het wettelijk stelsel, ofwel door alle zelfstandigen te verplichten zich te verze-
keren voor kleine risico’s (werkgroep Cantillon, januari 2001)
(14) In Ierland heeft bijna 40% van de bevolking een alternatieve ziektekostenverzekering. 
(15) In Oostenrijk dekt de verplichte ziektekostenverzekering ook de diensten verstrekt door hulpver-
leners die niet onder een tariefafspraak vallen (in Oostenrijk en daarbuiten), zij het in mindere mate
(80% van de kosten die worden betaald voor de hulpverleners die onder een tariefafspraak vallen).

925



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

De vrijwillige ziektekostenverzekering van het aanvullende type is hoofdza-
kelijk gekoppeld aan sociale verzekeringsstelsels waar de patiënten een eigen bijdra-
ge moeten leveren in de kosten van de geneeskundige verzorging. Ze bestaat ook in
de landen met een nationale gezondheidsdienst waar de patiënt moet bijdragen aan
de financiële tenlasteneming van bepaalde verzorging, vermits de dekkingen van de
nationale gezondheidsdiensten verre van gelijkwaardig zijn. In Denemarken is de 3%
van de bevolking die opteert voor de vrije keuze van geneesheer (de zogenaamde
"groep 2") vrijgesteld van de verplichting zich te registreren bij een gecontracteerde
huisarts evenals doorverwezen te zijn door een huisarts om een specialist te raadple-
gen. Daartegenover staat dat zij bepaalde bijkomende kosten moeten dragen. In Ier-
land beschikken de bevolkingscategorieën met een laag inkomen over een medi-
sche kaart (32% van de bevolking) die hen gratis recht geeft op alle openbare
geneeskundige zorgen. De bevolkingsgroepen met een hoger inkomen (de zoge-
naamde categorie II), moeten de kosten van bepaalde zorgen die verstrekt worden
door de openbare zorgverstrekkers (vb.: tandheelkundige verzorging), gedeeltelijk
en soms zelfs volledig betalen.

2.3. EEN TOENEMENDE VRAAG

2.3.1. Achteruitgang van de publieke dekking
Het verplichte ziektekostenverzekeringsstelsel bepaalt niet alleen de vorm van de
vrijwillige ziektekostenverzekering in een land, maar ook de behoefte ernaar. Het
afgelopen decennium is de potentiële ontwikkelingsruimte van de vrijwillige ziekte-
kostenverzekering onophoudelijk gegroeid. Tussen 1987 en 1998 zijn de openbare
gezondheidsuitgaven niet evenredig gestegen met de totale gezondheidsuitgaven,
die in de meeste lidstaten het groeicijfer van het BBP overtroffen. 

TABEL 3 : GEMIDDELDE JAARLIJKSE GROEIPERCENTAGES VAN DE TOTALE EN OPENBARE
GEZONDHEIDSUITGAVEN TEN OPZICHTE VAN HET BRUTO BINNENLANDSPRODUCT IN DE E.U.
(1987-1998)

% BBP % Totale gezondheids- % Openbare gezondheids-
uitgaven uitgaven

Duitsland 6,0 7,4 7,0
Oostenrijk 5,2 6,7 6,0
België 4,9 6,6 7,3
Denemarken 4,6 4,2 4,0
Spanje 8,3 10,4 10,1
Finland 5,2 4,6 4,2
Frankrijk 4,3 5,5 5,5
Griekenland 15,2 16,3 15,7
Ierland 9,7 8,2 8,5
Italië 6,8 8,0 6,7
Luxemburg 9,0 7,9 7,8
Nederland 5,3 5,5 5,4
Portugal 11,5 13,1 15,8
Verenigd Koninkrijk 6,6 7,8 7,7
Zweden 5,3 4,8 4,1
Copyright OECD HEALTH DATA 2000
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Het beleid dat de nationale regeringen voeren om de openbare gezondheidsuitgaven
te beheersen, teneinde hun begrotingen onder controle te houden, heeft tot gevolg
dat een deel van de kosten voor gezondheidszorg wordt afgewenteld op de gezin-
nen. In sociale ziekteverzekeringsstelsels werden gesloten budgetten en groeivoeten
ingevoerd, werden eigen bijdragen verhoogd en werd de dekking van nieuwe tech-
nieken of geneesmiddelen uitgesteld. In sommige gevallen werd het prestatiepakket
zelfs verminderd. Deze maatregelen hebben de noodzaak verscherpt een beroep te
doen op aanvullende verzekeringen om het steeds omvangrijkere aandeel ten laste
van de patiënt te dekken. In de nationale gezondheidsdiensten heeft de inkrimping
van de openbare budgetten er dan weer toe bijgedragen dat kwaliteitsproblemen en
wachtlijsten opdoken. Hierdoor werden patiënten ertoe gedwongen verzorging in
de privé-sector te zoeken, met als gevolg dat ook de behoefte aan verzekeringen van
het alternatieve type toenam.

In een steeds verder gemondialiseerde economie, die regeringen ertoe verplicht het
concurrentievermogen van hun ondernemingen te verbeteren door de publieke en
sociale lasten te verlagen, kan worden verwacht dat dit proces zich verder door zal
zetten. Het vooruitzicht van een vergrijzende bevolking, die de vraag naar genees-
kundige verzorging doet toenemen, meer bepaald voor de behandeling van chroni-
sche aandoeningen, evenals de verdere ontwikkeling van de medische wetenschap
en technologie, zullen ongetwijfeld de kosten van gezondheidszorg verder opwaarts
sturen. 
In het licht van deze trends, is komen vast te staan dat een verdere rationalisering in
de gezondheidszorg onvoldoende zal zijn, maar dat tevens keuzes gemaakt moeten
worden omtrent welke verstrekkingen onder de wettelijke dekking blijven vallen. In
meerdere landen wordt het vastleggen van een basispakket van medische goederen
en diensten, waartoe alle burgers een gewaarborgde toegang moeten hebben,
besproken op politiek niveau. 

2.3.2. De veralgemening van aanvullende ziektekostenverzekering
De toegenomen lasten voor de patiënt hebben sommige regeringen ertoe aangezet
speciale beschermingsmaatregelen te nemen voor de lagere inkomens en hoge risi-
cogroepen. Deze wettelijke regelingen beogen de toegang tot gezondheidszorg te
verzekeren, hetzij door rechtstreeks de remgelden te beperken voor deze groepen
(vb. vrijstelling vanaf een wettelijk bepaald niveau van remgelden in België), hetzij
door de toegang tot aanvullende ziektekostenverzekering te garanderen (vb. een
kostenloze aanvullende ziektekostenverzekering in Frankrijk).

De invoering van de universele dekking voor ziektekosten (“couverture maladie uni-
verselle”) in Frankrijk, is een interessante illustratie van de herschikking van het
gehele veld van vrijwillige ziektekostendekking. 
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Het feit dat de stijgende verzorgingskost gezondheidsproblemen en sociale proble-
men veroorzaakte voor bepaalde kwetsbare groepen, bracht de Franse regering
ertoe met ingang van 1 januari 2000 een veralgemeende ziektekostendekking in te
voeren: de Couverture Maladie Universelle (CMU) (16). Deze CMU omvat twee lui-
ken. 
Het eerste luik geeft toegang tot de verplichte ziekteverzekering voor personen die
niet gedekt worden door één of ander wettelijk ziekteverzekeringsstelsel (zo'n
150.000 personen) (17). Het tweede luik organiseert een kosteloze aanvullende
ziektedekking voor zowat 6 miljoen personen die niet in staat zijn de kosten te dra-
gen die nodig zijn om een aanvullende bescherming aan te schaffen. Het eerste luik
wordt gefinancierd door een hergebruik van openbare financiering en het tweede
door een specifiek fonds, dat gespijsd wordt door de aanvullende operatoren via
een bijdrage van 1,75% op hun premie-inkomsten voor ziektekosten, en door de
overheid via een toelage ten belope van het saldo van de uitgaven van dit fonds.

Wat betreft de verzekerde prestaties, geeft de basis-CMU toegang tot het terugbe-
talingsniveau van de ziektekostenverzekering voor werknemers. De aanvullende
CMU neemt de remgelden en bepaalde toeslagen ten laste, met name voor de oog-
arts en tandarts. Het principe van de derde betaler is van toepassing en de hulpverle-
ners moeten zich eraan onderwerpen. De tandheelkundigen zijn ook verplicht tand-
prothesen af te leveren voor een vastgelegd forfaitair bedrag.

Globaal genomen opent de CMU het recht op gratis verzorging wanneer het inko-
men van een gezin of een persoon lager ligt dan een bij wet vastgesteld plafond
(18). Ze legitimeert de aanvullende dekking als toegangswijze tot essentiële verzor-
ging voor de bevolkingsgroepen met een laag inkomen. Ze maakt de weg vrij voor
het beheer van de ziekteverzekering door privé-instellingen met of zonder winstoog-
merk. Ze stelt de beheersinstellingen in staat lokale overeenkomsten te sluiten met
zorgverstrekkers om tarieven vast te leggen voor het ten laste nemen van de toesla-
gen (voornamelijk bij tandartsen en oogartsen). De financiering van de aanvullende
verzekering wordt hoofdzakelijk ten laste gebracht van al wie op dit ogenblik over
een aanvullende dekking beschikt, 80% van de bevolking. Op die manier herstelt de
CMU een solidariteit tussen inkomensgroepen en herintroduceert ze een reglemen-
tering van bepaalde supplementen, terwijl concurrentie wordt gestimuleerd op
grond van de vrije keuze van de beheersinstelling.

Dit maatschappelijk compromis in Frankrijk kon ongetwijfeld worden bereikt
omdat de wetgever in zijn wet een bijzonder interessant artikel 21 heeft ingevoerd
dat tot op heden niet veel aandacht heeft gekregen. Het last in het arbeidsrecht een
bepaling in die de werkgever ertoe verplicht jaarlijks overleg te plegen met de werk-
nemers omtrent de modaliteiten van een ziektekostenverzekering, voor zover de

(16) Wet nr. 99-641 van 27 juli 1999, J.O. van 28 juli 1999, pp. 11229-11249. 
(17) Volovitch P., "Egalité devant les soins, égalité devant la santé: quel rôle pour l'assurance-mala-
die?" in Revue de l'IRES, nr. 30, 1999/2, Paris, pp. 149-171.
(18) Een fiscaal referentie-inkomen van 7,317.55 euro per jaar voor een alleenstaande en
15,366.86 euro voor een gezin met twee kinderen (2001);928
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werknemers niet reeds gedekt zijn door een sector- of bedrijfsovereenkomst Deze
tekst maakt niet alleen de weg vrij voor de ontwikkeling van de collectieve aanvul-
lende verzekeringen, maar institutionaliseert ze ook. Dit is ontegensprekelijk van
belang voor de verzekeraars en de voorzorgsinstellingen die een dominante positie
innemen in dit marktsegment van de aanvullende verzekering. Anderzijds zou deze
aansporing van de wetgever om collectieve overeenkomsten af te sluiten gevolgen
kunnen hebben voor het volume aan individuele overeenkomsten, in die zin dat
sommige werknemers er geen enkel belang meer bij zullen hebben een persoonlijke
aanvullende dekking te behouden.

Door aldus op te treden, zet de Franse wetgever de constructie op van een dekking
tegen het ziekterisico die drie pijlers omvat: de eerste pijler bestaat uit de verplichte
sociale verzekering, de tweede uit een collectieve aanvullende dekking en de derde
uit de individuele verzekering. Het obstakel dat de bevolkingsgroep met een laag
inkomen voor de toepassing van deze architectuur kon vormen, is met de instelling
van de CMU verholpen.  

Dit systeem is een compromis tussen verschillende actoren: de overheid, de
beheersorganen van de ziektekostenverzekering, de verzekeraars, de zorgverstrek-
kers. De beleidsmakers behouden de sociale dekking, maar krijgen ook de vrijheid
ze te moduleren in functie van de budgettaire verplichtingen zonder te moeten vre-
zen voor protest, vermits de andere pijlers van het beschermingsstelsel het verschil
met de verlaagde tussenkomst op zich zullen nemen. De werkgevers lopen niet lan-
ger het risico dat de sociale bijdragen voor de ziektekostenverzekering stijgen en
beschikken over de hefboom van de collectieve overeenkomst als instrument voor
het personeelsmanagement, daar zij de manoeuvreerruimte hebben om het niveau
van hun bijdrage aan het stelsel te bepalen. De verzekeraars kunnen hun positie op
deze markt verder versterken en de experimenten verderzetten die zij hebben
ondernomen om hun kennis van de sector te vergroten.  

Tot slot moeten we vaststellen dat de afname van de openbare dekking voorlopig de
vraag naar particuliere ziektekostenverzekeringen niet exponentieel heeft doen stij-
gen, ook al sluiten in bepaalde lidstaten steeds meer mensen een vrijwillige ziekte-
kostenverzekering af (19). De algemene groei van deze markt (5,4% per jaar tussen
1994 en 1999) is grotendeels te verklaren door de premiestijgingen. Die hoge prij-
zen zijn een van de voornaamste ontradingsfactoren voor de consument (20). 

2.4. VERSCHILLENDE ACTOREN
De vraag naar en de toegang tot vrijwillige ziektekostenverzekering wordt tevens in
grote mate bepaald door het type van operator die dergelijke bescherming aanbiedt. 

(19) Vb.: in Frankrijk heeft de toegenomen deelname in de kosten van de gezondheidszorg geleid tot
een stijging van het aantal aanvullende ziektekostenverzekeringen dat werd afgesloten, van 69% in
1980 tot 85% in 1999.
(20) Mossialos E. en Thomson S., Voluntary health insurance in the European Union, LSE Health dis-
cussion papers nr. 19, mei 2001, p. 9-11, 24-26, 46-47, 57-58.
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Historisch gezien werden de eerste vormen van georganiseerde bescherming tegen
het ziekterisico ontwikkeld door mutualiteiten en voorzorgsmaatschappijen tijdens
de industrialisering van onze maatschappij, en voornamelijk op het einde van de
19de eeuw. Zij waren aanvankelijk bestemd om het verlies aan arbeidscapaciteit te
compenseren in geval van ziekte of om de werknemer te helpen deze zo snel moge-
lijk te herstellen door hem toegang te bieden tot gezondheidszorg (21). Zij werden
georganiseerd zonder winstoogmerk, in het kader van spontane initiatieven binnen
een territoriale eenheid, beroepsorganisaties of andere sociale groeperingen, en de
bijdragen van de leden werden vastgelegd op basis van een onderlinge risicoverde-
ling. Vaak geraakten mutualiteiten ook betrokken bij de zorgverstrekking via eigen
opgerichte verzorgingsinstellingen en hulpverleners om de prijzen en het aanbod
van de geneeskundige verzorging beter te controleren. 

In de meeste Europese landen lagen deze ziekenfondsen aan de basis van de wette-
lijke ziektekostenverzekeringsstelsels die zij soms zijn gaan beheren. In andere lan-
den hebben zij hun activiteiten verdergezet door diensten aan te bieden die de wet-
telijke dekking aanvullen, met name door middel van vrijwillige ziektekostenverze-
keringen (22). 

TABEL 4 : TYPE BETROKKENHEID VAN DE ZIEKENFONDSEN BIJ DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
IN DE EU 

Verplicht Vervangend Alternatief Aanvullend

Duitsland ja Neen - neen
Oostenrijk - - - -
België ja Ja (1) - ja
Denemarken neen - ja ja
Spanje neen Ja ja ja
Finland - - - -
Frankrijk ja (2) - - ja
Griekenland neen - ja ja
Ierland neen - ja ja
Italië neen - ja ja
Luxemburg neen - - ja
Nederland ja Ja (3) - ja (4)
Portugal neen - ja ja
Verenigd Koninkrijk neen - ja ja
Zweden - - - -

(1) Stelsel voor de zelfstandigen, kleine risico's.
(2) Stelsel voor ambtenaren, studenten, zelfstandigen en de landbouwsector.
(3) De Nederlandse ziekenfondsen hebben hun eigen "bovenbouwmaatschappijen" opgericht om hun leden te dek-
ken die de inkomenslimiet overschrijden om het socialezekerheidsstelsel te genieten.
(4) In 2000 werden deze types dekkingen officieel ondergebracht in afzonderlijke privé-entiteiten.

(21) Von Stillfried D., The reconcilability of solidarity and competition in the healthcare sector, in
Competition and solidarity, AIM, 1996, 7-25.
(22) Zie verder Dreyfus M. and Gibaud B. (ed.), Mutualités de tous les pays. Un passé riche d’avenir,
Paris, Mutualité française, 1995; Van Der Linden M., Social security mutualism. The comparative his-
tory of mutual benefit societies, Bern, Peter Lang, 1996; Duranton M., Zouaq A. and Pilón J., Mutual
benefit societies: solutions in Europe, North-Africa and Latin America, in RON A. and Scheiladlung X.
(ed.), Recent health policy innovations in social security, International Social Security Series, vol. 5,
ISSA, Transaction, London, 2001, pp. 253-266;930



DE VRIJWILLIGE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING IN DE EUROPESE UNIE : TUSSEN MARKT EN SOLIDARITEIT ?

Mede op grond van hun historische rol, spelen ziekenfondsen nog steeds een
belangrijke rol in de sector van de vrijwillige verzekering (23). Hun functies over-
schrijden evenwel ruimschoots het loutere domein van verzekering, wat hen juist
onderscheidt van de commerciële privé-verzekeraars. Mutualiteiten zijn persoons-
verenigingen zonder winstoogmerk en met individuele aansluiting (lidmaatschap).
Zij organiseren in het algemeen sociale diensten en dekking die democratisch
bepaald wordt door de leden (24) en op solidaire basis gefinancierd wordt, met als
doelstelling de sociale omstandigheden van hun leden te verbeteren. In die optiek
garanderen zij de acceptatieplicht, (voor bejaarden, voor personen met een bepaal-
de aandoening of een handicap of een voorgeschiedenis van ziekten…), evenals
levenslange dekking en de niet-selectie van risico's. Om hun sociale taak te vervullen
en hun specifieke verbintenissen ten opzichte van hun leden na te komen, genieten
ziekenfondsen vaak een bijzonder juridisch statuut. Deze nationale wetgevingen ver-
wijzen uitdrukkelijk naar hun brede sociale functie, inclusief hun betrokkenheid bij
activiteiten gericht op preventie en gezondheidsopvoeding, sociale cohesie, solidari-
teit en het verminderen van de sociale ongelijkheden inzake gezondheid.

De interesse van de commerciële verzekeraars voor de sector van de gezondheids-
zorg is van recentere aard. Zij vertaalde zich in eerste instantie in groepsverzekerin-
gen die het personeel van grote ondernemingen dekken en in individuele producten
gericht op bevolkingsgroepen met een hoog inkomen. Deze operatoren volgen een
zuivere verzekeringslogica. Zij passen de klassieke technieken toe van risicoselectie,
segmentatie van de inschrijvers en uitsluiting van de slechte risico's. Aangezien hun
activiteiten verondersteld worden winst te genereren voor de aandeelhouders, bie-
den zij enkel selectieve producten aan voor aantrekkelijke marktsegmenten. Zij heb-
ben niet tot doel toegang tot verzorging te bieden aan achtergestelde of minderbe-
deelde personen, noch een compleet pakket geneeskundige verzorging aan te bie-
den. Bijgevolg sluiten zij gewoonlijk langdurige verzorging uit, zoals psychiatrische
en chronische zorg (25). 

De commerciële en niet-commerciële actoren waren traditioneel actief op verschil-
lende marktsegmenten. De toegenomen behoefte aan alternatieve of aanvullende
bescherming en het Europese integratieproces hebben hun strategieën evenwel 

(23) In Frankrijk dekken de "mutuelles" ongeveer 50% van de bevolking en vertegenwoordigen zij
een marktaandeel van 59% van de kosten voor gezondheidszorg in de verzekeringstak. In het Ver-
enigd Koninkrijk is de British United Provident Association (BUPA) goed voor bijna 40% van de
markt. In Ierland voorziet de VHI Board een dekking aan 95% van de 1,5 miljoen personen met een
vrijwillige ziektekostenverzekering.
(24) Net als de personenvennootschappen werken de mutualiteiten voornamelijk volgens het princi-
pe van zelfbeheer, waarbij de leden mee het beleid bepalen. Dit aspect genereert een specifieke
dynamiek die gebaseerd is op de belangen van de consument en toelaat de diensten aan te passen
aan de behoeften van het ogenblik.
(25) In Nederland beperkt de vervangende ziektekostenverzekering zich tot het tweede comparti-
ment van de basis-gezondheidszorg, vermits de chronische verzorging georganiseerd wordt door de
verplichte universele verzekering (AWBZ).
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gewijzigd. Er zijn spanningen aan het licht gekomen en er hebben zich conflicten
ontwikkeld. Een open en ongereguleerde confrontatie tussen beide benaderingswij-
zen zou nadelig kunnen uitwerken voor de solidaire verzekering. De ‘goede’ risico's
zullen zich wenden tot de privé-verzekeraars, die de premies berekenen in functie
van het individuele risico. De slechte risico's zullen geconcentreerd worden binnen
de solidaire verzekeringen, wat een stijging van de premies zal meebrengen. Door
op één lijn gesteld te worden met de "klassieke" commerciële verzekeraars, dreigt
voor de ziekenfondsen een zekere "banalisering" en een gedwongen afglijden naar
dominante marktpraktijken (26). Dit zou ernstige gevolgen hebben voor de patiën-
ten, voornamelijk diegenen met grotere gezondheidsrisico's.

3. INTERNE MARKT EN VRIJWILLIGE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

3.1. DE DERDE RICHTLIJN SCHADEVERZEKERING
Om het beginsel van een vrije verlening van verzekeringsdiensten te verwezenlij-
ken, heeft Europa het geharmoniseerd wettelijk kader geschapen dat noodzakelijk
was om de ontwikkeling van privé-verzekeringen in een ééngemaakte Europese
markt te garanderen, waarin tegelijk concurrentie wordt aangemoedigd door toege-
nomen keuzemogelijkheden voor de consumenten en hen een bescherming gebo-
den wordt tegen mogelijke financiële onevenwichten. 

De eengemaakte markt voor vrijwillige ziektekostenverzekering, als onderdeel van
de schadeverzekeringsbranche, is in werking getreden vanaf de tweede helft van
1994. Er waren bijna 20 jaar en 3 generaties richtlijnen nodig om de doelstelling van
een vrijgemaakte verzekeringsmarkt te verwezenlijken. De eerste generatie (27) stel-
de de verzekeringsmaatschappijen in staat een filiaal of een agentschap te vestigen
in een andere lidstaat. Doordat de juridische en financiële voorwaarden gecoördi-
neerd werden, was een vergunning gemakkelijker te bekomen. De tweede generatie
(28) realiseerde het beginsel van de vrije dienstverlening, wat de verzekeringsmaat-
schappijen in staat stelde een risico te dekken dat zich op het grondgebied van een
andere lidstaat bevond, zonder een filiaal te moeten oprichten in deze lidstaat. De
toepassing van dit beginsel beperkte zich evenwel tot verzekeringnemers waarvoor
het statuut, de omvang of de aard van het risico geen bijzondere bescherming verg-
de. De ziektekostenverzekering was hiervan uitgesloten. De derde richtlijn met
betrekking tot de schadeverzekering (29) voltooide het economische integratiepro-
ces voor de verzekeringsdiensten door het beginsel van de vrije dienstverlening uit
te breiden tot alle risico's en alle verzekeringnemers. 

(26) We moeten eraan herinneren dat een soortgelijk proces zich heeft voorgedaan in de Verenigde
Staten, toen de beruchte "blue cross" organisaties openlijk gingen concurreren met de commerciële
verzekeraars; Zie LIGHT D., in Paying for health: the new partnership, AIM International Conference,
1996, 11-22.
(27) Eerste richtlijn schadeverzekering 73/239/EEG van 16 augustus 1973.
(28) Tweede richtlijn schadeverzekering 88/357/EEG van 22 juni 1988.
(29) Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levens-
verzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde
richtlijn schadeverzekering), Publicatieblad L 228, 11 augustus 1992.
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Voortaan kunnen particuliere verzekeringsmaatschappijen
– een filiaal of agentschap oprichten in een andere lidstaat zonder over de toelating
van de bevoegde nationale overheid van deze staat te moeten beschikken;
– verzekeringsdiensten aanbieden in een andere lidstaat zonder daar een filiaal of
een agentschap te moeten openen.

Deze principes werden uitgevoerd door:
– de invoering van één enkel erkennings- en financieel controlesysteem dat bepaalt
of men verzekeringsactiviteiten mag verrichten binnen de hele Europese Unie; met
name dat van de lidstaat waar de hoofdzetel gevestigd is (controle door het land van
herkomst);
– de wederzijdse erkenning tussen lidstaten van de vergunning en de bedrijfsecono-
mische controlesystemen op het vlak van solvabiliteit, de aanleg van afdoende tech-
nische voorzieningen en de dekking van deze voorzieningen door overeenkomstige
fondsen;
– de afschaffing van de controle door de lidstaten waar het risico is gelegen of de
voorafgaande kennisgeving van de tarieven en contractuele voorwaarden.

Dit hele wettelijke kader steunt op een logica van vrije concurrentie binnen de
Europese Unie tussen verzekeraars waarvan de solvabiliteit gecontroleerd en
gewaarborgd wordt door de bevoegde overheid van de lidstaat van herkomst, en dit
op basis van een reeks geharmoniseerde voorwaarden en bedrijfseconomische
regels (30). De regeringen zijn niet langer gemachtigd om de prijzen en voorwaar-
den van de verzekeringsproducten te reglementeren, omdat dit de eerlijke concur-
rentie tussen de Europese verzekeraars zou kunnen verstoren en de financiële
gezondheid van de verzekeringsmaatschappijen in gevaar zou kunnen brengen. Bij-
gevolg wordt de bescherming van de consument in wezen beperkt tot financiële
waarborgen tegen de gevolgen van insolvabiliteit van de verzekeringsmaatschappij-
en (31). 

De bevoegdheid van de lidstaten om de voorwaarden te controleren of te reglemen-
teren van verzekeringen die worden aangeboden op hun grondgebied, is echter niet
volledig afgeschaft. Een dergelijke tussenkomst kan gerechtvaardigd zijn indien het
algemeen belang binnen de lidstaat waar het risico gelegen is dit vereist (Artikel 28
van de derde richtlijn schadeverzekering). Ter verheldering van dit eerder vaag
begrip van algemeen belang, dat geen wettelijke definitie kent, heeft de Europese
Commissie een interpretatieve mededeling uitgevaardigd die meer duidelijkheid
moet verschaffen over haar toepassing (32). Dit document somt in wezen de ver-

(30) Het Angelsaksische model van financiële controle werd veralgemeend ten koste van het Duitse
regelmodel, dat eerder gebaseerd is op de materiële controle van de tarieven en de voorwaarden van
de overeenkomst. 
(31) Artikel 31 van de derde schadeverzekeringsrichtlijn verplicht de verzekeraar voorafgaandelijk de
verzekeringnemers kennis te geven van het nationale recht dat op de overeenkomst van toepassing is
en van de regelingen voor klachtenbehandeling.
(32) Interpretatieve mededeling van de Commissie, C (1999) 5046 van 2 februari 2000, Vrij verrich-
ten van diensten en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf.
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schillende criteria op die zijn vastgelegd door de rechtspraak van het EHJ. Om een
uitzondering op grond van het algemeen belang te rechtvaardigen, moet een natio-
nale maatregel van het gastland alle volgende voorwaarden vervullen:
– niet tot een reeds geharmoniseerd gebied behoren; 
– niet discriminerend zijn; 
– worden gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang (bij-
voorbeeld consumentenbescherming, fraudepreventie, fiscale samenhang, bescher-
ming van werknemers, met inbegrip van de sociale bescherming); 
– objectief noodzakelijk zijn; 
– geen overlapping vormen met de regelgeving van het land van herkomst; 
– in verhouding staan tot het nagestreefde doel. 

3.2. TOEPASSING OP DE VRIJWILLIGE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Ondanks het feit dat de derde schadeverzekeringsrichtlijn een lang proces afrondde
dat meer dan 20 jaar eerder van start ging, is haar uitvoering op het vlak van ziekte-
kostenverzekeringen geenszins vanzelfsprekend, vooral omdat rekening moet
gehouden worden met een complexe en zeer verscheiden situatie in de lidstaten.

3.2.1. De scheidingslijn tussen sociale zekerheid en vrijwillige ziektekostenverzekering
De "verzekeringen die zijn opgenomen in een wettelijk stelsel van sociale zeker-
heid" zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van de verzekerings-
richtlijnen (art. 2(1)(d) Richtlijn 73/239/EEG). Aangezien er verschillende definities
van sociale zekerheid bestaan, is er hier al ruimte voor discussie.

Uit de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (EHJ), kan worden afgeleid dat
activiteiten uitgevoerd door socialezekerheidsinstellingen enkel als niet economisch
worden beschouwd wanneer zij een verplichte aansluiting bij een solidair stelsel
veronderstellen. Verwijzend naar de arresten Poucet-Pistre (33), herinnerde het EHJ
in Garcia e.a. (34) eraan dat socialezekerheidsstelsels, om uitgesloten te zijn van de
toepassing van de verzekeringsrichtlijnen, verplichte bijdragen vereisen die de toe-
passing van het solidariteitsprincipe en hun financieel evenwicht verzekeren.

In die zin kunnen vragen rijzen bij het statuut van vrijwillige wettelijke ziekteverze-
kering (35), zoals die van kracht is in Duitsland voor de bevolkingsgroepen met een
hoog inkomen. Deze wettelijke verzekering voor vrijwillig verzekerden wordt uitge-
voerd door dezelfde socialezekerheidsinstellingen (Krankenkassen) en volgt dezelf-

(33) EHJ, 17 februari 1993, Poucet en Pistre / Assurances Générales de France and others, gevoeg-
de zaken C-159/91 en C-160/91, ECR, 1993, I-637;
(34) EHJ, 1996, Garcia en anderen / Mutuelle de Prévoyance sociale d’Aquitaine en anderen, C-
238/94.
(35) Hamilton G.J.A., Interne markt en (aanvullende) ziektekostenverzekeringen, Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht, 1/2000, 39.
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de regels als diegene die van kracht zijn in het verplichte stelsel. Aangezien de wet-
telijke vrijwillige ziektekostenverzekering hier concurreert met de privé-verzeke-
raars, beschouwen sommigen haar als een economische activiteit, ongeacht of zij
nu een commercieel doeleinde heeft of niet (36). 

Bovendien heeft het EHJ in een recent arrest Commissie/België gespecifieerd dat de
uitsluiting van sociale zekerheidsstelsel van de verzekeringsrichtlijnen enkel geldt
voor publiekrechtelijke instellingen (37). Indien een verplicht wettelijk stelsel van
sociale zekerheid wordt uitgevoerd door een private verzekeringsmaatschappij die
handelt op eigen risico met winstoogmerk, zoals in de Belgische arbeidsongevallen-
verzekering, dan is dit onderworpen aan de derde schadeverzekeringsrichtlijn. Dit
geval is zelf uitdrukkelijk voorzien in artikel 55 dat lidstaten bij wijze van uitzonde-
ring toelaat van private verzekeringsondernemingen die op hun grondgebied voor
eigen risico de verplichte arbeidsongevallenverzekering uitoefenen, te verlangen dat
ze specifieke nationale voorschriften naleven, met uitzondering van de bepalingen
inzake financieel toezicht.

De vraag kan worden gesteld of dezelfde redenering ook geldt voor de verplichte
ziekteverzekering. Deze vraag is zeker relevant in een context waar openbare of
niet-commerciële socialezekerheidsinstellingen, als gevolg van hervormingsproces-
sen, in een meer marktgeoriënteerde context werken, of wanneer zij rechtstreeks in
concurrentie treden met commerciële verzekeraars die substitutieve vormen van
bescherming bieden aan groepen die ervoor kunnen kiezen uit de wettelijke verze-
kering te treden.
Dit thema beïnvloedt ondermeer het huidige debat aangaande de hervorming van
het Nederlandse ziekteverzekeringsstelsel. Aan de basis van deze hervorming ligt de
doelstelling van een efficiënter en meer vraaggestuurd gezondheidszorgsysteem
waarin solidariteit en toegankelijkheid gevrijwaard blijft. Op het vlak van de verze-
kering, bestaat het idee om de verschillende verzekeringsregimes, publieke en parti-
culiere, te integreren in één verplichte basisverzekering, met een acceptatieplicht
voor de verzekeraar en premie-uniformiteit. In een vroeger advies had de Neder-
landse Sociaal-Economische Raad (SER), zich uitgesproken voor een privaat verzeke-
ringsstelsel, uitgevoerd door particuliere verzekeringsondernemingen maar met
sociale waarborgen (38). De Nederlandse regering koos in haar hervormingsnota
nochtans voor een publiek kader van ziekteverzekering (39). Deze keuze was mede
geïnspireerd door een recenter advies van een speciale regeringscommissie die
waarschuwde voor de toepassing van de schadeverzekeringsrichtlijnen indien geop-
teerd zou worden voor het privé-verzekeringsmodel (40).

(36) Mossialos E. et Thomson S., o.c., p.18.
(37) EHJ, 18 mei 2000, Commissie/België, C-206/98;
(38) SER, Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen, December 2000;
(39) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vraag aan bod. Hoofdlijnen van vernieuwing
van het zorgstelsel, Tweede Kamer, 2000-2001, 27855, nrs. 1-2;
(40) Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER), Werkgroep zorgstelsel, eindrapport 3
april 2001;
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3.2.2. Substitutieve ziektekostenverzekering en de “algemeen belang” exceptie
Particuliere vervangende ziektekostenverzekeringen, die private dekking voorzien
voor personen uitgesloten of vrijgesteld van wettelijke bescherming, lijken wel
onder de toepassing te vallen van de gemeenschapswetgeving inzake verzekeringen.
Gezien haar belang in sommige staten, zijn de nationale regeringen in kwestie tus-
sengekomen om erover te waken dat niemand zonder bescherming zou vallen.

In 1986 werd in Nederland de vrijwillige ziekenfondsverzekering afgeschaft, waar-
door 700.000 personen werden overgebracht naar de privé-verzekering. Om de toe-
gang tot de particuliere ziektekostenverzekering te garanderen, werd een "standaard-
pakket" polis ingevoerd in het kader van de wet op de toegang tot ziektekostenverze-
keringen (WTZ). Het betreft hier een vervangende privé-verzekering waarvan de
prestaties (vergelijkbaar met de wettelijke dekking) en de premie bij wet zijn vastge-
legd (41). Alle Nederlandse zorgverzekeraars zijn verplicht deze polis aan te bieden
aan al wie aan de wettelijke criteria beantwoordt. Ruim 14 % van de privé-verzeker-
den heeft voor deze dekking gekozen. Het financiële risico van deze WTZ-verzeker-
den wordt gedeeld door alle verzekeraars via een systeem van risicoverevening, dat
is gebaseerd op een bijzondere bijdrage die iedere privé-verzekerde betaalt (42).
Een gelijkaardige regeling werd ingevoerd in Duitsland. Zij verplicht de ziekteverze-
keraars polissen aan te bieden aan standaardtarieven aan personen ouder dan 55 jaar
die gedurende ten minste 10 jaar privé-verzekerd zijn. Deze verzekeringen bieden
prestaties die vergelijkbaar zijn met die van de wettelijke ziektekostenverzekering.
Het niveau van de premies komt overeen met het gemiddelde bijdragen in de wette-
lijke ziekteverzekering (43). 
Traditioneel is de vervangende ziektekostenverzekering in Duitsland gebaseerd op
de regels van de levensverzekering. De ziekteverzekeraars kunnen hun overeenkom-
sten niet opzeggen en de premies niet verhogen in functie van de leeftijd (44). De
verzekeraars hebben dit probleem evenwel omzeild door nieuwe polissen te creë-
ren en zo hun risicopools opnieuw samen te stellen.

Aangezien deze soort van regulering de toegang van buitenlandse concurrenten tot
de markt kan verhinderen, dienen dergelijke maatregelen gerechtvaardigd te wor-
den in het licht van het vermelde principe van algemeen belang (artikel 28 derde
schadeverzekeringsrichtlijn).

(41) In 1999 bedroeg de premie voor een volwassene 1306,88 euro (1202,51 euro voor een persoon
ouder dan 65 jaar).
(42) In 1999 bedroeg deze bijdrage 185,14 euro voor een volwassene.
(43) Tegelijkertijd verbiedt de wet op de hervorming van de sociale zekerheid 2000 de persoon die
een vervangende privé-verzekering afsluit en ouder is dan 55 jaar, terug te keren naar de wettelijke
ziekteverzekering, zelfs als zijn inkomen daalt tot onder het plafond. 
(44) Het niveau van de instappremie moet een reserve bevatten voor de kostenstijgingen die verband
houden met de leeftijd (Altersrückstellung). Indien de reële kostprijs van de geneeskundige verzor-
ging echter te veel afwijkt van de voorzieningen, biedt een clausule de verzekeraars de mogelijkheid
de premies te verhogen. 
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Bij het vastleggen van de regels voor de integratie van verzekeringsmarkten, heeft
de gemeenschapswetgever inderdaad ook de bijzondere aard en maatschappelijke
gevolgen erkend van de dekkingen van de ziektekostenverzekering, in ieder geval
wanneer zij geheel of gedeeltelijk de plaats innemen van de bescherming die de
sociale zekerheid biedt. Om het algemene belang te beschermen, kunnen daarom
wettelijke bepalingen behouden of ingevoerd worden om iedere verzekeringnemer
een effectieve toegang te garanderen tot een particuliere of op vrijwillige basis
gesloten ziektekostenverzekering, ongeacht zijn leeftijd en zijn gezondheidstoe-
stand. Dergelijke maatregelen mogen evenwel de vrijheid van vestiging of van
dienstverlening niet nodeloos beperken en moeten op identieke wijze worden toe-
gepast, ongeacht de lidstaat van herkomst van de onderneming (overwegingen 23-
24 van de derde schadeverzekeringsrichtlijn).
Om diezelfde redenen zijn de lidstaten gemachtigd te eisen dat zij stelselmatig in
kennis worden gesteld van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden, teneinde
zich ervan te vergewissen dat deze overeenkomsten de door het stelsel van sociale
zekerheid geboden dekking geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen. De interpreta-
tieve mededeling van de Commissie over het vrij verrichten van diensten en het
algemeen belang in het verzekeringsbedrijf, herinnert er evenwel aan dat de vooraf-
gaande kennisgeving van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden geen vooraf-
gaande vergunning tot commercialisering van de producten impliceert (45).

In artikel 54 werd de uitzondering op basis van het algemeen belang uit artikel 28
van de derde richtlijn schadeverzekering geëxpliciteerd voor wat particuliere ziekte-
kostenverzekering betreft. Waar de privé-verzekering de door het wettelijk stelsel
van sociale zekerheid geboden ziektedekking geheel of gedeeltelijk vervangt, kan een
lidstaat verlangen dat de overeenkomst voldoet aan de specifieke wettelijke bepalin-
gen ter bescherming van het algemeen belang. Hij kan ook de voorafgaande kennis-
geving van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekering eisen
(artikel 54 (1) derde schadeverzekeringsrichtlijn). Specifiek voor de Duitse wetgeving
stelt artikel 54 (2) een lidstaat in staat te eisen dat de techniek van de ziektekostenver-
zekering analoog is aan die van de levensverzekering, met specifieke bepalingen voor
de premies, de aanleg van reserves voor veroudering, het opzeggen van de overeen-
komst, enz… In dit geval ontvangt de lidstaat van herkomst alle relevante statistische
gegevens voor de controle van de berekeningsbasis van de premies (art. 54 (2) 2).

Het lijkt erop dat de regulering van vervangende ziektekostenverzekeringen aan de
gestelde criteria zou kunnen beantwoorden. Een advies, bestemd voor de minister
van Volksgezondheid, plaatste evenwel vraagtekens bij de houdbaarheid van de
Nederlandse WTZ, met zijn publieke-private mix (46). Nochtans voorziet de derde
schadeverzekeringsrichtlijn in overweging 24 uitdrukkelijk in de mogelijkheid om

(45) Interpretatieve mededeling van de Commissie, C(1999)5046 van 2 februari 2000, Vrij verrichten
van diensten en algemeen belang in het verzekeringsbedrijf, p. 33.
(46) Europa en de gezondheidszorg, advies van de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Zorg,
Zoetermeer, december 1999, p. 39.
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ter bescherming van het algemeen belang de verzekeraars te vragen "om een stan-
daardovereenkomst aan te bieden waarvan de dekking gelijk loopt met die van
de wettelijke stelsels van sociale zekerheid en waarvoor de premie niet hoger is
dan een voorgeschreven maximum, en om aan compensatiestelsels deel te
nemen" (47). Men zou zich overigens kunnen afvragen of de WTZ überhaupt
beschouwd kan worden als een economische activiteit, aangezien het aanbieden
van deze standaardpakketpolis geen financieel risico inhoudt (48). Tot slot vormt de
verplichting WTZ-overeenkomsten aan te bieden, zolang ze beperkt blijft tot de ver-
zekeraars die zijn gevestigd in Nederland (49), geen belemmering van het vrij ver-
richten van diensten (50). 

3.2.3. De grenzen van artikel 54 ?
Op de vraag in welke mate lidstaten op deze bepaling van artikel 54 kunnen steunen
om de nationale wetgeving op het vlak van vrijwillige ziektekostenverzekeringen te
rechtvaardigen, is het antwoord verre van duidelijk. De interpretatieve mededeling
van de Europese Commissie omtrent de toepassing van het principe van algemeen
belang in het kader van verzekeringsactiviteiten, heeft hier weinig verheldering
gebracht.

De toepasselijkheid wordt met name gewaagd wanneer men het gebied van vervan-
gende ziektekostenverzekering verlaat en de sector van de aanvullende en alternatie-
ve ziektekostenverzekering betreedt. Dat een ruime interpretatie van het begrip van
vervangende dekking geboden is, blijkt uit de Ierse situatie.

Historisch heeft Ierland de toegang tot de verzorging van zijn nationale gezond-
heidsdienst uitgebreid met een gereglementeerd systeem van vrijwillige ziektekos-
tenverzekering ten behoeve van de personen met een gemiddeld en hoog inkomen
(categorie II) (51). Deze aanvullende ziektebescherming wordt hoofdzakelijk ver-
strekt door ziekenfondsen, met de Voluntary Health Insurance Board (VHIB) als

(47) Tijdens het opstellen van de derde schadeverzekeringsrichtlijn is de Nederlandse regering tus-
sengekomen om dit punt van de wetgeving te vrijwaren.
(48) Enkel voor privé-verzekerden die een hogere premie betalen dan de WTZ-premie is de verzeke-
raar individueel financieel verantwoordelijk bij overgang naar de WTZ (HAMILTON G.J.A., o.c.,
p. 42).
(49) Zelfs Nederlandse verzekeraars kunnen door de minister van Volksgezondheid worden vrijge-
steld van de verplichting WTZ-polissen aan te bieden. Vrijstellingen worden in het algemeen toege-
kend aan verzekeraars die zich beperken tot de werknemers van een bepaalde vennootschap of een
groep ondernemingen.
(50) Hetzelfde rapport uit ook kritiek op de verplichting, voor wie een vervangende particuliere ziek-
tekostenverzekering afsluit, een bijzondere bijdrage te betalen om de oververtegenwoordiging van
ouderen in de verplichte ziektekostenverzekering te compenseren (de MOOZ-bijdrage). Deze bijdra-
ge kan evenwel beschouwd worden als een taks met bijzondere bestemming die wordt geheven op
particuliere verzekeringspolissen, onder de fiscale bevoegdheid van de lidstaten.
(51) Deze bevolkingsgroep geniet geen volstrekt kosteloze toegang tot de openbare gezondheids-
diensten.
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belangrijkste. Om dit open systeem van solidaire aanvullende ziektekostenverzeke-
ring te behouden, heeft Ierland zich bij de uitwerking van de derde schadeverzeke-
ringsrichtlijn  een groot pleitbezorger getoond voor een uitzondering op basis van
het algemeen belang. Dit was een voorwaarde om de Ierse markt open te stellen
voor concurrentie. En het is op basis daarvan dat in 1994 de ‘Health Insurance Act’
werd goedgekeurd, die het wettelijk kader en de spelregels voor de vrijwillige ziek-
tekostenverzekering in Ierland vastlegt (52). Deze wet, die van kracht is geworden
op 28 maart 1996, bepaalt de drie hoofdprincipes die alle verzekeraars moeten nale-
ven: ‘mutualisering’ van het risico (community rating), acceptatieplicht en levens-
lange dekking. Om de toepassing van deze principes bijkomend te versterken, heeft
de Ierse regering de oprichting aangekondigd van een risicovereveningsfonds dat de
onevenwichten in onderscheiden risicoprofiel moet compenseren (53). De nood-
zaak en evenredigheid van dergelijk stelsel worden betwist door de eerste concur-
rent op de pas geopende Ierse ziektekostenverzekeringsmarkt.

3.3. OMZETTINGSPROBLEMEN 

3.3.1. Het Duitse specialiteitsprincipe
De omzetting van de verzekeringsrichtlijnen op het gebied van de ziektekostenver-
zekeringen is zeker niet zonder horten of stoten verlopen. Dat de problemen pas
echt opdoken in de jaren negentig heeft er vooral mee te maken dat de effecten van
het economische integratieproces pas dan voelbaar zijn geworden in de markt van
de particuliere ziektekostenverzekeringen, die nu pas tot volledige ontwikkeling
komt. 

In de eerste richtlijn schadeverzekering werd Duitsland toegestaan zijn specialisatie-
criterium te behouden (54), waardoor het ziektekostenverzekeraars was verboden
ook in andere takken actief te zijn. Dit mechanisme heeft vele jaren de vrijmaking
belemmerd van één van de grootste markten voor vrijwillige ziektekostenverzeke-
ring (55). Ook al werd het behoud van dit obstakel voor de vrije vestiging in Duits-
land bij wijze van overgangsperiode beperkt tot vier jaar, toch was het wachten op
de derde richtlijn inzake schadeverzekering (19 jaar na de goedkeuring van de eer-
ste richtlijn) voor het toegepaste specialisatiecriterium werd opgeheven in de tek-
sten (56). En ook nu nog is deze situatie niet definitief geregeld in Duitsland. De

(52) Hiertoe zal de VHI, die tot op heden beheerd werd door de staat, omgevormd worden tot een
openbare vennootschap met een volledige commerciële vrijheid.
(53) Department of Health and Children, White Paper. Private health insurance, Dublin, 1999;
(54) Artikel 7 (2) b Richtlijn 73/239/EEG.
(55) In Duitsland vertegenwoordigt de sector van de ziektekostenverzekering 14,5% van het totale
bedrag aan verzekeringspremies (1996). Meer dan 99% van deze markt is in handen van de 54 Duitse
ziekteverzekeringsmaatschappijen die gegroepeerd zijn in de Duitse Vereniging van Particuliere Ziek-
tekostenverzekeringen (PKV).
(56) Artikel 5 Richtlijn 92/49/EEG; zie ook overweging nr. 25.
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specialisatieregel wordt nog steeds toegepast op verzekeraars die zijn gevestigd op
het Duitse grondgebied via een bepaling van het sociaal recht die de storting door
de werkgever van zijn aandeel in de verzekeringspremie aan de werknemer onder-
werpt aan de voorwaarde dat de verzekeraar gespecialiseerd is in ziektekostenverze-
kering. Op deze situatie heeft de Europese Commissie gereageerd door een gemoti-
veerd advies te versturen aan Duitsland wegens inbreuk op de richtlijn.

3.3.2. De Franse ‘Code de la mutualité’
Fundamenteler van aard zijn de problemen die opduiken omtrent het “personeel
toepassingsgebied” van de verzekeringsrichtlijnen. Onduidelijkheid bestaat omtrent
het soort van operatoren op wie de verzekeringsrichtlijnen moeten worden toege-
past. Elke onderneming die verzekeringsactiviteiten “gewoonlijk tegen vergoeding”
verricht (57), wordt verondersteld onder de regels van de interne markt te vallen.
Noch het juridische statuut van de verzekeraar, noch het feit of hij al dan niet een
winstoogmerk nastreeft, blijken doorslaggevende criteria te zijn. Daar komt bij dat
de verzekeringsactiviteit als dusdanig niet nader omschreven is. Deze situatie leidt
tot rechtsonzekerheid over de toepassing van de verzekeringsrichtlijnen, zeker voor
mutualiteiten.

De moeilijkheid om de activiteiten van mutualiteiten te integreren in het nauwe ver-
zekeringsconcept, zonder te raken aan de specificiteit van mutualiteiten, werd
omstandig aangetoond met de moeizame omzetting van de verzekeringsrichtlijnen
in de Franse "Code de la mutualité". In 1992 nam de Franse regering het initiatief om
de ‘mutualité’ op te nemen als één van de Franse rechtsvormen om verzekeringsacti-
viteiten te mogen ontplooien in de hele Europese Unie (58). Terwijl de omzetting
van de derde richtlijn inzake schadeverzekering geen bijzondere problemen bleek te
stellen voor de andere operatoren, de verzekeringsmaatschappijen en de ‘institu-
tions de prévoyance’ (59), bleek dit wel het geval te zijn voor het mutualiteitscon-
cept, zoals vastgelegd in de Franse "Code de la mutualité" (60).
Naast het meer algemene probleem voor individuele ziekenfondsen om te voldoen
aan de gestelde financiële vereisten van provisies en solvabiliteitsmarges, doken ook
andere struikelblokken op die de specifieke aard van de Franse ‘mutuelles’ dreigden
op de helling te zetten, met name hun democratisch functioneren en hun solidaire
engagementen:
– de contractuele relatie tussen verzekeraar en verzekerde, die niet omschreven of
geharmoniseerd is op Europees niveau, verschilt grondig van het lidmaatschap in
een democratisch gestructureerde persoonsvereniging;

(57) definitie van een dienst in het kader van vrije dienstenverkeer (artikel 50 EG Verdrag)
(58) Artikel 8 (1) a richtlijn 72/239/EEG, gewijzigd door Artikel 6 van de richtlijn 92/49/EEG.
(59) De ‘institutions de prévoyance’ zijn instellingen zonder winstoogmerk opgericht op het niveau
van ondernemingen die aanvullende sociale voordelen verstrekken, voornamelijk op het vlak van de
ouderdomsverzekering.
(60) Deze wet vierde in 1999 zijn honderdjarig bestaan.
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– Het specialiteitsbeginsel: krachtens de schadeverzekeringsrichtlijnen moeten de
verzekeringsondernemingen "hun doel beperken tot het verzekeringsbedrijf en tot
de verrichtingen die daaruit rechtstreeks voortvloeien, met uitsluiting van elke
andere handelsactiviteit" (61). Deze verplichting zich te specialiseren in verzeke-
ringsactiviteiten zou de Franse mutualiteiten verbieden om, binnen dezelfde rechts-
structuur, eigen medische en sociale instellingen te beheren via dewelke zij presta-
ties in natura verstrekken aan hun leden.
– De vrijheid van herverzekering: aangezien heel wat kleine mutualiteiten op indivi-
duele basis niet zouden voldoen aan de bedrijfseconomische criteria, zouden zij hun
risico's moeten herverzekeren. De schadeverzekeringsrichtlijnen laten echter niet
toe de herverzekering uitsluitend te beperken tot andere mutualiteiten. Dit zou de
zelfstandigheid van de mutualiteiten in kwestie ernstig kunnen aantasten bij het
vastleggen van de waarborgen en het vrijwaren van de specifieke mutualistische
principes.
– De vrije overdracht van portefeuilles: krachtens de schadeverzekeringsrichtlijnen
kan de overdracht van overeenkomstenportefeuilles aan een andere verzekeraar die
is gevestigd binnen de Gemeenschap, uitsluitend onderworpen worden aan de con-
trole en de certificering van de solvabiliteitsmarge (62). De overdracht van porte-
feuilles voor mutualiteiten beperken of de cessionaris specifieke bijkomende verbin-
tenissen opleggen die de mutualiteit heeft ten opzichte van zijn leden zou in strijd
zijn met het vrije verkeer, tenzij dit kan worden gerechtvaardigd om redenen van
algemeen belang. 

Om uit de impasse te raken die was ontstaan door de tegenstrijdige doelstellingen
van enerzijds het realiseren van een ééngemaakte markt voor vrijwillige ziektekos-
tenverzekeringen en anderzijds het vrijwaren van het specifieke mutualistische
karakter, heeft de Franse regering de voormalige eerste minister Michel Rocard
belast met de taak scenario’s voor te stellen voor een omzetting van de richtlijnen in
het Franse recht, die de mutualistische principes zou overnemen en respecteren. In
het verslag over zijn opdracht (63) besloot Michel Rocard dat, door de Franse mutu-
aliteiten op te nemen in het toepassingsgebied van de derde schadeverzekering-
richtlijn, Frankrijk reeds had erkend dat ten minste een deel van hun activiteiten
bestond uit verzekeringsactiviteiten. Hij oordeelde nochtans dat een omzetting van
de gemeenschapsrichtlijnen kon gebeuren zonder de mutualistische principes echt
in gevaar te brengen. 
De verzekeringsrichtlijnen laten toe verzekeringsprestaties in natura te verstrekken
door middel van eigen instellingen. Indien deze diensten echter ook opengesteld
worden voor niet-leden (64), dwingt het specialiteitsprincipe ertoe deze dienstver-
richtingen onder een afzonderlijke rechtsstructuur te organiseren. Ondertussen

(61) Artikel 8 (1) b Richtlijn 72/239/EEG (gewijzigd door artikel 6 van de Richtlijn 92/49/EEG).
(62) Artikel 11 (2) – (7) Richtlijn 88/357/EEG (gewijzigd door Artikel 12 van de Richtlijn 92/49/EEG).
(63) Rocard M., Mission mutualité et droit communautaire, Rapport de fin de mission, mei 1999.
(64) Deze prestaties in natura kunnen eveneens worden aangeboden aan de verzekerden van een
andere verzekeringsonderneming met wie hiertoe een overeenkomst werd gesloten.
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heeft het EHJ bevestigd dat de Franse mutualiteiten gemachtigd zijn een afzonderlij-
ke rechtsstructuur op te zetten voor de organisatie van andere activiteiten, zo lang
het in deze instelling ingebrachte kapitaal niet groter is dan de waarde van hun vrije
vermogen en de aansprakelijkheid van de maatschappij beperkt is tot de waarde van
haar kapitaalinbreng (65).
Wat de vrijwaring van de mutualistische principes betreft, verzet het gemeenschaps-
recht, aldus het rapport, zich geenszins tegen de wettelijke verplichting om beslis-
singen betreffende herverzekering en de overdracht van portefeuilles te onderwer-
pen aan een bijzondere goedkeuring van de algemene vergadering van de mutuali-
teit, noch tegen om het even welke vrijwillig aangegane verbintenis tussen partijen.
Anderzijds oordeelde Rocard dat de omzetting deel zou moeten uitmaken van een
grootschaliger project van modernisering en verjonging van de Franse "Code de la
Mutualité". Hij vond dat de specifieke aard van de Franse mutualiteit eerder berustte
bij eigen statutaire regels dan bij wettelijke verplichtingen. Opdat een afwijking of
een voorkeurbehandeling voor mutualiteiten gerechtvaardigd zou kunnen worden
krachtens het gemeenschapsrecht, ware het een minimale vereiste dat de funda-
mentele mutualistische principes vastgelegd zouden zijn in het nationaal recht.

De onvolledige omzetting van de derde schadeverzekeringsrichtlijn in het Franse
recht, tijdens de periode bepaald door de richtlijn, heeft er uiteindelijk toe geleid
dat Frankrijk werd veroordeeld door het Europese Hof van Justitie (66). Inmiddels
werd een herziene «Code de la Mutualité» aangenomen (67). De nieuwe "Code" ver-
strengt de bedrijfseconomische verplichtingen van de Franse mutualiteiten en ver-
groot de macht van de controle-instelling (68). De verzekeringsactiviteiten worden
gescheiden van de andere activiteiten (vb. het beheer van medische en sociale
instellingen), tenzij deze laatste van ondergeschikt belang zijn en uitsluitend toegan-
kelijk zijn voor de eigen leden of de leden van een organisatie waarmee een over-
eenkomst werd gesloten. Om de activiteiten van verschillende juridische structuren
met elkaar te verbinden, werd het concept van de "zuster-mutualiteiten en -ver-
bonden " ingevoerd, met gedeeltelijk overlappende bestuursraden en beperkte
wederzijdse financiële verbintenissen. De algemene vergaderingen worden, onder
andere, belast met de beslissingen betreffende de overdrachten van portefeuilles en
de herverzekering. De specifieke (contractuele) relatie tussen het lid en zijn zieken-
fonds krijgt vorm door de ondertekening van een aansluitingsboekje. Er werd ook
een statuut (rechten en plichten) van de verkozen bestuurder uitgewerkt. Tot slot
worden de specifieke mutualistische principes door de wetgever vastgelegd: afwe-
zigheid van medische selectie, van individualisering van de premies in functie van
de gezondheidstoestand en levenslange dekking.

(65) EHJ, 21 september 2000; Association basco-béarnaise des opticiens indépendants, C-109/99.
(66) EHJ, 16 december 1999, Commissie/Frankrijk, C-239/98.
(67) Ordonnance de réforme du Code de la Mutualité, Journal Officiel, 22 april 2001.
(68) Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP).
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Terwijl deze moeizame omzetting in Frankrijk tot een voorlopige eindfase is geko-
men, zou in andere landen de discussie over de Europese conformiteit van bepaalde
activiteiten pas kunnen beginnen. Zoals gezegd, de verzekeringsrichtlijnen maken
geen enkel onderscheid tussen verzekeraars met en zonder winstoogmerk. Die laat-
sten worden niet uitgesloten uit het economische integratieproces. Overigens zijn
de diensten van de Commissie geneigd economische verzekeringsactiviteiten ruim
te interpreteren, als elke activiteit die zich in concurrentie bevindt met die van klas-
sieke verzekeraars.

3.4. DE TOEPASSING VAN DE EUROPESE CONCURRENTIEREGELS
De invoering van een ééngemaakte markt inzake ziektekostenverzekeringen mondt
uit in een nog breder debat omtrent gelijke behandeling en eerlijke concurrentie.
De toepassing van de principes van vrije vestiging en vrije dienstverlening binnen
de Gemeenschap in de sector van de ziektekostenverzekering, impliceert bijna auto-
matisch de toepassing van de Europese mededingingswetgeving in dit domein. In
deze context is iedere praktijk of verschillende behandeling die de concurrentie kan
vervalsen en de intracommunautaire handel ongunstig kan beïnvloeden, in principe
verboden (artikels 81-89 van het EG-verdrag). Concurrentiebeperkende handelingen
of maatregelen kunnen evenwel gerechtvaardigd zijn indien zij een hogere zaak die-
nen (artikels 81 (3) en 87 (2)-(3) van het EG-verdrag) of indien zij noodzakelijk
geacht worden voor het vrijwaren van een specifieke taak van algemeen econo-
misch belang toevertrouwd aan ondernemingen (artikel 86 (2) van het EG-verdrag).
De relevantie van die laatste uitzondering wordt erkend in de gezondheidssector, in
het bijzonder voor bepaalde activiteiten die worden uitgeoefend door ziekenfond-
sen (69).

3.4.1. Overheidssteun
Een verschillende behandeling, vooral op het fiscaal vlak, wordt meer en meer
betwist als zijnde marktvervalsing en oneerlijke concurrentie. In 1993 diende de
Franse Vereniging van verzekeringsondernemingen (FFSA (70)) twee klachten in
tegen de Franse overheid. Volgens haar bevoordeelde deze de Franse mutualiteiten
en de voorzorgsinstellingen op het vlak van de vennootschapsbelasting en de
heffing op premies. De fiscale afwijkingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op hun sta-
tuut als niet-commerciële verzekeraar (71). De FFSA voerde aan dat de vrijstelling
van een taks van 7% op de premies en de andere belastingvoordelen in strijd zijn

(69) Kapteyn en Verloren Van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen na
Maastricht, Kluwer, Deventer, 1995, 530.
(70) Fédération française des sociétés d’assurance.
(71) In 1994 heeft de Confédération française des associations de prévoyance sociale zich aangeslo-
ten bij de klacht, omwille van het feit dat haar ledenorganisaties eveneens onderworpen waren aan
de taks van 7% op de premies, ook al vertonen zij – op formele wijze – een statuut zonder winstoog-
merk. Deze instellingen werden echter in het algemeen opgericht door verzekeringsmaatschappijen,
net met het doel belastingvrijstellingen te genieten.
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met de regels voor vrije mededinging en buitenlandse verzekeraars kunnen ontmoe-
digen, terwijl alle operatoren vergelijkbare activiteiten uitoefenen. De vermindering
van de globale belastinginningscapaciteit die uit deze vrijstellingen voortvloeit,
moet volgens haar beschouwd worden als staatssteun.
Na vele jaren stilte heeft het D.-G. Concurrentie van de Europese Commissie, hande-
lend na een ingebrekestelling van de eiser, in februari 2001 een procedure ingeleid
tegen de Franse overheid, die hen gelast alle gepaste maatregelen te nemen om de
belastingvoordelen toegekend aan de mutualiteiten en de voorzorgsinstellingen af te
schaffen.
De Commissie aanvaardde evenwel selectieve maatregelen op het vlak van de ven-
nootschapsbelasting ten aanzien van organisaties zonder winstoogmerk, vermits zij
beschouwd worden als een normale praktijk van het belastingstelsel. Wat de voor-
keursbehandeling betreffende andere belastingen betreft (72), erkent de Commissie
weliswaar de specifieke rol van de mutualiteiten in het verstrekken van diensten van
algemeen belang, maar is ze van oordeel dat de toegekende voordelen niet in ver-
houding staan tot de lasten die bij de gepresteerde diensten van algemeen belang
horen. In haar ogen vertegenwoordigen deze overigens slechts een beperkt onder-
deel van hun activiteiten. Dit standpunt bevestigt de benadering van de Commissie
om diensten van algemeen economisch belang te koppelen aan duidelijk omschre-
ven activiteiten.

Naast de verkapte overheidssteun onder de vorm van verschillende fiscale behande-
ling, wordt ook rechtstreekse overheidssteun aangevochten. In België kiezen zelf-
standigen meestal voor een vrijwillige verzekering kleine risico’s bij hun zieken-
fonds, dat ook de verplichte dekking uitvoert. Deze vrijwillige ziektekostenverzeke-
ring wordt gefinancierd door nominale premies (ongeveer 80%) en aangevuld met
overheidssubsidies (ongeveer 49.578.705 euro), waarvoor enkel ziekenfondsen in
aanmerking komen. Sinds 1997 worden deze subsidies verdeeld onder de zieken-
fondsen op grond van risicofactoren, om de bijdrageverschillen te verevenen die
verband houden met verschillend risicoprofiel van het verzekerdenbestand. De zie-
kenfondsen zijn gehouden dezelfde prestaties te dekken en dezelfde terugbetalings-
regels te hanteren als onder het verplichte stelsel. Zelfs indien de staatssubsidies
niet zouden worden gerechtvaardigd door een eenvoudige verwijzing naar de
nationale bevoegdheid inzake sociale zekerheid, vervullen ze toch duidelijk een func-
tie van algemeen belang, met name het verevenen van risico’s. Dit zou de toekenning
van exclusieve rechten alsook een vrijstelling van de Europese mededingingsregels
kunnen rechtvaardigen. Dit geval zou evenwel nog beter verdedigbaar zijn op voor-
waarde dat alle verzekeraars aanspraak zouden kunnen maken op de subsidies indien
zij dezelfde regels zouden eerbiedigen. Nu compenseren particuliere verzekeraars het
competitief nadeel van de gederfde subsidies door een strategie van risicoselectie,

(72) Buiten de taks van 7% op de individuele ziektekostenverzekeringsovereenkomsten zijn andere
belastingvrijstellingen hierbij betrokken, bijvoorbeeld op de registratierechten op vastgoed, de belas-
ting op handelsvoertuigen, enz...
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waarbij zij voornamelijk dekking van prestaties beperken of uitsluiten die essentieel
zijn voor chronisch zieken en ouderen (geneesmiddelen, verblijf in een rustoord,
psychiatrische zorg, enz.) (73).

3.4.2. Misbruik van een dominante positie
Ook de dubbele functie in zowel de verplichte als de aanvullende verzekering, zoals
voorzien in de Belgische wet op de ziekenfondsen, wordt op grond van de Europese
concurrentieregels door de privé-verzekeraars in vraag gesteld om grotere marktaan-
delen te verwerven en de ziekenfondsen uit het domein van de vrijwillige ziektekos-
tenverzekeringen te verdrijven. 

In België heeft één van de belangrijkste ziekenfondsen, dat de verplichte ziekteverze-
kering beheert voor 10% van de bevolking, begin 2000 een nieuwe aanvullende hospi-
talisatieverzekering ingevoerd voor al haar leden, die de volledige dekking van de uit-
gaven van de patiënten boven een bepaald franchisebedrag garandeert (74). Deze
dienst, die tot doel heeft een antwoord te bieden op de voortdurende stijging van de
deelname van de patiënten in de hospitalisatiekosten, berust op solidariteit tussen alle
leden van dit ziekenfonds: iedereen is automatisch aangesloten, er wordt geen enkel
medisch onderzoek noch enige beperking op het vlak van leeftijd of ziektebeelden
toegepast. Bovendien wordt de dienst gefinancierd met een gelijke en verplichte
mutualistische bijdrage (75). De voornaamste commerciële verzekeraars actief op het
terrein van ziektekosten (76), hebben deze dienst als oneerlijke concurrentie van de
hand gewezen. Zij beklagen zich vooral over misbruik van een dominante positie, op
basis van de plaats die het ziekenfonds inneemt in het beheer van de verplichte ziek-
teverzekering. In feite vrezen deze commerciële verzekeraars een deel van hun markt-
segment te verliezen, zowel wat individuele als collectieve verzekeringen betreft,
vanwege het lage bijdrageniveau van de nieuwe ziekenfondsdienst en haar open
structuur. Het Belgische Arbitragehof, dat werd geïnterpelleerd door de Voorzitster
van de Handelsrechtbank van Brussel, heeft geoordeeld dat de dienst die het zieken-
fonds aanbiedt niet commercieel van aard is (77) en perfect past in het kader van zijn
statutaire opdracht: om naast het beheer van de verplichte ziekteverzekering ook aan-
vullende diensten te organiseren op grond van voorzorg, onderlinge hulp en solidari-
teit, teneinde de gezondheid en het welzijn van zijn leden te bevorderen (78). Niette-
min is deze zaak nog steeds hangend en in de beschreven context is het niet onwaar-
schijnlijk dat ze eindigt voor het Europees Hof van Justitie. 

(73) Diels J., Risicoverevening in de vrije verzekering. Hefboom tot solidariteit, CM-Informatie,
n° 190, January 2000, 15-20; Avalosse H., Verzekering kleine risico’s voor zelfstandigen, CM-Informa-
tie, n° 197, mei 2001, 3-12;
(74) Een franchise van 247,89 euro wordt toegepast per ziekenhuisopname (123,95 euro voor een
kleine hospitalisatie en 49,58 euro voor een dagopname), en jaarlijks 495,79 euro per gezin. De ere-
loontoeslagen en kamersupplementen voor een verblijf in privé-kamer (20% van de ziekenhuisverblij-
ven) zijn uitgesloten van de dekking. Maar hiervoor, alsook voor de dekking van de franchise, kan
ingeschreven worden op een bijkomende facultatieve verzekering.
(75) De maandelijkse premie bedraagt 2,85 euro per gezin.
(76) DKV, AG Fortis, AXA Royale Belge en Belgische Beroepsvereniging der Verzekeringsonderne-
mingen (BVVO).
(77) Arbitragehof, arrest nr. 102/2001 van 13 juli 2001;
(78) Artikel 3 Wet van 6 augustus 1990 betreffende ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen ;

945



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

3.4.3. Exclusieve rechten
De vraag welke activiteiten op het vlak van bescherming tegen de financiële gevol-
gen van ziekte als economisch moeten worden beschouwd, kan niet eenduidig wor-
den beantwoord. Zoals uiteengezet, lijkt het te weinig genuanceerd om enkel te ver-
wijzen naar het onderscheid tussen sociale zekerheid en andere vormen van
bescherming. Er moet niet alleen worden nagegaan of de operator optreedt als een
onderneming, in de zin van het EG-Verdrag, maar ook in welke omstandigheden en
voor welke doelstelling de activiteit wordt uitgeoefend.

Het EHJ hanteert traditioneel een vrij extensief ondernemingsconcept, ongeacht het
wettelijk statuut en de financieringswijze (79). Enkel het beheer van een verplicht
socialezekerheidsstelsel, gebaseerd op solidariteitsprincipes zoals inkomensgebon-
den bijdragen, repartitiefinanciering, uitkeringsrechten die niet gebonden zijn aan
de betaalde bijdragen (80), wordt niet beschouwd als een ondernemingsactiviteit.
Dit betekent echter niet dat alle andere activiteiten automatisch onderworpen zijn
aan de mededingingsregels uit het EG-Verdrag. Andere communautaire doelstellin-
gen kunnen een tegengewicht bieden tegen deze regels.

In zijn arrest Albany International (81) heeft het EHJ gesteld dat de verplichte deel-
name aan een pensioenfonds, opgericht krachtens een collectieve overeenkomst
tussen de sociale partners van een bedrijfstak, geen materie is die valt onder artikel
81 (1) van het EG-verdrag (ex-artikel 85 (1)). Deze Verdragsbepaling verbiedt iedere
overeenkomst tussen ondernemingen die de handel tussen lidstaten ongunstig kan
beïnvloeden en ertoe strekt dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of ver-
valst. Hoewel het Hof het pensioenfonds als een onderneming classificeert (82) en
erkent dat de collectieve overeenkomst evenals de overheidsbeslissing van alge-
meen bindendverklaring de concurrentie beperken, rechtvaardigen de aard en de
doelstelling van de overeenkomst, de uitsluiting uit artikel 85 (1) EG-Verdrag. Aange-
zien de collectieve overeenkomsten het resultaat zijn van onderhandelingen tussen
de sociale partners met het oog op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden,
dragen zij bij tot de doelstelling een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale
bescherming te realiseren, zoals ingeschreven in artikel 2 EG-Verdrag. Aldus erkent
het EHJ de bijzondere sociale taak van algemeen belang die is toevertrouwd aan het
pensioenfonds, wat de toekenning van exclusieve rechten kan rechtvaardigen, voor-
zover de toepassing van de mededingingsregels de doelstellingen van sociaal beleid

(79) EHJ, 23 april 1991, Höfner en Elser/Macroton, C-41/90 ; EHJ, 16 november 1995, Fédération
française des Sociétés d’Assurance / Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (Coreva), C-
244/94.
(80) EHJ, 17 februari 1993, Poucet en Pistre / Assurances Générales de France and others, gevoeg-
de zaken C-159/91 en C-160/91, ECR, 1993, I-637;
(81) EHJ, 21 september 1999, Albany International BV / Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielin-
dustrie, C-67/96.
(82) Zelfs indien het pensioenfonds een niet-commerciële instelling is en zijn activiteiten op het soli-
dariteitsprincipe berusten, wordt zijn activiteit als economisch beschouwd vermits het zelf de bijdra-
gen en prestaties kan bepalen. Bovendien werkt het fonds volgens het principe van kapitalisatie.
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zou ondergraven (cfr. artikel 86 (2) EG-Verdrag). Overwegende dat het bewuste aan-
vullend pensioenstelsel een hoog solidariteitsgehalte vertoont, beoordeelde het Hof
het exclusief karakter als gerechtvaardigd, om te vermijden dat de ‘goede’ risico’s
geleidelijk het pensioenfonds zouden verlaten waardoor het pensioenfonds zou ach-
terblijven met de verantwoordelijkheid voor een toegenomen aandeel aan ‘slechte’
risico’s. 

Deze rechtspraak van het Hof werd later bevestigd voor de organisatie van een ver-
vangende ziektekostenverzekering op basis van een collectieve arbeidsovereen-
komst (83). Het feit dat in dit geval de verzekeringsactiviteit was uitbesteed aan een
particuliere verzekeringsinstelling (in plaats van een eigen stichting in de zaak Alba-
ny International) werd als niet terzake doende beoordeeld.

In aansluiting hierop, is het ook interessant te verwijzen naar het arrest Sodemare
van het EHJ (84). In deze zaak diende het Hof te oordelen over een Italiaanse bepa-
ling die het contracteren van zorg in het kader van de nationale gezondheidsdienst
beperkt tot niet-commerciële privé-verstrekkers. Verwijzend naar de nationale
bevoegdheid om het eigen sociale zekerheidsstelsel te organiseren, stelde het Hof
dat een lidstaat inderdaad terecht kan oordelen dat, om de doelstellingen van sociaal
beleid te verwezenlijken, het noodzakelijk is het contracteren te beperken tot niet-
commerciële verstrekkers. In het licht van een breder concept van sociale dienstver-
lening van algemeen belang, zou de toekenning van exclusieve rechten aan niet-
commerciële instellingen, ook in de vrijwillige ziektekostenverzekering, gerecht-
vaardigd kunnen zijn.

4. NAAR EEN BREDER CONCEPT VAN ALGEMEEN BELANG IN DE VRIJWILLIGE 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

4.1. DE NOOD AAN EEN ANDERE DEFINITIE VAN “EERLIJKE CONCURRENTIE”
Het proces van economische integratie binnen de EU steunt voornamelijk op de
hypothese dat een marktgereguleerde economie het ideale instrument is om de bur-
ger de beste kwaliteit van goederen en diensten te bieden aan de beste prijs. Deze
veronderstelling is echter niet altijd te verzoenen met de bijzondere kenmerken van
een sector, noch met de specifieke politieke doelstellingen die erin worden nage-
streefd.

Een verzekeringsmarkt zou relatief ongereguleerd kunnen werken indien het verze-
kerbare risico tegelijk onvoorzienbaar is en gelijk verdeeld over de bevolking (85).
Dit is evenwel niet het geval in het domein van de gezondheidszorg. 

(83) EHJ, 21 september 2001, van der Woude / Stichting Beatrixoord, C-222/98.
(84) EHJ, 17 juni 1997, Sodemare, C-70/95.
(85) Zie Schieber G.J. (ed.), Innovations in health care financing, Proceedings of a World Bank Confe-
rence, March 10-11, 1997, World Bank discussion paper n° 365, 255 p.
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Ten eerste is het risico inzake gezondheidszorg sterk geconcentreerd. Slechts 20%
van de bevolking genereert meer dan 80% van de uitgaven; een kleine minderheid
van 5% is goed voor 60% van de uitgaven. Deze concentratie is nog hoger voor de
ziekenhuisverzorging, waar bijna 90% van de bevolking helemaal geen kosten ver-
oorzaakt.

Ten tweede is het risico in zekere mate ook voorspelbaar. De minderheid met een
hoog risico kan geïdentificeerd worden op basis van risicofactoren zoals leeftijd,
geslacht, de medische voorgeschiedenis (anamnese), de sociale situatie, enz (86)
Overigens wordt door de recente mogelijkheden op het vlak van genetische scree-
ning, het vermogen het individuele risico te bepalen nog groter (87).

Indien fundamentele sociale principes ten grondslag liggen aan het gezondheidssys-
teem, met het doel de toegang tot gezondheidszorg veilig te stellen ongeacht de
gezondheidstoestand of financiële situatie, dient regulering verzekeringspraktijken
van risicoselectie en uitsluiting te verbieden, hun gebruik te ontmoedigen of hun
gevolgen te beperken. 
In Europa heeft het bestaan van gezondheidsstelsels met een hoog beschermingsni-
veau, die de toegang verzekeren tot een brede waaier aan medische en paramedi-
sche verzorging, de reguleringsbehoefte op het vlak van vrijwillige ziektekostenver-
zekeringen traditioneel getemperd, te meer daar zij voornamelijk uitgevoerd wer-
den door instellingen zonder winstoogmerk en het gevaar op ongeoorloofde praktij-
ken dus beperkt was. Alleen in het domein van de vervangende ziektekostenverze-
kering, is de wetgever tussengekomen om iedere potentiële verzekeringnemer in
kwestie de toegang tot een dekking te verzekeren. 

Momenteel winnen de discussies over deze materie echter weer aan belang, vooral
omdat vrijwillige ziektekostenverzekeringen een belangrijkere rol vervullen in het
aanvullen van de bescherming geboden door de wettelijke stelsels, vooral als gevolg
van de gevoelige stijging van de gezondheidsuitgaven. Verder regulerende stappen
worden noodzakelijk geacht om te verzekeren dat de Europese markt voor ziekte-
kostenverzekeringen efficiënt werkt en de middelen op een billijke wijze verdeeld
worden (88).

In deze context werken de aantijgingen van oneerlijke concurrentie aan het adres
van voornamelijk niet-commerciële operatoren, die dekking organiseren op grond
van solidariteitsprincipes, veeleer contraproductief ten aanzien van de doelstelling
om een hoog niveau van sociale en gezondheidsbescherming te verwezenlijken. Om
die reden dient dit concept van ‘eerlijke concurrentie’ eerder omgekeerd te wor-

(86) Zie AIM, Risk structure compensation. Financing health care: sharing risks, preserving solidarity,
Proceedings of an AIM workshop, October 11, 1995, 91p.
(87) Fischer A., Die Gentechnik: Gefahr für ein solidarisches Gesundheitssystem?, in Die BKK, n° 10,
October 2001, 465-471;
(88) Mossialos E. en Thomson S., Voluntary health insurance in the European Union, LSE Health dis-
cussion papers nr. 19, mei 2001, p 20.
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den, met de bedoeling alle operatoren ertoe te verplichten gemenschappelijke
regels van algemeen belang in acht te nemen die praktijken van selectie en uitslui-
ting uitsluiten. Alleen wanneer er gelijke voorwaarden gecreëerd worden voor soli-
daire bescherming, kan eerlijke concurrentie op grond van efficiëntie en kwaliteit
van de dienstverlening worden bewerkstelligd.

4.2. HET VERZEKEREN VAN TOEGANG TOT VRIJWILLIGE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
In zijn Frans missieverslag pleitte Michel Rocard reeds voor de vaststelling op Euro-
pees niveau van gemeenschappelijke regels inzake de bescherming tegen ziektekos-
ten op grond van ethische principes. Deze regels zouden van toepassing zijn op alle
operatoren die actief zijn op het gebied van de vrijwillige ziektekostenverzekering.
Op zijn intiatief, dit keer als Europees Parlementslid, keurde het Europees Parlement
in december 2000 een resolutie goed betreffende aanvullende ziekteverzekering,
waarin de Commissie wordt opgeroepen om de mogelijkheid te onderzoeken een
kader te scheppen voor aanvullende ziekteverzekeringsstelsels dat de solidariteit en
de toegankelijkheid in de gezondheidszorg moet vrijwaren (89).

De resolutie gaat uit van de vaststelling dat alle lidstaten geconfronteerd worden
met een sterke stijging van de gezondheidsuitgaven en met belangrijke financie-
ringsproblemen van hun wettelijke gezondheidsstelsels. Dit zou een toenemend
aantal Europese burgers ertoe kunnen dwingen noodzakelijke behandelingen uit te
stellen om financiële redenen. Onder deze omstandigheden wordt aanvullende ziek-
tekostenverzekering bijna onontbeerlijk om het fundamenteel recht op toegang tot
kwaliteitsvolle gezondheidszorg binnen redelijke termijn te realiseren.

Hoewel het Europees Parlement wijst op de noodzaak om het model van sociale
zekerheid te behouden als hoeksteen van sociale solidariteit in de Europese Unie,
wijst het tegelijk op het toenemend belang van vrijwillige ziektekostenverzekerin-
gen in het aanvullen van de wettelijke dekking. Daarom bevordert de resolutie het
idee van een actief engagement van de private sector in het naleven van ethische
principes (vb. door middel van codes van goede praktijkvoering) en dringt aan op
een constructieve dialoog tussen de publieke en private actoren bij het ontwikkelen
van een gemeenschappelijke visie omtrent universele dienstverlening in het licht
van het Verdrag van Amsterdam.

Het Europees Parlement verzoekt de Commissie een groenboek op te stellen
omtrent het beleid van de lidstaten op dit terrein. Dit zou als basis moeten dienen
voor het voorstellen van geschikte wetgevende initiatieven op communautair vlak.
De resolutie suggereert om enkele leidinggevende principes vast te leggen voor het
openbaar beleid inzake aanvullende ziekteverzekering, bij voorkeur via een aanbe-
veling:

(89) Resolutie van het Europees Parlement inzake aanvullende ziekteverzekering, december 2000,
2000/2009 (INI);
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de erkenning van een gemeenschappelijk concept van basisdienstverlening, geba-
seerd op het Gemeenschapsprincipe van algemeen belang;

het verbod van individuele premies en discriminatie op grond van gezondheid,
leeftijd en financiële status;

het organiseren van een systeem van risicoverevening voor de dekking van kosten
die verband houden met ernstige ziektes en pathologieën;

de deelname van privé-verzekeraars aan het openbaar beleid van het opsporen van
besmettelijke ziekten en het ontwikkelen van preventiemaatregelen.

Anderzijds stelt de resolutie voor te komen tot een harmonisatie, bij voorkeur via
een richtlijn, van gemeenschappelijke minimumregels die nageleefd moeten wor-
den door alle ziektekostenverzekeraars, zowel niet-commerciële als commerciële:

verbod op het gebruik van persoonlijke medische gegevens, zoals genetische
screening, bij voorkeur na een overgangsperiode;

verbod op een voorafgaand medisch onderzoek, met uitzondering van de vereiste van
het invullen van een medische vragenlijst (onderworpen aan zekere beperkingen);

een verplichting voor de verzekeraar om levenslange dekking te garanderen;

de garantie van transparantie, vooral inzake voorzienbare premieaanpassingen:

de invoering van een bemiddelingsprocedure.

Hoewel het Europees Parlement terzake de hoofdrol erkent van de lidstaten, oor-
deelt hij Gemeenschapsoptreden op dit terrein gerechtvaardigd omwille van het feit
dat de verschillen tussen ziekteverzekeringsstelsels, zowel publieke als private, ern-
stige belemmeringen zouden kunnen creëren voor het vrij personenverkeer.

4.3. DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG
De onzekerheid en sociale verstoring van de gezondheidssector, als gevolg van de
toenemende economische integratie, komt eveneens aan bod via het debat omtrent
de diensten van algemeen belang. Dit begrip betreft zowel economische als niet-
economische diensten die door overheden als algemeen belang worden bestempeld
en onderworpen worden aan specifieke verplichtingen van openbare dienstverle-
ning (90). Sinds de opname in het Verdrag van Amsterdam van een speciale bepa-
ling omtrent diensten van algemeen economisch belang (artikel 16 EG-verdrag),
werden de aan deze diensten ten grondslag liggende fundamentele waarden erkend
en op gelijke voet geplaatst met de economische Gemeenschapsprincipes.

Hoewel het debat zich in de eerste plaats richt op economische sectoren die het
voorwerp zijn van een bewuste liberalisering (energie, telecommunicatie, openbaar
vervoer, enz.) lijkt dit concept evenzeer relevant en geschikt voor sociale sectoren.
Bedoeling is een tegengewicht te vormen voor de regels van mededinging en inter-

(90) COM (2000) 580 final, Mededeling van de Commissie. Diensten van algemeen belang in Europa,
Bijlage II;
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ne markt daar waar deze de universele toegang, de kwaliteit en de betaalbaarheid
van deze diensten in het gedrang zouden kunnen brengen. Alle diensten die de uit-
oefening van fundamentele rechten verzekeren, zouden automatisch onder dit con-
cept kunnen vallen (91).

In haar geactualiseerde mededeling omtrent diensten van algemeen belang in Euro-
pa (92), heeft de Europese Commissie gesteld dat “vele activiteiten van organisaties
met een hoofdzakelijk sociale functie, die geen winstoogmerk hebben en die niet de
bedoeling hebben om industriële en commerciële activiteiten te bedrijven, normaal
gezien uitgesloten zijn van de communautaire regels van mededinging en interne
markt. (…) Indien zulke organisatie economische activiteiten verricht in het kader
van een taak van algemeen belang, dan zal de toepassing van de Gemeenschapsre-
gels gebaseerd zijn op de principes uiteengezet in deze mededeling en met name de
sociale en culturele achtergrond waarin deze activiteiten plaatsgrijpen, eerbiedigen.
Indien Gemeenschapsrecht van toepassing zou zijn op deze activiteiten dan zal de
Commissie, in het licht van een meer algemene reflectie omtrent het gebruik van
discretionaire bevoegdheden en op grond van haar wettelijke verplichtingen vervat
in het EG-Verdrag, nagaan of het Gemeenschapsbelang een optreden vereist in deze
gevallen”.

Ondanks het feit dat deze mededeling een zekere terughoudendheid aantoont in de
benadering van sociale diensten en eraan herinnert dat niet-economische diensten
uitgesloten zijn van de toepassing van concurrentie- en interne marktregels, toch
biedt dit geenszins meer rechtszekerheid voor de betrokken actoren, met name
voor deze die omwille van hun specifiek statuut of hun bijzondere functie bedreigd
worden.
Dit werd onlangs erkend door het Europees Economisch en Sociaal Comité in een
eigen advies omtrent private niet-commerciële sociale diensten in de context van
diensten van algemeen belang in Europa (93). Dit advies wijst op de bijzondere
plaats van private organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn in sociale secto-
ren en de gezondheid en die economische activiteiten verrichten die noodzakelijk
voor en ondergeschikt zijn aan hun sociale functies. Verwijzend naar de bijdrage
aan het algemeen belang van het georganiseerde middenveld door de bescherming
van kwetsbare groepen en de organisatie van sociale samenhang en solidariteit
onder de burgers, pleit het Comité ervoor om binnen de EU een legitieme en nutti-
ge plaats te voorzien voor deze sociale diensten, die zich situeren tussen openbare
en louter commerciële diensten. Om meer rechtzekerheid te bieden inzake de toe-
passing van Europees mededingingsrecht, suggereert het advies twee mogelijkhe-
den. De eerste bestaat erin een algemene vrijstelling te voorzien in artikel 16 EG-

(91) inclusief het recht op medische verzorging vervat in artikel 35 van het Charter van fundamente-
le rechten van de Europese Unie ;
(92) COM (2000) 580 final, Mededeling van de Commissie. Diensten van algemeen belang in Europa;
(93) Eigen-initiatief advies van het Economisch en Sociaal Comité betreffende private sociale dien-
sten zonder wistoogmerk in de context van diensten van algemeen belang in Europa, CES
1120/2001, 12 september 2001;
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Verdrag voor categorieën van sociale diensten uitsluitend verstrekt door privé-ope-
ratoren zonder winstoogmerk. De andere is de vaststelling van meer gedetailleerde
toepassingscriteria voor concurrentieregels en van gebieden die vrijstelling recht-
vaardigen.

Deze suggesties zouden steun kunnen vinden in het voorstel om een kaderrichtlijn
tot stand te brengen, waarin de algemene principes volgens dewelke diensten van
algemeen belang worden verleend en georganiseerd nader worden bepaald. Er
wordt voorgesteld deze kaderrichtlijn aan te vullen met sectoriële richtlijnen die dit
kader verder uitwerken op grond van de specifieke kenmerken van elke sector. In
dezelfde zin stellen sommige voor een vierde generatie van verzekeringsrichtlijnen
te ontwikkelen, die een breder regulerend kader moeten scheppen voor verzeke-
ring van menselijke en sociale risico’s. Zulke richtlijn zou dan gelden voor alle verze-
keraars en risicoselectie en het opzeggen van contracten op grond van leeftijd of
gezondheidstoestand kunnen verbieden (94). 

CONCLUSIE

De marktintegratie op het gebied van het verzekeringswezen heeft geleid tot enige
onzekerheden betreffende de mogelijkheden van lidstaten om een beleid te voeren
dat vrijwillige ziekteverzekering gevoerd op solidaire principes, bevordert. Zelfs al
biedt artikel 54 van de derde schadeverzekeringsrichtlijn de mogelijkheid om een
uitzondering op het vrij verkeer van ziektekostenverzekeringen te voorzien op
grond van het algemeen belang, blijft onduidelijk of dit wel de reguleringsbehoefte
van verschillende lidstaten dekt. Bovendien bestaat ook juridische onduidelijkheid
omtrent het toepassingsgebied van het communautair wettelijk kader, zowel wat de
activiteiten betreft als de operatoren die betrokken zijn. Tenslotte dreigen mededin-
gingsregels het gebruik van solidariteitsprincipes op dit terrein eerder te ontmoedi-
gen of zelfs te ondermijnen.
Daarom wordt een meer aangepaste en genuanceerde benadering, die rekening
houdt met de bestaande diversiteit en complexiteit van vrijwillige gezondheidsbe-
scherming in Europa, vanuit verschillende hoeken bepleit. Met name kan het con-
cept van algemeen belang als basis dienen om een meer omvangrijk reglementair
kader voor vrijwillige ziektekostenverzekering in de EU uit te bouwen, dat tevens
ook de belangen van volksgezondheid en van sociale aard integreert.

Tussen de wettelijke stelsels van gezondheidsbescherming en de commerciële ziek-
teverzekering worden vrijwillige sociale diensten erkend die een beroep op het
algemeen belang rechtvaardigen om de toegang tot gezondheidszorg veilig te stel-
len. In die zin dient niet alleen de scheidingslijn tussen economische en niet-econo-
mische diensten bepaald te worden, maar is ook een verduidelijking van het con-
cept van diensten van algemeen belang ten aanzien van de vrijwillige gezondheids-
beschermingsvoorzieningen wenselijk.
(94) Hamilton G.J.A., Towards a fourth generation of European insurance directives, AIMS, Maart
1999, nr. 5, 1-3.
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Het Europees sociaal model is niet beperkt tot publieke stelsels van solidariteit. Om
een coherent sociaal beleid in een geïntegreerd Europa te ontwikkelen, dat sociale
samenhang bevordert en een hoog niveau van sociale en gezondheidsbescherming
nastreeft, is een breder spectrum vereist.

(Vertaling)
__________
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DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING
TOEGEPAST OP DE PENSIOENVERZEKERING
EN DE AANVULLENDE ZIEKTEVERZEKERING
IN EUROPA

DOOR BRUNO GABELLIERI
Secretaris-generaal van de Association européenne des Institutions de protection sociale Paritaires (AEIP)

Om de paritaire vertegenwoordiging toegepast op de pensioenverzekering en de
aanvullende ziekteverzekering te bespreken, moeten we eerst en vooral het toepas-
singsgebied van onze studie nauwkeurig afbakenen.
Wat is de paritaire vertegenwoordiging ? Wat is paritair beheer ? En waarom een
Association Européenne des Institutions Paritaires ?
Daarover handelt de inleiding.
Vervolgens moeten we bekijken hoe overleg en paritair beheer worden toegepast
op de sociale beschermingsovereenkomsten op het vlak van pensioenen, de sociale
voorzorg en de ziekteverzekering (eerste deel).
Door haar oprichting en haar optreden, biedt de AEIP alle institutionele actoren,
belast met het beheer van deze overeenkomsten, een kader voor informatie-uitwis-
seling die essentieel geworden is sinds de openstelling van de grenzen. Daarenbo-
ven maakt ze ook de vertegenwoordiging mogelijk van de gezamenlijke belangen
om uiteindelijk te proberen een nieuwe vorm van sociale samenwerking te bevorde-
ren via de erkenning van de Europese paritaire instelling voor sociale bescherming
(2de deel).
Tot slot proberen we de toekomst van de paritaire vertegenwoordiging in Europa te
schetsen (conclusie).

1. INLEIDING : PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING, PARITAIR BEHEER EN DE AEIP

In het kader van de aanvullende stelsels (en zeer zelden in het kader van sommige
wettelijke stelsels), zijn de paritaire vertegenwoordiging en het paritair beheer
methodes voor zelfbestuur in de sociale betrekkingen, zonder dat de staat aanwezig
is bij het overleg of deelneemt aan het beheer.
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1.1. DEFINITIE VAN DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING
Afhankelijk van de staten en de verschillende toepassingsgebieden, wordt de paritai-
re vertegenwoordiging werkgevers/werknemers voornamelijk toegepast op het
overleg over sociale beschermingsovereenkomsten.
Het is een originele methode voor zelfbestuur in de sociale betrekkingen die, op
basis van evenwichtig overleg, leiden tot het sluiten van overeenkomsten waarin de
vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers wederzijdse verbin-
tenissen aangaan.
Over de overeenkomsten kan overleg gepleegd worden in het kader van de onder-
neming, de beroepstak en zelfs in een interprofessioneel nationaal kader.

1.2. DEFINITIE VAN HET PARITAIR BEHEER
Eveneens afhankelijk van de staten en de verschillende toepassingsgebieden, wordt
de paritaire vertegenwoordiging werkgevers/werknemers ook toegepast op het
beheer van collectieve overeenkomsten dat kan worden toevertrouwd aan een spe-
cifieke instelling zonder winstoogmerk die wordt beheerd door een paritaire raad
van bestuur, of dat in sommige gevallen kan worden toevertrouwd aan instellingen
met winstoogmerk.
De kern van de paritaire vertegenwoordiging is dus steeds dezelfde, maar ze kent
vele toepassingen.
De AEIP is ontstaan uit de ontmoeting van verschillende paritaire instellingen, die
eenzelfde filosofie van de sociale betrekkingen deelden, over de taalbarrières en de
grenzen van hun respectieve staten heen.

1.3. DE ASSOCIATION EUROPEENNE DES INSTITUTIONS DE PROTECTION SOCIALE
PARITAIRES
Tot op heden werd het paritair beheer enkel toegepast in het nationale kader van
iedere lidstaat van de Europese Unie.
Het sociale Europa is evenwel in opmars, met de regeling inzake de coördinatie van
de basisstelsels sinds 1971, en sinds 1989 wordt openlijk gedebatteerd over de con-
vergentie van de aanvullende sociale beschermingssystemen.
Daarom hebben in 1993 twee nationale paritaire organisaties beslist gezamenlijk de
samenwerkingsmogelijkheden op Europees niveau te bestuderen.
Het Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), een Franse vereniging
die is gevestigd in Parijs, en het Betriebskrankenkassen Bundesverband (BKK-BV),
een Duitse federatie met thuisbasis te Essen, ondertekenen twee protocollen voor
technische en “politieke” samenwerking.
Bij deze twee partners komen Assoprevidenza, een Italiaanse vereniging voor aan-
vullende sociale bescherming gevestigd te Turijn, en Intégrale, een Belgische
gemeenschappelijke extra-legale pensioenverzekeringskas uit Luik, om uiteindelijk
in 1996 de Association Européenne des Institutions de protection sociale Paritaires
(AEIP) te vormen.
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Deze Belgische vereniging naar internationaal recht, opgericht te Brussel op 17 april
1997 onder de auspiciën van de Europese Commissarissen Flynn en Monti, verza-
melt vandaag Europese paritaire instellingen voor sociale bescherming, afhankelijk
van de aard van hun activiteiten, in drie afzonderlijke statutaire commissies.
Eerst en vooral groepeert de AEIP op het vlak van de pensioenen, enerzijds instellin-
gen voor het beheer van pensioenstelsels die wel al op Europees niveau gecoördi-
neerd zijn (1) en anderzijds pensioenfondsen van ondernemingen, bedrijfstakken of
sectoren waarvan de activiteit nog niet het voorwerp uitmaakt van een eigen Euro-
pese reglementering (2).
Op het vlak van de sociale voorzorg en de ziekteverzekering, groepeert de AEIP
zowel instellingen die het basis-socialezekerheidsstelsel beheren als instellingen die
aanvullende stelsels beheren (3).
Ongeacht het domein waarin deze paritaire instellingen actief zijn, worden ze alle
uitsluitend beheerd door vertegenwoordigers van de werkgevers enerzijds en verte-
genwoordigers van de werknemers anderzijds. De staat wordt op geen enkele wijze
betrokken bij het beheer van deze instellingen. Zij is hoogstens belast met de erken-
ning of controle van de paritaire instellingen nadat deze zijn ontstaan uit paritair
overleg over de sociale beschermingsovereenkomsten.
Alvorens te bekijken hoe de Europese grensoverschrijdende samenwerking reke-
ning kan houden met de realiteit van de paritaire instellingen in Europa, moeten we
eerst bestuderen hoe het overleg en het paritair beheer van de sociale bescher-
mingsovereenkomsten zich hebben ontwikkeld en ook nu nog ontwikkelen, zowel
inzake de pensioenen als wat de ziekteverzekering betreft (1ste deel). Vervolgens
gaan we na hoe de paritaire instelling voor sociale bescherming vandaag de dag
behoefte heeft aan een Europese formulering (2de deel).

2. HET OVERLEG EN HET PARITAIR BEHEER VAN DE SOCIALE BESCHERMINGSOVER-
EENKOMSTEN IN EUROPA

Via collectief overleg en gemeenschappelijk beheer van de sociale beschermings-
overeenkomsten, vindt de paritaire vertegenwoordiging eerst en vooral haar legiti-
miteit in het machtsevenwicht tussen de werkgevers en de werknemers, en de
sociale bescherming die eruit voortvloeit geniet dan de erkenning van de staat.
De paritaire vertegenwoordiging is niet alleen gebaseerd op de principes van de
sociale democratie, maar ze is ook het wezenlijke bestanddeel van de sociale markt-
economie.
Uit deze enkele bedenkingen is al duidelijk dat de paritaire vertegenwoordiging en
haar twee componenten - overleg en beheer – zichtbaar aanwezig zijn in de Europe-
se Staten die het “Rijnmodel” van Michel Albert vertegenwoordigen.
Duitsland en Frankrijk spelen een prominente rol onder deze staten en nemen
zowel historisch als economisch en sociaal een essentiële plaats in het hart van
Europa in.

(1) Commissie voor de gecoördineerde pensioenstelsels.
(2) Commissie voor de pensioenfondsen.
(3) Commissie voor de ziekteverzekering en de sociale voorzorg. 957
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Alvorens aan de oorsprong te liggen van de oprichting van het Economische Europa
in 1957, waren Duitsland en Frankrijk immers sinds de XIXde eeuw de bakermat
van de paritaire vertegenwoordiging in Europa, en zij waren niet toevallig de “eer-
ste” oprichters van de AEIP in 1996 met het BKK-BV en het CTIP.

2.1. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING “SOCIAAL MODEL” IN DUITSLAND EN
FRANKRIJK
Wanneer we de situatie en ontwikkeling van de paritaire vertegenwoordiging in
deze twee staten vergelijken, merken we dat ze goed vertegenwoordigd is in alle
domeinen die de aanvullende stelsels dekken en ook in de basisstelsels, al is de staat
in dit geval vaak alomtegenwoordig, met name in Frankrijk.

2.1.1. In Duitsland :
De paritaire vertegenwoordiging en het paritair beheer zijn meer dan 100 jaar oud
in Duitsland, zowel op het vlak van de ouderdomsverzekering als op het vlak van de
ziekteverzekering.
De paritaire vertegenwoordiging in de bedrijfsziekenfondsen - ontstaan voor Bis-
marck - de BKK (een van de stichtende leden van de AEIP), is alom gekend met haar
organisatie in ongeveer 300 bedrijfskassen en een organisatie in ieder “land” en op
federaal niveau.
Het bijzondere aan dit systeem is dat het de eerste pijler van de ziekteverzekering
beheert in concurrentie met de AOK’s, de IKK’s en de Ersatzkassen. Dit beheer is
evenwel zuiver paritair.
Wat de aanvullende pensioenstelsels betreft is de paritaire vertegenwoordiging
eveneens present. We vinden ze terug op het gebied van de pensioenkassen van
bedrijven, de “PensionKassen” voor de 200 grootste Duitse ondernemingen en de
noodkassen, de “Unterstützungkassen”, waarvan er zo’n 5.000 zijn. Dit is te verkla-
ren door het feit dat de vertegenwoordigers van de werknemers het recht hebben
deel te nemen aan het beheer door de gezamenlijke beslissingstechniek die in Duits-
land een lange traditie kent. Pensioenkassen van bedrijven en noodkassen vertegen-
woordigen toch 1/3de van alle totale reserves van de verschillende aanvullende stel-
sels. De balansreserves vertegenwoordigen de 2 andere derden van de totale reser-
ves en blijven, behoudens uitzonderingen, tot de verantwoordelijkheid van de
bedrijfsleiding behoren.
Daarenboven moeten we er in dit korte overzicht op wijzen dat een specifiek verze-
keringsstelsel voor de bouwsector werd opgericht op paritaire basis, en wordt
beheerd door de sociale partners van deze beroepstak te Wiesbaden.

2.1.2. In Frankrijk :
In Frankrijk is de paritaire vertegenwoordiging ontstaan uit de numerieke pariteit in
de Loi sur les Conseils de prud’hommes, de arbeidsrechtbanken in 1848 en 1853.
Later werd de pariteit van het voorzitterschap ingevoerd door de wet van 1880.
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In 1936 is de paritaire vertegenwoordiging ontstaan uit de collectieve overeen-
komsten, en ze werd voor het eerst toegepast in het domein van de sociale bescher-
ming met de akkoorden van 1937 over pensioen- en voorzorgstelsels voor wie uitge-
sloten was van de sociale verzekering in het kader van de metaalnijverheid, in 1938
gevolgd door de bouwnijverheid en nadien de luchtvaart.

Pensioen en Sociale Voorzorg maken het voorwerp uit van deze overeenkomsten,
die paritaire voorzorgkassen invoeren om deze kapitalisatiestelsels te beheren.

In 1947, overleg over de Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoy-
ance du Régime des Cadres, waardoor de AGIRC wordt opgericht (geassocieerd lid
van de AEIP).

In 1957, oprichting van de UNIRS (pensioen voor werknemers) en in 1958,
oprichting van ASSEDIC en UNEDIC (werkloosheidsverzekering).

In 1961, oprichting van de Association des Régimes de Retraite Complémentaires
(ARRCO, lid van de AEIP).

In 1967 verklaart de minister van Sociale Zaken, de heer Jeanneney, dat “ de pari-
taire vertegenwoordiging centraal staat in het sociale beleid van de regering ”.

De collectieve voorzorgovereenkomsten ontwikkelen zich in de jaren ‘60-’70 op de
historische basis van de akkoorden uit ‘37-’38 en de dekking bij overlijden van de
kaderleden waartoe door de sociale partners beslist werd in 1947 in de 2de overeen-
komst van 14 maart.

Met de Wet-Evin uit 1989, gevolgd door de wet van 8 augustus 1994 die de verzeke-
ringsrichtlijnen omzet in de Code de Sécurité Sociale, verwerft de paritaire vertegen-
woordiging van de voorzorginstellingen vertegenwoordigd door het CTIP haar
definitieve adelbrieven, zowel op het vlak van de aanvullende gezondheidsverzeke-
ring als in de dekking voor arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en overlijden. Boven-
dien zijn de eindeloopbaanvergoedingen een voorloper van de mogelijkheid voor de
voorzorginstellingen om kapitalisatiestelsels te beheren.

Voortaan kunnen de voorzorginstellingen optreden op Europees niveau.

Via Duitsland en Frankrijk valt het paritaire sociale model dus samen met het Rijn-
model.

2.2. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING IN DE RAND VAN HET RIJNMODEL

2.2.1. Oostenrijk
Oostenrijk is een federale staat, die functioneert op basis van het sociaal overleg met
institutioneel karakter tussen de politieke organisatie van de federale staat en de
algemene economische organisatie.
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Een nationale paritaire commissie, in 1957 gesticht krachtens een akkoord tussen
alle sociale partners, is de institutionele kern van de Oostenrijkse sociale bescher-
ming. Dit orgaan, dat bestaat op facultatieve, vrijwillige basis, bestaat uit de leiders
van de 4 federaties van de sociale partners : de Kamer voor koophandel van Oosten-
rijk (de werkgevers), de Kamer voor landbouw (conferentie van de voorzitters van
de kamers voor landbouw), de federale arbeidskamer (alle werknemers) en de Oos-
tenrijkse vakbondsconfederatie (14 vakbonden). Het voorzitterschap van deze pari-
taire commissie wordt waargenomen door de federale kamer.

Zo is er op het hoogste niveau van de federale staat een gezamenlijk beslissingspro-
ces van de sociale partners, dat veel invloed uitoefent op de politieke beslissingen.

Aan de basis vinden we natuurlijk het paritaire beheer terug in de 28 sociale zeker-
heidsinstellingen, en in het bijzonder in de 10 ziekteverzekeringskassen voor bedrij-
ven, de verzekeringsinstelling voor mijnwerkers (ziekte en ouderdom), die voor
spoorwegbeambten en die voor het notarisambt.

De Oostenrijkse sociale verzekeringen behoren tot de openbare dienst, maar niet
tot het staatsbestuur. De organen bestaan uit vertegenwoordigers van de verzeker-
den en van hun werkgevers.

De algemene vergaderingen en controlevergaderingen zijn samengesteld uit 1.000
afgevaardigden van de sociale partners. Zij zijn paritair.

Het directiecomité, het beheersorgaan, kiest onder zijn leden een directeur en zijn
adjuncten. De meerderheid is in handen van de werkgevers.

De adviesraad bestaat uit de sociale partners en de gerechtigden. De meerderheid is
in handen van het werknemerscollege.

In 1992 maakte het sociale overleg het voorwerp uit van een nieuw plechtig
akkoord : “De samenwerking van de sociale partners is gericht op een consolida-
tie op middellange termijn van het economische beleid en de economische ont-
wikkeling” (vrije vertaling).

De sociale partners zijn van mening dat de komende jaren gekenmerkt zullen wor-
den door aanzienlijke uitdagingen.

Zij willen de reglementering, met name betreffende de sociale zekerheid, op auto-
nome wijze blijven toepassen.

De sociale partners vinden dat het daarom voor hen bijzonder belangrijk zal zijn dat
zij kunnen blijven tussenkomen om hun advies te geven over wetten en decreten.
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2.2.2. België
In België kent de paritaire vertegenwoordiging een even grote traditie als in de rest
van Rijnland-Europa.

De Nationale Arbeidsraad is een paritaire organisatie van werkgevers en werkne-
mers die bevoegd is voor de volledige economische en sociale organisatie van Bel-
gië.

Alle socialezekerheidsinstellingen zijn erbij aangesloten en zijn eveneens paritair,
maar zoals in alle basisstelsels is het staatsbestuur goed vertegenwoordigd.

De Administrateurs-generaal van de socialezekerheidsinstellingen zijn overtuigd van
het belang van de paritaire vertegenwoordiging, maar blijven van nature nauwer
verwant aan de staat dan aan de diensten van ondernemingen enerzijds en werkne-
mers anderzijds.

De facultatieve aanvullende pensioenstelsels daarentegen, de pensioenfondsen dus,
worden allemaal paritair bestuurd door de werkgevers en de vertegenwoordigers
van de werknemers.

Aan het overzicht van de paritaire vertegenwoordiging in de Belgische sociale
bescherming, moeten we de fondsen voor bestaanszekerheid toevoegen. Zij hebben
een louter sociale functie in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomsten in
de beroepstakken. Zij worden momenteel hervormd, met een mogelijke opening op
het gebied van de pensioenen met de wet op de oprichting van sectorale pensioen-
fondsen die momenteel in België besproken wordt.

Tot slot moeten we wijzen op de bijzondere plaats van de juridische vorm van de
extralegale pensioenkassen volgens het decreet van 1969, en waar INTEGRALE (een
van de stichtende leden van de AEIP) alleen meer dan 90 % van de omzet van deze
categorie operators op de Belgische markt vertegenwoordigt.

2.2.3. Luxemburg
Over Luxemburg is weinig informatie beschikbaar.
Met uitzondering van het aanvullend stelsel van de Banque Générale du Luxem-
bourg, dat paritair beheerd wordt als autonome pensioenkas, lijkt de paritaire verte-
genwoordiging niet sterk ontwikkeld te zijn binnen de ondernemingen van dit land.
Het niveau van het basisstelsel is er zeer hoog, maar de nieuwe wet op de pensioen-
fondsen lijkt de weg te openen naar paritair overleg in de ondernemingen. De ont-
wikkeling ervan moet, met zijn raakpunten met de verzekeringsmarkt, aandachtig
bestudeerd worden.
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2.2.4. Nederland
Het paritaire beheer is de wijze waarop in Nederland alle pensioenfondsen van de
beroepssectoren en ondernemingen georganiseerd worden.

De paritaire vertegenwoordiging vertaalt zich in de collectieve overeenkomsten en
de bedrijfsovereenkomsten door een verdeling van de bijdragen. Het paritaire
beheer leidt tot een strikte naleving van de pariteit, die leidt tot de keuze van een
Voorzitter, verkozen door de twee colleges uit een lijst externe experten en per-
soonlijkheden. Deze keuze wordt gemotiveerd door de noodzaak het langetermijn-
beleid van dergelijke fondsen werkelijk te garanderen, los van persoonlijke belan-
gen en met alleen het algemene belang van het fonds voor ogen.

80 Sectorale pensioenfondsen, 967 bedrijfspensioenfondsen, 11 fondsen voor vrije
beroepen en 1 pensioenfonds voor ambtenaren vertegenwoordigen een activatotaal
dat overeenstemt met 115% van het Nederlandse BBP.

Op het vlak van de ziekteverzekering lijkt het paritaire beheer daarentegen helemaal
niet ontwikkeld, behalve enkele voorbeelden van overleg in sommige ondernemin-
gen.

2.2.5. Denemarken
In dit land wordt het basisstelsel van de sociale zekerheid nog steeds gefinancierd
door belastingen.

Een aanvullend pensioenstelsel voor werknemers (ATP) is verplicht sinds een wet
uit 1964, maar het is paritair. Het is een bijdrageplichtig kapitalisatiestelsel dat
onder de Europese coördinatieregels valt.

Er bestaan bovendien pensioenfondsen die voornamelijk vertegenwoordigd worden
door de Federatie voor Pensioenstelsels van de Arbeidsmarkt (AMPR), waarin iets
meer dan dertig fondsen verzameld zijn, alle gebaseerd op collectieve overeenkom-
sten. Zij worden paritair beheerd, net als de 78 pensioenfondsen van ondernemin-
gen of groepen van ondernemingen.

Zij vertegenwoordigen een activatotaal van 25% van het Deense BBP.

Zij vallen binnen het toepassingsgebied van de verzekeringsrichtlijnen en worden
gecontroleerd door de controleoverheid en de verzekeringsmaatschappijen.

2.2.6. Verenigd Koninkrijk
In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, bestaat het paritair beheer
ook in het Verenigd Koninkrijk.
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Hoewel op dit ogenblik geen nauwkeurige statistieken voorhanden zijn, blijkt reeds
dat van de 80.000 Britse pensioenfondsen ongeveer de helft werd opgericht in het
kader van beroepssectoren of grote ondernemingen door een akkoord tussen de
ondernemingen en de vakbonden.

In dat geval zijn de trustees die de pensioenfondsen “besturen” zeer vaak onderver-
deeld in vertegenwoordigers van de werkgevers en vertegenwoordigers van de
werknemers.

Het “Coal Mine Industry pension fund” is het belangrijkste pensioenfonds dat pari-
tair beheerd wordt, maar we vinden er ook terug in de postdiensten, de bouwnijver-
heid, de spoorwegsector en in het algemeen overal waar de vakbonden veel macht
hebben.

De nieuwe wet uit 1995, de zogenaamde “Pensions act”, ging verder en heeft uit-
drukkelijk voorzien dat de leden van een fonds ten minste één derde van de bestuur-
ders van het fonds kunnen aanduiden, wat voortaan alle Britse pensioenfondsen in
staat zal stellen een paritaire vorm aan te nemen.

2.2.7. Ierland
De paritaire vertegenwoordiging is in Ierland vooral ontwikkeld in de aanvullende
bedrijfspensioenstelsels, die de helft van de beroepsbevolking dekken.

Sommige stelsels zijn verplicht gemaakt via een collectieve overeenkomst, bijvoor-
beeld in de bouwsector en de openbare werken. Het pensioenfonds van de bouw-
sector is paritair en is sinds 2000 aangesloten bij de AEIP.

Sommige stelsels zijn facultatief en kunnen worden opgezet door de werkgever in
iedere sector.

Uiteraard vinden we de paritaire vertegenwoordiging terug in de trustees die zijn
opgezet voor de controle van veel beroeps- of bedrijfsstelsels.

2.2.8. Zweden
De Zweedse pensioenmaatschappij voor werknemers is opgericht in 1917 door de
Zweedse Industriefederatie en de bediendenvakbonden.

Naast het algemeen wettelijk stelsel, ondertekenden de Zweedse Werkgeversconfe-
deratie (SAF) en het kartel van de bediendenorganisaties uit de industrie en de han-
del (PTK) in 1960 een akkoord over een homogeen pensioenplan, het aanvullend
pensioen of ITP-plan.

In 1969 werd dit akkoord omgezet in een collectieve overeenkomst.
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In 1971 werd een identiek akkoord ondertekend voor de arbeiders met het ouder-
domspensioen STP en het ziektepensioen (AGS).

De paritaire structuren die het pensioenbeheer verzekeren in Zweden zijn allemaal
SPP-verzekeringsmaatschappijen als AMF. Sinds 1998 beheert een paritaire naamloze
vennootschap FORA, bestuurd door de Werkgeversconfederatie (SAF) en de Zweed-
se Vakbondsconfederatie (LO), alle bijdragen, waarbij de verzekerden vrij de
bestemmeling / beheerder van de fondsen kunnen kiezen uit 200 verzekeringsmaat-
schappijen.

Wat de ziekteverzekering betreft, wordt het beheer van de groepsziekteverzekering
AGS (dagvergoedingen en invaliditeitspensioenen) waargenomen door AMF Tak ver-
zekering/gezondheid.

Het TGL-stelsel voor aanvullende pensioenen en overlijdensverzekering voor arbei-
ders wordt beheerd door de Maatschappij AFA, een paritaire instelling beheerd door
de SAF en de LO.

Het AGB-stelsel (werkloosheidsuitkeringen voor arbeiders), wordt eveneens
beheerd door AFA, net als de stelsels TSL en PLE K, voor technische werkloosheid
en werkloosheid wegens herstructureringen of faillissementen.

In het totaal vertegenwoordigen de stelsels op basis van overeenkomsten meer dan
40% van de markt ten opzichte van de stelsels voor Levensverzekering.

We moeten overigens herinneren aan de sterke sociale onderhandelingstraditie in
Zweden, waar 80% van de werknemers is aangesloten bij de vakbond... en waar zeer
gestructureerd collectief overleg gepleegd wordt :

1) onderneming,
2) bedrijfstak,
3) interprofessioneel niveau, privé-sector of openbare sector,
4) centraal interprofessioneel overleg.

2.2.9. Finland
Net als Zweden is Finland een land met een paritaire traditie.

Daar 85 % van de werknemers is aangesloten bij een vakbond, neemt het paritair
beheer van de sociale stelsels begrijpelijkerwijze een belangrijke plaats in.

Dit is zeker zo voor de beheersorganen van het Nationaal Centrum voor gepensio-
neerde werknemers en de diverse pensioeninstellingen. We moeten echter vooraf
opmerken dat het Finse pensioenstelsel voor werknemers voor het eerst werd opge-
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richt in 1962 via een collectieve overeenkomst tussen werkgevers en werknemers
over de algemene principes die het stelsel regelen, en nadien via wetgeving met de
goedkeuring van de wetten op werknemerspensioenen in het Finse Parlement.

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn gelijk vertegenwoordigd in de
bestuursorganen.

Er kunnen bedrijfspensioenfondsen worden opgericht indien het aantal werkne-
mers voldoende groot is, pensioenkassen met mutualistisch karakter voor groepen
werknemers van verschillende oorsprong en pensioenverzekeringsmaatschappijen
in de vorm van een onderlinge verzekering of een naamloze vennootschap die wer-
ken op nationale schaal.

Voor alle Finse werknemers groepeert de federatie TELA alle beheersinstellingen in
een paritaire vereniging (zij heeft besloten zich aan te sluiten bij de AEIP in 2001).

2.2.10. Noorwegen
Ook al behoort Noorwegen niet tot de Europese Unie, het maakt deel uit van de
Europese Economische Ruimte en verdient bijgevolg te worden opgenomen in deze
studie.

Het Noorse model is vrij onbekend, en hecht veel belang aan de paritaire vertegen-
woordiging op het vlak van de pensioenfondsen : in de sector van de aardolieindus-
trie natuurlijk, maar ook in de zeevaart en het openbare ambt.

2.2.11. Zwitserland
Zwitserland behoort niet tot de Europese Unie maar maakt eveneens deel uit van de
Europese Economische Ruimte.

Bovendien heeft het bilaterale akkoorden gesloten met de Europese Unie, die (wan-
neer ze zullen worden uitgevoerd) de opname van de verplichte sociale verzeke-
ringsstelsels in de Europese coördinatieregels mogelijk zullen maken.

De basisstelsels van de eerste pijler zijn niet paritair.

De stelsels van de tweede pijler van de ouderdomsverzekering zijn evenwel allemaal
paritair in de ondernemingen, en soms ook op sectoraal niveau (zij vertegenwoordi-
gen 120% van het Zwitserse BBP).
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De tweede pijler van de ouderdomsverzekering omvat een verplicht deel en een
facultatief deel. Het beheer ervan wordt in het algemeen door de paritaire voorzorg-
commissies toevertrouwd aan gemeenschappelijke stichtingen. Wanneer het pen-
sioenstelsel van de onderneming omvangrijk wordt, wordt het beheer van het pen-
sioenfonds weer autonoom door middel van een afzonderlijke rechtspersoon.

Op dit ogenblik worden deze originele stelsels vertegenwoordigd in de AEIP door
een aangesloten lid : de Gemeenschappelijke stichting tweede pijler van de Banque
Cantonale Vaudoise.

In het domein van de aanvullende ziekteverzekering hebben zich verschillende stel-
sels ontwikkeld door paritair overleg, maar de Zwitserse concordaten aan wie het
beheer werd toevertrouwd zijn structuren die een mutualistisch karakter hebben.

2.3. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING IN ZUID-EUROPA

2.3.1. Italië
Voor dit land, waarvan het paritair beheer van het basisstelsel erg nauw aansluit bij
de paritaire vertegenwoordiging in de Franse basisstelsels, kunnen we zeggen dat
het de pensioenfondsen zijn die de onmiddellijke toekomst van de paritaire verte-
genwoordiging vormen, terwijl de voorzorgfondsen dezelfde ontwikkeling kunnen
ondergaan in de nabije toekomst.

De Italiaanse wet uit 1993 voorziet dat de pensioenfondsen paritair moeten zijn.

De oude pensioenfondsen waren paritair in hun samenstelling, financiering en con-
trole, maar niet echt op het vlak van beheer.

Vandaag de dag is de potentiële markt voor het paritair beheer aanzienlijk.

Met ASSOPREVIDENZA (een van de stichtende leden van de AEIP) - dat 90 % van de
activa van de Italiaanse pensioenfondsen vertegenwoordigt, met slechts 10 % van de
1.000 bestaande Italiaanse pensioenfondsen - hebben wij een goed beeld van de
mogelijke ontwikkeling van het paritair beheer.

Overigens zou, door de overzetting van de methodes van de Franse voorzorginstel-
lingen de bedrijfsvoorzorg van de grond moeten kunnen komen, rekening houdend
met de huidige tekortkomingen van het Italiaanse basis-socialezekerheidsstelsel.

Tot slot moeten we wijzen op het bestaan in de bouwnijverheid van een sterk geïn-
tegreerd paritair geheel : de Casse Edili. Zij zijn georganiseerd in een “nationale
coördinatie” van provinciale kassen en bieden aanvullende socialezekerheidsdek-
king inzake overlijden, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en uitkeringen voor
betaald verlof en maatschappelijke actie.
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2.3.2. Spanje
De paritaire vertegenwoordiging in de klassieke betekenis bestaat niet in Spanje.

We moeten opmerken dat de wetgeving die de Sociale Voorzorginstellingen regelt,
de werkgevers geen plaats gunt in het beheer van de aanvullende ziekteverzekering
van de sociale zekerheid. Zij hebben echter de mogelijkheid dekking in hun onder-
neming te weigeren, waarbij de onderneming een deel van de bijdrage ten laste
neemt.

Wat de wet van 1987 en het decreet van 1988 over de pensioenplannen betreft,
daarin wordt duidelijk vastgesteld dat (ook al worden de bijdragen voornamelijk
gedragen door de werkgever) “het toezicht wordt waargenomen door het Toezicht-
comité van het plan, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de beheerder, van de
deelnemers en van de gepensioneerden. Alle deelnemers moeten vertegenwoordigd
zijn, maar de afgevaardigden van de gerechtigden moeten de volstrekte meerder-
heid hebben” (vrije vertaling).

In Spanje werden drie types plannen opgezet : de beroeps- of bedrijfsplannen, de
verenigingsplannen en de individuele plannen.

Voor ons zijn de bedrijfsplannen belangrijk, die het voorwerp moeten uitmaken van
collectief overleg en waarin duidelijk een vorm van paritaire vertegenwoordiging is
terug te vinden. Als de werkgever geen engagement wil aangaan, zullen er immers
geen pensioenplannen zijn...

Vandaag de dag hebben heel wat ondernemingen pensioenplannen opgezet.

De Nationale Confederatie van Sociale Voorzorgeenheden wil zich engageren in de
ontwikkeling van de pensioenfondsen, en is voldoende geïnteresseerd in de paritai-
re vertegenwoordiging als Europese ervaring om beslist te hebben toe te treden tot
de AEIP als corresponderend lid in 1999.

2.3.3. Portugal
Portugal kent geen paritaire traditie, maar de uitwerking van de wetgeving op de
pensioenfondsen en de waarschijnlijke geleidelijke ontwikkeling ervan, zullen zeker
ruimte creëren voor het paritair beheer of ten minste voor de paritaire controle van
de pensioenfondsen voorzien door de wet van 1986.

De erkenning kan immers alleen worden toegekend indien de regels voor vertegen-
woordiging van de vennoten, de deelnemers en de gerechtigden worden nageleefd.

Ook de aanvullende bedrijfspensioenstelsels, opgericht door wetsdecreten, zullen
beheerd moeten worden door instellingen die los staan van de aangesloten onderne-
mingen, in de vorm van verzekeringsmaatschappijen, vennootschappen voor het
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beheer van pensioenfondsen of sociale solidariteitsinstellingen zoals verenigingen of
stichtingen. Wanneer voor deze laatste vormen gekozen wordt, vallen zij onder de
voogdij van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, terwijl dezelfde regels
behouden worden als voor de pensioenfondsen.

De rechten van de gerechtigden moeten echter in ieder geval gevrijwaard worden
door het akkoord dat wordt gesloten tussen de onderneming en haar werknemers.

Momenteel is slechts zeer onvolledige informatie beschikbaar over deze stelsels.

2.3.4. Griekenland
De paritaire vertegenwoordiging die in Griekenland bestaat, is moeilijk te analyse-
ren.

Inzake aanvullende pensioenstelsels bestaan er hulpkassen en bedrijfsfondsen die
echte pensioenfondsen zijn, opgericht door middel van collectieve overeenkomsten
voor beroepsgroepen of bedrijfsovereenkomsten.

Een vijftigtal hulpkassen valt onder de controle van het Ministerie voor Gezondheid,
Voorzorg en Sociale Zekerheid, 4 kassen staan onder voogdij van het Ministerie van
Landsverdediging, 1 kas onder voogdij van het Ministerie van Financiën en 1 kas
onder voogdij van het Ministerie van Koopvaardij.

Inzake voorzorg bestaan er, op privé-basis, een zestigtal onderlinge waarborgmaat-
schappijen die onder het Burgerlijk Wetboek vallen en werden opgericht door vak-
bondsorganisaties van arbeiders en bedienden op paritaire basis of op basis van indi-
viduele aansluitingen. De maatschappijen kunnen pensioenen, forfaitaire uitkerin-
gen en aanvullende ziektedekkingen uitbetalen. Deze maatschappijen werken op
basis van private overeenkomsten die bijdragen van werkgevers en werknemers
kunnen voorzien.

Verder is er in bepaalde sectoren een verplichte voorzorgsdekking die evenwel
beperkt is tot minder dan 20% van de werknemers (vooral banksector en overheids-
bedrijven) en werkt met reservesystemen binnen de verplichte aanvullende reparti-
tiepensioenstelsels in Griekenland.

Tot slot hebben de Griekse banken op het vlak van pensioenen paritaire pensioen-
fondsen opgezet voor hun personeel. Er bestaan evenwel geen banden tussen deze
fondsen. De Griekse Bankenvereniging heeft in 1998 echter beslist toe te treden tot
de AEIP als corresponderend lid om de mogelijkheid te bestuderen een paritaire
structuur van het federale type op te richten.
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Na deze rondleiding door Europa, kunnen we gemakkelijk opmerken dat paritair
overleg en paritair beheer vandaag de dag enkel passen binnen het kader van het
nationale recht van elk van de Europese staten.

Nochtans tonen de coördinatieregels van de socialezekerheidsstelsels op het vlak
van de aanvullende ziekteverzekering aan dat het gaat om een van de sterke commu-
nautaire verworvenheden sinds 1971 inzake het vrije verkeer van werknemers en
later van personen.

Bovendien is in de Verdragen van Maastricht en later van Amsterdam en van Nice
geleidelijk het begrip Europees burgerschap tot stand gekomen.

Tot slot blijkt, na jarenlange verwikkelingen, dat het mogelijk is uit het Europese
juridische landschap een nieuwe juridische entiteit te zien ontstaan, de Europese
vennootschap.

Deze juridische vorm zou het Europese middel zijn dat de samenwerking mogelijk
maakt tussen vennootschappen naar nationaal recht van verschillende landen, die
voortaan een vennootschap naar transnationaal recht zouden kunnen doen ont-
staan.

Dit alles niet om de aardigheid, maar gewoon om vennootschappen die elkaar wil-
len aanvullen in staat te stellen hun krachten te bundelen zonder dat noodzakelijker-
wijze de ene wordt opgeslorpt door de andere.

In het domein van de paritaire instellingen belast met het beheer van de sociale
beschermingsovereenkomsten die werden gesloten door soevereine sociale part-
ners, is het probleem nu identiek. Wat met een akkoord tussen twee paritaire instel-
lingen indien men verplicht is het ene nationale recht te verkiezen boven het ande-
re ?

Nog moeilijker, wat met een toekomstig akkoord in een Europese multinationale
onderneming en hoe het Europese overleg over een sociale beschermingsovereen-
komst op dit niveau erkennen ?

Tot slot, hoe in de toekomst juridisch een collectief sectorakkoord erkennen in
Europa, bijvoorbeeld op het vlak van de pensioenen ?

Rond al deze vragen wordt gedebatteerd sinds de Europese Akte van Luxemburg uit
1987. Daarin werd immers, in het gewijzigde Artikel 118 B van het Verdrag van
Rome, de mogelijkheid voorzien van Europese collectieve overeenkomsten.
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Sindsdien gaan de debatten verder, en de AEIP heeft beslist ook haar bijdrage te
leveren aan de algemene reflectie door middel van haar vraag tot erkenning van een
toekomstgerichte realiteit, zowel voor nu als voor de toekomst, de Institution Pari-
taire Européenne de Protection Sociale (IPEPS) of Europese paritaire Sociale
Beschermingsinstelling.

3. DE EUROPESE PARITAIRE SOCIALE BESCHERMINGSINSTELLING

We moeten achtereenvolgens aantonen wat de fundamentele elementen zijn van
het project dat is voortgevloeid uit de werkzaamheden van de Statutaire commissies
van de AEIP (1ste deel), en bekijken hoe het project voor een Europese paritaire
Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening - Institution Paritaire Européenne de
Retraite Professionnelle of IPERP - kan worden uitgevoerd (2de deel).

3.1. DE FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN HET PROJECT

3.1.1. Herhaling van de definitie van de paritaire vertegenwoordiging ?
De paritaire vertegenwoordiging toegepast op de sociale bescherming, is een
methode voor zelforganisatie van de sociale betrekkingen die, op basis van even-
wichtig overleg, leiden tot het sluiten van overeenkomsten waartoe de vertegen-
woordigers van de werkgevers en de werknemers zich wederzijds verbinden.

Deze wijze van zelforganisatie kan zich vertalen in een paritaire overlegvertegen-
woordiging die diverse overeenkomstmodaliteiten kan voortbrengen, van de aan-
sluiting bij een product tot de oprichting van een Paritaire Instelling.

a) De aansluitingsovereenkomst

De aansluitingsovereenkomst kan ontstaan wanneer de sociale partners van mening
zijn dat de oprichting van een instelling niet noodzakelijkerwijs nuttig is voor hun
behoeften (met name wat betreft de kosten). Zij besluiten dus zich collectief aan te
sluiten bij een dekking die wordt aangeboden door een externe en commerciële
instelling, die de beoogde uitkering voor hen kan verzekeren.

Het betreft hier de deelname aan “open fondsen” (pensioenfondsen die los staan
van de werkgever en “open” staan voor de aansluiting van ondernemingen). In dit
geval is de deelname van de sociale partners noodzakelijkerwijs beperkt : zij beperkt
zich tot het bepalen van de algemene investeringsstrategie die het best geschikt is
om het beoogde dekkingsniveau te behalen en, meer in het algemeen, het toezien
dat de doelstellingen vastgelegd in de overeenkomst altijd op doeltreffende wijze
behaald worden. 

Ondanks deze “beperkte” deelname, biedt de collectieve aansluiting in ieder geval
het voordeel het product “sociale beschermingsdekking” te kunnen “aankopen”
vanuit een veel sterkere collectieve positie dan het geval is voor de mogelijkheden
die worden geboden aan privé-personen.
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b) De oprichtingsovereenkomst

De oprichtingsovereenkomst leidt tot de oprichting van juridisch autonome instel-
lingen of stelsels voor sociale bescherming.

In deze veronderstelling voorziet de oprichtingsovereenkomst de volledige identifi-
catie tussen de overeengekomen sociale dekking en de instelling belast met het
beheer.

De sociale partners zijn overtuigd van het algemene belang dat deze overeenkomst
vertegenwoordigt en willen de beste service verzekeren tegen de beste prijs.

Door de paritaire instelling op te richten, een organisatie zonder winstoogmerk, met
een subjectieve en vermogensrechtelijke autonomie, krijgt de deelname van de
sociale partners een bijzonder gestructureerde uitdrukking.

In de paritaire instelling zijn de sociale partners immers verantwoordelijk voor alle
beslissingen betreffende het bestaan van de instelling zelf en de aanvullende dek-
king die zij tot doel heeft. 

De paritaire vertegenwoordiging is dus in de eerste plaats een wijze van overleg tus-
sen de sociale partners; later, wanneer er een oprichtingsovereenkomst is, wordt de
paritaire vertegenwoordiging ook een beheersmethode.

HET EUROPESE PARITAIRE MODEL VOOR BEHEER VAN DE SOCIALE BESCHERMING

Europees collectief overleg : keuze van de sociale partners

Multinationals of beroepstakken

Europese collectieve Europese collectieve
oprichtingsovereenkomst aansluitingsovereenkomst

Europese paritaire instelling ‘‘Open fonds’’ met toelating voor Europese collectieve aansluiting

Paritaire deelname in de organen van Paritaire deelname in de organen om het
de instelling op het vlak van financieel toezicht te verzekeren op de investeringsstrategie
beheer, bestuur en controle. en de toepassing van de overeenkomst.
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3.1.2. Wat is het paritair beheer ?
Wanneer de sociale partners hebben besloten via een collectieve overeenkomst een
paritaire instelling op te richten om een sociale beschermingsdekking te beheren,
beslissen zij deze overeenkomst zelf te beheren.

Het paritair beheer van de instelling wordt verwezenlijkt door de paritaire samen-
stelling van haar Raad van Bestuur en/of haar Toezichtraad.

Deze paritaire samenstelling is een geïnstitutionaliseerde “kopie” van het paritaire
overlegcomité dat de collectieve overeenkomst en de instelling heeft voortgebracht.

Onder het gezag van de paritaire Raad neemt een bestuursstructuur rechtstreeks of
via afvaardiging het dagelijkse beheer van de instelling waar.

Het niet-winstgevende karakter van de paritaire instelling garandeert tenslotte de
doelstelling van algemeen belang die beide partijen van de overeenkomst nastreven,
en het evenwicht in de economische werking van de overeenkomst. 

3.1.3. Het overleg op Europees niveau
We moeten benadrukken dat, wanneer we spreken over overleg op Europees
niveau, we geconfronteerd worden met het probleem van de Europese vertegen-
woordiging van de werknemers en de verschillende entiteiten op Europees vlak. Er
bestaat geen eenvormig juridisch systeem in het arbeidsrecht dat de modaliteiten
kan aangeven om deze vertegenwoordiging vorm te geven. Bovendien stelt zich ook
het probleem van de efficiëntie van een op Europees niveau overeengekomen
akkoord, vermits de nationale wetgevingen sterk verschillen.

Voor een collectieve overeenkomst op Europees niveau moeten dus twee proble-
men worden opgelost : 

Regels voorzien om de overlegbevoegdheid van de sociale partners van de ver-
schillende lidstaten te kunnen erkennen.

Regels voorzien om de algemene doeltreffendheid te garanderen van de overeen-
komsten die worden gesloten op transnationaal niveau.

a) Wie pleegt overleg ?

Hoewel de AEIP zeker geen eenvormig vertegenwoordigingsmodel wil opleggen, is
ze van mening dat een pragmatische benadering het zoeken naar een oplossing
gemakkelijker zou maken. We zouden dus een soort “internationale uitbreiding”
kunnen bedenken van de bevoegdheid tot collectief overleg die de verschillende
deelnemers hebben in hun staat van herkomst. Met andere woorden, wie gemach-
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tigd is om overleg te plegen over bedrijfs- of sectorovereenkomsten in zijn land van
herkomst, zou ook gemachtigd kunnen zijn (voor hetzelfde domein) in geval van
internationaal overleg. 

We weten dat de Confédération Européenne des Syndicats (CES) en de Union des
Confédérations d’Employeurs d’Europe (UNICE) geen specifieke bevoegdheden
hebben voor collectief overleg over sociale beschermingsakkoorden.

Niettemin bestaan er een interprofessionele sociale dialoog en een sectorale sociale
dialoog op Europees niveau.

Het lijkt dus niet ondenkbaar dat, eens bepaald is welke onderwerpen van Europees
belang zijn en nadat de organisaties op nationaal niveau “ad hoc” delegaties hebben
afgevaardigd, zowel de CES als de UNICE een vereenvoudigingsfactor zouden kun-
nen vormen in het Europese collectieve overleg.

Dit Europese collectieve overleg zou zich kunnen afspelen in het kader van de sec-
torale sociale dialoog, in het kader van de interprofessionele sociale dialoog of in
het kader van de sociale dialoog in multinationale ondernemingen.

b) Welke juridische uitwerking voor de Europse collectieve overeenkomst ?

In de klassieke juridische traditie zijn de collectieve overeenkomsten slechts bin-
dend voor de partijen die de overeenkomst ondertekenen.

Dankzij de mandateringstechniek is echter ook wie vertegenwoordigd is in de over-
eenkomst via uitdrukkelijk gemandateerde ondertekenaars, ertoe gehouden de over-
eenkomst na te leven.

Naast de mandateringstechniek, hangt de juridische werkzaamheid van een collec-
tieve overeenkomst ook af van de mogelijkheid de techniek van algemeen verbin-
dend verklaring van de collectieve overeenkomsten te gebruiken. Deze techniek
kan het mogelijk maken de juridische werking van een collectieve overeenkomst,
gesloten door bepaalde sociale partners in een beroepstak of zelfs op het niveau van
een gewest of een staat, uit te breiden tot alle actoren van de beroepstak, het
gewest of de staat in kwestie.

Op Europees niveau doet zich echter een botsing voor van verschillende juridische
realiteiten. In sommige staten is de techniek van algemeen verbindend verklaring
van de collectieve overeenkomsten immers niet alleen onbestaande, maar gaat hij
volledig in tegen de juridische cultuur en het nationale positieve recht.
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In het geval van Europese collectieve overeenkomsten, is het niet noodzakelijk een
nieuw Europees recht te erkennen. De Europese collectieve overeenkomst inzake
sociale bescherming zou van toepassing kunnen zijn op bepaalde beroepssectoren
of op multinationale ondernemingen met inachtneming van de geest van de sociale
dialoog die werd ingevoerd te Brussel. 

De Europese collectieve overeenkomsten zouden immers kunnen voorzien in hun
juridische omzetting in de nationale rechtsordes met volledige naleving van de inter-
ne rechtsordes van iedere lidstaat van de Europese Unie.

3.1.4. De rol van de AEIP als technische ruimte
De AEIP is reeds het concrete resultaat van de ontmoeting van nationale paritaire
structuren, beheerd door sociale partners die zich bewust zijn van de noodzaak
samen te komen, informatie uit te wisselen en samen te werken op Europees
niveau.

In diezelfde geest kan de AEIP de sociale partners de nodige ruimte bieden om
samen te komen en informatie uit te wisselen over de bestaande sociale dekking in
iedere staat, teneinde samen te evolueren naar een betere kennis om beter rekening
te kunnen houden met de internationale realiteiten.

Sommige beroepstakken kunnen, net als sommige multinationale ondernemingen,
meer dan andere ervaren hoe belangrijk de internationale realiteiten zijn inzake de
mobiliteit van lonen, diensten en goederen.

De AEIP kan het informele discussiekader bieden dat aan alle latere initiatieven voor-
afgaat.

Het prioritaire domein van de reflectie die momenteel aan de gang is, is dat van de
pensioenen.

Na talrijke ontwerpen van richtlijnen over de “pensioenfondsen”, de “aanvullende
pensioenen” en later de “bedrijfspensioenen”, heeft de Europese Commissie tot slot
op 11 oktober 2000 een laatste ontwerp gepubliceerd onder de titel “toezicht op
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening”.

Daarenboven heeft de Commissie in 2000 beslist een Europees Pensioenforum op te
richten en heeft ze, met haar beslissing van 9 juli 2001, de opdrachten en samenstel-
ling ervan gepubliceerd.

De AEIP is een van de institutionele vertegenwoordigers van de sector en moet in
die hoedanigheid een bijdrage leveren tot het algemene debat.
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3.2. DE TOEPASSING OP DE EUROPESE PARITAIRE INSTELLING VOOR BEDRIJFSPEN-
SIOENVOORZIENING

Voorwoord
In een recent verleden heeft het Europese debat over de pensioenstelsels steeds
meer aandacht besteed aan de problematiek van de aanvullende pensioenen; hun
functie als fundamenteel element van de sociale beschermingssystemen van de lid-
staten van de Europese Unie wordt voortaan volledig erkend.

Uit de grotere bewustwording van de rol van aanvullende stelsels en de veranderen-
de context van de arbeidsmarkt, gekenmerkt door een steeds uitgesprokener mobili-
teit van de werknemers, is alom de eis ontstaan dat begonnen wordt met een gron-
diger onderzoek van het voorstel een pan-Europese instelling voor bedrijfspensioen-
voorziening op te richten, die door velen wordt aangeduid als een van de mogelijke
oplossingen om de hinderpalen uit de weg te ruimen die een daadwerkelijke toepas-
sing van het beginsel van vrij verkeer van werknemers en diensten belemmeren.

De AEIP, die zich al lang bewust is van het probleem, heeft in dit debat een actieve
voortrekkersrol gespeeld door, naar aanleiding van de werkzaamheden van het Pen-
sioenforum, een voorstel in te dienen voor het vastleggen van de grote lijnen van
een Europese Instelling voor Bedrijfspensioenverzekering, beheerd op paritaire
basis.

3.2.1. De grote lijnen van het voorstel.
Als fundamenteel uitgangspunt voor de samenstelling van de Europese paritaire
Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (hierna kortweg IPERP genoemd, naar
Institution Paritaire Européenne de Retraite Professionnelle), identificeerde de AEIP
de collectieve overeenkomst met transnationaal karakter : in het kader van dergelij-
ke overeenkomst bepalen de sociale partners de kenmerken van de pensioendek-
king die zij als meest geschikt weerhouden, met een bijzondere verwijzing naar het
niveau en de modaliteiten van hun deelname aan het beheer.

Het doel van de AEIP is de collectieve bereidheid die uit het overleg voortkomt
maximaal te benutten met inachtneming van de keuzes van de sociale partners, zelfs
als deze niet in overeenstemming zijn met de modellen die traditioneel beschouwd
worden als een uitdrukking van de paritaire vertegenwoordiging.

In een dergelijke optiek werden dus twee types collectieve overeenkomsten geïden-
tificeerd, die elk overeenstemmen met een andere verwezenlijking van het paritaire
model.

De oprichtingsovereenkomst
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Zij veronderstelt de oprichting van de IPERP als niet-commerciële instelling, die
beschikt over juridische en vermogensrechtelijke autonomie. In dit geval worden de
beheers- en controleorganen van de IPERP op paritaire wijze samengesteld uit verte-
genwoordigers van de sociale partners die verantwoordelijk zijn voor alle beslissin-
gen met betrekking tot het bestaan van de instelling zelf : administratief en finan-
cieel beheer, boekhoudkundige controle, toezicht op de naleving van de “sociale
opdracht” van de IPERP.

De aansluitingsovereenkomst

In plaats van een “ad hoc” instelling in het leven te roepen, verkiezen de partners de
pensioendekking te verwezenlijken door middel van aansluiting bij een externe
instelling (die commercieel van aard kan zijn), om zo deel te nemen aan een “open
fonds”.

In dit geval heeft de deelname van de sociale partners uiteraard een kleinere reik-
wijdte, en beperkt ze zich tot het vastleggen van de algemene investeringsstrategie
die wordt weerhouden als de meest opportune ten opzichte van het gewenste dek-
kingsniveau en tot het toezicht op de doeltreffende verwezenlijking van de doelstel-
lingen die de collectieve overeenkomst heeft vooropgesteld.

We moeten ons hoofdzakelijk toeleggen op de details van de oprichtingsovereen-
komst : hierna worden de diverse elementen onderzocht die, volgens de AEIP, deel
moeten uitmaken van een overeenkomst op Europees niveau die leidt tot de oprich-
ting van een Europese paritaire Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening.

In het laatste hoofdstuk worden verder deze elementen geïllustreerd die ook essen-
tieel zijn in geval van een aansluitingsovereenkomst, evenals diegene die daarente-
gen factoren van diversiteit zijn.

3.2.2. De overeenkomst tot oprichting van de Europese paritaire Instell ing voor
Bedrijfspensioenvoorziening

a) Inleidende opmerkingen

In eerste instantie moeten we bekijken hoe het transnationale veld, waarin de over-
eenkomst in kwestie wordt uitgewerkt, een hoger complexiteitsniveau meebrengt
dan wat kan worden ontmoet in analoge overeenkomsten op nationaal vlak.

Om over een unieke referentiewetgeving te beschikken die kenmerkend is voor de
overeenkomst op Europees niveau, is het noodzakelijk dat ook de elementen die op
nationaal niveau reeds worden behandeld door de geldende wetgeving, gedetail-
leerd worden vastgelegd.
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De tweede opmerking heeft betrekking op het model dat wordt gevolgd.

De AEIP heeft weerhouden niet te moeten voorzien in de invoering van een nieuwe
“rechtsfiguur”, waarvoor een bijzondere erkenning vanwege de Commissie noodza-
kelijk zou zijn. Om het project een grotere “haalbaarheid” te geven, blijkt het inder-
daad eerder aangewezen te werken binnen de instrumenten waarover we reeds
beschikken, door ernaar te streven ze aan te passen aan de specifieke situaties.

b) De subjectieve aspecten

Er werd reeds aangehaald hoe het sluiten van een collectieve overeenkomst op
Europees niveau twee types van problemen stelt, vermits er geen eenvormig rechts-
stelsel bestaat op het vlak van het arbeidsrecht van de lidstaten van de Europese
Unie :

De representativiteit van de organisaties die deelnemen aan het collectieve over-
leg.

De doeltreffendheid van de Europese overeenkomst binnen iedere lidstaat.

Wat betreft de representativiteitsproblemen, spreekt het voor zich dat het funda-
mentele onderscheidingselement voor de bevoegdheid om overleg te plegen over
een overeenkomst tot oprichting van een IPERP, de erkenning is van het principe
van paritair beheer dat centraal staat in de AEIP.

In het kader van de inachtneming van het principe van paritair beheer, moet het
probleem van de representativiteit van de gewone organisaties op pragmatische
wijze worden aangepakt, waarbij weerstaan wordt aan de verleiding om een enkel
model te bepalen. In een dergelijke optiek kunnen we een soort “internationale uit-
breiding” bedenken van de bevoegdheid tot collectief overleg die iedere deelnemer
heeft in zijn staat van herkomst.

Met andere woorden, een organisatie die gemachtigd is om overleg te plegen voor
een categorie of een onderneming in haar land van herkomst, zal automatisch ook
gemachtigd zijn om (voor dezelfde toepassingsgebieden) overleg te plegen op Euro-
pees niveau.

Een later element waarmee rekening gehouden moet worden inzake het Europese
collectieve overleg, is de mogelijke rol van de CES. Zelfs al behoort het collectieve
overleg niet tot de specifieke bevoegdheden die aan de CES werden toegekend, lijkt
het niet ondenkbaar dat, nadat een delegatie “ad hoc” werd afgevaardigd door de
organisaties op nationaal niveau, de CES een factor van vereenvoudiging zou kun-
nen zijn in het Europese collectieve overleg. Wat betreft het probleem van de doel-
treffendheid van de collectieve overeenkomst, zou een pragmatische benadering
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eveneens een ruimere consensus kunnen opleveren : de doeltreffendheid van de
Europese collectieve overeenkomst in de diverse lidstaten zou dezelfde regels moe-
ten volgen als wat normaliter voorzien is voor de nationale overeenkomsten.

c) De objectieve aspecten

We moeten hier de kenmerkende elementen onderzoeken van het statuut van de
IPERP, waarbij telkens de mogelijke uitvoeringsmodaliteiten worden geanalyseerd
die de aspecten kunnen belichten die van bijzonder belang zijn in de context van de
Europese paritaire Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening.

Benaming :

De benaming is een van de elementen die de IPERP kenmerkt en moet de volgende
elementen bevatten :

– De aanduiding van het activiteitsgebied.
– De verwijzing naar het principe van de paritaire vertegenwoordiging.

Maatschappelijke zetel :

De maatschappelijke zetel moet gekozen worden door de partijen aan de overeen-
komst, in een van de lidstaten van de Europese Unie waaruit de partijen zelf afkom-
stig zijn. Het spreekt voor zich dat de keuze van de maatschappelijke zetel van aan-
zienlijk belang is, vermits ze bepaalt dat op de IPERP de wetgeving wordt toegepast
van de staat waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is, inzake :

– Juridische vorm.
– Duur.
– Boekhoudkundig.
– Fiscaliteit van de investeringen en, meer in het algemeen, de IPERP zelf.
– Overheid en controlesysteem.
– Reglementering van het statutaire bestaan van de IPERP (statuutswijzigingen, ont-
binding, enz...).

Ondertekenende partijen : 

De ondertekenende partijen moeten vermeld worden met aanduiding van de datum
van oprichting van de IPERP.

Juridische vorm :

Het probleem van de juridische vorm van de IPERP zal op verschillende wijze
behandeld worden, afhankelijk van de bestemmelingen.
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o IPERP bestemd voor de dekking van een volledige categorie : instelling die
beschikt over een volledige subjectieve en vermogensrechtelijke autonomie. In dit
geval is uiteraard per definitie de mogelijkheid uitgesloten een “balansreserve” aan
te leggen.

o De IPERP bestemd voor de dekking van de werknemers van een onderneming of
een groep ondernemingen : hoewel in theorie de mogelijkheid een balansreserve
aan te leggen binnen een sponsoronderneming niet uitgesloten kan worden, blijkt
een externe instelling met subjectieve en vermogensrechtelijke autonomie in ieder
geval te verkiezen, vermits de keuze van de balansreserve de volgende, welgekende
problemen inhoudt :

– De moeilijkheid een coherente vertegenwoordiging te realiseren van alle deelne-
mers, vermits er geen bestuurs- en controleorganen bestaan die los staan van die van
de sponsoronderneming.

– Beperkingen in de keuze van de mogelijke maatschappelijke zetels, vermits niet
alle staten de juridische vorm van de balansreserve toelaten.

– De moeilijkheid inzake transparantie, beheer van de investeringen en garantie van
de verbintenissen wanneer het vermogen van de fondsen zich vermengt met dat van
de onderneming, dat per definitie aan een andere reglementering onderworpen is.

– De moeilijkheid de naleving van het vrije verkeer van werknemers te verzekeren.

Duur :

De minimumduur moet beantwoorden aan de wet van de staat waarin de IPERP
haar zetel heeft. In ieder geval moet het toegelaten zijn een onbeperkte duur te
voorzien.

Doel : 

Het doel moet beantwoorden aan de wet van de staat waarin de IPERP haar zetel
heeft.

Bestemmelingen :

Het totaal aan bestemmelingen moet samenvallen met het totaal aan deelnemers
waarnaar de oprichtingsovereenkomst van de IPERP verwijst op basis van de gewo-
ne nationale wetten.

979



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

Informatie en transparantie :

De regels inzake informatie en transparantie worden onderverdeeld in twee catego-
rieën :

– De informatie te verstrekken op het ogenblik van aansluiting, zodat een gewoon
lid een keuze kan maken met volledige kennis van zaken.

– De periodieke informatie te verstrekken aan de leden over de werking van de
fondsen.

In beide gevallen kan, ook in verband met wat voorzien is in het ontwerp van richt-
lijn betreffende de activiteiten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzienin-
gen, toegepast moet worden op de investeringen, de toepasselijke regeling alleen
de norm zijn die voor het lid het voordeligst is, naast de norm die is vastgelegd in de
staat van de zetel van de IPERP en de norm die is voorzien door de staat van her-
komst van ieder lid. Een dergelijk criterium is immers het enige dat het principe van
gelijke behandeling verzekert tussen de leden van de nationale pensioenstelsels en
de leden van de transnationale pensioeninstellingen.

Modaliteiten voor individuele aansluiting :

De regels inzake individuele aansluiting moeten de reglementering naleven die is
voorzien in de lidstaten van herkomst van de leden, ook met betrekking tot de gel-
dende normen inzake doeltreffendheid van de collectieve overeenkomst.

Sociale organen :

Het fundamentele en kenmerkende element van de IPERP is dat ten minste één con-
troleorgaan wordt voorzien met paritaire samenstelling, en dat waar mogelijk een
rechtstreeks of afgevaardigd paritair bestuur wordt voorzien indien de sociale part-
ners daar zo over beslissen.

De aanwezigheid van andere organen is in ieder geval toegelaten en moet in over-
eenstemming zijn met de geldende wetgeving terzake in de staat waar de IPERP
haar zetel heeft.

De partijen aan de overeenkomst moeten ook de representativiteit binnen de orga-
nen van de IPERP organiseren in overeenstemming met de staat van herkomst.

Definitie van het pensioenplan :
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Hieronder vallen alle voorzieningen betreffende :

– De uitkeringsstelsels : bepaalde bijdrage of bepaalde uitkering.

– De typologie van de uitkeringen en de verwervingsvoorwaarden.

– De uitbetalingsmodaliteiten van de uitkeringen : rente of kapitaal.

De definitie van een pensioenplan moet de regels naleven die zijn voorzien in de lid-
staten van herkomst van de leden. Wat de keuze tussen een bepaalde uitkering en
een bepaalde bijdrage betreft, lijkt het gewenst duidelijk te maken hoe, inzake stel-
sels die van nature worden gekenmerkt door een hoge grensoverschrijdende mobili-
teit, kiezen voor een systeem met bepaalde bijdrage – waar mogelijk - zou kunnen
toelaten een dergelijke mobiliteit veel gemakkelijker te realiseren, zowel voor de
leden als voor de instelling zelf.

Mobiliteit van de leden :

De IPERP, die ontstaat in een Europese en grensoverschrijdende context, kan niet
anders dan zich organiseren volgens een model dat garandeert dat het beginsel van
vrij verkeer van werknemers wordt nageleefd. Om die reden moet ze :

– Wachtperiodes voorzien die zo kort mogelijk zijn, en in ieder geval compatibel
zijn met de aanwijzingen verstrekt door de documenten van de Commissie.

– De mogelijkheid voorzien voor de eigen leden om uit het stelsel te treden nog
voor ze recht hebben op een uitkering, zonder onaanvaardbare boetes op te lopen.

In een dergelijke context stelt zich uiteraard het probleem dat een coördinatie
bereikt moet worden tussen eerder “beperkende” nationale wetgevingen en de eis
tot naleving van de grondslagen van het verdrag, die in ieder geval niet genegeerd
kan worden.

Financiering :

De grensoverschrijdende connotatie van de IPERP en de noodzaak de mobiliteit van
de leden te garanderen, verplichten tot een keuze voor het kapitalisatiecriterium.

Wat de technische financieringsmodaliteiten betreft (bepalen en verdelen van de
verplichte bijdrage, aanslagvoeten, enz...), zouden zij bepaald moeten worden door
te verwijzen naar de wetgeving van de lidstaten van herkomst van de leden, met een
bijzondere verwijzing naar de aspecten inzake fiscale aftrekbaarheid.
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Vermogensbeheer :

De regels betreffende het vermogensbeheer zouden de wetgevingen van de lidsta-
ten van herkomst van de leden moeten naleven. Dit maakt uiteraard het beheerspro-
fiel complexer, vermits het nodig zal zijn het globale vermogen te verdelen en op te
splitsen in bevoegdheidsdelen in verhouding tot de leden in de verschillende staten.

De goedkeuring van het Europese ontwerp van Richtlijn en het gevolg van een alge-
mene verspreiding van een benadering van dit type volgens een algemeen voorzich-
tigheidsprincipe in de investeringscriteria en overeenstemming ervan met de aange-
gane verbintenissen, zouden het beheer van de IPERP aanzienlijk vereenvoudigen.

d) De externe aspecten 

Geen enkele hypothese van een Europese paritaire Instelling voor Bedrijfspensioen-
voorziening kan ernstig in overweging genomen worden indien men niet komt tot
een oplossing voor het fiscale probleem. In die zin blijkt het van fundamenteel
belang, op basis van het onderscheid tussen de overwegingen die de Commissie uit-
eenzet in haar Mededeling van april 2001, het principe toe te passen van een gelijke
behandeling tussen de leden van de aanvullende pensioenstelsels op nationaal
gebied en de leden van de grensoverschrijdende stelsels voor wat de fiscale behan-
deling van de bijdragen betreft, de uitkeringen en de overdrachten van geaccumu-
leerde reserves voor de dekking van ieders situatie. De toepassing van een dergelijk
principe zou immers, zoals de Commissie met klem heeft benadrukt, dubbele belas-
tingheffing kunnen voorkomen die een aanzienlijke hinderpaal vormt voor de mobi-
liteit van de werknemers.

3.2.3. De aansluitingsovereenkomst
De aansluitingsovereenkomst is gebaseerd op de beslissing van de sociale partners
om de aanvullende pensioendekking niet te verwezenlijken via de oprichting van
een juridisch omschreven instelling, maar via de aansluiting bij een reeds bestaand
product van een eventueel commerciële instelling.

In dit geval moeten in de overeenkomst de basiskenmerken bepaald worden van de
gewenste dekking, en moeten de producten geïdentificeerd worden die een conno-
tatie vertonen die coherent is met de dekking zelf.

Ten opzichte van de oprichtingsovereenkomst, zal de aansluitingsovereenkomst dus
geen elementen bevatten die eigen zijn aan de omschrijving van de IPERP (bena-
ming, zetel, juridische vorm, sociale organen), terwijl in ieder geval de elementen
bepaald moeten worden die nuttig zijn om het gekozen pensioenproject te definië-
ren.
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In het bijzonder, voor wat het vastleggen van de pensioenplannen betreft, manifes-
teert de keuze van de sociale partners zich (geheel of gedeeltelijk) impliciet via de
opsomming van de pensioenproducten waartoe aansluiting vanwege de gerechtig-
den mogelijk gemaakt wordt.

Het blijvend geldende element voor de toepassing van de aansluitingsovereenkomst
op paritair vlak blijft overigens dat, vanwege de instelling waar het gekozen pen-
sioenproduct van afhangt, de oprichting voorzien wordt binnen het eigen toepas-
singsgebied van een toezichtcomité, met de opdracht te waken over de doeltreffen-
de verwezenlijking van de inhoud van de overeenkomst, met een bijzondere verwij-
zing naar de compatibiliteit van de gebruikte middelen met de doelstellingen van de
overeenkomst zelf.

Hoewel dit lang geen model is, kan het de mogelijkheden van de paritaire vertegen-
woordiging openstellen voor Europa.

Indien een overleg- en beheersmodel dat zo wijdverbreid is in Europa geen plaats
krijgt in de uitbouw van het sociale Europa, valt te vrezen dat het dit sociale Europa
zelf is dat geen plaats krijgt.

Tot slot proberen we te schetsen wat de toekomst kan zijn van de paritaire verte-
genwoordiging in Europa.

4. CONCLUSIE : DE TOEKOMST VAN DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING IN
EUROPA
Er werd lang gedacht dat de uitbouw van het sociale Europa, net als voor de econo-
mische ruimte, zou gebeuren via politieke beslissingen. De vijftien hebben, toen ze
zich bewust werden van de beperkingen van deze procedure, een koerswijziging
doorgevoerd met het sociale protocol dat als bijlage bij het Verdrag van Maastricht
werd gevoegd en werd opgenomen in het Verdrag van Amsterdam. Dit protocol
geeft voorrang aan de sociale dialoog en de rechtstreekse overeenkomsten tussen
sociale partners - dat wil zeggen aan de paritaire overlegvertegenwoordiging - en
stelt aldus gesloten overeenkomsten in staat de plaats in te nemen van de richtlij-
nen. Dergelijke overeenkomsten zullen de werknemers de mogelijkheid bieden col-
lectief verdedigd te worden in Europa, met inachtneming van de specifieke eigen-
schappen van iedere beroepscategorie of activiteitssector. De overeenkomst is
immers een soepel en aanpasbaar werkmiddel vermits ze voortdurend kan worden
herbesproken en herzien. Op termijn wordt een gegarandeerde continuïteit van de
sociale bescherming beoogd, die verder gaat dan de nationale wetgevingen of de
ondernemingen die binnen een nationaal kader bekeken worden. Een ander voor-
deel van de collectieve overeenkomsten : wanneer zij een verplicht karakter heb-
ben, scheppen zij de technische basis voor een solidariteit die iedere risicoselectie
vermindert of laat verdwijnen, en een zekere continuïteit van de dekking in de tijd
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verzekert. Europa verwacht van de sociale partners en van de paritaire vertegen-
woordiging dat zij een onmiskenbare rol spelen, op voorwaarde dat hun voorstel-
vermogen voldoende groot is om de sociale beschermingssystemen te laten evolu-
eren tussen de vrije keuze van het individu en de markt enerzijds, en de overheids-
tussenkomst van de staten anderzijds. Ook de verzekeringsinstellingen met paritair
beheer hebben, wat de aanvullende collectieve dekking betreft, een plaats in te
nemen tussen de wettelijke sociale zekerheid en het vrije spel van de markt. 

4.1. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING ILLUSTREERT HET BEGINSEL VAN DE
SOCIALE DEMOCRATIE
De paritaire vertegenwoordiging beantwoordt aan het principe “een man, twee
stemmen” (4), en is ontstaan in Frankrijk voor de Tweede Wereldoorlog, uit de
bereidheid van groepen werknemers en werkgevers om binnen de onderneming of
per beroepstak een aanvullende sociale bescherming te organiseren bovenop de
bestaande sociale verzekeringen, gefinancierd door werkgevers- en werknemersbij-
dragen. Na de totstandkoming in de onderneming, is het logischerwijze op het vlak
van de pensioenen (gewaarborgd inkomen na de activiteitsperiode) en de sociale
voorzorg (waarborg tegen arbeidsongevallen en iedere gebeurtenis die de werkne-
mer verhindert te werken, zoals invaliditeit en ernstige ziektes) dat ze de grootste
ontplooiing kende. We vinden de paritaire vertegenwoordiging ook terug in de
werkloosheidsverzekering (risico’s in verband met het verliezen van de arbeidsover-
eenkomst) en de beroepsopleiding. 

De paritaire vertegenwoordiging wordt gelegitimeerd door het machtsevenwicht
tussen alleen de werkgevers en de werknemers, en daarom kunnen we niet spreken
over echte paritaire vertegenwoordiging in het domein van de wettelijke sociale
zekerheid, die overal in Europa stevig onder het gezag van de staat blijft.

4.2. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING IS EEN DOELTREFFENDE METHODE VOOR
SOCIALE UITBOUW EN SOCIAAL BEHEER

4.2.1. Een actieve overeenkomstenpraktijk
In het domein van de aanvullende sociale bescherming, is de rol van het collectieve
overleg bepalend, vermits de sociale partners de inhoud bepalen van de aanvullende
sociale dekking die de verzekerden zullen genieten. Zij kunnen ook de overeenkom-
stige bijdragepercentages vastleggen en de verzekeringsinstellingen aanstellen die
belast worden met het uitvoeren van de waarborgen. Onderzoek van het collectieve
overleg in Frankrijk toont aan dat in 2000, 191 overeenkomsten met bepalingen
inzake aanvullende sociale bescherming werden afgesloten, in 39 sectoren. Van
deze sectoren hebben vier bedrijfstakken nieuwe dekkingen ingevoerd (overlijden,
arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, afhankelijkheid) en een mutualisering georgani-
seerd van de risico’s, terwijl in de andere sectoren de overeenkomsten vooral tot
doel hadden reeds bestaande waarborgen te herzien. 

(4) Dit principe bepaalt dat iedere werknemer dubbel vertegenwoordigd wordt, door zijn werkgever
en door de vakbondsafgevaardigden.
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Dankzij het overleg heeft de paritaire vertegenwoordiging een structurerende rol
gespeeld in de werkgevers- en werknemersbonden, doordat het hen ertoe bracht de
bedrijfstakken, sectoren en economische activiteiten door te lichten en de alleen-
staande ondernemingen en werknemers te groeperen in federaties of groeperingen
om overleg te plegen over gunstiger voorwaarden voor de alleenstaande onderne-
mingen. Het overeenkomstenbeleid heeft aldus de legitimiteit vergroot van de socia-
le partners bij een groter deel van de economie, en heeft toegelaten de werknemers
te verzekeren van minimale waarborgen, ongeacht de omvang van hun onderne-
ming.

4.2.2. Technische en sociale voordelen
Het collectieve overleg is het enige middel dat toelaat iedere risicoselectie te ver-
minderen of te laten verdwijnen en, in de tijd, een zekere continuïteit van de dek-
king te verzekeren. Dat veronderstelt het bestaan van een homogene groep, die aan-
leiding geeft tot een sociale voorziening met een eigen legitimiteit en de toepassing
van het solidariteitsbeginsel in het technische beheer van de dekking (en niet louter
een gewone mutualisering van de gedekte risico’s). De aldus gedekte groep binnen
een of meer ondernemingen, groepeert verzekerden uit dezelfde beroepssector of
met hetzelfde statuut, wat een solidariteit schept binnen het beroep of binnen de
categorie.

Verder vormt de aanstelling van een enkele verzekeringsinstelling belast met het uit-
voeren van de gemutualiseerde sociale waarborgen, een onmisbare technische
modaliteit om alle werknemers van een beroepstak te laten genieten van een sociale
bescherming met bepaalde eigenschappen :

Geen risicoselectie volgens de gezondheidstoestand van de werknemers of de
omvang van de onderneming.

Betere dekking van werklozen, gepensioneerden en hun rechthebbenden.

Waardevermeerdering van de rentes wordt nagestreefd.

Behoud van de sociale dekkingen ingeval de onderneming in gebreke blijft bij de
verzekeringsinstelling.

De sociale actie opgezet ten gunste van de verzekerden, vormt een ander element
dat kenmerkend is voor het paritair beheer. Zij verstrekt de verzekerden individuele
hulp, past de bepalingen van de reglementen of overeenkomsten waarbij de verze-
kerden zich aansluiten of die zij ondertekenen soepel toe wanneer de situatie van de
verzekerde dat rechtvaardigt en neemt deel aan het beheer van collectieve maat-
schappelijke werken die openstaan voor hun verzekerden.
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4.2.3. Een conflictoplossende functie 
Het paritair beheer steunt op gezamenlijke beslissingen tussen sociale partners bin-
nen de verschillende organen van de instellingen als de raad van bestuur en de alge-
mene vergadering. Alle organen bestaan uit twee colleges, het ene samengesteld uit
de vertegenwoordigers van de werkgevers (aangesloten leden), het andere samen-
gesteld uit de vertegenwoordigers van de verzekerden (deelnemende leden). 

Op het vlak van het beheer van paritaire instellingen, krijgt de sociale democratie
uitdrukking door het feit dat de beslissingen worden genomen bij akkoord tussen
elk van deze twee colleges. Zij hebben betrekking op de handelingen die gewoon-
lijk gesteld worden binnen iedere rechtspersoon door zijn bestuursorganen : goed-
keuring van de jaarrekeningen, investeringsbeleid, herverzekeringsbeleid, oriënte-
ring betreffende maatschappelijke acties, ontwikkelingsbeleid, enz. De raad van
bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter, bijgestaan door een ondervoorzit-
ter, beide gekozen in elk van beide colleges, die hun functie uitoefenen volgens het
afwisselingsprincipe. De belangrijke beslissingen in het bestaan van een voorzorg-
instelling worden gezamenlijk genomen door de raad van bestuur, en niet door de
voorzitter op machtiging van de raad.

De overlegpraktijk maakt de sociale partners solidair verantwoordelijk voor de toe-
komst van de stelsels die zij hebben opgericht. De opvolging en de herzieningen
van deze overeenkomsten bieden kansen om de voorzorgs- en ziekteovereenkom-
sten als partners bij te sturen. In dit opzicht is het Franse voorbeeld van de AGIRC
en de ARRCO bijzonder interessant, aangezien deze stelsels werden opgericht en
gewijzigd onder de volledige verantwoordelijkheid van de sociale partners.

4.3. DE TE REALISEREN UITDAGINGEN

4.3.1. De banalisering ten opzichte van de marktlogica
In essentie is de tendens in de lidstaten en, in het bijzonder, in de organen van de
Europese Unie, ervan uit te gaan dat het deel van de sociale bescherming dat niet
behoort tot de wettelijke sociale zekerheid, behoort tot het domein van de verzeke-
ring of de pensioenfondsen. Deze oriëntering zou kunnen leiden tot een onderwaar-
dering van het belang van de collectieve dekkingen opgezet in het kader van de
onderneming of de beroepstak ten opzichte van de dekkingen met individueel
karakter. We moeten erop wijzen dat de Europese Unie er, tot op heden, niet in
geslaagd is echt tastbare projecten op het vlak van de aanvullende sociale dekkingen
tot een goed einde te brengen. Tegelijkertijd proberen sommige ondernemingen
zich te ontdoen van de aanvullende dekkingen met collectief karakter ten voordele
van individuele dekkingen die vrij gekozen kunnen worden door elk van hun werk-
nemers, die de financiering ervan alleen dragen. Dit houdt geen rekening met de
sociale partners, die in sommige landen een collectieve aanvullende sociale bescher-
ming kunnen organiseren die verplicht wordt gemaakt door de staten via de tech-
niek van uitbreiding van de collectieve overeenkomsten (vb. : Nederlandse pen-
sioenfondsen). De AEIP moet bijdragen tot de verdediging van de keuzes van de
sociale partners.
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4.3.2. Een overdracht van soevereiniteit naar de Europese sociale partners
Hoewel het overeenkomstenbeleid voortaan beschikt over de hulpmiddelen om het
sociale Europa uit te bouwen, is het niet minder waar dat de sociale partners de
middelen moeten verwerven om samen verder te bouwen. Dit kan slechts werken
indien de werkgevers- en vakbondsorganisaties bereid zijn zich uit te rusten met
echte vertegenwoordigings- en overlegorganen op Europees niveau. Dat is nog niet
het geval, noch vanwege de Unice, noch vanwege de CES, die geen mandaat heb-
ben om op te treden in naam de sociale partners van ieder land, die gewend zijn aan
hun beslissingsautonomie.

4.4. DE TOEKOMST
Het sociale protocol dat als bijlage bij het Verdrag van Maastricht werd gevoegd en
werd opgenomen in het Verdrag van Amsterdam, heeft prioriteit gegeven aan recht-
streekse overeenkomsten tussen de sociale partners via de mogelijkheid akkoorden
te sluiten die kunnen leiden tot Europese collectieve overeenkomsten of de plaats
kunnen innemen van de richtlijnen. Dit protocol geeft een beter beeld van wat het
sociale beleid van morgen zou kunnen zijn in Europa. Voor de paritaire vertegen-
woordiging kan dit beleid toegepast worden in alle bereiken die bestaan op natio-
naal niveau, zij het op het vlak van de Europese onderneming, van de beroepstak op
Europees niveau of zij het de mogelijkheid, zoals ze vandaag de dag bestaat in Frank-
rijk, om paritaire nationaliteitsstructuren en verschillende rechten morgen te zien
samenwerken of zelfs fusioneren.

4.4.1. De Europese collectieve sector- of bedrijfsovereenkomst
We nemen een concreet voorbeeld. Voor een sector als de bouwnijverheid, bestaan
reeds specifieke paritaire instellingen voor sociale bescherming, zowel in Italië als
in Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Nederland. Met
de steeds snellere mobiliteit in Europa en de openstelling van de markten, kunnen
deze structuren steeds meer informatie uitwisselen, elkaar ontmoeten en een geza-
menlijke toekomst plannen. De toekomst kan bestaan uit een nieuwe vorm van
grensoverschrijdende samenwerking ten dienste van eenzelfde beroep. Waarom
niet een Europese collectieve sectorovereenkomst in het vooruitzicht stellen ? De
onderliggende idee is dat wat gebeurd is op het niveau van de verschillende onder-
nemingen in een nationaal kader, in de toekomst zal gebeuren op Europees vlak, en
dat de werknemers die tot eenzelfde onderneming behoren, ongeacht hun plaats
van vestiging en het basisstelsel van het land van herkomst, hetzelfde sociale statuut
zullen genieten.

4.4.2. De grensoverschrijdende samenwerking tussen paritaire instellingen 
Bij fusieoperaties tussen commerciële vennootschappen van verschillende nationali-
teiten, stelt zich het probleem van de toekomst van de bedrijfskassen. Op dit ogen-
blik is het onmogelijk twee paritaire structuren uit twee afzonderlijke staten naast
elkaar te laten bestaan of te laten samengaan : het is onmogelijk een paritaire raad
van bestuur te kiezen aan beide zijden van een grens of een “transnationaal Euro-
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pees statuut” op te zetten. Er moet gekozen worden voor het statuut van een van
beide landen en er moet een fusie komen in dit kader. Daartegenover staat dat de
oplossing kan verlopen via de oprichting van een Europese paritaire structuur die is
voorzien van een mechanisme voor de erkenning van structuren die ontstaan door
het paritaire overleg, net zoals een structuur wordt erkend bij de vaststelling dat
partners zijn overeengekomen deze op te richten. We citeren het voorbeeld van de
vereniging, waar de overeenkomst bestaat door de wil van de partijen en waar de
overheid enkel de wilsovereenstemming van deze partijen bekrachtigt door middel
van een inschrijving die geldt als erkenning.

4.4.3. Pooling
Kijken we naar het Zweedse model van FORA : het vervult een rol voor het innen
van de bijdragen voor pensioenfondsen voor alle werknemers in Zweden, terwijl
diverse structuren van verschillende juridische aard belast zijn met het beheer van
het systeem. Hetzelfde voorbeeld kunnen we overzetten op het Europese niveau.
Een Europees voogdijorgaan zou dan de bijdragen innen voor een volledige
beroepstak en zou de rechten kunnen bepalen, evenals de verhoudingen tussen
nationale structuren van verschillende rechtssystemen.

Als eindbesluit herinneren wij eraan dat iedere vennootschap behoefte heeft aan
een zekere dosis solidariteit om te werken. Europa heeft het subsidiariteitsbeginsel
niet toegepast op de productie van solidariteit, die momenteel uitsluitend is toever-
trouwd aan de overheden en de lidstaten. De paritaire instellingen kunnen, door
hun bekommernis om sociale democratie, solidariteit en het feit dat ze geen winst-
oogmerk hebben, solidariteit produceren op Europees niveau en de zogenoemde
sociale economie weer zin geven.

Daar ligt het volledige nut van het project tot erkenning van de Europese paritaire
Instelling dat de AEIP aanbrengt te Brussel.

(Vertaling)
__________

988



DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING TOEGEPAST OP DE PENSIOENVERZEKERING ...

INHOUDSTAFEL

DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING TOEGEPAST OP DE 
PENSIOENVERZEKERING EN DE AANVULLENDE ZIEKTEVERZEKERING 
IN EUROPA

1. INLEIDING : PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING, PARITAIR BEHEER 
EN DE AEIP 955

1.1. DEFINITIE VAN DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING    . . . . . . . . . . . . 956
1.2. DEFINITIE VAN HET PARITAIR BEHEER . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . 956
1.3. DE ASSOCIATION EUROPEENNE DES INSTITUTIONS DE PROTECTION SOCIALE 
PARITAIRES  . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956

2. HET OVERLEG EN HET PARITAIR BEHEER VAN DE SOCIALE 
BESCHERMINGSOVEREENKOMSTEN IN EUROPA 957

2.1. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING “SOCIAAL MODEL” IN DUITSLAND 
EN FRANKRIJK  . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958
2.2. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING IN DE RAND VAN HET RIJNMODEL.  . . . . . 959
2.3. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING IN ZUID-EUROPA . . . . . . . . . . . . 966

3. DE EUROPESE PARITAIRE SOCIALE BESCHERMINGSINSTELLING 970

3.1. DE FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN HET PROJECT . . . . . . . . . . . .   . 970
3.2. DE TOEPASSING OP DE EUROPESE PARITAIRE INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOEN-
VOORZIENING    . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . 975

4. CONCLUSIE : DE TOEKOMST VAN DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING 
IN EUROPA 983

4.1. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING ILLUSTREERT HET BEGINSEL VAN DE 
SOCIALE DEMOCRATIE    . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . 984
4.2. DE PARITAIRE VERTEGENWOORDIGING IS EEN DOELTREFFENDE METHODE VOOR
SOCIALE UITBOUW EN SOCIAAL BEHEER . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . 984
4.3. DE TE REALISEREN UITDAGINGEN . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . 986
4.4. DE TOEKOMST  . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . 987

989



DENEMARKEN

DOOR KIRSTEN SODERBLOM

1. HET SOCIALE PENSIOEN

De opmerkelijkste wijziging die werd aangebracht aan de wetgeving inzake het
sociale ouderdomspensioen (folkepension) in de periode 1999-2001 is de verlaging
van de pensioenleeftijd van 67 naar 65 jaar.
Deze aanpassing, die ons op één lijn brengt met de meeste Europese landen, moet
gezien worden in samenhang met de gelijktijdige wijzigingen van de wet op het
brugpensioen (efterløn).

1.1. HET OUDERDOMSPENSIOEN
Het sociale ouderdomspensioen is in Denemarken een universeel nationaal bescher-
mingsstelsel.
De gehele bevolking, zowel het actieve deel als het niet-actieve deel, is gedekt door
dit stelsel, waarvan de uitkeringen forfaitaire bedragen zijn. Ze staan in verhouding
tot de periode van verblijf in Denemarken, zodat iedereen die eenzelfde aantal jaren
in Denemarken heeft verbleven recht heeft op hetzelfde bedrag.

Het recht op een volledig pensioen wordt verworven na een verblijf in Denemarken
van veertig jaar tussen de leeftijdsgrenzen van 15 en 67 jaar. Indien het totale aantal
jaren geen 40 bedraagt, heeft de gepensioneerde recht op 1/40 van het volledige
pensioen voor ieder verblijfsjaar tussen 15 en 67 jaar.

Het sociale ouderdomspensioen wordt uitsluitend gefinancierd door de Staat, door
middel van belastingopbrengsten/fiscale rechten.

Het ouderdomspensioen bestaat uit een basisbedrag (grundbeløb) en een pensioen-
toeslag (pensionstillæg). De twee bedragen zijn afhankelijk van het inkomen. Voor
het basisbedrag wordt uitsluitend rekening gehouden met het inkomen afkomstig
van de beroepsactiviteit van de gepensioneerde zelf; voor de pensioentoeslag wordt
rekening gehouden met alle vormen van inkomen waarover de gepensioneerde en
zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner beschikt.
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Een volledig pensioen (basisbedrag en pensioentoeslag) bedraagt vandaag 102.624
DKK per jaar voor een alleenstaande gepensioneerde en 75.168 DKK per jaar voor
andere gepensioneerden.

De pensioenleeftijd voor het sociale pensioen was tot op heden 67 jaar.

1.2. HET BRUGPENSIOEN
Het brugpensioen werd ingevoerd in 1979 met als doel de oudere werknemers in
staat te stellen zich terug te trekken uit de arbeidsmarkt op de leeftijd van 60 jaar en
zo hun plaats beschikbaar te maken voor jongere werknemers.

De voorwaarden om de brugpensioenuitkering te genieten waren: verblijven in
Denemarken, leeftijd tussen 60 en 67 jaar, aansluiting bij een werkloosheidskas
gedurende ten minste 20 jaar in de loop van de 25 voorgaande jaren (oorspronkelijk
5 jaar gedurende de 10 voorgaande jaren), recht op werkloosheidsuitkeringen.

De brugpensioenuitkering bedroeg 91% van de werkloosheidsuitkering.
Het was mogelijk 200 uren per jaar te werken zonder vermindering van de uitke-
ring.

1.3. DE WIJZIGINGEN DIE WERDEN AANGEBRACHT AAN DEZE WETGEVING
Aangezien het brugpensioen een onvoorzien ruime toepassing kreeg, daar het ook
werd toegepast op groepen die niet behoren tot de categorie van oudere en opge-
brande werknemers, en omdat de effectieve gemiddelde pensioenleeftijd in Dene-
marken gedaald was tot ongeveer 61 jaar, werd in 1999 de wet gewijzigd om de toe-
passing ervan te beperken.  
De wet op het brugpensioen werd dus gewijzigd met inwerkingtreding voor de
leden van een werkloosheidskas die de leeftijd van 60 jaar bereiken op 1 juli 1999 of
later.

De strengere voorwaarden zijn:

Aansluiting bij een werkloosheidskas gedurende 25 jaar in de loop van de 30 voor-
gaande jaren.

Bijdragen aan het stelsel gedurende 25 jaar in de loop van de 30 voorgaande jaren.
Beperking volgens de omvang van het pensioensparen. 

Het brugpensioen wordt voortaan dus gedeeltelijk gefinancierd door bijdragen van
de verzekerden.

Zowel het pensioensparen als de inkomens uit de arbeid uitgevoerd tijdens de brug-
pensioenperiode worden afgetrokken van de brugpensioenuitkering.
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Wie zijn brugpensioenaanvraag uitstelt tot op de leeftijd van 62 jaar, krijgt een fis-
caal voordeel en kan een uitkering krijgen die even hoog is als de werkloosheidsuit-
kering.
Het is dus minder aantrekkelijk geworden brugpensioen aan te vragen voor de leef-
tijd van 62 jaar, en minder aantrekkelijk of onmogelijk geworden met brugpensioen
te gaan voor wie via pensioensparen al een aanzienlijke som vergaard heeft. 

Ter compensatie kunnen zij hun sociaal ouderdomspensioen opnemen op de leef-
tijd van 65 jaar.

De pensioenleeftijd volgens de wet op het sociale pensioen wordt voor wie op 1 juli
1999 niet de leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, vervroegd van 67 tot 65 jaar.

Al kan een dergelijke vermindering van de pensioenleeftijd in strijd lijken met de
algemene trend in Europa, toch is het doel van de aanpassingen aan beide wetten
meer 60-plussers te stimuleren om aan het werk te blijven. 
Ook in die zin gaat een mildering van de regels voor vermindering van het basisbe-
drag van het pensioen naargelang van het inkomen uit de beroepsactiviteit van de
gepensioneerde.

1.4. ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE WET OP HET SOCIALE PENSIOEN
Bij de jaarlijkse herwaardering van de bedragen van het sociale pensioen kende de
pensioentoeslag in 2000 een proportioneel grotere stijging dan het basisbedrag van
het pensioen. Door deze wijziging werden de gepensioneerden met een bescheiden
levensstandaard bevoordeeld.

De vermindering van het basispensioen in functie van het inkomen uit de beroeps-
activiteit van de gepensioneerde werd gemilderd ten gunste van de actieve gepen-
sioneerden.

Met ingang van 1 april 2001 worden de inkomens van de actieve en niet-gepensio-
neerde echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van een gepensioneerde niet
meer voor het volledige bedrag in rekening gebracht bij de berekening van de pen-
sioentoeslag. 

Met ingang van 1 maart 2001 werd in de wetgeving op het sociale pensioen een bij-
zondere gezondheidsuitkering voor gepensioneerden ingevoerd. Deze uitkering, die
kan worden toegekend aan gepensioneerden van wie de contante middelen een
bepaalde grens niet overschrijden, dekt 85% van de tussenkomst van de verzekerde
in de kosten van de prestaties gedekt door de openbare gezondheidsverzekering in
Denemarken.
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1.5. DE HERVORMING VAN HET VERVROEGD PENSIOEN OF INVALIDITEITSPENSIOEN
Het vervroegde sociale pensioen of invaliditeitspensioen is, net als het sociale
ouderdomspensioen, een universeel stelsel dat iedereen beschermt die in Denemar-
ken woont. Het pensioen kan worden toegekend aan personen van wie de arbeids-
capaciteit met ten minste 50% verminderd is. Het wordt gegroepeerd in drie graden,
volgens de mate van arbeidsongeschiktheid. Het pensioen van de onderste graad
kan worden toegekend wanneer een arbeidsongeschiktheid van ten minste 50% is
vastgesteld, maar ook om sociale redenen.    
Het vervroegde pensioen of invaliditeitspensioen bestaat, net als het ouderdomspen-
sioen, uit een basisbedrag en een pensioentoeslag, en bovendien uit diverse andere
toeslagen die variëren volgens de arbeidsongeschiktheidsgraad. 

Een wet tot hervorming van het vervroegd pensioen of invaliditeitspensioen, die
lang werd voorbereid, werd onlangs goedgekeurd door het Deense Parlement. De
wet treedt in werking op 1 januari 2003.
De hervorming betekent in de eerste plaats een vereenvoudiging.
Het vervroegd pensioen zal nog slechts een tarief/graad kennen. De verschillende
elementen waaruit het vervroegd pensioen of invaliditeitspensioen momenteel
bestaat, worden verenigd in één enkele uitkering, waarvan het bedrag voor alleen-
staande personen gelijk zal zijn aan de ziekte- of werkloosheidsuitkeringen (die iden-
tieke bedragen hebben) en voor gehuwde of samenwonende gepensioneerden
gelijk zal zijn aan 85% van het bedrag van de voornoemde uitkeringen.
Er kunnen diverse toeslagen ter compensatie van de arbeidsongeschiktheid worden
toegekend aan gehandicapte personen volgens de bepalingen van de wet op de
sociale bijstand. Zij vormen geen elementen van het pensioen meer.
De personen die arbeid in een ‘‘flexibele tewerkstelling’’ aankunnen, eventueel na
herscholing of revalidatie, zullen in de mate van het mogelijke in een dergelijke
functie geplaatst worden.

Ten tweede werden de criteria voor het vaststellen van een bestaande arbeidsonge-
schiktheid grondig hervormd. Terwijl de arbeidsongeschiktheid volgens de bepalin-
gen van de geldende wet wordt geëvalueerd vertrekkende van het verlies aan
arbeidsvermogen, besteedt de nieuwe wet in het bijzonder aandacht aan wat de
gehandicapten kunnen doen ondanks hun invaliditeit. Er wordt dus een criterium
toegepast dat is gebaseerd op het resterende arbeidsvermogen. Met behulp van dit
criterium wil men de mogelijkheden verbeteren om de gehandicapten actief te hou-
den.

2. ZIEKTE-UITKERINGEN

Dit stelsel wordt, net als de sociale pensioenstelsels, vooral gefinancierd door belas-
tingen.
Het is zowel van toepassing op werknemers en zelfstandigen als op meewerkende
echtgenoten.
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De werknemers hebben recht op uitkeringen vanaf de eerste ziektedag, terwijl de
zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten een wachttijd kennen van 2 weken,
waarvoor zij een vrijwillige verzekering kunnen afsluiten. De werkgevers betalen de
uitkeringen aan de werknemers gedurende de eerste twee weken van een ziektepe-
riode indien de zieke werknemer gedurende 8 weken voor de ziekte door de werk-
gever werd tewerkgesteld en in deze periode ten minste 74 uren gewerkt heeft.
De gemeenten betalen de uitkeringen aan de werknemers indien de ziekte verder-
gaat na het verstrijken van de twee weken, en aan de werknemers die geen recht
hebben op uitkeringen betaald door de werkgever en aan de zelfstandigen (voor de
ziekteperiodes van meer dan 2 weken). In deze gevallen moet aan andere tewerk-
stellingsvoorwaarden voldaan zijn.
De ziekte-uitkeringen bedragen momenteel maximum 2.937 DKK per week, gezien
het feit dat de uitkeringen niet groter mogen zijn dan het inkomensverlies veroor-
zaakt door de ziekte.
De duur van de uitkeringen bedraagt 52 weken, de uitkeringen voor de 2 eerste
weken van een ziekteperiode niet inbegrepen. Deze periode kan verlengd worden
in een bepaald aantal bij wet vastgelegde gevallen, bijvoorbeeld indien de aanvraag-
procedure voor een invaliditeitspensioen of een revalidatie werd ingezet.  
De gemeenten moeten zo vroeg mogelijk, en uiterlijk na een afwezigheid van 8
weken wegens ziekte – en vervolgens iedere 8 weken - in ieder specifiek geval een
raming maken van de eventuele maatregelen die getroffen moeten worden om te
voorkomen dat de zieke inactief blijft. Bij de eerste controle en uiterlijk na 6 maan-
den ziekte gedurende een periode van 12 maanden, moet de gemeente een plan
opstellen van de toekomstige hulp die de zieke geboden zal worden.

2.1. WIJZIGINGEN AANGEBRACHT AAN DE WETGEVING OP DE ZIEKTE-UITKERINGEN
In 1999 werd de wachttijd voor zelfstandigen vastgelegd op twee weken, in plaats
van de drie weken die voordien golden. 

Vanaf 1 juli 1999 vallen de uitkeringen betaald na de 52ste ziekteweek ten laste van
de gemeente, zonder terugbetaling door de Staat. In het algemeen betaalt de staat de
gemeente 50% terug van haar kosten voor ziekte-uitkeringen en 100% van de kosten
voor de 4 eerste weken van een ziekteperiode.

De voorwaarde van een geldige tewerkstelling opdat de twee eerste weken van een
ziekteperiode ten laste zouden zijn van de werkgever (74 uren in de loop van de 8
weken die onmiddellijk voorafgaan aan het ziektegeval), is het resultaat van een
wetswijziging met ingang van 1 januari 2000 (in plaats van 120 uren in de loop van
de 13 voorgaande weken, zoals voordien het geval was).
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Sinds 1 januari 2001 hebben de gemeenten een nieuwe mogelijkheid om de duur
van de uitkeringen te verlengen indien zij bij het verstrijken van de 52 weken onvol-
doende tijd gehad hebben om de arbeidsgeschiktheid van de zieke of de opvolging
van de zaak te beoordelen. De duur kan in dit geval verlengd worden met tweemaal
3 weken.

3. KINDERBIJSLAGEN

Tijdens de periode 1999-2001 werden kleine aanpassingen aangebracht aan de wet-
geving op de kinderbijslagen: een vermindering van de uitkering aan kinderen die
samenwonen met een alleenstaande ouder, die gecompenseerd wordt door een ver-
hoging van het levensonderhoud (alimentatie) dat de gemeenten vooruitbetalen aan
deze ouders. 
Vanaf 1 april 2000 is de bijzondere uitkering voor kinderen waarvan een of beide
ouders gepensioneerd zijn, afhankelijk van het inkomen van de ouders. 

Met ingang van 1 januari 2001 is een nieuwe kinderbijslag ontstaan.
Het is een uitkering voor ouders wier kinderen studies of een opleiding volgen. 
Deze uitkering bedraagt 5.000 DKK per jaar en per kind jonger dan 18 jaar.
Indien de ouders niet samenwonen, is het de ouder bij wie het kind woont die de
uitkering toegekend krijgt. Er wordt slechts één uitkering toegekend per kind en
per ouder.
De uitkering is afhankelijk van het inkomen van de ouders. 

(Vertaling)
__________
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1 INLEIDING

In de herfst van 1998 hebben de Duitse kiezers de christelijk-liberale coalitiepartijen
onder bondskanselier Kohl naar de oppositiebank gestuurd en de rood-groene coali-
tie onder bondskanselier Schröder het pad naar de macht geëffend. In de verkie-
zingsstrijd van de sociaal-democraten had het gezondheids- en pensioenbeleid een
grote rol gespeeld. Tot de eerste maatregelen van de nieuwe regering hoorden dan
ook veranderingen van wetten met betrekking tot het sociaal beleid van de voorgan-
gerregering. Doorheen de hele legislatuurperiode speelden voornamelijk drie
sociaal-politieke thema’s een rol. Eerst werd de groep personen die onder de sociale
zekerheid valt, uitgebreid. Later werd in de gezondheidszorg en dan in het pen-
sioenbeleid van start gegaan met grotere eigen projecten. Of de gevonden oplossin-
gen lang stand zullen houden, is weliswaar zeer twijfelachtig, vooral ook omdat het
Bundesverfassungsgericht (federaal constitutioneel hof) de sociaal-politieke basis
deels aan het wankelen gebracht heeft, deels dreigt aan te tasten.

2. CORRIGERENDE EN URGENTE MAATREGELEN IN HET PENSIOEN- EN 
GEZONDHEIDSBELEID

Nog in het jaar van de verkiezingen werden twee wetten met sociaal-politieke corri-
gerende en urgente maatregelen besloten. 
Het pensioenbeleid was een zwaartepunt van de “Gesetz zu Korrekturen in der
Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte (Wet op wijzigingen
in de sociale zekerheid en op de waarborging van de rechten van de werknemers)”
(1). Vooral de “demografische factor” die door de regering Kohl als element van de
pensioenformule ingevoerd was, werd voorlopig buiten werking gesteld. Deze fac-
tor moest ook de huidige pensioengeneratie betrekken bij de stijgende uitgaven
voor pensioenen tengevolge van de gestegen levensverwachtingen en zou op lange
termijn tot een daling van het pensioen tot 64% van het gemiddelde nettoloon
geleid hebben. Bovendien werden de veranderingen van de pensioenen bij beroeps-
en arbeidsongeschiktheid opgeschort, die eveneens een bestanddeel van de wet op
de pensioenhervorming van 1999 (2) waren.

(1) Wet van 19.12.1998, BGBl. I, p. 3843 ff.
(2) Wet van 16.12.1997, BGBl. I, p. 2998 ff.; daarover Niemeyer, Neue Zeitschrift für Sozialrecht
1998, p. 103 ff.
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Urgente maatregelen in de gezondheidszorg waren voorwerp van de “Gesetz zur
Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung (Wet op de ver-
sterking van de solidariteit in de wettelijke ziektekostenverzekering)” (3). Met deze
wet werden bepaalde bijbetalingen opgeheven of verminderd en bepaalde uitke-
ringsverminderingen bij een kunstgebit teruggenomen. Enkele elementen afkomstig
uit de private ziektekostenverzekering (premierestitutie, terugbetaling, vrijstelling),
die in de Duitse sociale zekerheid als vreemde elementen aanzien werden, werden
afgeschaft en er werden tijdelijke uitgavenbudgetten voor verschillende sectoren
van de gezondheidszorg ingevoerd.

3. DE UITBREIDING VAN DE GROEP PERSONEN DIE IN DE SOCIALE ZEKERHEID
OPGENOMEN ZIJN

De rood-groene regering breidde het toepassingsgebied van de sociale verzekering
in tweevoudig opzicht uit. 

3.1. OPNAME VAN “SCHIJNZELFSTANDIGEN” EN “WERKNEMERACHTIGE 
ZELFSTANDIGEN”
Daarbij ging het er hem in de eerste plaats om “kleine” zelfstandigen die in hun
sociale omstandigheden overeenkomen met werknemers en vaak ook maar schijn-
baar zelfstandig zijn, in de sociale zekerheid op te nemen. Met nieuwe procesrechte-
lijke voorschriften worden schijnbaar zelfstandigen als werknemers en daardoor als
verzekeringsplichtig in alle vlakken van de sociale zekerheid behandeld. Waar dit
niet lukt, zijn zelfstandigen die gelijken op werknemers op zijn minst in het pen-
sioenstelsel verplicht verzekerd (4).

3.2. OPNAME VAN WERKNEMERS DIE VOOR KORTE DUUR AANGEWORVEN ZIJN
Ten tweede werden zogenaamde “werknemers in kortstondige loondienst”, die vroe-
ger niet verplicht waren om zich te verzekeren in de sociale zekerheid, opgenomen.
Dit project werd met de “Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse (Wet op de nieuwe regeling van loondienst voor korte duur)” gereali-
seerd (5). Sindsdien is ook de vergoeding uit een baan waaruit hoogstens een loon
van 630 DM per maand verkregen wordt, onderworpen aan de bijdrageplicht in de
wettelijke ziektekostenverzekering en pensioenregeling, waarbij de werkgever deze
bijdragen ter hoogte van 10 resp. 12% alleen draagt. Anders dan toch wel gevreesd,
heeft de nieuwe bijdragebelasting niet tot een verdwijning van de kortstondige

(3) Wet van 19.12.1998, BGBl. I, p. 3853 ff.
(4) Ook deze regelingen waren reeds bestanddeel van de “Wet op wijzigingen in de sociale zeker-
heid en op de waarborging van de rechten van werknemers” van 19.12.1998, BGBl. I, p. 3843 ff.; de
desbetreffende voorschriften werden een jaar later opnieuw lichtjes afgezwakt en dit door de “Wet
betreffende de bevordering van de zelfstandigheid” vam 20.12.1999, BGBl. 2000, I, p. 2 ff.
(5) Wet van 24. 3.1999, BGBl. I, p. 388 ff.
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loondienst geleid: op 1.1.2000 waren er ca. 3,7 miljoen personen waarvoor, als uit-
sluitend werknemers die aangeworven waren voor korte duur, bijdragen voor de
ziektekostenverzekering betaald werden. De bijkomende inkomsten van de zieken-
fondsen in het jaar 2000 bedroegen ca. drie miljard DM.
Onlangs werd de groep van personen in de sociale zekerheid nog eens uitgebreid,
toen ook in Duitsland de institutie van Geregistreerd Partnerschap voor koppels van
hetzelfde geslacht ingevoerd werd (6). Een levenspartner die conform deze wet
geregistreerd is, kan in de wettelijke ziektekostenverzekering als premievrij verze-
kerd gezinslid de bescherming van de verzekering genieten.

4. DE HERVORMING VAN DE GEZONDHEIDSZORG 2000

De hervorming van de gezondheidszorg 2000, die met de “Gesetz zur Reform der
gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 (Wet op de hervorming van de
wettelijke ziektekostenverzekering vanaf 2000) (GKV-Gesundheitsreformgesetz
2000)” (7) in december 1999 gerealiseerd werd, was een project van de groene
federaal minister van volksgezondheid Andrea Fischer, die later in verband met de
BSE-crisis afgetreden is. 

De hervorming van de gezondheidszorg kon door de tegenstand van de deelstaten
uiteindelijk echter niet in de geplande omvang omgezet worden (8). Het betreft hier
nochtans een wet die talrijke belangrijke hervormingen van de gezondheidszorg
omvat. Het ging daarbij onder andere om een betere afstemming tussen de verschil-
lende domeinen van het medische verzorgingsstelsel (zogenaamde “geïntegreerde
verzorging”), om versterking van de positie van de huisarts, om de herinvoering van
preventiemaatregelen en gezondheidsbevorderende maatregelen, om uitkeringsver-
beteringen in de medische rehabilitatie, om de bevordering van de zelfhulp en de
bescherming van de patiënt alsook om de invoering van een zogenaamde “positieve
lijst” voor het voorschrijven van geneesmiddelen. 

Wat vooral beklemtoond moet worden, is de invoering van nieuwe instellingen en
instrumenten voor de kwaliteitsgarantie in de gezondheidszorg alsook van een
nieuw vergoedingsstelsel in de klinische verzorging op basis van de internationaal
bekende Diagnosis Related Groups (DRG). Hier hebben de bevoegde instellingen
van zelfbestuur ondertussen beslist het in Australië ontwikkelde vergoedingsstelsel
over te nemen. Deze invoering vereist van ziekenhuizen en ziekenfondsen aanzien-
lijke organisatorische inspanningen en zal daarom nog enkele jaren aanhouden. 

(6) “Wet betreffende de stopzetting van de discriminatie van gemeenschappen van hetzelfde
geslacht: levenspartnerschappen” van 16.2.2001, BGBl. I, p. 266 ff.
(7) Wet van 22.12.1999, BGBl. I, p. 2626 ff.
(8) vgl. het ontwerp van de wet op de hervorming drukwerk van de bondsdag 14/1245.
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5. HERVORMINGEN VAN HET PENSIOENSTELSEL

5.1. ECOTAKS EN PENSIOENFINANCIËN
Een centraal politiek project van de rood-groene regeringscoalitie was en is de zoge-
naamde “ecologische belastinghervorming”, d.w.z de geleidelijke verhoging van de
belasting op minerale olie om de verbruiker te leren spaarzaam om te gaan met huis-
brandolie en benzine (9). Dit hervormingsproject had van in het begin een “sociale
zekerheidsrechtelijke” component, want de bijkomende belastingsinkomsten moes-
ten voor een daling van de “indirecte loonkosten” ingezet worden. Dit plan werd
omgezet in een verhoging van de overheidssubsidies voor het wettelijke pensioen-
stelsel, om zo een verhoging van de bijdragevoet te vermijden (10). Het problema-
tisch karakter van deze financieringstechniek werd in de herfst van 2000 duidelijk
toen de prijzen van minerale olie sterk stegen: het bleek dat de federale regering
zichzelf van het instrument van de daling of tijdelijke stopzetting van de “ecobelas-
ting op minerale olie” beroofd had, omdat deze geldbron nu bij het pensioenstelsel
vast ingepland is.

5.2. HERVORMING VAN DE PENSIOENEN VOOR GEDEELTELIJKE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
De pensioenhervorming is voorwerp van drie wetten. Eerst werd de “Gesetz zur
Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (Wet op de hervorming
van de pensioenen wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid)” (11) aangenomen.
Als tot nu als uitkeringen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid pensioenen voor
beroepsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheid voorzien waren, dan belooft de
wet nu – zoals ook de wet op de hervorming van de regering Kohl - een pensioen
voor arbeidsongeschiktheid dat bestaat uit twee trappen. Bij een resterend prestatie-
vermogen op de algemene arbeidsmarkt van minder dan drie uur per dag kan een
verzekerde het volledige pensioen voor arbeidsongeschiktheid ontvangen, bij een
resterend prestatievermogen van drie tot zes uur is de helft van het pensioen voor
arbeidsongeschiktheid voorzien. De ontwikkeling van de voorwaarden voor het ver-
krijgen van het pensioen is echter gunstiger voor de verzekerden, dan volgens de
wet van de vorige regering. In het bijzonder krijgen verzekerden die op zich wel
nog drie tot zes uur kunnen werken, maar die op de arbeidsmarkt geen geschikte
baan vinden, toch het volledige pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

(9) Omgezet met de “Wet betreffende de toegang tot de ecologische belastinghervorming” van
24.3.1999, BGBl. 2000, I p. 378 ff. en de “Wet betreffende de voortzetting van de ecologische belas-
tinghervorming” van 16.12.1999, BGBl. I, p. 2432.
(10) Vgl. § 214 lid 4 SGB VI, ingevoerd door de “Wet betreffende de sanering van de nationale begro-
ting (Haushaltssanierungsgesetz - HSanG)” van 22.12.1999, BGBl. I, p. 2534.
(11) Wet van 20.12.2000, BGBl. I, p. 1827 ff.; daartoe Bolzmann, Bundesarbeitsblatt 2001, p. 28 ff.
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5.3. HERVORMING VAN HET OUDERDOMSPENSIOEN EN BEVORDERING VAN 
KAPITAALGEDEKTE AANVULLENDE PENSIOENEN
De weg naar de hervorming van het ouderdomspensioen was hobbelig. De uiteinde-
lijk gerealiseerde vorm van dit project waarvoor de (uit de metaalvakbond IG-Metall
komende) federaal minister voor tewerkstelling en sociale zaken Walter Riester de
verantwoordelijkheid opnam, werd in de loop van de wetgevingsprocedure nog
sterk aangepast. 

De oorspronkelijk homogene wet op de hervorming betreffende het ouderdoms-
pensioen werd in twee wetten opgesplitst, om een deel van het project onafhanke-
lijk te maken van de toestemming van de Länderkamers. Daarom was het de naar de
naam secundaire wet die eerst in werking trad, nl. de “Gesetz zur Ergänzung des
Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines
kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Wet tot aanvulling van de wet
betreffende de hervorming van het wettelijke pensioenstelsel en betreffende de
bevordering van het kapitaalgedekt pensioenvermogen) (Altersvermögensergän-
zungsgesetz - AVmEG)” (12). 

Belangrijk element van deze wet is een nieuwe pensioenformule, die de bijdrage-
voet op lange termijn moet stabiliseren. De bijdrage voor het pensioenstelsel zal
voor het jaar 2020 op 20%, voor het jaar 2030 op 22% gestabiliseerd worden. De
indexering van pensioen zal zich in de toekomst niet meer op de ontwikkeling van
de netto-, maar op de ontwikkeling van de brutolonen oriënteren. Er is echter
slechts een aangepaste indexering naar het brutoloon voorzien, voor het geval dat
de hogere ouderdomslasten voor de actieve generatie, d.w.z. : stijgingen van de
pensioenbijdragevoet en van de bijdragen voor de private ouderdomsvoorziening,
een afremmende werking op de hoogte van de pensioenen uitoefenen. Anders dan
voorheen heeft echter de belastingdruk van de actieven geen uitwerking meer op
de hoogte van de pensioenen. 

De oorspronkelijke bedoeling van de minister, om de huidige generatie gepensio-
neerden van verminderingen te sparen, heeft de Bondsdag niet aanvaard. De nieuwe
pensioenformule belast daarom oude gepensioneerden en nieuwe gepensioneerden
met betrekking tot de hoogte van het pensioen op dezelfde manier. Een pensioen-
vrijwaringsclausule moet verhinderen dat het niveau van het nettopensioen onder
67% daalt. Bovendien wordt de eigen ouderdomsvoorziening van de vrouw door
een betere inachtneming van de opvoeding van de kinderen uitgebouwd; omge-
keerd worden de nabestaandenpensioenen verminderd. 

Het tweede element van de hervorming van de ouderdomspensioenen betekent in
ieder geval een systeemverandering: met het oog op de komende pensioenvermin-
deringen moeten werknemers in de toekomst een tweede pijler van de ouderdoms-

(12) Wet van 21.3.2001, BGBl. I, p. 403 ff.
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voorziening in de vorm van een kapitaalgedekte aanvullende voorziening opbou-
wen. Deze aanvullende ouderdomsvoorziening, die professioneel of privaat georga-
niseerd kan worden, zal met behulp van de wetgeving op de inkomensbelasting fis-
caal ondersteund worden doordat de bijdragen in zekere, geleidelijk stijgende
omvang als buitengewone uitgaven het te belasten inkomen kunnen verminderen. 

De desbetreffende fiscale voorschriften die ook betrekking hebben op de vraag,
onder welke voorwaarden een belegging van het vermogen als aanmoedigingswaar-
dige pensioenverzekering aanzien kan worden, maken het voorwerp uit van de
“Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines
kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Wet op de hervorming van het wettelij-
ke pensioenstelsel en op de bevordering van een kapitaalgedekte ouderdomsvoor-
ziening) (Altersvermögensgesetz - AVmG)”. Deze wet werd door de Bondsdag reeds
op 26.1. goedgekeurd; hij heeft echter de toestemming van de Länderkamers en van
de Bondsraad nodig en is momenteel nog voorwerp van een bemiddelingsprocedu-
re. De meerderheid van de deelstaten zal de wet vermoedelijk goedkeuren (13).

6. HET FEDERAAL CONSTITUTIONEEL HOF ALS SOCIAAL-POLITIEKE ACTOR

Met de beschreven hervormingen zal het sociaal beleid in Duitsland weliswaar niet
tot rust komen, en dit niet alleen om het feit dat het sociaal beleid sowieso nooit tot
rust zal komen. Impulsen voor verdere veranderingen gaan namelijk uit van het
sociaal- en fiscaal-politiek zelfbewuste federaal constitutioneel hof. Het Hof van
Karlsruhe heeft nog maar net het bijdragerecht van de sociale zorgverzekering als
ongrondwettig verklaard, omdat voor verzekerden die kinderen opvoeden, deze
“generatieve bijdrage voor de werking van een door omslag gefinancierd sociale
zekerheidsstelsel” niet in de vorm van bijdrageverminderingen gecrediteerd wordt
(14). Het gerecht heeft bovendien de wetgever verzocht de overige takken van de
sociale zekerheid er eveneens op te controleren of hun bijdragerecht met het grond-
wettelijk verbod van de benadeling van gezinnen met kinderen verenigbaar is. Ande-
re beschikkingen van het federaal constitutioneel gerechtshof over de organisatie
van de sociale zekerheid alsook over de belasting van de ouderdomsinkomsten zul-
len in afzienbare tijd uitgevaardigd worden.

(Vertaling)
__________

(13) Aanhangsel: op 11.5.2001 heeft de Bondsraad de wet goedgekeurd; ondertussen is ze in het
Staatsblad gepubliceerd: wet van 26.6.2001, BGBl. I, p. 1310 ff.
(14) Oordeel van het federaal constitutioneel hof van 3.4.2001, dossiernummer: 1 BvR 1629/94.
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Als fundamenteel onderdeel van het economische en sociale leven vormt de sociale
bescherming in Frankrijk nu al dertig jaar onafgebroken stof voor meerdere debat-
ten en controverses en aanleiding tot paradoxen. Zo wordt ze vaak beschouwd als
te duur, terwijl de bevolking erg gehecht is aan het niveau van de uitkeringen; de
vraag of ze een handicap of een economische troef is werd nog steeds niet opgelost
(1); met de steeds snellere mondialisering van de economie en de druk van de inter-
nationale concurrentie wordt ze vaak voorgesteld als steeds moeilijker te financie-
ren, terwijl ze ook meer dan ooit noodzakelijk is om de slachtoffers van de techni-
sche vooruitgang en de “economische oorlog” te hulp te komen. De vragen die wor-
den opgeroepen door de sociale bijdragen van de werkgevers, de stijging van de
gezondheidsuitgaven, de omvang van de armoede of de financiering van de ouder-
domspensioenen staan voortdurend op de voorgrond in de politiek en de media. Er
worden constant hervormingen voorbereid, besproken of doorgevoerd.

Na een korte bespreking van de voornaamste vragen die centraal staan in de debat-
ten over de Franse sociale bescherming bij het begin van dit millennium, wijzen we
op de opmerkelijkste hervormingen.

1. DE BELANGRIJKSTE VRAGEN

Deze vragen hebben betrekking op de onaanvaardbare werkloosheids- en armoede-
cijfers (2), het verlangen van de overheid om de stijgende trend van de gezondheids-
uitgaven af te remmen en vooral de financiering van de rustpensioenen.

1.1. IS DE SOCIALE BESCHERMING EEN OORZAAK VAN WERKLOOSHEID ?
De eeuwige vraag die stof blijft leveren voor discussies en polemieken met betrek-
king tot de mate waarin de oorzaken van de werkloosheid gezocht moeten worden
bij de sociale werkgeversbijdragen (die bijzonder hoog zijn in Frankrijk), de werk-
loosheidsuitkeringen (die sommigen beschouwen als een bron van vrijwillige werk-

(1) Zie met name het bijzondere nummer van het tijdschrift Problèmes économiques dat is gewijd
aan de vraag: La protection sociale. Handicap ou atout économique?, nr. 2493-2494, 6-13 november
1996.
(2) Al is de werkloosheid gevoelig gedaald sinds 1998, toch telt Frankrijk midden 2001, nog meer
dan twee miljoen werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidspercentage van 8,5 %.
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loosheid) of het niveau van bepaalde sociale minima – en in het bijzonder het mini-
mum inpassingsinkomen (revenu minimum d’insertion - RMI) – ten opzichte van
het minimumloon, vooral wanneer dat betaald wordt aan deeltijdse werknemers
(3). Het probleem is dat de economisten, zowel in Frankrijk als daarbuiten, het
verre van eens zijn over de oorzaken van de werkloosheid (4)!

1.2. HOE DE ARMOEDE BESTRIJDEN ?
Hoewel tussen 1970 en 1999 het productieniveau verdubbeld is en het BBP per
inwoner gestegen is met meer dan 85 %, leeft in Frankrijk toch nog 9% van de bevol-
king onder de armoedegrens (5) en hebben ten minste 400.000 personen geen vaste
verblijfplaats. Deze armoede is in zeer grote mate te wijten aan de werkloosheid en
de onzekere en (of) deeltijdse arbeidsvormen, maar zonder sociale bescherming zou
ze tot tweemaal groter kunnen zijn. 

In Frankrijk bestaan, naast de uitkeringen van de werkloosheidsverzekering, acht
“sociale minima”, dat wil zeggen sociale uitkeringen bestemd voor de minstbedeel-
de bevolkingslagen (minimum inpassingsinkomen, ouderdomsminimum, uitkering
voor gehandicapte volwassenen, enz…). Door hun complexe karakter, hun grote
aantal of het niveau van sommige uitkeringen (in het bijzonder het RMI) ten opzich-
te van het minimumloon (6), geven zij aanleiding tot vele discussies.

1.3. HOE DE GEZONDHEIDSUITGAVEN AFREMMEN ?
Ook dit is een oude vraag die nog steeds actueel is en al vele jaren aanleiding heeft
gegeven tot verschillende maatregelen. Hoewel de gezondheidsuitgaven een
“natuurlijke” neiging vertonen om te stijgen onder de gezamenlijke druk van de ver-
grijzing en de eisen van de bevolking, de evolutie van de levensomstandigheden en -
wijzen (stress, vervuiling, enz...) of de vooruitgang van de medische wetenschap, is
het gekend dat het Franse systeem van geneeskundige verzorging aanleiding geeft
tot overmatig gebruik en verspilling, in het bijzonder door de gebrekkige controle

(3) Over de diverse aspecten van deze vragen, zie met name het tijdschrift Regards (tijdschrift van
het Centre National d’Etudes Supérieures de Sécurité Sociale - CNESSS), nr. 18, juli 2000. Dit nummer
heeft als centrale thema “De sociale bescherming en de arbeid”.
(4) In welke mate zijn de kostprijs van arbeid, het tekort van de vraag, de stijging van de beroepsbe-
volking, het gebrek aan kwalificatie van sommige werkzoekenden, de internationale concurrentie,
het gebrek aan concurrentievermogen van de ondernemingen, de te hoge rentevoeten, de eisen van
de aandeelhouders inzake dividenden, de technische vooruitgang, het tekort (of het teveel?) aan
investeringen, de moeilijkheden om ondernemingen op te richten, het feit dat de werkzoekenden
werkloosheidsuitkeringen of sociale minima genieten, enz… verantwoordelijk?
(5) Deze drempel komt overeen met een beschikbaar inkomen per consumptie-eenheid van minder
dan 50 % van het mediaaninkomen, dat het inkomen is waarrond de bevolking in twee gelijke delen
verdeeld is. 
(6) Zie hierover meerbepaald M. Dollé: “Entre le salaire minimum et le revenu minimum, faut-il une
allocation compensatrice de revenu?”, Droit Social, nr. 4, april 2000, pp. 359-367.
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op de zin en de kwaliteit van de geneeskundige ingrepen en medische voorschriften
(7). Maar de vele inspanningen van de overheid en de Nationale ziekteverzekerings-
kas voor werknemers (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés
- CNAM) om de evolutie van de medische en paramedische ingrepen, het genees-
middelengebruik en de ziekenhuisuitgaven af te remmen, stuiten op veel verzet bij
de beroepsgroepen uit de gezondheidssector, die nooit nalaten het “boekhoudkun-
dig beheer” van de gezondheidsuitgaven te hekelen.

De verzekeringsmaatschappijen en in het bijzonder AXA, vechten al verschillende
jaren het monopolie van de sociale zekerheid in het domein van de ziekteverzeke-
ring aan, en maken zich sterk dat zij doeltreffender zijn, zonder daarom een beroep
te moeten doen op selectie van de risico’s. Deze aanspraak werd evenwel fel ver-
zwakt door de brutale beslissing van AXA, begin 2000, om de bijdragen te verdubbe-
len van overeenkomsten die werden afgesloten door ouders om, na hun overlijden,
hun gehandicapte kinderen een rente te verzekeren. Daardoor heeft deze grote ver-
zekeringsmaatschappij niet alleen algemene afkeuring opgewekt die haar ertoe
bracht zeer snel op deze beslissing terug te komen, maar ook, en vooral, veel twijfel
gezaaid over haar vermogen ziekteverzekeringsovereenkomsten te beheren in bete-
re omstandigheden dan de kassen van de sociale zekerheid.

1.4. HOE HET PROBLEEM VAN DE FINANCIERING VAN DE OUDERDOMSPENSIOENEN
OPLOSSEN ?
Dit is zeker de lastigste vraag. Het is in ieder geval diegene die het meeste protest en
vrees opwekt. Het pensioendossier heeft al in de herfst van 1995, ernstige vijandige
sociale beroering veroorzaakt bij het hervormingsproject van de toenmalige Eerste
Minister (“Plan Juppé”), dat voorzag in een gelijkschakeling van de bijdrageduur
van de ambtenaren en de beambten van bepaalde overheidsbedrijven met die van
de werknemers uit de privé-sector (160 kwartalen in plaats van 150). Sindsdien blijft
de pensioenkwestie een uiterst delicaat onderwerp, een “kruitvat”, zoals nog bleek
op 25 januari 2001 tijdens de betogingen van zowat 300.000 mensen ter verdedi-
ging van het pensioen op 60 jaar tegen de druk van de Mouvement des entreprises
françaises (Medef) voor een verlenging van de bijdrageduur tot 180 kwartalen.

We weten dat de vergrijzing van de Franse bevolking zal versnellen vanaf de jaren
2005-2010, en dat bij ongewijzigde wetgeving de financieringslast van de ouder-
domspensioenen zou stijgen van 11,5% van het BBP in 2000 tot 15,7% of 16,6%,
afhankelijk van de weerhouden hypotheses, in 2040 (8). De Franse regering geeft

(7) Voor verdere informatie over dit punt, zie het boek van de huidige directeur van de Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés, G. Johanet: Sécurité sociale: l’échec et le défi, Seuil,
Parijs, 1998. 
(8) Dit is de raming van het rapport van het Commissariaat-generaal van het plan over L’avenir de
nos retraites (rapport-Charpin), La Documentation française, Parijs, 1999. 
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evenwel blijk van een grote terughoudendheid. Het is weinig waarschijnlijk dat
wezenlijke hervormingen worden doorgevoerd voor de parlements- en presidents-
verkiezingen van het voorjaar 2001.

In 2000 werd echter een pensioenreservefonds opgericht, teneinde de basis-reparti-
tiestelsels te helpen de financiële problemen van de jaren 2020-2040 het hoofd te
bieden door een reserve aan te leggen. Er werden verschillende middelen voorzien
om deze reserve aan te vullen : een deel van de sociale solidariteitsbijdrage ten laste
van de vennootschappen (9), de helft van de sociale heffingen op de inkomens uit
huurgelden en financiële beleggingen, de opbrengst van de gebruiksvergoedingen
voor de frequenties toegewezen aan de mobiele telefoonnetten van de derde gene-
ratie, enz… 

Verder heeft de regering in 2000 nog, hoewel de hoofdlijnen van de grote catego-
rieën van mogelijke oplossingen goed gekend zijn en ze inlichtingen heeft kunnen
putten uit verschillende officiële rapporten (10), een Oriëntatieraad voor pensioe-
nen opgericht die ermee belast is het debat over de financiering van de ouderdoms-
pensioenen te laten “rijpen” (11). Ook de idee pensioenfondsen op te richten om
de pensioenen gestort in het kader van de basis en aanvullende repartitiestelsels aan
te vullen, veroorzaakt gepassioneerde debatten. Het stuit op hevig verzet dat zich
gesterkt weet door de recente financiële crisissen (in het bijzonder de Aziatische cri-
sis), de instabiliteit van de financiële markten en de risico’s van het “corporate
governance”, dat wil zeggen de invloed die de institutionele investeerders, en in het
bijzonder de pensioenfondsen, uitoefenen op de beheerscriteria van de firma’s
waarvan zij aandeelhouder zijn (12).

2. DE OPMERKELIJKSTE HERVORMINGEN

We bespreken vijf hervormingen waarvan er drie te maken hebben met de werk-
loosheid en de armoede, namelijk de invoering van de universele ziektedekking, de
verlichting van de sociale werkgeversbijdragen voor ondernemingen die met een

(9)  Het betreft hier een heffing die wordt geïnd op de omzet van de vennootschappen en bestemd is
voor de financiering van de ziekte- en ouderdomsverzekeringen van de beroepen die niet in loon-
dienst zijn en niet tot de landbouw behoren.
(10) Naast het reeds vermelde rapport van het Commissariaat-generaal van het Plan (rapport-Char-
pin), wijzen we met name op een rapport van de Economische en Sociale Raad over L’avenir des
systèmes de retraites (rapport-Teulade), Parijs, 2000, een informatierapport van de Senaat (rapport-
Vasselle: Réformes des retraites: peut-on encore attendre?, Parijs 1999) en twee rapporten van de
Economische Analyseraad: Retraites et épargne. Eléments d’analyse sur le système de retraites
français, La Documentation française, Parijs, 1998 en Retraites choisies et progressives (rapport-Tad-
dei), La Documentation française, Parijs, 1999. Voor belangrijke uittreksels uit de rapporten Charpin,
Teulade, Taddei en Vasselle, zie Problèmes économiques, nr. 2659, 5 april 2000.
(11) De Raad groepeert vertegenwoordigers van de sociale partners, kamerleden en senatoren, verte-
genwoordigers van de staat en gekwalificeerde personen.
(12) Het volstaat in dit opzicht enkele boeken of artikels te citeren met welluidende titels als: J.
Nikonoff: La comédie des fonds de pension, Arléa, Parijs, 1999; F. Lordon: Fonds de pension, piège
à cons?, of M. Husson: « Jouer sa retraite en Bourse? », Le Monde diplomatique, februari, 1999. 
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collectieve overeenkomst een arbeidsduur hebben aangenomen van niet meer dan
35 uren per week als jaarlijks gemiddelde, en het hulpplan voor arbeidshervatting.
Een hervorming wil beter beantwoorden aan de behoeften van afhankelijke bejaar-
den, met de invoering van een persoonlijke autonomie-uitkering. Tot slot werd
een aanwezigheidsuitkering voor ouders ingevoerd om ouders in staat te stellen
meer bij hun kind te zijn wanneer dit het slachtoffer is van een ziekte, een ongeval
of een ernstige handicap. 

2.1. DE UNIVERSELE ZIEKTEDEKKING (COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE- CMU)
De CMU werd voorgesteld als een noodmaatregel in het kader van een programma
ter bestrijding van de uitsluiting en is van kracht geworden op 1 januari 2000. Ze
geeft toegangsrecht tot het basisziekteverzekeringsstelsel van de sociale zekerheid
aan zo’n 150.000 personen, die hier voordien van verstoken bleven; verder voert ze
een gratis aanvullende ziektedekking in die van toepassing is op ongeveer 6 miljoen
personen. Het is dus een grote stap vooruit inzake de toegang tot verzorging.

Het recht op de basisdekking betreft iedereen die op regelmatige wijze in Frankrijk
verblijft en omvat ook de personen die voorheen afhingen van de persoonlijke ver-
zekering (facultatieve verzekering voor personen die geen recht op uitkeringen heb-
ben krachtens een verplicht ziekteverzekeringsstelsel en verzekering van rechtswe-
ge voor bepaalde categorieën personen, zoals de gerechtigden van het RMI of de
medische hulp, die hierbij wordt afgeschaft). Zodoende heeft de basisdekking
betrekking op 1,1 miljoen personen. De aanvullende dekking is dan weer van toe-
passing op 5 miljoen gerechtigden (of 8,3% van de bevolking), maar het aantal per-
sonen dat er recht op heeft maar zich nog niet kenbaar heeft gemaakt, wordt op
meer dan een miljoen geraamd.

De CMU werd ingevoerd om de toegang tot geneeskundige verzorging te verbete-
ren voor de minstbedeelden, en is gratis voor alle gezinnen met een inkomen dat
niet hoger is dan een bepaald plafond (bij de invoering 534 euro per maand voor
een alleenstaande; 800 euro voor een gezin van twee personen; 960 euro voor een
gezin van drie personen, enz.) (13). Voor de gezinnen die onderworpen zijn aan een
bijdrage, bedraagt deze 8% van het deel van het inkomen dat het plafond over-
schrijdt. De geneeskundige verzorging wordt voor 100% ten laste genomen; de art-
sen met vrije honoraria mogen hun raadplegingen niet factureren boven de tarieven
van de sociale zekerheid en de regel van de derde betaler (vrijstelling van de kosten
van te voren) wordt toegepast op de gerechtigden van de CMU (14).

(13) Dit plafond, dat bij decreet is vastgelegd, wordt uiteraard ieder jaar herzien om rekening te hou-

den met de prijsevolutie.
(14) Voor een gedetailleerdere voorstelling en analyse van de CMU, zie nummer 1/ 2000 van het tijd-
schrijft Droit Social, dat er veel aandacht aan besteedt. 
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2.2. DE VERLAGING VAN DE SOCIALE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN DE OVERGANG
NAAR DE 35-URENWEEK
In Frankrijk heeft de gedachte dat door de technische vooruitgang voor de produc-
tie steeds minder arbeid nodig is en de economische groei alleen bijgevolg niet zal
volstaan om het werkloosheidsprobleem op te lossen, het Parlement ertoe gebracht
twee wetten aan te nemen (van 13 juni 1998 en van 19 januari 2000) over de
arbeidsduurvermindering. Door deze wetten is de wettelijke arbeidsduur gedaald
van 39 tot 35 uren per week (15), vanaf 1 januari 2000 voor ondernemingen met 20
werknemers en vanaf 1 januari 2001 voor de andere; uren die boven deze drempel
gewerkt worden, worden beschouwd als overuren.

Om deze overgang naar de 35-urenweek te bevorderen en de ondernemingen toe te
laten over te gaan tot een looncompensatie, vooral voor werknemers met lage
lonen, heeft de tweede wet een voorziening ingevoerd om de socialezekerheidsbij-
dragen van de werkgevers te verlichten. Om de aanwerving of het behoud van laag-
geschoolde werknemers - die het vaakst getroffen worden door de werkloosheid - in
de ondernemingen aan te moedigen, bevat dit systeem een degressief element. Dat
betekent dat de vermindering maximaal is op het niveau van het minimumloon
(SMIC), en vervolgens afneemt naarmate men opklimt op de loonladder tot 1,8 maal
het SMIC; vanaf dat punt wordt de bijdragevermindering forfaitair (610 euro per
werknemer en per jaar op het ogenblik van inwerkingtreding van de maatregel).

De nieuwe bijdrageschaal wordt ieder jaar herzien. In percentage van het brutoloon
komt ze bijvoorbeeld overeen met een vermindering van de werkgeversbijdragen
van 26% op het niveau van het SMIC, van 19,5% op het niveau van 1,1 SMIC, of
6,2% op het niveau van 1,5 SMIC, en ze stabiliseert zich op 610 euro vanaf 1,8 SMIC.
De ondernemingen die 32 arbeidsuren per week tellen (of 1460 uren per jaar),
genieten een bijkomende forfaitaire vermindering die in 2001 534 euro bedraagt.
Om een buitensporige ontwikkeling van deeltijdse arbeid en gedwongen deeltijdse
arbeid (dat wil zeggen, deeltijdse arbeid aanvaard door de werknemers omdat ze
geen voltijdse betrekking vinden) te vermijden, wordt de bijdragevermindering
berekend naar rato van het aantal gewerkte uren in verhouding tot het voltijdse
werkschema dat in de onderneming van kracht is.

De financiering van deze maatregel wordt verzekerd door de opbrengst van de
belasting op tabakswaren, door een deel van de belasting op alcohol, door een alge-
mene belasting op vervuilende activiteiten (taxe générale sur les activités polluan-
tes - TGAP), door een bijdrage geheven op de winst van vennootschappen met een
omzet van meer dan 655.490 euro per jaar en door een bijdrage van de Staat (16).

(15) Het gaat hier om 35 uren per week als jaarlijks gemiddelde, wat overeenkomt met 1600 arbeids-
uren per jaar. 
(16) Voor een gedetailleerdere voorstelling en analyse van deze regeling, zie meer bepaald A. Euzeby:
« L’allégement des cotisations sociales patronales: quels espoirs pour l’emploi? », Droit Social, nr. 4,
april 2000, pp. 368-374.
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2.3. HULPPLAN VOOR ARBEIDSHERVATTING (PLAN D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI -
PARE)
Het Franse werkloosheidsverzekeringssysteem is een conventioneel stelsel, dat wil
zeggen dat het geregeld is door overeenkomsten gesloten tussen de werkgeversor-
ganisaties en de vakbondsorganisaties. De overeenkomst van 1 januari 2001 heeft
een zeer belangrijke hervorming doorgevoerd die past in het kader van een actief
werkgelegenheidsbeleid. Ze heeft gebruik gemaakt van de constante daling van de
werkloosheid sinds 1998 om een kalender op te zetten voor de daling van de werk-
loosheidsverzekeringsbijdragen en heeft het degressieve karakter afgeschaft van de
uitkering die in het kader van deze overeenkomst aan uitkeringsgerechtigde werk-
zoekenden wordt gestort. Maar ze heeft vooral een hulpplan voor arbeidshervat-
ting ingevoerd, dat tegemoet komt aan de wens van de sociale partners om de werk-
loosheidsuitkering te koppelen aan het zoeken van nieuwe tewerkstelling. Hiertoe
houdt het PARE in dat de werkzoekende zich er, in het kader van een persoonlijk
actieproject ondertekend met het Nationaal Werkgelegenheidsagentschap (Agence
nationale pour l’emploi - ANPE), toe verbindt deel te nemen aan de evaluatie van
zijn beroepscapaciteiten, aan regelmatige gesprekken met het oog op persoonlijke
begeleiding en aan opleidingen of herscholingen die zijn gericht op zijn terugkeer
op de arbeidsmarkt.

2.4. DE PERSOONLIJKE AUTONOMIEUITKERING (ALLOCATION PERSONNALISEE 
D’AUTONOMIE - APA)
Het betreft hier een nieuwe sociale uitkering die in werking moet treden in 2002 ter
vervanging van de specifieke afhankelijkheidsuitkering (prestation spécifique de
dépendance - PSD), die werd ingevoerd in 1997 ten gunste van bejaarden die hun
autonomie verloren hebben, maar het nadeel heeft aan onvoldoende personen ten
bate te komen en een bedrag te zijn dat sterk verschilt van departement tot departe-
ment. Zo heeft de APA, net als de PSD, tot doel de bejaarden en hun familie te hel-
pen het hoofd te bieden aan de onkosten die ontstaan door een toestand van afhan-
kelijkheid. Maar in tegenstelling tot de PSD, is de APA niet onderworpen aan inko-
mensvoorwaarden en moet ze ten goede komen aan iedere bejaarde van ten minste
60 jaar die het slachtoffer is van een gedeeltelijk of volledig autonomieverlies, zelfs
al is deze persoon slechts matig afhankelijk. Deze nieuwe uitkering zou dus op
800.000 personen betrekking moeten hebben, tegenover slechts 135.000 voor de
PSD. Verder wordt ze toegekend volgens een enkele schaal over het gehele Franse
grondgebied, maar het bedrag varieert naargelang de middelen en de mate van
afhankelijkheid van de gerechtigde. Ze betreft zowel personen die zijn gehuisvest in
een gespecialiseerde instelling, als wie thuis gehouden wordt. Voor deze laatste
categorie moet een medisch-sociaal team, met de hulp van de omgeving van de
gerechtigde, een persoonlijk hulpplan opstellen dat toelaat de noden van de bejaar-
de te onderzoeken.
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2.5. DE AANWEZIGHEIDSUITKERING VOOR OUDERS (ALLOCATION DE PRESENCE
PARENTALE - APP)
Deze uitkering werd ingevoerd door de wet op de financiering van de sociale zeker-
heid voor 2001 en wordt toegekend aan personen die hun beroepsactiviteit onder-
breken of verminderen om ouderschapsverlof te nemen wanneer een kind dat
hij/zij ten laste heeft het slachtoffer is van een ongeval, een ziekte of een ernstige
handicap, waardoor constante aanwezigheid of intensieve verzorging nodig zijn.
Het doel van de APP is de gezinnen te helpen de gebeurtenis het hoofd te bieden
door hen de tijd en de middelen te geven om zich te organiseren in afwachting van
een verbetering van de gezondheidstoestand van hun kind of de toekenning van een
bijzondere opvoedingsuitkering (uitkering gestort aan personen met een ernstig
gehandicapt kind ten laste). Het recht op de APP staat open voor een maximumpe-
riode van 12 maanden. Het bedrag varieert afhankelijk van het feit of de gerechtigde
samenleeft met een partner of alleenstaande is, en van het feit of hij/zij zijn beroeps-
activiteit heeft onderbroken of louter heeft verminderd (17).

(Vertaling)
__________

(17) Zo bedroeg de APP in 2001, voor een persoon die zijn beroepsactiviteit had onderbroken, 477
euro indien hij/zij samenleefde met een partner, of 631 euro indien hij/zij “alleenstaande” was. Deze
bedragen werden herleid tot respectievelijk 315 euro en 416 euro indien de arbeidsduur van de
gerechtigde minder was dan of gelijk was aan 50 % van het voltijdse werkschema dat werd toegepast
in zijn onderneming of zijn bestuur. 
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1. INLEIDING

De kenmerkende trends van het hedendaagse sociale beleid in Griekenland zijn de
persoonlijke en territoriale uitbreiding van de bescherming, de concentratie van de
sociale verzekering in bepaalde basisinstellingen en de invoering van een minimum-
niveau voor de sociale bescherming. Het Griekse socialezekerheidsstelsel (1) is in
feite een samengesteld stelsel. In de regel wordt de primaire, verplichte sociale ver-
zekering verstrekt door instellingen (asphalistikoi phoreis) die een eigen rechtsper-
soonlijkheid hebben en openbare macht uitoefenen in de vorm van publiekrechtelij-
ke rechtspersonen. Desondanks zijn er bepaalde instellingen ten dienste van de
sociale verzekering, die werden opgericht door privé-initiatief of door de wetgever
werden gekwalificeerd als behorend tot het “privaatrechtelijke domein”. 

De sociale verzekering wordt voornamelijk gefinancierd door werkgevers- en werk-
nemersbijdragen. Artikel 22 van de Wet 2084/1992 startte evenwel de drieledige
financiering van de socialeverzekeringsinstellingen (werkgever, werknemer, staat).
De staat moet echter alleen bijdragen voor personen die werden verzekerd na
1.1.1993. Hoewel de normale staatsbijdrage beperkt lijkt, ontvangen socialeverzeke-
ringsinstellingen in feite meestal rechtstreeks of onrechtstreeks normale of buiten-
gewone steun uit de staatsbegroting om de huidige tekorten op te vangen die jaar-
lijks 3,3% van het BBP bedragen, zonder rekening te houden met de kost van de
socialeverzekeringsdekking voor ambtenaren die rechtstreeks op de staatsbegroting
weegt. 

De financiering van de sociale zekerheid blijft tot op heden een fel besproken
onderwerp tussen de Griekse regering en de vakbonden, vooral vanwege het voor-
nemen van de regering om nieuwe hervormingsmaatregelen door te voeren. De ver-
wachte hervorming draait rond basiselementen, zoals: de drieledige financiering van
de sociale zekerheid voor de volledige werkende bevolking, het financieringsmodel

(1) Voor een algemeen overzicht van het Griekse socialezekerheidsstelsel, zie K. Kremalis, “Social
security law”, in K. Kerameus - G. Kozyris, Introduction to the Greek Law, ed. Kluwer / Sakkoulas,
Deventer / Antwerpen / Londen / Frankfurt / Boston / New York / Athena 1988, p. 229-235, en gere-
viseerd 1993, p.257-263).
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(overschakeling van repartitie naar een kapitalisatiestelsel), het niveau van de uitke-
ringen, de leeftijdsgrenzen, enz... Er blijkt een enigszins wanhopige behoefte te zijn
om het systeem te redden dat volgens een recent rapport (april 2001) van een
Engelse onderzoeksinstelling, Government Actuary’s Department, dringend aan her-
vorming toe is. 

2. RECENTE ONTWIKKELINGEN

Een algemeen overzicht van de ontwikkelingen in de wetgeving inzake sociale
zekerheid tijdens het afgelopen jaar toont aan dat de nieuwe maatregelen die wer-
den aangenomen, gericht zijn op het ondersteunen van de arbeidsmarkt, het bestrij-
den van de werkloosheid en het verbeteren van de bescherming die werklozen
geboden wordt. Deze tendens blijkt duidelijk uit Wet 2837/2000 en uit Wet
2874/2000.

Volgens art. 14 van de Wet 2837/2000, hebben de werknemers aangesloten bij IKA
(Socialeverzekeringsinstelling, Idrima Koinonikon Asfaliseon), het algemene sociale-
verzekeringsstelsel voor werknemers uit de privé-sector, die het minimumloon ver-
dienen, recht op een speciale overheidstoelage. Deze toelage bedraagt een percen-
tage van de werknemersbijdrage aan het pensioenverzekeringsstelsel. Deze maatre-
gel wil vooral de arbeidsmarkt ondersteunen door de kostprijs van arbeid te verla-
gen en tegelijkertijd bijstand verlenen aan personen met een relatief laag inkomen.
In deze gevallen moet een speciale procedure gevolgd worden en moet de werkge-
ver een desbetreffende kennisgeving toevoegen aan de registers die hij bijhoudt. 

Via Wet 2874/2000 werden verschillende kwesties geregeld met betrekking tot de
arbeidsmarkt. Buiten zuivere maatregelen op het vlak van arbeidsrecht, regelde de
wetgever enkele kwesties in verband met de sociale zekerheid. Krachtens de voor-
noemde wet werd de oprichting voorzien van een bijzondere “raad van experten
inzake tewerkstelling en sociale verzekering”. Het bedrag van de werkgeversbijdra-
gen aan IKA voor het basispensioenstelsel werd verminderd, onder bepaalde voor-
waarden en voornamelijk in geval van werknemers met een beperkt loon. De bijdra-
gevermindering wordt verondersteld geen effect te hebben op de financiering van
het stelsel, aangezien het “verlies” aan werkgeversbijdragen zal worden bijgepast
door de overheid. De sociale bescherming van de werklozen werd geregeld, vooral
met betrekking tot hun recht op een ouderdomspensioen. Wie ten minste twaalf
maanden werkloos is, een bepaalde leeftijdsgrens bereikt heeft (60 jaar voor man-
nen en 55 voor vrouwen) en een verzekeringsperiode van vijf jaar nodig heeft om
pensioenrechten te verwerven, kan aangesloten blijven bij IKA tot voldaan is aan de
minimumvoorwaarden inzake verzekeringsperiode die is voorzien in de reglemen-
ten van IKA. De bijbehorende bijdragen worden betaald aan IKA door OAED (Werk-
gelegenheidsorganisaite, Organismos Apasholisis Ergatikou Dinamikou). IKA kan
huidige of toekomstige geldstromen overdragen aan privé-investeerders in Grieken-
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land of het buitenland in de vorm van obligaties. Deze geldstromen komen overeen
met het bedrag van de verschuldigde bijdragen die IKA verwacht te innen in de toe-
komst.

Onlangs werd een begin gemaakt met de uitvoering van oudere wetgevende maatre-
gelen van eind 1999. Wet 2676/1999, bijvoorbeeld, die werd opgemaakt om de toe-
komstige hervorming van het socialezekerheidsstelsel voor te bereiden, voerde de
fusie van socialeverzekeringsinstellingen in, namelijk van TEVE (Tamio Asfaliseos
Epagelmatikon kai Viotechnon Ellados = de Verzekeringsinstelling voor Vaklui en
Ambachtslui), van TAE (Tamio Asfaliseos Eboron = Verzekeringsinstelling Kooplie-
den) en twee andere instellingen, waardoor een enkele socialeverzekeringsinstelling
werd opgericht voor zelfstandigen [Verzekeringsinstelling voor Zelfstandige Beroe-
pen (Organismos Asfalisis Eleutheron Epaggelmation OAEE)]. 

Onder de voornoemde wet werd een ook speciale afdeling opgericht, binnen het
domein van de geneeskundige verzorging, die verantwoordelijk is voor de controle
op de gezondheidsuitgaven van de socialezekerheidsstelsels. Daarenboven werd,
krachtens diezelfde wet, een nieuwe dienst ingericht binnen het Ministerie van
Arbeid en Sociale Zekerheid, met als doel een beleid uit te tekenen op het vlak van
de sociale zekerheid. 

Dezelfde wet (art. 63) voorziet ook in maatregelen voor gepensioneerden die actief
een beroep uitoefenen als werknemer of zelfstandige waarvoor zij normaal gespro-
ken aangesloten zouden moeten zijn bij een verzekeringsinstelling. In deze gevallen
wordt hun pensioen opgeschort (wanneer de persoon jonger is dan 55 jaar) of
beperkt (wanneer ze ouder waren dan 55 jaar op het ogenblik dat ze begonnen te
werken). Er zijn lichte variaties voor personen die een invaliditeitspensioen ontvan-
gen en voor ambtenaren. 

Door Wet 2768/1999 werd een autonome instelling voor de gezondheidsverzeke-
ring van ambtenaren opgericht (OPAD). Art. 5, lid. 4, van de Wet 2768/1999 voor-
zag ook in de gezondheidsverzekering van werklozen. Werklozen tussen 29 en 55
jaar oud kunnen aangesloten blijven bij het gezondheidsverzekeringsstelsel waartoe
ze behoorden voor hun tewerkstelling werd onderbroken. Dezelfde wet (art. 23
par. 3) schafte de mogelijkheid af om personen die socialezekerheidsbijdragen ver-
schuldigd zijn te verhinderen het land te verlaten, een mogelijkheid waartoe IKA
het recht kreeg door Wet 1902/1990 (art. 21, lid 7). 

De Wet 2773/1999 tot invoering van de vrije energiemarkt brengt veranderingen
aan in de juridische en organisatorische structuur van het socialeverzekeringsstelsel
voor de werknemers van de Openbare Elektriciteitsmaatschappij (DEH), dat door
het Europese Hof van Justitie werd beschouwd als een beroepsstelsel (C-147/95,
17.4.1997). De wet voorziet eveneens in de oprichting van een nieuwe publiekrech-
telijke rechtspersoon [Instelling voor de Verzekering van DEH-personeel - Organis-
mos Asfalisis Prosopikou DEH (OAP-DEH)]. Diezelfde wet maakt het voor de eerste
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maal mogelijk dat socialeverzekeringsfondsen werden beheerd door een privaat-
rechtelijke rechtspersoon in de vorm van een N.V. Daartoe werd EDECT-OTE S.A.
opgericht voor het beheer van de fondsen van de verzekeringsinstelling voor het
personeel van de openbare telecommunicatiemaatschappij (TAP-OTE).

De wetgeving betreffende de ambtenarenpensioenen werd gecodificeerd (presiden-
tieel besluit 166/2000, presidentieel besluit 168/2000 [oorlogspensioenen]), even-
wel zonder belangrijke veranderingen van de al geldende wetgeving in te voeren.

Er werden maatregelen getroffen voor de situatie van buitenlanders die in Grieken-
land verblijven. Wet 2790/2000 voerde een beperking met 50% in van de verzeke-
ringsbijdragen die te betalen zijn aan IKA door buitenlanders die bezig zijn met de
bouw van hun eigen woning, volgens het subjectieve berekeningssysteem van de
socialeverzekeringsbijdragen in geval van bouwwerken. 

Ook de gezondheidszorg ondergaat hervormingen. Wet 2889/2001 voerde structu-
rele veranderingen door aan het nationale gezondheidsstelsel (ESY), presidentieel
besluit 235/2000 bracht wijzigingen aan in de vereisten en voorwaarden voor de
vestiging van privé-ziekenhuizen. Momenteel worden nog zes wetten voorbereid
door het Ministerie van Gezondheid, om de organisatie en doeltreffendheid van het
gezondheidsstelsel te verbeteren. Volgens een rapport van de afdeling Financiële
Gezondheid van de National School of Public Health, dat verscheen in de krant “To
Bima” op 1 oktober 2000, duiken ernstige verschillen op in de spreiding van zieken-
huisvoorzieningen in de geografische departementen van Griekenland; deze ver-
schillen hebben betrekking op de verdeling van het aantal bedden per inwoner, per
specialisatie, per ziekenhuisdokter en verpleegkundige, evenals het aantal zieken-
huisopnames per jaar. Er wordt opgemerkt dat 69,1% van de ziekenhuisbedden,
74,8% van de ziekenhuisdokters, 66,8% van het ziekenhuispersoneel en de meerder-
heid van de opgenomen patiënten in alle ziektecategorieën, zich concentreren in de
prefecturen Athene en Macedonië. Volgens ditzelfde artikel is een administratieve
decentralisatie van het Nationale Gezondheidsstelsel (ESY) zonder twijfel noodzake-
lijk, gezien de sociale en financiële ongelijkheid van de geneeskundige behandeling.   
Het sociale bijstandsstelsel wordt opnieuw herzien vermits een nieuwe wetgeving
wordt voorbereid. De vorige hervormingswetgeving op het vlak van de sociale bij-
stand (Wet 2646/98), die een aanzienlijke vooruitgang invoerde van de organisatori-
sche structuren die voor het eerst een socialebijstandsstelsel oprichtten, wacht ech-
ter nog steeds op toepassing. 
Tot slot kunnen we uit het bovenstaande korte verslag besluiten dat de ontwikkelin-
gen van het afgelopen jaar op wetgevend vlak fragmentarisch zijn, en misschien eer-
der een inleiding voor de grootscheepse hervorming van het stelsel die verwacht
wordt.

(Vertaling)
__________
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1 INLEIDING

Sinds 1 januari 2000 werden in Ierland twee Social Welfare Acts afgekondigd. Beide
Wetten bouwen voort op de trend van de voorbije jaren om de Ierse socialezeker-
heidswetgeving uit te breiden en te verbeteren. Daarbovenop werd een beslissing
van het Supreme Court geveld over hoe ver de macht van de overheid gaat om te
veel betaalde sociale bijstand terug te vorderen.

2. SOCIAL WELFARE ACT 2000

Behalve in de jaarlijkse stijgingen van de bijstandsuitkeringen en aanpassingen van
de bijdragen voor de sociale verzekering, voorzag de Social Welfare Act 2000, inter
alia, in verbeteringen van het Family Income Supplement stelsel, een inkomensge-
bonden uitkering voor werknemers met een laag inkomen, wijzigingen in de metho-
de om kapitaal aan te rekenen voor de inkomenstoets van de sociale bijstand en de
invoering van nieuwe stelsels voor Carer’s Benefit en Widowed Parent Grant.
Bovendien voorziet de Wet ook in speciale bijdrageplichtige pensioenen voor men-
sen die verzekeringsbijdragen betaalden onder de voorganger van de moderne socia-
le verzekeringswetgeving, die werd ingevoerd in 1953.

Afdelingen 10-12 van de Wet van 2000 voorzien in het nieuwe Carer’s Benefit stel-
sel, dat bedoeld is als hulp voor personen (met uitzondering van de zelfstandigen of
personen die minder dan £30 per week verdienen) die de arbeidsmarkt tijdelijk wil-
len verlaten om ouderen of mindervaliden te verzorgen die behoefte hebben aan
voltijdse verzorging en aandacht. Om in aanmerking te komen moet een persoon,
onder andere, ten minste drie maanden tewerkgesteld zijn, ten minste 38 uren per
veertien dagen gewerkt hebben, alvorens de voltijdse verzorging op zich te nemen,
en moet hij/zij een voorgeschreven minimumaantal sociale verzekeringsbijdragen
vereffend hebben. De uitkering kan uitbetaald worden voor een periode van maxi-
maal vijftien maanden met betrekking tot eenzelfde ontvanger, en tijdens deze
periode zijn de tewerkstellingsrechten van de aanvrager beschermd. Er worden ook
voorzieningen getroffen voor de betaling van een zorguitkering bij loopbaanonder-
breking. 
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Afdelingen 13-15 voorzien een nieuwe Widowed Parent Grant, te betalen aan een
ouder bij het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e) wanneer het overlijden plaats-
heeft op of na 1 december 1999. Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager
ten minste een rechtgevend kind ten laste hebben en bovendien recht hebben op
een overlijdensuitkering, een (bijdrageplichtig) weduwepensioen, een (bijdrage-
plichtig) weduwnaarspensioen, een uitkering voor eenoudergezinnen of een (bijdra-
geplichtig) weduwe- of weduwnaarspensioen betaalbaar krachtens Verordening
1408/71 of krachtens een wederzijdse overeenkomst met een andere staat. Voor de
doeleinden van deze uitkering wordt de gescheiden echtgeno(o)t(e) behandeld als
zijn/haar weduwe/weduwnaar. 

Deel V van de Wet voorziet in verschillende verbeteringen van een aantal socialeze-
kerheidsstelsels. Afdeling 16 voorziet in de betaling van een bijzonder tarief van het
(bijdrageplichtige) Old Age Pension, wat neerkomt op 50% van het gewone (bijdra-
geplichtige) ouderdomspensioen, aan bepaalde verzekerden met een verzekering
van voor 1953 die niet in aanmerking komen voor een bijdrageplichtig ouderdoms-
pensioen of uitsluitend in aanmerking komen voor een minimumpensioen. Afdeling
17 past de regels aan voor de aanrekening van kapitaal voor alle socialebijstandsstel-
sels in de socialezekerheidswetgeving behalve de Supplementary Welfare Allowan-
ce, een residuele inkomensgebonden uitkering. Voortaan wordt de eerste £10.000
van een kapitaalsom buiten beschouwing gelaten, wordt de wekelijkse waarde van
iedere som tussen £10.000 en £20.000 beoordeeld op £1 per £1.000, wordt de
wekelijkse waarde van iedere som tussen £20,000 en £30,000 beoordeeld op £2
per £1.000 en wordt de wekelijkse waarde van iedere som boven £30.000 beoor-
deeld op £4 per £1.000. Deze verandering zal ten gunste komen van aanvragers met
kapitaal die aanspraak maken op een van de desbetreffende socialebijstandsuitkerin-
gen, vermits ze het inkomensbedrag verlaagt dat wordt toegekend aan kapitaal. 

Afdeling 18 voorziet in een aantal veranderingen in de inkomenstest voor het Farm
Assist stelsel, een socialebijstandsstelsel voor landbouwers, waaronder een vermin-
dering in de beoordeling van het netto-inkomen van de landbouwer uit zelfstandige
arbeid van 80% tot 70% en een verhoging met £100 van het vrijgestelde inkomens-
bedrag voor kinderen ten laste. Afdeling 19 voert gelijkaardige veranderingen door
in de inkomensbeoordeling van bepaalde vissers met een laag inkomen met het oog
op Unemployment Assistance. 

Afdeling 20 stelt de minister in staat via reglement te voorzien in het behoud van het
volledige tarief van uitkeringen voor kinderen ten laste wanneer het inkomen van
de aanvrager minder bedraagt dan £135 per week. Tot dan toe had een aanvrager
met een wekelijks inkomen tussen £60 en £105 slechts recht op 50% van dergelijke
uitkeringen. Afdeling 21 voorziet in de betaling van een volledige Disability Allowan-
ce aan bepaalde personen in instellingen. Voordien hadden dergelijke aanvragers
slechts recht op de helft van de Disability Allowance. De afdeling voorziet ook in
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een uitbreiding van de vrijstelling van inkomsten tijdens revalidatie voor zelfstandi-
gen. Afdeling 22 voorziet in een verhoging van de jaarlijkse Respite Care Grant van
£200 tot £300. 

Afdeling 23 stelt de minister in staat reglementering uit te vaardigen voor de terug-
betaling van sociale verzekeringsbijdragen betaald door een echtgeno(o)t(e) die
afdwingbare alimentatiegelden betaalt. Afdeling 24 voorziet dat een vroegere aan-
vrager van de Deserted Wife’s Allowance die in 1990 werd overgebracht op de toen
nieuwe Lone Parent’s Allowance en uiteindelijk op het One-Parent Family Payment
stelsel in 1997, opnieuw recht zal hebben op de Deserted Wife’s Allowance wan-
neer zij niet langer een rechtgevend kind ten laste heeft, op voorwaarde dat zij nog
steeds voldoet aan de resterende voorwaarden van dat stelsel. 

Afdeling 25 brengt een aantal wijzigingen aan in de regelingen voor uitkeringen na
overlijden door te voorzien dat, wanneer een aanvrager een (bijdrageplichtig) Old
Age Pension of Retirement Pension en zijn/haar echtgeno(o)t(e)/partner een (bijdra-
geplichtig) Old Age Pension, Retirement Pension, (niet-bijdrageplichtig) Old Age
Pension of Blind Pension ontvangt, de aanvrager het volledige pensioen van
zijn/haar echtgeno(o)t(e)/partner zal blijven ontvangen gedurende een periode van
zes weken volgend op het overlijden van die echtgeno(o)t(e)/partner. Daarenboven
zal een aanvrager van de One-Parent Family Payment deze uitkering blijven ontvan-
gen gedurende een periode van zes weken volgend op het overlijden van het laatste
rechtgevende kind van de aanvrager. Voordien was alleen de verhoging met betrek-
king tot een dergelijk kind uitbetaalbaar. 

Afdeling 26 voorziet in een wekelijkse vrijstelling van £25 voor de inkomenstoets
voor het Rent and Mortgage Interest Supplement dat uitbetaalbaar is in het Supple-
mentary Welfare Allowance stelsel, van iedere netto-inkomensstijging die een per-
soon met een werkloosheidsuitkering ervaart wanneer hij/zij tijdelijke of deeltijdse
arbeid opneemt. De afdeling voorziet ook in vrijstellingen in het geval van aanvra-
gers van de Carer’s Allowance die in aanmerking komen voor dergelijke toelagen en
geeft de minister ook het recht te voorzien in de vrijstelling van een bepaald bedrag
van om het even welke uitkering die betaald wordt voor het volgen van erkende
opleidingen. Tot slot herroept afdeling 27 de voorziening dat een persoon met recht
op de Unemployment Benefit in het algemeen geen recht heeft op ontvangst van de
Unemployment Assistance. Deze verandering werd ingevoerd om werknemers in
wat bekend staat als Community Employment stelsels, die terugkeren naar het Live
Register na voltooiing van een periode in een stelsel van een EU-lidstaat, in staat te
stellen opnieuw in aanmerking te komen voor langdurige Unemployment Assistan-
ce, waaronder secundaire uitkeringen die niet worden betaald bij de Unemploy-
ment Benefit. 

Deel VI van de Wet bevat een aantal gevarieerde aanpassingen van de socialezeker-
heidswetgeving. Meer bepaald past afdeling 28 de definitie aan van een zorgontvan-
ger met het oog op de Carer’s Allowance en voorziet ze dat de Carer’s Allowance en
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Carer’s Benefit niet tegelijkertijd betaald kunnen worden met betrekking tot eenzelf-
de zorgontvanger, terwijl afdeling 30 voorziet in de toepassing van verschillende
tarieven van erkende volwassenenuitkeringen in het Blind Pension die betaalbaar
zijn met betrekking tot echtgenoten jonger dan en ouder dan zesenzestig jaar. 

Deel VII (afdeling 34) voorziet in een stijging van de wekelijkse vrijstellingsdrempel
voor de betaling van de Health Contribution krachtens de Health Contributions Act
1979.  

In Deel VIII past afdeling 35 de Pensions Act 1990 aan om bekommernissen aan te
pakken over het gebruik om op voortdurende basis socialezekerheidspensioenen te
integreren met extralegale rustpensioenen, na de pensionering, onder een volledige
inkomensbenadering.

3. SOCIAL WELFARE ACT 2001

Behalve in de jaarlijkse aanpassingen van de uitkerings- en bijdragetarieven, voorziet
de Social Welfare Act 2001 ook in een aantal verbeteringen in de socialezekerheids-
stelsels en in de gelijkschakeling van het fiscale inkomensjaar met het kalenderjaar.
Hij treft ook voorzieningen voor de invoering van de euro, vanaf 1 januari 2002.

Deel 3 van de Wet voorziet een aantal verbeteringen in socialezekerheidsregelingen,
waaronder een uitbreiding van de duur van uitbetaling van de Maternity Benefit van
14 tot 18 weken en van de Adoptive Benefit van 10 tot 14 weken. Er worden verschil-
lende verbeteringen doorgevoerd in de inkomenstoets voor socialebijstandsuitkerin-
gen, terwijl de jaarlijkse Respite Care Grant verhoogd wordt met £100 tot £400 (en
tot £800 in geval van een zorgverstrekker die voor meer dan één persoon zorgt). Er
wordt een nieuwe uitkering van £10 per week ingevoerd voor gepensioneerden die
wonen op bepaalde eilanden voor de kust van Ierland, terwijl de beperking op het
bedrag van de inkomenssteun voor gehuwde aanvragers wordt opgeheven in geval
van een gehuwde persoon die aanspraak maakt op een Disability Allowance. Aanvra-
gers van een Disability Allowance, Invalidity Pension, Unemployability Supplement en
Blind Pension kunnen nu in aanmerking komen voor een bijkomende Living Alone
Allowance, terwijl de uitkeringsregelingen na overlijden worden uitgebreid om de
echtgeno(o)t(e)/partner van een aanvrager van een Carer’s Benefit in staat te stellen
zijn/haar uitkering te blijven opeisen gedurende een periode van zes weken volgend
op het overlijden van de aanvrager. Er wordt ook een eenvormig tarief ingevoerd voor
de Constant Attendance Allowance, een toelage die uitgekeerd wordt krachtens de
wetgeving op arbeidsongevallen. Tot slot worden de voorwaarden inzake verzeke-
ringsbijdragen voor Maternity Benefit, Adoptive Benefit, Health and Safety Benefit,
Disability Benefit en Unemployment Benefit enigszins versoepeld.

Deel 4 brengt een aantal amendementen aan in de socialezekerheidswetgeving.
Hiertoe behoren meer bepaald veranderingen in de aanrekening van alimentatiegel-
den met het oog op One-Parent Family Payments; een voorziening om de terugvor-
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dering mogelijk te maken bij een financiële instelling van per elektronische over-
schrijving betaalde pensioenbedragen op de rekening van een gerechtigde na
zijn/haar overlijden; een verandering in de manier waarop het tarief van de Pre-reti-
rement Allowance berekend wordt; een aanpassing van de inkomenstoets en de
voorzieningen die de uitkering regelen van toelagen voor afhankelijke volwassenen
om rekening te houden met een situatie waarin de afhankelijke volwassene deel-
neemt aan verschillende opleidings- of onderwijsstelsels; en een voorziening voor
de betaling van toelagen voor afhankelijke volwassenen op een pro-rata basis wan-
neer de aanvrager bepaalde verminderde tarieven van bijdrageplichtige pensioenen
ontvangt.

4. JURISPRUDENTIE

Sinds de start van het millennium werd slechts één vonnis over de socialezeker-
heidswetgeving geveld door de Ierse rechtbanken. Dit is Minister for Social, Com-
munity and Family Affairs v. Scanlon (1), over de bevoegdheid van de bijstandsad-
ministratie om teveel betaalde prestaties terug te vorderen. Deze bevoegdheid werd
eerder reeds beoordeeld door de rechtbanken in 1986, in The State (Hoolahan) v.
Minister for Social Welfare (2). In die zaak oordeelde Barron J. dat afdeling
300(5)(a) van de Social Welfare (Consolidation) Act 1981, volgens welke het minis-
terie de Deserted Wife’s Benefit wilde terugvorderen die werd betaald aan een aan-
vrager van wie het ministerie nadien vond dat zij geen recht had op een dergelijke
uitkering, vereiste dat de bijstandsadministratie moest bewijzen dat de oorspronke-
lijke beslissing een uitkering toe te kennen, gebeurde op grond van fraude of
bedrog vanwege de aanvraagster (3). 

Een vijftal jaren later begon het ministerie een aanpassingsproces aan de socialeze-
kerheidswetgeving te wijzigen om zijn bevoegdheid te vergroten om te veel betaal-
de uitkeringen terug te vorderen. Ten eerste paste afdeling 35 van de Social Welfare
Act 1991, afdeling 300 van de Wet uit 1981 aan door een nieuwe paragraaf in te
voegen - par.(aa) - in subsectie 5, die de bevoegde bijstandsambtenaren de macht
gaf een herziene beslissing met terugwerkende kracht te laten gelden op de basis
van nieuwe bewijzen of feiten tot de datum die de ambtenaar bepaalt, met betrek-
king tot de nieuwe bewijzen of feiten (4). Vervolgens wijzigde afdeling 31(1) van de

(1) Niet verschenen, Supreme Court, 16 januari 2001. 
(2) Niet verschenen, High Court, 23 juli 1986.
(3) Afdeling 300(5) voorzag, in het relevante deel: “Een herziene beslissing door een beslissingsamb-
tenaar of een beroepsambtenaar wordt als volgt van kracht - (a) wanneer om het even welke uitke-
ring … en de herziene beslissing wordt genomen vanwege het feit dat de oorspronkelijke beslissing
werd genomen … wegens een verklaring of weergave … waarvan de persoon die ze gaf wist dat ze
verkeerd of misleidend was in een belangrijk opzicht … wordt ze van kracht vanaf de datum waarop
de oorspronkelijke beslissing van kracht werd …” (vrije vertaling)  
(4) Afdeling 40 van de Social Welfare Act 1992 verduidelijkte nadien dat afdeling 300(5)(aa) van toe-
passing is op nieuwe feiten of bewijzen met betrekking tot perioden voorafgaand aan of volgend op
de invoegetreding van de paragraaf.

809



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

Social Welfare Act 1993 afdeling 300, waarbij onder andere een voorziening [afde-
ling 300B(c)] werd toegevoegd die de bevoegde bijstandsambtenaren in staat stelde
een herziene beslissing met terugwerkende kracht te laten gelden in iedere situatie
die nog niet gedekt werd door de voorzieningen krachtens de eerdere afdeling
300(5)(a) en (aa), tot de datum die de ambtenaar bepaalt, volgens de omstandighe-
den van de zaak en, in afdeling 300D(4), werd voorzien in de terugbetaling van
teveel betaalde uitkeringen aan het Social Insurance Fund, de Minister of een
gezondheidsraad, volgens de situatie (5).

De Social Welfare Acts 1981 tot 1993 werden dan geconsolideerd door de Social
Welfare (Consolidation) Act 1993, waarvan afdeling 249 het effect van herziene
beslissingen behandelt en het volgende voorziet:  

Een herziene beslissing door een beslissingsambtenaar wordt als volgt van kracht - 

wanneer om een uitkering, bijstand, kinderbijslag of gezinsinkomenssupplement
krachtens de herziene beslissing wordt opgeheven of verminderd en de herziene
beslissing genomen wordt omdat de oorspronkelijke beslissing genomen werd of
van kracht bleef omwille van een verklaring of voorstelling (schriftelijk of gespro-
ken) waarvan de persoon die ze gaf wist dat ze verkeerd of misleidend was in een
belangrijk opzicht of omwille van de bewuste verhulling van om het even welk
belangrijk feit, wordt de beslissing van kracht vanaf de datum waarop de oorspron-
kelijke beslissing van kracht werd, maar de oorspronkelijke beslissing kan, naar
goeddunken van de beslissingsambtenaar, blijven gelden voor een periode gedekt
door de oorspronkelijke beslissing en waarop een dergelijke verkeerde of misleiden-
de verklaring of voorstelling of een dergelijke bewuste verhulling van een belangrijk
feit geen betrekking heeft;

wanneer een uitkering, bijstand, kinderbijslag of gezinsinkomenssupplement
krachtens de herziene beslissing wordt opgeheven of verminderd en de herziene
beslissing genomen wordt vanwege nieuwe bewijzen of nieuwe feiten (met betrek-
king tot de periodes voorafgaand aan en volgend op de ingang van deze Wet) die ter
kennis van de beslissingsambtenaar werden gebracht sinds de oorspronkelijke
beslissing werd genomen, wordt ze van kracht vanaf de datum die de beslissings-
ambtenaar bepaalt met betrekking tot de nieuwe feiten of nieuwe bewijzen;

(5) Afdeling 31(1) stelde aangestelde socialezekerheidsambtenaren ook in staat om gelijk welk  uitke-
ringsbedrag dat moet worden terugbetaald door een bijstandsaanvrager aan de socialezekerheidsad-
ministratie uit te stellen, op te schorten, te verminderen of te annuleren, in overeenstemming met
een voorgeschreven gedragscode.
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in alle andere gevallen wordt ze van kracht vanaf de datum die de beslissingsamb-
tenaar gepast vindt met betrekking tot de omstandigheden van de zaak (6).  

Afdeling 300D(4) van de Wet van 1981, zoals ingevoegd door afdeling 31(1) van de
Wet van 1993 die voorziet in een verplichting om teveel betaalde bijstand terug te
betalen en in verschillende mechanismen voor een dergelijke terugbetaling, werd
bekrachtigd door afdeling 278 van de Consolidation Act uit 1993.

Recenter voorzag afdeling 31 van de Social Welfare Act 1997 dat, wanneer een per-
soon veroordeeld wordt voor een overtreding krachtens afdeling 32 van de Larceny
Act 1916 (Wet op de diefstal) wegens het innen van om het even welke socialeze-
kerheidsuitkering door middel van persoonsvervalsing, het bedrag in kwestie gere-
cupereerd kon worden op om het even welke socialezekerheidsuitkering waarop de
persoon recht had of kreeg, terwijl afdeling 20 van de Social Welfare Act 1998 het
Ministerie de bevoegdheid gaf teveel betaalde uitkeringen terug te vorderen door
aanvragers te verplichten deze bedragen op verzoek terug te betalen, zonder een
beroep te doen op gerechtelijke procedures.

Deze uitgebreide bevoegdheden van de socialezekerheidsadministratie om te veel
betaalde uitkeringen terug te vorderen, werden door de Supreme Court beoordeeld
in Minister for Social, Community and Family Affairs v. Scanlon (7). De beklaagde
ontving een invaliditeitsuitkering van september 1985 tot mei 1994. In juni 1994
werd de oorspronkelijke beslissing om een invaliditeitsuitkering toe te kennen her-
zien, en werd de uitkering ongeldig verklaard op grond van het feit dat de oorspron-
kelijke beslissing veroorzaakt werd door fraude vanwege de aanvrager. Na een
beroep oordeelde de beroepsambtenaar dat de uitkering terugbetaald moest wor-
den, niet op basis van het feit dat de aanvrager bewust een frauduleuze aanvraag
indiende maar omdat er nieuwe bewijzen waren die aangaven dat hij had gewerkt
terwijl hij de uitkering ontving. De minister zette daarop juridische stappen tegen
de beklaagde om £43.088,25 terug te vorderen.

In de High Court (8) besloot Laffoy J. dat, volgens The State (Hoolahan) v. Minister
for Social Welfare (9) teveel betaalde uitkeringen alleen teruggevorderd konden
worden door het ministerie met betrekking tot de periode tussen 1985 en de inwer-

(6) Afdelingen 264 en 269 van de Social Welfare (Consolidation) Act 1993 bevatten identieke bepa-
lingen, mutatis mutandis, met betrekking tot herziene beslissingen van respectievelijk beroeps-
ambtenaren en ambtenaren van gezondheidsraden die aanvragen voor aanvullende bijstandsuitkerin-
gen behandelen. De macht van bijstandsambtenaren om gelijk welk bijstandsbedrag dat moet wor-
den terugbetaald door een bijstandsaanvrager uit te stellen, op te schorten, te verminderen of te
annuleren, werd bevestigd door afdeling 282 van de Wet uit 1993, krachtens dewelke de minister
nadien de Social Welfare (Code of Practice on Recovery of Overpayments) Regulations 1996 afkon-
digde [S.I. Nr.227 van 1996].
(7) Niet verschenen, Supreme Court, 16 januari 2001. 
(8) Niet verschenen, High Court, 11 mei 1999.
(9) Niet verschenen, High Court, 23 juli 1986.
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kingtreding van de Social Welfare Act 1991 als de aanvrager bewust een frauduleuze
aanvraag had ingediend. In de periode tussen de inwerkingtreding van de Wet van
1991 en de inwerkingtreding van de Social Welfare Act 1993, kan een herziene
beslissing die niet gebaseerd was op fraude vanwege de aanvrager van kracht wor-
den vanaf de datum die de socialezekerheidsambtenaar bepaalde. Volgens de rech-
ter bracht dit twee kwesties naar voren - ten eerste kan een ambtenaar een dergelij-
ke herziene beslissing met terugwerkende kracht laten gelden tot een datum vooraf-
gaand aan de ingang van de Wet van 1991 om uitkeringen betaald voor die ingang
terugvorderbaar te maken en, ten tweede, was er een verplichting tot terugbetaling
en een wettelijk voorgeschreven mechanisme om uitkeringen te recupereren die
ongeldig verklaard werden wegens nieuwe bewijzen tijdens de periode tussen de
inwerkingtreding van de Wetten van 1991 en 1993. In de periode na de ingang van
de Wet van 1993, ten slotte, was het duidelijk, met betrekking tot afdeling 278 van
de Consolidation Act uit 1993 (10), dat ongeldig verklaarde bijstand wegens fraude
vanwege de aanvrager of wegens het opduiken van nieuwe bewijzen, teruggevor-
derd kon worden vanaf de datum die de bijstandsadministratie bepaalde. Dit leidde
echter tot een andere kwestie, of een dergelijke beslissing kon gelden vanaf een
datum voorafgaand aan de ingang van de Wet van 1993.

Over de kwestie van de toepassing van wettelijke bepalingen met terugwerkende
kracht, oordeelde Laffoy J. dat de invoering van een wettelijke vereiste om een uitke-
ring terug te betalen die werd betaald aan een aanvrager terwijl een dergelijke vereis-
te niet bestond toen de uitkering werd ontvangen, een toepassing van de wetgeving
met terugwerkende kracht was. Afdeling 300(5)(aa) van de Social Welfare (Consoli-
dation) Act 1981, zoals ingevoegd door afdeling 31(1) van de Wet van 1993, toonde
niet het duidelijke en onmiskenbare voornemen van de wetgever aan dat ze met
terugwerkende kracht moest gelden, en dus moest ervan worden uitgegaan dat ze
geen terugwerkende kracht had. De rechter nam een gelijkaardig standpunt in over
afdeling 300D(4) van de Wet van 1981, zoals ingevoegd bij afdeling 31(1) van de Wet
van 1993, die voorziet in een verplichting om te veel betaalde bijstand terug te beta-
len in niet-frauduleuze zaken, en in mechanismen voor de recuperatie van een derge-
lijke overbetaling. Bijgevolg oordeelde zij dat, van rechtswege, uitkeringen betaald
aan de beklaagde voor de ingang van de Social Welfare Act 1993, niet terug te beta-
len waren krachtens een herziene beslissing op basis van nieuwe bewijzen (11).

In beroep volgde de Supreme Court echter een minder beperkende interpretatie
van de wetgeving. Bij het vellen van het arrest van het Hof, aanvaardde Fennelly J.
dat, met betrekking tot de interpretatie van wetgeving met een potentieel terugwer-

(10) Bekrachtiging van afdeling 300D(4) van de Wet van 1981 zoals ingevoegd door afdeling 31(1)
van de Social Welfare Act 1993.
(11) De bijstandsadministratie was evenmin in staat uitkeringen terug te vorderen die tussen april
1993 en mei 1994 aan de beklaagde betaald werden, vermits geen bewijzen aan de rechtbank wer-
den voorgelegd van enig verzoek tot dergelijke terugbetaling volgend op de beslissing van de
beroepsambtenaar, en bijgevolg was de verplichting van de beklaagde krachtens afdeling 278 van de
Consolidation Act van 1993 niet in werking getreden.
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kende kracht, dit overwogen moest worden in het licht van zowel de Grondwet als
gemeenrechtelijke principes. In deze zaak oordeelde hij dat een interpretatie als zou
afdeling 300(5)(aa) terugwerkende kracht hebben, geen invloed had op enige
grondwettelijke rechten vermits het recht van de beklaagde om uitkeringen te ont-
vangen en verkeerdelijk betaalde uitkeringen te behouden een wettelijke herkomst
had en geen eigendomsrecht vormde vanuit het standpunt van de Grondwet (12).
Aan de hand van de gemeenrechtelijke benadering van de toepassing met terugwer-
kende kracht van de wetgeving, oordeelde hij dat deze benadering twee essentiële
elementen had - ten eerste was ze ontworpen om te beschermen tegen onrecht
door de onrechtvaardige oplegging van nieuwe lasten met betrekking tot voorbije
handelingen te voorkomen; ten tweede was het vermoeden tegen de terugwerken-
de kracht een interpretatieregel, geen rechtsregel, en kon het dus vervangen wor-
den door de duidelijke bewoordingen van de wet. In deze zaak was Fennelly J. het
oneens met de rechter van de High Court met betrekking tot de impact van afdeling
40 van de Social Welfare Act 1992 die bepaalde dat afdeling 300(5)(aa) van toepas-
sing moest zijn op nieuwe feiten of bewijzen betreffende periodes voorafgaand aan
en volgend op de ingang van die paragraaf. Volgens Fennelly J. was deze bepaling
duidelijk en ondubbelzinnig in het toelaten dat beslissingen krachtens afdeling
300(5)(aa) terugwerkende kracht zouden hebben. Hieruit volgde bovendien dat
afdeling 300D(4), die mechanismen voorzag voor de terugvordering van overbe-
talingen in niet-frauduleuze gevallen, eveneens terugwerkende kracht had. Tot slot
was hij het oneens met het vonnis van de lagere rechtbank dat het ministerie een
nieuw betalingsverzoek moest betekenen volgend op de beslissing van de beroeps-
ambtenaar, vanuit het standpunt dat afdeling 300H van de Wet van 1981 (13) impli-
ceert dat de terugbetalingseis van de minister kan voortgaan op de eis op basis van
de oorspronkelijke beslissing van de beslissingsambtenaar, met inbegrip van het ver-
zoek dat hierbij werd ingediend.    

5. HERVORMING VAN DE BESCHIKKINGEN M.B.T. OUDERDOMS- EN RUSTPENSIOEN

Alvorens af te sluiten loont het de moeite een rapport te vermelden dat werd opge-
steld door het Department of Social, Community and Family Affairs in 2000 met de
titel Review of the Qualifying Contributions for the Old Age (Contributory)
and Retirement Pensions. Dit rapport identificeerde vier belangrijke kwesties in

(12) Hij verwierp ook het standpunt dat beslissings- en beroepsambtenaren rechterlijke functies uit-
oefenden die, volgens de Grondwet, zouden moeten worden voorbehouden aan de rechterlijke
macht.
(13) Nu afdeling 283(b) van de Social Welfare (Consolidation) Act 1993. Deze voorziet in het relevan-
te deel:
“In alle acties … voor de terugvordering van om het even welke som verschuldigd aan de minister of
het Social Insurance Fund, is een beslissing over om het even welke vraag betreffende de acties geno-
men in overeenstemming met deze Wet, tenzij een beroep of renvooi betreffende de beslissing han-
gende is of de voorgeschreven tijd voor beroep tegen de beslissing niet verstreken is, beslissend voor
deze acties en … wanneer een dergelijk beroep of renvooi hangende is … moet de rechtbank die de
zaak behandelt de acties opschorten tot een definitieve beslissing over de kwestie werd bekomen.”
(vrije vertaling)
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verband met de voorwaarden om voor deze pensioenen in aanmerking te komen - a)
de berekening, met betrekking tot bijdragevoorwaarden, van de jaarlijkse gemiddel-
den om het pensioenrecht te bepalen (waarbij de aanvrager een bepaald minimum
jaarlijks gemiddelde aan betaalde of gecrediteerde bijdragen moet hebben sinds zijn
toetreding tot de verzekering); b) de pensioenrechten van huisvrouwen/-mannen;
c) het gebruik van bijdragen van voor 1953 en d) informatiekwesties. 

De Social Welfare Act 2000 heeft al enkele van de voorstellen uit het Rapport in ver-
band met deze kwesties behandeld, namelijk de erkenning van bijdragen gedaan
voor 1953 en de rationalisering van de tariefschalen voor beide pensioenen. Het
Rapport gaf ook de aanbeveling om, onder andere, over te schakelen van de jaarlijk-
se gemiddelden naar een totale bijdragebenadering die het recht op pensioenen in
verband brengt met de totale bijdragen over een heel leven en de pensioenrechten
van huisvrouwen en -mannen te verbeteren door hen gecrediteerde bijdragen te
geven met het oog op het (bijdrageplichtig) ouderdomspensioen en door met terug-
werkende kracht bestaande bepalingen uit te breiden die de vrijstelling voorzien
van perioden van huishoudelijk werk voor de berekening van de jaarlijkse gemiddel-
den. Deze kwesties zullen door het ministerie verder aangepakt worden in de twee-
de fase van het hervormingsproces. 

(Vertaling)
__________
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DOOR EDOARDO ALES
Buitengewoon hoogleraar Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht, Universiteit van Cassino

Wie een volledig beeld wil schetsen van de recente ontwikkelingen in de Italiaanse
socialezekerheidswetgeving, vindt een nuttig beginpunt in 1992. In dat jaar besloot
het Italiaanse Parlement immers het socialezekerheidsstelsel te hervormen met als
doelstelling uitgavenvermindering en -controle. De twee hoofdpijlers van deze her-
vorming waren de pensioenen en de gezondheidszorg.

Wat de pensioenen betreft, werd het Italiaanse stelsel gekenmerkt door een hoge
mate van fragmentatie inzake de gerechtigdheidsvoorwaarden en de betaalde uitke-
ringen, afhankelijk van het beroep van de verzekerde. Verder werd in de privé-sec-
tor en de openbare sector op grote schaal gebruik gemaakt van anciënniteitspen-
sioenen die werden verstrekt op basis van een laag bijdrageniveau, wat leidde tot
een hoog aantal “jonge” gepensioneerden, die zeker nog tot arbeid in staat waren.
Tenslotte was de financiering volledig gebaseerd op een repartitie (pay-as-you-go)
stelsel, wat niet langer levensvatbaar was door het stijgende aantal gepensioneerden
ten opzichte van het dalende aantal actieve bijdrageplichtigen. Er werd geen speci-
fieke wetgeving over aanvullende pensioenen voorzien.

De hervorming die in 1992 van start ging met Wet nr. 421, gaat nog steeds door.
Toch kunnen we enkele belangrijke wetgevende stappen onderscheiden: Wetge-
vend Decreet nr. 503 uit 1992, Wetgevend Decreet nr. 124 uit 1993, Wet nr. 335 uit
1995, die werd gevolgd door een enorm aantal wetgevende decreten om de princi-
pes uit te voeren die erin zijn vastgelegd. Jaarlijks werden vele bijstellingen doorge-
voerd door de begrotingswet.

Als we de belangrijkste veranderingen die werden ingevoerd proberen samen te
vatten, kunnen we zes verschillende punten onderstrepen: ten eerste, de afschaffing
van de anciënniteitspensioenen; ten tweede, de harmonisering tussen regimes voor
verschillende beroepen, in termen van gerechtigdheidsvoorwaarden, vereist bijdra-
geniveau, niveau van de betaalde uitkering; ten derde, geleidelijke verschuiving naar
een fondsenstelsel; ten vierde, invoering van hogere leeftijdsgrenzen voor ouder-
domspensioenen, volgens de idee van een flexibele pensioenleeftijd; ten vijfde,
invoering van een volledige wetgeving op aanvullende pensioenfondsen, niet ver-
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plicht wat de verzekering van werknemers betreft, maar ondersteund door belas-
tingstimulansen; ten zesde, invoering van een verplichte sociale verzekering voor
zelfstandigen en gelijkgestelden.
Zeer belangrijk is de invoering van aanvullende pensioenen als een tweede pijler in
het Italiaanse pensioenstelsel, dat volledig gebaseerd was op staatstussenkomst en
de verstrekking van een verplichte sociale verzekering, zij het aan een lager bijdra-
getarief dan voor werknemers.
Binnen de ontwikkeling van aanvullende pensioenen spelen de vakbonden een
grote rol, vermits een van de grote manieren om dergelijke stelsels op te richten col-
lectief onderhandelen is op bedrijfs- of sectorniveau.

Wat de zelfstandigen betreft, werd enerzijds een specifiek fonds opgericht door
INPS – de overheidsinstelling die is belast met de administratie van pensioenstelsels
in de privé-sector. Anderzijds werden enkele nog bestaande openbare instellingen
“geprivatiseerd”. Om frequente misverstanden te vermijden, moeten we benadruk-
ken dat het hier gaat om een bijzondere vorm van privatisering, die vooral bestond
uit het aannemen van boekhoudkundige regels die gewoonlijk worden toegepast op
privé-bedrijven – in plaats van openbare boekhoudregels - en uit het verbreken van
iedere band met financiële overheidssteun. Dergelijke instellingen werken echter
op een monopolistische wijze, aangezien alle zelfstandigen die dezelfde activiteit
uitoefenen – advocaat, bijvoorbeeld – verplicht verzekerd zijn bij de “geprivatiseer-
de” instelling.

De veranderingen in de gezondheidszorg mogen we minder radicaal noemen, ver-
mits bij het invoeren van de wetgeving uit de jaren negentig rekening gehouden
werd met het principe van de Nationale Gezondheidsdienst dat in 1978 werd vast-
gelegd door Wet nr. 833. We kunnen zeggen dat Wet 421 uit 1992, Wetgevend
Decreet 502 uit 1992 en Wetgevend Decreet nr. 229 uit 1999, probeerden enige
begrotingscontroles in te voeren in de uitgaven en ook enige vorm van rechtstreek-
se financiële bijdragen van de gebruikers te voorzien. Dit laatste bleek een cruciaal
element te zijn voor het debat, aangezien het systeem aanvankelijk alleen gebaseerd
was op overheidsuitgaven. Er volgden interessante ontwikkelingen uit Wetgevend
Decreet nr. 229 uit 1999, dat een koppeling invoerde tussen uitkeringen uit de
gezondheidszorg en uitkeringen uit de sociale bijstand, in geval van bijzondere
behoeften van de aanvragers – bijvoorbeeld gehandicapten die nood hebben aan
gezondheidszorg en steun van de sociale diensten.

Een tweede belangrijke reeks wetgevende ingrepen vond plaats op het einde van de
eeuw, tussen 1998 en 2000. Ze betroffen verschillende domeinen van de
socialezekerheidswetgeving: enerzijds de sociale bijstand en anderzijds het arbeids-
ongevallenstelsel.

We zullen van start gaan met de sociale bijstand. Sinds de Italiaanse Grondwet werd
ingevoerd in 1948, werd een algemene wetgeving verwacht betreffende niet-bijdra-
geplichtige tussenkomsten ten gunste van mensen in moeilijke sociale en economi-
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sche omstandigheden. Los van een specifieke ingreep in 1969, waarmee een uitke-
ring voor personen ouder dan 65 werd ingevoerd, werd geen algemeen socialebij-
standsstelsel voorzien op nationaal niveau. De regionale wetgeving, zonder enige
nationale coördinatie, ontwikkelde een bijzonder discretionair en gefragmenteerd
uitkeringensysteem wat type en diensten betreft. Deze situatie duurde tot in 1998,
toen binnen het kader van een verregaande decentralisering van de staatsmacht naar
Regio’s en Lokale Regeringen algemene richtlijnen werden ingevoerd door Wetge-
vend Decreet nr. 112. Ondertussen experimenteerde de nationale wetgever met de
invoering van een minimuminkomensstelsel in een beperkt aantal Districten. Er
werden kinderbijslagen ingevoerd om vrouwen te ondersteunen die niet kunnen
genieten van stelsels gekoppeld aan hun beroepsstatus – werklozen en zelfstandigen
(Wet nr. 448 uit 1998).

De belangrijkste verandering vinden we evenwel in Wet nr. 328 uit 2000 die een
volledig socialebijstandsstelsel opricht, door de verplichting in te voeren voor de
Staat, de Regio’s en de Lokale Regeringen om voor alle burgers – met inbegrip van
wettelijk verblijvende buitenlanders en, onder de voorwaarden voorzien in de EU-
wetgeving, burgers uit andere lidstaten - uitkeringen in geld en in natura te verstrek-
ken aan personen in economisch en sociaal moeilijke omstandigheden. Dat kunnen
inkomensverlies, invaliditeit en een gebrek aan zelfredzaamheid zijn.

Hoewel het stelsel belangrijke bevoegdheden geeft aan de Regio’s en de Lokale
Regeringen, worden algemene normen voor het niveau van de uitkeringen en de
gerechtigdheidsvoorwaarden bepaald op nationaal niveau door de Regering, vol-
gens de richtlijnen van het Parlement. We kunnen zeggen dat deze wetgeving geba-
seerd is op de idee van de definitie van het algemene bedrag van de uitkeringen vol-
gens een vooraf vastgelegde begroting, om te voorkomen dat de sociale uitgaven uit
de hand lopen. In Wet nr. 328 uit 2000 is een enorme rol weggelegd voor het gezin,
dat erkend wordt als een actief element binnen de vervulling van de sociale taak van
de staat. Een dergelijke rol wordt door de wetgever openlijk ondersteund, om het
gezin en het familiaal verband afdoende financiële en materiële steun te geven. In
dit opzicht geeft de wetgever geen definitie van het gezin, zodat we het mogen
beschouwen als iedere relevante vorm van samenleven vanuit een sociaal stand-
punt.

Er deden zich ook belangrijke ontwikkelingen voor binnen het domein van het stel-
sel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, wat het oudste stelsel is in de Italiaan-
se socialezekerheidswetgeving, dat tijdens zijn meer dan honderdjarige bestaan
slechts licht gewijzigd werd.

Eerst en vooral moeten we een duidelijke trend naar de verbreding van het persoon-
lijke toepassingsgebied benadrukken. Historisch gezien was het voornoemde stelsel
gebaseerd op de bescherming van werknemers, maar na Wet nr. 493 uit 1999 werd
het ook uitgebreid tot huisvrouwen en, volgens Wetgevend Decreet nr. 38 uit 2000,
tot gelijkgestelde arbeiders.
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Ten tweede werd, krachtens Wetgevend Decreet nr. 38 uit 2000, ook de lijst van de
gedekte risico’s uitgebreid. In principe verwijzen de uitkeringen die dit stelsel voor-
ziet enkel naar psycho-fysieke schade die een vermindering van het arbeidsvermo-
gen van de verzekerde veroorzaakte. Onder het nieuwe stelsel daarentegen, zullen
ook verdere gevolgen voor het menselijke wezen die voortvloeien uit de oorspron-
kelijk in rekening genomen schade, gedekt worden door de verzekering en recht
geven op bijzondere uitkeringen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor moeilijkheden
met sociale betrekkingen ingevolge blijvende gelaatsletsels die de verzekerde van
een aanzienlijk deel van zijn privé-leven kunnen beroven. Dergelijke schade zal ver-
goed worden volgens de som vermeld op een lijst die wordt afgekondigd door de
wetgever.

Tot slot kunnen we zeggen dat het Italiaanse socialezekerheidsstelsel geleidelijk zijn
toepassingsgebied verruimt, zowel wat de personen die gedekt worden als wat de
verzekerde risico’s en wat de uitkeringen betreft. In algemene trends bemerken we
de overgang van een beroepsgebonden model waarin de belangrijkste rol was weg-
gelegd voor werknemers, naar een meer universele benadering waarbij alle behoef-
tigen worden beschermd.

(Vertaling) 
__________
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DOOR TEODORAS MEDAISKIS
Buitengewoon hoogleraar, Universiteit van Vilnius en Adviseur van de minister van Sociale Zekerheid en Arbeid

1. DE PENSIOENHERVORMING

De belangrijkste gebeurtenis in de ontwikkeling van het socialezekerheidsstelsel in
2000 was de goedkeuring van het Ontwerp van Pensioenstelselhervorming door de
regering.

Volgens dit Ontwerp moet het Litouwse pensioenstelsel geherstructureerd worden,
zodat de bevolking bij het bereiken van de pensioenleeftijd een hoger inkomen kan
krijgen dan nu het geval is. De hervorming wil ook de levensvatbaarheid van het
pensioenstelsel vergroten en het bereik ervan uitbreiden tot alle inwonersgroepen. 

De vermindering van het herverdelingselement in het pensioenstelsel is eveneens
een belangrijke beleidswijziging die expliciet vermeld wordt in het Ontwerp.

De verwachting is dat al deze doelstellingen voornamelijk gerealiseerd worden
door de invoering van verplicht persoonlijk sparen in privé-pensioenfond-
sen. Andere maatregelen zoals het financiële evenwicht van het huidige repartitie-
stelsel en het verminderen van enkele verplichtingen van het bijzondere overheids-
stelsel worden eveneens vermeld. Tegelijkertijd werd ook beslist dat het bedrag van
de pensioenbijdragen niet verhoogd mag worden. Het bijdragedeel voor pensioen-
verzekering zal dus naar pensioenfondsen gaan en het repartitiestelsel krijgt de rest. 

Volgens het Ontwerp zal het Litouwse pensioenstelsel in de toekomst bestaan uit
drie pijlers: de verplichte repartitiepijler die wordt beheerd door een openbare
socialeverzekeringsinstelling; een verplichte fondsenpijler die wordt beheerd door
privé-pensioenfondsen; en een vrijwillige fondsenpijler die eveneens wordt beheerd
door privé-pensioenfondsen. 

Het pensioen van de eerste pijler moet iedere inwoner van Litouwen een garantie
bieden op een minimale bescherming tegen armoede en op compensatie van een
deel van het gederfde inkomen bij ouderdom of invaliditeit. De functie inkomens-
compensatie zou in de eerste pijler geleidelijk afnemen.
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Het pensioen van de tweede pijler zal functioneren op basis van het principe van
vastgelegde bijdragen en individuele rekeningen. Dit garandeert een duidelijkere en
hogere vervanging van gederfd inkomen wegens ouderdom. Bijdragen betalen via
persoonlijke rekeningen kan helpen om de interesse van de bevolking te vergroten
om deel te nemen aan het ouderdomspensioenverzekeringsstelsel en het aantrekke-
lijker te maken. De verwachte economische ontwikkeling in de toekomst zou het
aandeel van de pensioenfondsen groter moeten maken. De tweede pijler zal worden
beheerd door privé-pensioenfondsen die optreden als kapitaalvennootschappen. 

Het pensioen van de derde pijler kan opgezet worden voor wie na zijn pensionering
een hoger inkomen wil ontvangen dan wat door de eerste twee pijlers vooropge-
steld wordt. Deze pijler wordt eveneens opgezet op basis van individuele rekenin-
gen, investeringen en privé-pensioenfondsen.

Naast sociale doelstellingen als een hoger beschermingsniveau op oudere leeftijd,
wil de pensioenhervorming bepaalde macro-economische en fiscale doelen realise-
ren. Er wordt verwacht dat het hervormde stelsel de spaarquote zal verhogen in de
economie. Pensioenfondsen zullen de ontwikkeling van de kapitaalmarkt en de
financiële infrastructuur stimuleren en op die manier de nationale economische ont-
wikkeling versnellen. Om de ontwikkeling van de kapitaalmarkten te verzekeren,
evenals de ontwikkeling van de privé-investeringen en de economische ontplooiïng,
mogen de investeringen niet beperkt worden tot uitsluitend Litouwse staatsobliga-
ties. Om de investeringen te vrijwaren, zullen de pensioenfondsen in het buitenland
mogen investeren.

Er wordt ook verwacht dat het nieuwe pensioenstelsel de mogelijkheden zal ver-
minderen om te ontkomen aan het betalen van belastingen. Het aantal personen dat
bijdragen en belastingen ontduikt moet dalen wegens de afgenomen herverdeling
binnen het pensioenstelsel, en meer stimulansen bieden voor deelname.

2. DE PENSIOENHERVORMING: ONTWERP EN REALITEIT

Volgens het hierboven voorgestelde Ontwerp, zijn de belangrijkste veranderingen
in de eerste pijler gericht op het verhogen van de financiële levensvatbaarheid van
het stelsel en het verzekeren van een minimale ouderdomsvoorziening voor iedere
inwoner van Litouwen.

Vermits een verhoging van de bijdragen niet wenselijk is, is het bijzonder belangrijk
maatregelen te voorzien die kunnen helpen de uitgaven op de begroting van het
Sociale Verzekeringsfonds te verminderen en deze in evenwicht te brengen. 

Op korte termijn werd geprobeerd deze doelstelling te realiseren door het pen-
sioenbedrag te verminderen dat werd betaald aan werkende gepensioneerden.
Eind 2000 stelde de regering nieuwe, strengere maatregelen voor deze verminde-
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ring voor, die door het Parlement werden goedgekeurd. De regering voerde aan dat
deze maatregel kon helpen om het tekort van het Sociale Verzekeringsfonds te ver-
minderen, en om de mogelijkheid te verzekeren om het pensioenstelsel naar beho-
ren te financieren. Beperkingen voor werkende gepensioneerden werden gerecht-
vaardigd met het argument dat zij niet de meest behoeftigen waren, vermits zij een
inkomen uit arbeid hadden. Er werd ook gezegd dat het repartitiepensioen bedoeld
was als vervanging van gederfd inkomen door de onmogelijkheid te werken op
oudere leeftijd. Als gepensioneerden werken, is er geen reden om hen een vervan-
ging voor gederfd loon te betalen. Deze argumenten kregen veel kritiek van de
oppositie, die aanvoerde dat gepensioneerden werkten omwille van het zeer lage
niveau van het ouderdomspensioen. Begin 2001 slaagde de oppositie erin de eerde-
re beslissing ongedaan te maken en werden de regels voor pensioenvermindering
veranderd om minder beperkend te werken.

Het evenwicht van de begroting van het Sociale Verzekeringsfonds op lange termijn
moet, volgens het Ontwerp, bereikt worden door de snellere verhoging van de
pensioenleeftijd. In de hervorming van 1995 besloot Litouwen de pensioenleeftijd
op te trekken van 55 jaar voor vrouwen en 60 jaar voor mannen met respectievelijk
4 en 2 maanden per jaar. In het jaar 2000 gingen mannen dus met pensioen op 61,
en vrouwen op 56. Eind 2000 werd beslist de verhoging van de pensioenleeftijd te
versnellen tot deze 60 jaar bedraagt voor vrouwen en 62,5 jaar voor mannen. Later
zou, als die beslissing genomen wordt, de pensioenleeftijd opgetrokken worden tot
65 voor beide geslachten. Alleen dan kan een gunstiger ratio van diegenen die socia-
leverzekeringsbijdragen betalen en diegenen die pensioenuitkeringen ontvangen,
bereikt worden. Verwacht wordt dat dit de leefbaarheid van het pensioenstelsel van
de sociale verzekering op lange termijn zal garanderen.

In het jaar 2000 ondernam de Sociale Verzekeringsraad een belangrijke poging om
stimulansen te ontwikkelen om mensen uit eigen wil hun pensioenleeftijd te
laten optrekken. Er werd beslist dat voor ieder jaar dat de pensionering wordt uitge-
steld, het pensioen verhoogd zou worden met 8 procent (in plaats van 4 procent,
het wettelijk vereiste minimum). Deze beslissing zou een grote stimulans kunnen
zijn voor werknemers boven de pensioenleeftijd om het opnemen van hun pen-
sioen uit te stellen. Helaas werd deze beslissing van de Raad niet goed voorgesteld
aan de bevolking en wordt uitgestelde pensionering door slechts een klein aantal
werknemers gebruikt. 

Volgens het Ontwerp was het wenselijk de administratie van de socialeverzeke-
ringsbijdragen te verbeteren door de functies van het Openbaar Sociaal Verzeke-
ringsfonds en de Nationale Belastinginspectie in verband met het innen van sociale-
verzekeringsbijdragen en belastingen, samen te voegen. De regering legde een voor-
stel in die zin voor aan het Parlement, maar tot op heden werd het niet gesteund.
Het Parlement was van mening dat de Nationale Belastinginspectie niet geïnteres-
seerd zou zijn in de inning van socialeverzekeringsbijdragen en dat het samenvoe-
gen van de instellingen de situatie nog erger zou kunnen maken.
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Begin 2001 legde de Regering het ontwerp van Wet op de Hervorming van het Pen-
sioenstelsel voor aan het Parlement. Het wetsontwerp bevatte de belangrijkste
ideeën van het Ontwerp en verduidelijkte enkele kwesties. Er werd bijvoorbeeld
voorgesteld dat personen beneden de leeftijd van 40 jaar moeten deelnemen in de
tweede pijler; mensen tussen veertig en vijftig kunnen kiezen om al dan niet deel te
nemen, en mensen boven de vijftig mogen niet deelnemen. Deze wet doorstond de
eerste lezing in het Parlement maar stuitte op ernstige problemen in de parlementai-
re commissies en oppositiefracties. 

Het moeilijkste probleem bij de oprichting van verplichte pensioenfondsstelsels is
de financiering van de kostprijs van de overgang van de repartitie naar een meerpij-
lerstelsel. Vanwege de definitieve beslissing de totale bijdragen niet te verhogen, zal
een deel van de socialeverzekeringsbijdrage (5 percentpunt van in het totaal 25 pro-
cent pensioenverzekeringsbijdrage) voor de pensioenverzekering worden toever-
trouwd aan pensioenfondsen. Dit zal neerkomen op ongeveer 500 miljoen lita’s
(125 miljoen USD) extra tekort per jaar voor het pensioenstelsel van de sociale ver-
zekering op basis van repartitie. Denkend aan de beslissing van de vorige Regering
om inkomsten uit privatiseringen te gebruiken voor gederfde persoonlijke spaarte-
goeden uit de Sovjet-tijd, is het zeer moeilijk een andere betrouwbare bron te vin-
den voor de financiering van de overgangskosten. 

De oprichting van pensioenfondsen stoot op problemen in het land. De wetteksten
over vrijwillige pensioenfondsen werden van kracht vanaf begin 2000, maar helaas
werd geen enkel pensioenfonds opgericht. Volgens de experts kwam dit door de
zeer hoge vereisten inzake kapitaalrendement en veiligheid van de investeringen en
door andere redenen, zoals het gebrek aan echte stimulansen voor de mensen met
middelhoge en hoge inkomens om deel te nemen aan de fondsen. Begin 2001 werd
de Wet op de Pensioenfondsen aangepast en werden de strikte vereisten versoe-
peld. Tot op heden (zelfs onder de versoepelde voorwaarden) zijn er geen aanvra-
gen om een pensioenfonds op te richten. Potentiële stichters wachten op de defini-
tieve beslissing inzake de verplichte pijler. Het zou evenwel wenselijk zijn dat de
activiteiten van de vrijwillige pensioenfondsen zouden starten en als voorbeeld zou-
den dienen vóór met de verplichte pensioenfondspijler wordt begonnen. 

3. DE HERVORMING VAN DE ZIEKTE- EN ZWANGERSCHAPSVERZEKERING

Eind 2000 werd het stelsel van ziekte- en zwangerschapsverzekering hervormd. De
nieuwe wet over deze verzekeringstak werd aangenomen, en het nieuwe systeem
ging begin 2001 van start. De belangrijkste nieuwe beslissing was de invoering van
vereisten inzake verzekeringsperioden (bijdragenbetalingen) voor ziekte- of zwan-
gerschapsverlof. In het vroegere stelsel waren er geen dergelijke vereisten. De ziek-
te-uitkering kon men toegekend krijgen vanaf de eerste werkdag. Nu is het vereist
de laatste 12 maanden voor de ziekte gedurende 3 maanden verzekerd te zijn
geweest, of de laatste 24 maanden gedurende 6 maanden. Dergelijke reglemente-
ring werd ook ingevoerd voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof. De vereisten

862



LITOUWEN

inzake verzekeringsperiode zijn voor de zwangerschapsuitkering gelijk aan de ver-
eisten in geval van ziekte; de vereisten voor het ouderschapsverlof zijn 7 verzekerde
maanden gedurende de laatste 24 maanden voor dit ouderschapsverlof. Al deze ver-
eisten inzake de verzekeringsperiode werden ingevoerd om misbruik van de uitke-
ringen tegen te gaan. 

Tijdens de hervorming werden de bedragen van de uitkeringen licht veranderd. De
ziekte-uitkering werd vastgelegd op 85 procent van het inkomen voor de ziekte
(voordien was het 80 procent de eerste maand en 100 procent vanaf de tweede
ziektemaand).

Het nieuwe Parlement werd verkozen in oktober 2000. Op het einde van het jaar
stelde de nieuwe coalitie van liberalen en sociaal-liberalen de Regering samen. Deze
Regering benoemde zichzelf tot de Regering van de hervormingen en keurde ont-
werpteksten goed voor verschillende grote hervormingen: de hervorming van con-
tante sociale bijstand, de hervorming van de werkloosheidsverzekering, de hervor-
ming van de invaliditeitserkenning en van de bescherming die er uit voortvloeit. Al
deze hervormingen, met inbegrip van de pensioenhervorming, kunnen, als ze wor-
den goedgekeurd door het Parlement en worden uitgevoerd, het landschap van het
nationale sociale beleid aanzienlijk veranderen. 

(Vertaling)
__________
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DOOR CLAUDE EWEN
Inspection des Lois Sociales, Luxemburg

1 COORDINATIEWET

De belangrijkste wetgevende wijziging die zich heeft voorgedaan in 2000 heeft te
maken met de nationale coördinatie van de wettelijke pensioenstelsels.

Deze nieuwe wet, die een vroegere bepaling vervangt, heeft tot doel de coördinatie
te organiseren tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en het pensioen-
stelsel uit de privé-sector.

We moeten een onderscheid maken tussen drie categorieën pensioenstelsels, name-
lijk het algemeen stelsel van de privé-sector, de bijzondere overgangsstelsels die van
toepassing zijn op ambtenaren die in dienst traden vóór 1 januari 1999 en de bijzon-
dere stelsels die van toepassing zijn op de ambtenaren die in dienst traden na 1 janu-
ari 1999.

De mechanismen voor coördinatie tussen het algemeen stelsel en de bijzondere
overgangsstelsels functioneren als volgt : 

Wanneer iemand overgaat van het bijzonder overgangsstelsel naar het algemeen
stelsel, zonder pensioenrechten te hebben in het bijzonder overgangsstelsel, is
hij/zij met terugwerkende kracht verzekerd bij de pensioenkas voor werknemers uit
de privé-sector voor de periodes die in overheidsdienst werden volbracht. De
bevoegde instelling van het bijzonder overgangsstelsel gaat over tot een overdracht
van bijdragen die wordt berekend door op het daadwerkelijk ontvangen loon het
bijdragepercentage toe te passen dat geldt in het algemeen stelsel en het aldus
bepaalde nominale bedrag te verhogen met interesten van vier procent per jaar.
Indien het risico intreedt, is het algemeen stelsel bevoegd voor de berekening van
het pensioen volgens de regels bepaald in het wetboek der sociale verzekeringen. 

Wanneer iemand overgaat van het algemeen stelsel naar een bijzonder overgangs-
stelsel, draagt de bevoegde instelling van het algemeen stelsel de bijdragen die het
heeft geïnd over aan de bevoegde instelling van het bijzonder overgangsstelsel,
onder voorbehoud dat de voorwaarden voor berekening van de periodes gebeuren
volgens het bijzonder overgangsstelsel. Desgevallend wordt het bedrag van de bij-
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dragen verhoogd met interesten van vier procent per jaar. Wanneer het risico
intreedt, moet het bijzonder overgangsstelsel het pensioen berekenen volgens de
wetgeving die erop van toepassing is.

In geval van gelijktijdige aansluiting bij het algemeen stelsel en een bijzonder over-
gangsstelsel, geniet de verzekerde pensioenrechten in beide stelsels. Voor zover aan
de voorwaarden voor openstelling van het recht voldaan is, wordt het pensioen uit
het bijzonder overgangsstelsel volledig toegekend, terwijl het pensioen uit het alge-
mene stelsel zich beperkt tot de berekening van de proportionele toeslagen. De
cumulatie van beide pensioenen mag niet tot gevolg hebben dat het totaal van de
uitkeringen oploopt tot boven het maximumpensioen voorzien in het bijzonder
overgangsstelsel, of, indien dit voordeliger zou blijken, tot boven het maximumpen-
sioen voorzien in het wetboek der sociale verzekeringen. Het eventuele overschot
wordt afgehouden van het pensioen uit het bijzonder overgangsstelsel.

De mechanismen voor coördinatie tussen het algemeen stelsel en de bijzondere stel-
sels verschillen aanzienlijk van de voorgaande omwille van de overeenkomst tussen
het algemeen stelsel en de bijzondere stelsels. Zo is, in geval van overgang van het
algemeen stelsel naar een bijzonder stelsel of in geval van overgang van een bijzon-
der stelsel naar het algemeen stelsel of in geval van gelijktijdige onderwerping aan
het algemene stelsel en een bijzonder stelsel, de bevoegde instelling die van het stel-
sel waaraan de verzekerde laatst was onderworpen voor zijn hoofdactiviteit. Het is
deze instelling die de voorwaarden voor openstelling van het recht moet beoorde-
len en, desgevallend, moet overgaan tot de berekening en toekenning van het pen-
sioen door de bepalingen van haar wetgeving toe te passen. Tot slot gebeurt de ver-
deling van de last tussen de verschillende stelsels naar rato van de proportionele toe-
slagen die voortvloeien uit de verzekeringsperiodes gerealiseerd onder de respectie-
velijke stelsels.

Naast de bepalingen betreffende de coördinatie van de wettelijke pensioenstelsels,
brengt de wet wijzigingen aan met betrekking tot:

de herziening van de voorwaarden inzake aansluiting en betaling van bijdragen
voor bepaalde activiteiten uitgeoefend in hoofdberoep of in bijberoep (vb. verzeke-
ringsagenten).

de leeftijdsvoorwaarde voor de dekking van kinderen inzake ongevallenverzeke-
ring ingevolge de invoering van de vervroegde scholarisatie.

de hernieuwde vastlegging van de boekingsregels voor de kosten voor betaling
van de uitkeringen van de ongevallenverzekering, de pensioenverzekering en de
kinderbijslagen.

het bepalen van het bijdrageplichtige inkomen in geval van ouderschapsverlof.
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de verlenging van de maatregelen die de teruggave mogelijk maken van terugbe-
taalde bijdragen met invoering van een leeftijdsvoorwaarde vastgelegd op 65 jaar en
afschaffing van het vereiste gunstige advies van de medische controle.

de aanpassing van de voorwaarden in het kader van de afkoop met terugwerkende
kracht van verzekeringsperiodes door het vereiste gunstige advies van de medische
controle af te schaffen en de leeftijdsgrens op te trekken van 60 tot 65 jaar.

de aansluiting van personen tewerkgesteld bij een Luxemburgse diplomatische
vertegenwoordiging in het buitenland.

de invoering van een nieuwe wijze van aanstelling van de leden van het leidend
comité van het gemeenschappelijk centrum voor de sociale zekerheid.

2. FINANCIERING VAN DE ZIEKTEVERZEKERING

De verplichting tot budgettair evenwicht in de ziekteverzekering, die werd opge-
legd door de wet (repartitiestelsel per jaar), werd gerealiseerd in 2000 en zal, vol-
gens de verwachtingen, bereikt worden in 2001. De algemene vergadering van de
Unie der ziekenfondsen heeft de maatregelen ter beperking van de uitgaven, die
eind 1999 werden ingevoerd, evenwel niet opgeheven. Verder is het bijdrageper-
centage voor geneeskundige verzorging op 5,2% gebleven. Het percentage dat
wordt toegepast voor de uitkeringen in contanten zonder voortzetting van het loon,
is op 4,7% gebleven.

3. HERVORMING VAN DE WETGEVING INZAKE GEWAARBORGD MINIMUMINKOMEN

Een wet betreffende het gewaarborgd minimuminkomen werd gestemd in 1999,
maar is pas van kracht geworden op 1 maart 2000. De belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de oude wetgeving zijn:

de verlaging van de leeftijdsvoorwaarde van 30 tot 25 jaar.

vermindering van de vereiste verblijfsduur van 10 jaar tot 5 jaar in de loop van de
20 voorbije jaren.

vereenvoudiging van de regels voor het in aanmerking nemen van de alimentatie-
plicht.

versterking van de opdracht van de nationale dienst voor sociale actie op het vlak
van de herintegratie in de arbeidsmarkt en het maatschappelijke leven van arbeids-
geschikte steuntrekkers.

afschaffing van het verbod voor de ouder die een kind opvoedt van minder dan
zes jaar om beroepsherinschakelingsmaatregelen te volgen (wat vooral een armoe-
deval was voor vrouwen).
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Een belangrijke wijziging is de herstructurering van het gewaarborgd minimuminko-
men dat voortaan uit twee elementen bestaat: 

enerzijds worden voldoende bestaansmiddelen gewaarborgd door de toekenning
van een aanvullende uitkering bestemd om het verschil tussen de maximumbedra-
gen van het gewaarborgd minimuminkomen en de som van de middelen waarover
het huishouden beschikt, aan te zuiveren.

anderzijds worden maatregelen toegepast tot integratie op de arbeidsmarkt en in
het maatschappelijk leven met toekenning van een integratieuitkering.

Deze hervorming van het GMI past in het Europese beleid inzake sociale bescher-
ming, dat onder andere tot doel heeft de sociale uitsluiting te bestrijden. Het is zaaks
het beleid van sociale steun om te vormen tot een actief beleid dat is gericht op inte-
gratie door arbeid en een beroep doet op de activiteit van de betrokkenen. Deze
wet neemt dus afstand van het klassieke concept van de sociale steun, dat in eerste
instantie een minimum aan bestaansmiddelen wil verstrekken. De wet maakt een
onderscheid tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte personen en iedere
categorie heeft specifieke uitkeringen, procedures en bevoegde instellingen.

4. AANPASSINGEN VAN DE UITKERINGEN

Met ingang van 1 januari 2001 werden bepaalde sociale uitkeringen opgetrokken
door middel van een lineaire verhoging met 3,1%. De wet heeft de pensioenen en
rentes aangepast aan het loonniveau van 1999, vermits uit een studie over de evolu-
tie van het gemiddelde niveau van de lonen en salarissen een vooruitgang bleek van
3,1% tussen 1997 en 1999. De aanpassingsfactor (dat wil zeggen de berekeningsfac-
tor die het pensioenniveau aanpast aan de evolutie van de lonen) werd dus opge-
trokken van 1,219 tot 1,257.

Om de voorheen bestaande verhouding tussen de socialezekerheidsuitkeringen en
de socialebijstandsuitkeringen te handhaven, werden de verschillende drempels die
worden toegepast inzake het gewaarborgd minimuminkomen verhoogd met hetzelf-
de percentage. Eveneens vanuit de wens het bestaande evenwicht te behouden,
werd ook het sociale minimumloon verhoogd met 3,1%.

Overigens is, voor de toepassing van het mechanisme van automatische aanpassing
van de lonen en uitkeringen aan de evolutie van de levensduurte, het indexcijfer
overschreden op 1 juli 2000. Bijgevolg werden alle socialezekerheidsuitkeringen op
die datum met 2,5% verhoogd.
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5. STUDIE OVER DE TOEKOMSTIGE EVOLUTIE VAN HET LUXEMBURGSE 
PENSIOENSTELSEL

Het regeerakkoord van augustus 1999 bevat het engagement van de Regering om
een nieuwe studie van het algemeen pensioenstelsel te laten uitvoeren:

« De Regering wil een studie laten uitvoeren door experten - nationale en buiten-
landse - die worden belast met de analyse van ons pensioenverzekeringsstelsel
vanuit het standpunt van een toekomstgericht beleid met als doel de uitkeringen
van de pensioenverzekering te waarborgen. Deze studie zal betrekking hebben
op de structuur van de pensioenen, de financieringswijzen (repartitie/kapitalisa-
tie), de opbouw van de reserves, het beleggingsbeleid en de analyse van de moge-
lijkheid een beroep te doen op alternatieve financieringsbronnen.

Het deskundigenonderzoek moet voltooid zijn vóór 31 december 2000, en de
besluiten moeten eruit opgemaakt zijn voor het einde van het jaar 2001. »
(Regeerakkoord, hoofdstuk 16. Ministerie van sociale zekerheid –vrije vertaling)

Op 4 februari 2000 heeft de Regeringsraad beslist de studie in kwestie op te splitsen
in twee substudies, met name:

een actuariële substudie van het algemeen pensioenstelsel, die wordt toever-
trouwd aan het IAB;

een substudie met betrekking tot het beleggingsbeleid van de reserves, die na
openbare aanbesteding wordt toevertrouwd aan consultants gevestigd in Luxem-
burg.

5.1. DOELSTELLING VAN DE STUDIE
Het project zal toelaten de Regering van Luxemburg te steunen bij het bedenken en
uitwerken van een hervormingsplan inzake de pensioenverzekering, dankzij een
grondige en onpartijdige actuariële financiële doorlichting van het algemene pen-
sioenverzekeringsstelsel in Luxemburg. Deze doorlichting moet de kwantitatieve
basissen nagaan die het mogelijk maken een hervormingsbeleid van het algemeen
pensioenverzekeringsstelsel vast te leggen.

De eerste doelstellingen zijn het indienen van:

een actuariële doorlichting van het algemeen pensioenstelsel ;

een simulatie van de financiële effecten veroorzaakt door alternatieve formules
voor de betaling van uitkeringen en/of met betrekking tot het financieringssysteem.
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5.2. RESULTATEN VAN DE STUDIE
De financiële en actuariële dienst van het IAB zal de Regering een actuariële door-
lichting voorleggen bestaande uit:

een analyse van de huidige financiële situatie en de prestaties van het algemeen
pensioenstelsel, een analyse van de relaties tussen de verschillende takken ervan
(invaliditeit, ouderdom, overleving), een analyse van de uitkeringsniveaus per tak en
per geslacht. Deze analyse moet toelaten vergelijkingen te maken met de prestaties
van de pensioenstelsels van andere Europese landen ;

een extrapolatie van de ontvangsten en uitgaven van het algemeen pensioenstelsel
bij ongewijzigde wetgeving en in alternatieve financiële en demografische scena-
rio’s over een periode van ongeveer 50 jaar. Deze extrapolatie moet bestaan uit:

– extrapolaties van het aantal gerechtigden en de gemiddelde pensioenbedragen per
pensioencategorie ;
– extrapolaties van het aantal verzekerden en hun bijdrageplichtige inkomens voor
de beschouwde alternatieve demografische en economische scenario’s ;
– een evaluatie van de adequatie van het huidige bijdragepercentage ;
– aanbevelingen op financieel vlak opgesteld op basis van de analyse van de situatie
bij ongewijzigde wetgeving ;

simulaties van de impact op korte termijn en op lange termijn van alternatieve for-
mules voor de berekening van de pensioenen of van alternative financieringssyste-
men ;

een bespreking van de voordelen en nadelen van de alternatieven voor het pen-
sioenverzekeringsbeleid.

Het IAB zal zijn besluiten begin 2001 voorstellen.

(Vertaling)
__________
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DOOR KEES GOUDSWAARD
Hoogleraar Economie en Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid, Universiteit Leiden

1. INLEIDING

De afgelopen jaren hebben in Nederland, zoals ook elders, veel ingrijpende verande-
ringen plaatsgevonden in de sociale zekerheid (1). Centraal element daarbij is een
bevordering van de activerende werking van het stelsel. Ook de gevolgen van de
vergrijzing en het anticiperen daarop krijgen steeds meer aandacht. In deze bijdrage
ligt de nadruk op deze punten. Aan de orde komen recente beleidsmaatregelen en
plannen ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsregelingen, de uitvoering van de
werknemersverzekeringen en de beheersing van de vergrijzingsproblematiek. De
meest recente veranderingen worden eerst in een wat breder perspectief geplaatst. 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond in Nederland een duidelijke omslag
plaats in het denken over sociale zekerheid. Het inzicht brak door dat de financiële
grenzen van de verzorgingsstaat waren bereikt of overschreden. De oplopende kos-
ten van de sociale zekerheid werden gezien als een grote bedreiging voor de over-
heidsfinanciën en voor werkgelegenheid en economische groei. Vervolgens begint
een periode waarin de overheid terugtrekkende bewegingen maakt. Belangrijk doel
daarbij was om de uitgaven terug te dringen. Dit gebeurde aanvankelijk vooral door
ingrepen in de hoogte en de duur van de uitkeringen. Anders gezegd, de ‘polisvoor-
waarden’ werden versoberd. 

In de jaren negentig verschuift de nadruk in het socialezekerheidsbeleid naar volu-
mebeperking. Daartoe is onder andere gekozen voor vormen van marktwerking en
privatisering. Kerngedachte daarbij is dat alle betrokkenen — uitkeringsontvangers,
werkgevers, werknemers en uitvoerders — op deze manier sterker worden gecon-
fronteerd met de kosten die hun gedrag veroorzaakt. Met name in de sfeer van de
arbeidsongeschiktheidsregelingen ontbrak die kostenconfrontatie in het verleden.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is door werkgevers en werknemers
gebruikt als relatief aantrekkelijke uittredingsroute, waarbij de kosten werden afge-
wenteld op het collectief van de premiebetalers. Het is dus niet verwonderlijk dat 

(1) Een beschrijving van het Nederlandse stelsel en de belangrijkste veranderingen daarin gedurende
de laatste jaren is te vinden in: K.P. Goudswaard, C.A. de Kam en C.G.M. Sterks, Sociale zekerheid
op het breukvlak van twee eeuwen, Samsom Kluwer, Alphen a/d Rijn, 2000. 

765



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

de meest ingrijpende wijzigingen juist bij die regeling zijn doorgevoerd. Zoals in het
vervolg zal blijken impliceert dat geenszins dat de problemen met de WAO nu zijn
opgelost.

2. MARKTWERKING

Gedurende de jaren ’90 zijn diverse vormen van marktwerking en privatisering
doorgevoerd in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Duidelijk is dat deze ontwik-
keling moet worden gezien in het kader van een meer algemene maatschappelijke
trend. Marktwerking op dit terrein vormt echter geen doel op zich, maar is primair
een instrument in het kader van het volumebeleid. De Ziektewet, die collectieve
dekking bood voor het ziekteverzuim gedurende het eerste jaar, is (goeddeels) afge-
schaft. Werkgevers zijn verplicht om in geval van ziekteverzuim van werknemers
70% van het laatstgenoten loon door te betalen. In de praktijk wordt de uitkering
voor het overgrote deel bovenwettelijk, via cao’s, aangevuld tot 100%. Bedrijven
kunnen het verzuimrisico zelf dragen of het verzekeren op de particuliere markt.
Ongeveer 85% van de bedrijven hebben dat laatste gedaan. Na een jaar ziektever-
zuim krijgt men al dan niet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, zie
boven). Op 1 augustus 1993 trad de Wet terugdringing beroep op arbeidsonge-
schiktheidsregelingen (TBA) in werking. Hierover was voorafgaand grote politieke
commotie geweest. Deze wet schreef een strenger arbeidsongeschiktheidscriterium
voor en beperkte bovendien hoogte en duur van de WAO-uitkering voor nieuwe
gevallen. Deze wijzigingen hebben geleid tot een geringere wettelijke inkomensbe-
scherming, behalve voor ouderen en werknemers met lage inkomens. Het verschil
tussen de oude uitkering (70 procent van het dagloon tot het bereiken van de 65-
jarige leeftijd) en de lagere nieuwe uitkering wordt aangeduid als het WAO-hiaat. In
de praktijk is dit hiaat op grote schaal gerepareerd. Voor circa 80 procent van de
werknemers is het WAO-hiaat via een collectieve regeling per bedrijf of bedrijfstak
particulier verzekerd. 

In 1998 bracht de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen (Pemba) nieuwe ingrepen. De WAO-premie komt volledig voor
rekening van de werkgever en bestaat sindsdien uit een voor alle bedrijven uniform
basisdeel en een gedifferentieerd deel. De gedifferentieerde premie is bestemd voor
de financiering van de nieuwe WAO-gevallen gedurende de eerste vijf uitkeringsja-
ren. Bedrijven die een meer dan gemiddeld aantal van hun werknemers in de WAO
zien verdwijnen betalen een hogere premie. De premie is lager naarmate bedrijven
meer arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Voorts kunnen werkgevers er voor
kiezen eigen-risicodrager te worden voor de eerste vijf uitkeringsjaren (‘optionele
privatisering’). In dit geval zijn zij uitsluitend de basispremie voor de WAO verschul-
digd. Het eigen risico kan op de particuliere verzekeringsmarkt worden onderge-
bracht. 
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Wat de gevolgen van het gevoerde beleid betreft kunnen enkele punten naar voren
worden gebracht :

Hoofddoel van de genomen maatregelen is om werkgevers te stimuleren om een
effectief preventie- en reïntegratiebeleid te voeren, waardoor het uitkeringsvolume
zou kunnen dalen. Er zijn tekenen dat er inderdaad positieve gedragsreacties teweeg
worden gebracht bij werkgevers, echter nog onvoldoende voor een blijvende
volumedaling. Het aantal arbeidsongeschikten nadert zelfs de 1 miljoen, ofwel meer
dan 12% van de verzekerde populatie. Waar Nederland wat reft het totale uitkerings-
volume betreft niet veel afwijkt van andere EU-lidstaten, is het aantal arbeidsonge-
schikten nog steeds internationaal gezien uitzonderlijk hoog. 

Er heeft zich de afgelopen jaren een onevenwichtigheid ontwikkeld. Waar werk-
gevers veel meer met de kosten van inactiviteit worden geconfronteerd, is voor
werknemers de financiële incentivestructuur niet sterk veranderd doordat
verminderingen in de publieke beschermingsniveau’s meestal zijn gecompenseerd
door, veelal collectieve, bovenwettelijke aanvullingen.

De toenemende marktwerking in de sociale zekerheid heeft ook een aantal, niet
altijd even goed voorziene, complicaties opgeleverd. Eén van de belangrijkste pro-
blemen is dat de positie van mensen met een zwakkere gezondheid verslechtert.
Dat geldt voor de positie op de arbeidsmarkt, waar deze groep met een toenemende
risicoselectie wordt geconfronteerd. Het geldt ook voor de positie op de verze-
keringsmarkt. Mensen met een gezondheidshandicap, die niet onder een collectieve
regeling vallen, zijn slechter in staat om een vermindering van de publieke
inkomensbescherming op de particuliere markt te verzekeren. Dat betekent dat ook
op die onderdelen van de sociale zekerheid waar de markt is opgerukt, zeker nog
aanleiding blijft voor overheidsbemoeienis.

De WAO vormt op dit moment net als 10 jaar geleden weer één van de belangrijkste
sociaal-economische vraagstukken. Er wordt dan ook intensieve studie verricht naar
nadere maatregelen. In 2000 heeft de regering al een aantal maatregelen doorge-
voerd om de aanpak van het ziekteverzuim te verbeteren en de doorstroming naar
de WAO te beperken (het nieuwe poortwachtersmodel). Kern vormt een procedu-
reel flexibeler, maar wel meer verplichtend reïntegratieproces. Tegelijkertijd was er
het besef dat meer ingrijpende veranderingen nodig zijn om de problematiek werke-
lijk te beheersen. Daarom heeft de regering in 2000 een zware Commissie Arbeids-
ongeschiktheid (met brede politieke samenstelling) ingesteld met als taak de WAO-
problematiek verder te analyseren en met aanbevelingen te komen. Op het moment
van schrijven van dit artikel heeft deze commissie nog niet gerapporteerd. Maar naar
het zich nu laat aanzien zal de commissie het ingrijpende voorstel doen om voor
nieuwe gevallen uitsluitend nog een WAO-uitkering toe te kennen bij volledige
arbeidsongeschiktheid (thans kan men al bij 15% arbeidsongeschiktheid een gedeel-
telijke uitkering ontvangen). De uitkering voor volledig arbeidsongeschikten zou
iets hoger kunnen zijn dan nu. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten weer aan
het werk worden geholpen, waarbij zowel de werkgever, als de betrokkene een
actievere rol moeten spelen. De werkgever moet maximaal 2 jaar 70% van het loon
van een zieke werknemer doorbetalen (nu 1 jaar), hetgeen nog op kan lopen als de
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werkgever te weinig reïntegratie-inspanningen heeft verricht. De werknemer wordt
verplicht om aangeboden werk te aanvaarden als daarvoor een salaris van minimaal
70% van het eerder genoten loon voor wordt betaald. Na 2 jaar kan ontslag van een
gedeeltelijk arbeidsongeschikte volgen; betrokkene krijgt dan recht op een werk-
loosheidsuitkering. Hoewel veel details nog niet duidelijk zijn, lijkt er op hoofdlij-
nen wel veel steun te zijn voor een dergelijke benadering. 

3. UITVOERING

Ook in de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid zijn ingrijpende wijzigingen
doorgevoerd. De door werkgevers en werknemers bestuurde bedrijfsverenigingen,
die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen,
werden in 1997 afgeschaft. Daarmee werd de rol van de sociale partners, die van
oudsher aanzienlijk was, sterk teruggedrongen. De uitvoering van de werknemers-
verzekeringen kwam in handen van onafhankelijke uitvoeringsinstellingen. Daarbij
werden elementen van marktwerking geïntroduceerd die aanvankelijk verder uitge-
bouwd zouden worden. Private uitvoeringsinstellingen zouden met elkaar moeten
gaan concurreren om opdrachten van bedrijven of sectoren. Alleen de claimbeoor-
deling zou door overheidsinstellingen moeten worden gedaan. De claimbeoordeling
leent zich in de opvatting van de regering niet voor marktwerking, omdat private
uitkeringsinstellingen er belang bij kunnen hebben sommige aanvragers ten onrech-
te geen uitkering te verstrekken (2). Op deze plannen is echter veel kritiek geko-
men. Zo werd gevreesd voor een complexe en daarmee ondoelmatige hybride
publiek/private structuur. Uitkeringsontvangers zouden niet, zoals de bedoeling
was, met slechts één loket te maken krijgen, maar juist met meerdere. Er zou geen
sprake meer zijn van integrale gevalsbehandeling. Ook werd gevreesd dat er bij de
uitvoeringsinstellingen onvoldoende marktwerking tot stand zou komen (3). Als
gevolg van de kritiek heeft de regering op de valreep van de 20e eeuw een drasti-
sche ommezwaai gemaakt. In de herziene en in het jaar 2000 definitief geworden
plannen worden bij nader inzien niet alleen de claimbeoordeling, maar ook de uitke-
ringsverstrekking en de premie-inning in het publieke domein gepositioneerd. De
bestaande uitvoeringsinstellingen, die al sterke banden hadden opgebouwd met pri-
vate verzekeringsmaatschappijen en banken, worden samengevoegd in één publie-
ke uitvoeringsinstelling (het UWV). Wel moet er meer marktwerking tot stand
komen bij de reïntegratie. Werkgevers moeten, met instemming van de onderne-
mingsraad, opdrachten gaan geven aan reïntegratiebedrijven om uitkeringsontvan-
gers weer aan het werk te helpen. Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen

(2) Het is echter de vraag of deze vrees terecht is. Onterechte afwijzingen zijn niet in het belang van
de opdrachtgevers en verzekeraars staan in het algemeen niet graag te boek als slechte betalers.
Bovendien kunnen mogelijke onrechtmatigheden tot een minimum worden beperkt door protocolle-
ring van de beoordelingsprocessen, standaardisering van gehanteerde criteria, certificering van
beoordelaars, periodieke controle en een ‘second opinion’ procedure.
(3) Voorwaarde zou zijn dat er een open transparante markt zou ontstaan met voldoende opdrachtge-
vers en opdrachtnemers en dat er voor beide partijen voldoende sterke prikkels zijn die sporen met
het maatschappelijk doel van een doelmatige en doeltreffende uitvoering.
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ook in cao-onderhandelingen afspraken maken over de keuze van een reïntegratie-
bedrijf. Het UWV houdt wel verantwoordelijkheid doordat eisen gesteld kunnen
worden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers en aan de af te sluiten contracten.
De betrokkenheid van de sociale partners moet verder gestalte krijgen via een op te
richten Raad voor Werk en Inkomen. Deze raad, bestaande uit vertegenwoordigers
van werkgevers, werknemers en gemeenten, moet gaan adviseren over het beleid
ten aanzien van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en reïntegratie. Het kabinet stelt dat
met deze structuur een helder en eenduidig onderscheid wordt gemaakt tussen de
delen van het stelsel die publiek respectievelijk privaat worden uitgevoerd, zodat de
verantwoordelijkheidsverdeling beter is geregeld. De samenvoeging van de uitvoe-
ringsorganen zou moeten leiden tot meer transparantie en tot schaalvoordelen,
zowel in kwalitatieve zin (een betere claimbeoordeling), als in kwantitatieve zin
(efficiency). Voorts dient de nieuwe structuur maximaal bij te dragen aan preventie
en reïntegratie. Het zal nog moeten blijken in hoeverre dit het geval is. Van veel kan-
ten wordt daarbij opgemerkt dat vooral de cliënt zelf meer centraal moet worden
gesteld in het uitvoeringsproces. Met name bij preventie en reïntegratie is een meer
individu-gerichte benadering cruciaal. 
Op dit moment worden de plannen voor de nieuwe uitvoeringsstructuur verder uit-
gewerkt en geïmplementeerd. 

4. VERGRIJZING

Een ander thema dat ook in Nederland het debat over de sociale zekerheid beheerst,
is de vergrijzing. Tussen nu en 2040 zal het aantal 65-plussers als percentage van het
aantal 15-64 jarigen (de zogeheten ‘grijze druk’) ongeveer verdubbelen. Dat aandeel
zal dan ongeveer 40% zijn. Dat wijkt niet zo veel af van de ontwikkeling in andere
Europese landen. In Italië, Spanje en Denemarken zal de grijze druk zelfs tot een
nog aanzienlijk hoger niveau oplopen. De vergrijzing heeft grote financiële conse-
quenties voor de sociale zekerheid. Daarbij gaat het vooral om pensioenen, gezond-
heidszorg en arbeidsongeschiktheid. Voor wat de pensioenen betreft verkeert
Nederland (samen met onder meer het Verenigd Koninkrijk) in een relatief gunstige
positie. Nederland kent, zoals alle EU-lidstaten, een op omslagbasis gefinancierd,
publiek basispensioen (de AOW). Daarnaast bestaat er echter een omvangrijke kapi-
taalgedekte tweede pijler. Kapitaalgedekte aanvullende pensioenen zijn in beginsel
veel minder gevoelig voor demografische veranderingen dan de via omslagpremies
gefinancierde regelingen (4). Bij omslagfinanciering moeten de kleiner wordende
jongere generaties premies voor een steeds groter wordende groep ouderen
opbrengen. 

(4) Ook bij kapitaaldekking spelen echter risico’s als gevolg van vergrijzing. Wanneer gepensioneer-
den hun besparingen massaal willen omzetten in consumptie kan, gegeven de productiecapaciteit,
overbesteding optreden. Dit kan resulteren in inflatie, die de reële waarde van kapitaalgedekte aan-
spraken zou aantasten.
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Ook in Nederland zijn de financiële gevolgen van de vergrijzing echter potentieel
aanzienlijk. Volgens de meest recente ramingen zullen de collectieve uitgaven voor
AOW, zorg en arbeidsongeschiktheid bij ongewijzigd beleid in 2040 circa 9% van
het bbp hoger zijn dan nu het geval is, goeddeels als gevolg van de vergrijzing. Daar
staat tegenover dat de gepensioneerden in 2040 ook ongeveer 5% van het bbp meer
belasting zullen betalen dan nu het geval is. Per saldo resulteert niettemin nog
steeds een aanzienlijke stijging van de budgettaire lasten.

Gedurende de jaren ’90 groeide het besef dat de vergrijzing aanzienlijke gevolgen
zal hebben voor het stelsel van sociale zekerheid. Naar aanleiding daarvan is er een
maatschappelijk en wetenschappelijk debat op gang gekomen over de wijze waarop
ingespeeld dient te worden op de vergrijzing. Ook in het beleid komt dit thema nu
meer tot uitdrukking. Het ingezette beleid is gericht op drie sporen : verhoging van
de arbeidsparticipatie, verandering in de financieringsmix van de AOW en sparen cq
schuldreductie. Hieronder worden deze sporen nader toegelicht.

4.1. VERHOGING ARBEIDSPARTICIPATIE 
Een grotere arbeidsdeelname kan de financieringsgrondslag van vergrijzingsgevoeli-
ge regelingen verbreden. Mede daarom vormt een verdere verhoging van de partici-
patiegraad één van de belangrijkste doelstellingen van het overheidsbeleid. In het
bijzonder zal de arbeidsdeelname van oudere werknemers moeten toenemen. Deze
is op dit moment erg laag. De arbeidsdeelname in de leeftijdscategorie 55-64 jaar
bedraagt nog slechts 30% in Nederland (tegenover gemiddeld ongeveer 36% in de
EU). Uittreding vindt gemiddeld tussen 57 en 58 jaar plaats. Aan de lage arbeidsdeel-
name van ouderen liggen diverse oorzaken ten grondslag. Duidelijk is op grond van
empirisch onderzoek dat de aantrekkelijkheid van de diverse uittredingsroutes in
ieder geval een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Met name de VUT (vervroegde
uittredingsregeling) is de afgelopen jaren een geliefde uittredingsroute geworden.
Het kabinet heeft afgelopen jaar aangegeven dat het de arbeidsdeelname van oude-
ren langs meerdere sporen wil bevorderen. Belangrijke elementen zijn : een leef-
tijdsbewust personeelsbeleid, waar nodig aanpassing van arbeidsomstandigheden en
een mentaliteitsomslag bij werkgevers en werknemers. Voorts dienen VUT-regelin-
gen zo veel mogelijk te worden omgezet in flexibele pensioenregelingen, die een
sterkere prikkel geven om langer door te werken (onder meer door daarmee een
hoger pensioen op te bouwen). Dit proces is overigens al volop aan de gang. Voor
oudere werklozen zou de – eerder afgeschafte – sollicitatieplicht weer moeten wor-
den ingevoerd. 

4.2. VERANDERING IN DE FINANCIERINGSMIX VAN DE AOW
Het AOW-premiepercentage is met ingang van 1998 gemaximeerd. Voor zover de
premie-opbrengsten onvoldoende zijn om de uitgaven te dekken wordt de financie-
ring aangevuld met rijksbijdragen. Financiering ten laste van de algemene middelen
staat bekend als ‘fiscalisering’. Gezien de te verwachten oploop van de uitgaven
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voor de AOW zal in de toekomst een toenemend deel van de AOW uit de algemene
middelen worden gefinancierd. Dit maakt het financieringsdraagvlak breder. Dat
komt vooral omdat 65-plussers geen AOW-premie betalen op grond van de verzeke-
ringsgedachte. Bij fiscalisering gaat deze groep wel bijdragen aan de kosten. Aldus
wordt de intergenerationele solidariteit bevorderd.

4.3. SPAREN EN SCHULDREDUCTIE
De stijgende uitgaven voor AOW-uitkeringen kunnen (voor een deel) worden opge-
vangen door fondsvorming. Begin 1998 is hiertoe het zogeheten AOW Spaarfonds
ingesteld. Het Spaarfonds vormt een afzonderlijk begrotingsfonds. In wezen gaat het
niet om een echt fonds, maar om een boekhoudkundige post. Het fonds krijgt een
vordering op de staat en belegt in staatsleningen. Er is dus geen sprake van echte
kapitaaldekking. Tijdens de vergrijzingspiek wordt een beroep op het AOW Spaar-
fonds gedaan. Daartoe zal de overheid haar schuld aan het Spaarfonds moeten aflos-
sen. Het kabinet beschouwt het als een voordeel dat bij het Spaarfonds sprake is van
een herkenbare reservering van middelen voor de AOW. Aan het eind van de kabi-
netsperiode in 2002 bedraagt de omvang van het Spaarfonds naar verwachting 13
miljard euro en zal in de jaren daarna nog aanzienlijk in omvang toenemen. De reële
betekenis van dit fonds is echter erg gering. Het gaat in wezen om een vestzak-
broekzak transactie op de begroting. Voor aflossing van de schuld aan het fonds zul-
len extra bezuinigingen of belastingverzwaring nodig zijn. Over deze opties
beschikt de overheid ook zonder over te gaan tot vorming van het Spaarfonds. Het
AOW Spaarfonds kan in feite worden beschouwd als een politiek aantrekkelijke
vormgeving van vermindering van de overheidsschuld. Dat laatste is op zichzelf een
logische manier om in te spelen op de vergrijzing. Sparen in de vorm van verminde-
ring van de overheidsschuld schept, via lagere rentelasten, ruimte op de begroting
om toekomstige vergrijzingslasten op te vangen. Daartoe is de komende tijd een
structureel begrotingsoverschot gewenst. Een dergelijk beleid wordt thans breed
onderschreven. Van verschillende zijden is geadviseerd om de resterende overheids-
schuld (thans nog circa 56% van het bbp) in de komende 25 jaar weg te werken met
het oog op de vergrijzing (5). In 2001 zal in ieder geval een groot bedrag aan inkom-
stenmeevallers ten gunste van de overheidsschuld worden gebracht.

5. SLOT

De Nederlandse verzorgingsstaat heeft een forse gedaanteverwisseling ondergaan.
Dat geldt in kwantitatieve zin : zo zijn de uitgaven aan socialezekerheidsregelingen
als % van het bbp - anders dan in de meeste landen – de laatste tien jaar flink afgeno-
men. Het geldt ook in kwalitatieve zin : er is veel meer nadruk komen te liggen op

(5) Overigens zijn sparen en schuldreductie vanzelfsprekend niet de enige budgettaire instrumenten
om in te spelen op de vergrijzing. Evenzeer van belang is het investeren in de sociaal-economische
structuur en in de dynamiek van de (kennis)economie.
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de activerende werking van het stelsel. Daartoe zijn onder meer elementen van
marktwerking en privatisering geïntroduceerd. Dit is niet zonder resultaat gebleven,
maar heeft ook minder gunstige neveneffecten gehad in de sfeer van risicoselectie.
Op het terrein van de uitvoering wordt de rol van de overheid echter juist versterkt.
Ondanks het activeringsbeleid is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nog
steeds zeer hoog en stijgend. Dit thema houdt de gemoederen nu weer zeer bezig
en nieuwe maatregelen liggen in het verschiet. Wel is het aantal werkloosheids- en
bijstandsuitkeringen de laatste jaren flink afgenomen.

De vergrijzing zal ook in Nederland aanzienlijke consequenties hebben voor het
sociale stelsel. Maar de te verwachten financiële problemen zijn beheersbaar met
inzet van een evenwichtige mix van beleidsinstrumenten, waaronder stimulering
van de arbeidsdeelname van oudere werknemers, verbreding van de financierings-
grondslag van de publieke pensioenregeling en terugdringing van de overheids-
schuld. 

De komende jaren zal ook aandacht worden besteed aan modernisering van de
sociale regelingen, waarbij de discussie onder meer gaat over mogelijke aanpassing
van het stelsel aan de veranderingen in arbeids-, zorg- en scholingspatronen.

Dit alles betekent niet dat de primaire functie van de sociale zekerheid – het bieden
van bescherming – minder aandacht zou behoeven. Zo blijft armoedebestrijding nog
steeds hard nodig. Het daarmee samenhangende probleem van de zogeheten armoe-
deval is ook nog geenszins opgelost (6).

Er liggen dus veel uitdagingen voor het beleid ten aanzien van de sociale zekerheid
in de 21e eeuw. Het zal daarbij in steeds mindere mate om puur nationaal beleid
gaan. Bij veel thema’s kan een verdere afstemming tussen Europese partners tot
stand komen en kunnen, mede op basis van wederzijds leren, gemeenschappelijke
strategieën worden ontwikkeld. 

__________

(6) Veel huishoudens met een laag inkomen gaan er bij een bruto inkomenstoename in netto termen
niet of nauwelijks op vooruit als gevolg van een cumulatie van inkomensafhankelijke regelingen.
Overigens is de armoedeval recentelijk wel kleiner geworden. Per 1 januari 2001 is in het kader van
een algehele belastingherziening een heffingskorting voor werkenden ingevoerd van 920 euro. Deze
heffingskorting vergroot het netto verschil tussen uitkering en looninkomen en maakt aldus werken
financieel aantrekkelijker.
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DOOR ASBJORN KJONSTAD
Professor dr. juris, Universiteit van Oslo, Noorwegen

1. NATIONALE VERZEKERING

Met de Nationale Verzekeringswet van 28 februari 1997 Nr. 19, verkreeg Noorwe-
gen een nieuwe, vereenvoudigde en meer doorzichtige reglementering voor zijn
socialeverzekeringsstelsel. Zij is van toepassing op de gehele Noorse bevolking en
omvat verschillende types uitkeringen die worden toegekend bij ziekte, geboorte,
werkloosheid, invaliditeit, ouderdom en overlijden. Het voorbije jaar werden ver-
scheidene amendementen op de Wet ingevoerd:

Eerst en vooral moeten we vermelden dat het basisbedrag (G genoemd) op 1 mei
2001 51.360 NOK bedraagt, wat overeenstemt met ongeveer 6.500 Euro.

Bijzonder belangrijk is de berekening van revalidatie-uitkeringen. 
Vroeger bestonden revalidatie-uitkeringen uit basisbetalingen en aanvullende be-
talingen, evenals onderhoudstoeslagen voor echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste.
In het algemeen zijn gelijkaardige regels als voor het invaliditeitspensioen van toe-
passing. 
Door de Wet van 30 juni 2000 Nr. 57 werden de regels voor het berekenen van
revalidatie-uitkeringen afgezonderd van het algemene pensioenstelsel en ontwikkeld
volgens een model dat in ruime mate overeenkomt met wat van toepassing is op de
ziekte-uitkeringen:
Ten eerste wordt een inkomensbasis voor de revalidatie-uitkeringen bepaald. Dit is
gebaseerd op het pensioengerechtigde inkomen tijdens het jaar voorafgaand aan het
jaar van verminderd arbeidsvermogen van de betrokkene, of op zijn gemiddelde
pensioengerechtigde inkomen over de drie onmiddellijk voorafgaande jaren. De
hoogste van deze inkomensbasis wordt aangewend voor de berekening van de reva-
lidatie-uitkeringen. 
In de regel bedragen de revalidatie-uitkeringen 66% van de inkomensbasis (sect. 10-
10). Met de hoogste inkomensbasis van 6 G (momenteel 308.160 NOK), zouden de
jaarlijkse revalidatie-uitkeringen oplopen tot 203.386 NOK. Dit bedrag ligt onder de
ziekte-uitkering voor werknemers, maar enigszins boven de ziekte-uitkering voor
zelfstandigen, de dagelijkse uitkeringen tijdens perioden van werkloosheid, en de
pensioenen van de nationale verzekering.
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Wie geboren wordt met een handicap of gehandicapt raakt voor hij de leeftijd van
26 jaar bereikt, heeft recht op een minimumrevalidatie-uitkering van 2,4 G. Met het
huidige basisbedrag komt dit overeen met 123.264 NOK per jaar. Dit is iets meer
dan het invaliditeitspensioen voor gehandicapten van geboorte of gehandicapte jon-
geren.
Revalidatie-uitkeringen zouden ten minste 1,6 G moeten bedragen, wat met het hui-
dige basisbedrag overeenstemt met 82.176 NOK per jaar. Dit is ongeveer 10.000
NOK onder het laagste pensioen voor alleenstaande gepensioneerden of minderva-
liden. Een dergelijk minimumbedrag zou toegepast worden wanneer de betrokkene
geen inkomen had of een geraamd basisinkomen had van minder dan 125.000 NOK.
In de praktijk geldt dit voor deeltijdse werknemers, huisvrouwen en studenten.
Revalidatie-uitkeringen worden toegekend voor vijf dagen per week. Het dagelijkse
bedrag komt overeen met het jaarlijkse bedrag gedeeld door 260 (sect. 10-10). Uit-
gaand van een jaarbedrag van 203.386, 123.264 en 82.176 NOK, is het dagelijkse
bedrag 782, 474 en 316 NOK.
Bovenop deze betalingen kunnen onderhoudstoeslagen voor kinderen ten laste wor-
den toegekend. Er kunnen echter geen aanvullende toeslagen voor echtgenoten
worden toegekend. Het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken bepaalt het
bedrag van de kindertoeslag (sect. 10-10, vijfde lid).
Het bedrag van de revalidatie-uitkering varieert volgens de veranderingen aan het
basisbedrag van de nationale verzekering (sect. 10-9, vierde lid).
Revalidatie-uitkeringen zijn onderhevig aan belastingheffing en worden beschouwd
als inkomen voor de pensioenberekening.

Na een jaar met revalidatie-uitkeringen kunnen beroepsrevalidatie-uitkeringen wor-
den toegekend. Deze uitkeringen worden berekend volgens dezelfde regels als de
revalidatie-uitkeringen (sects. 11-10 tot 11-13).

Er werden ook aanzienlijke veranderingen aangebracht in de reglementering
betreffende ouderschapsuitkeringen. Voordien was het recht van de vader op
ouderschapsuitkeringen een voorwaardelijk verzekeringsrecht: de moeder moest
voldoen aan de vereisten met betrekking tot een vroeger arbeidsinkomen en een
tewerkstellingsperiode van ten minste zes maanden opdat de vader recht zou heb-
ben op ouderschapsuitkeringen. Nu is het recht op ouderschapsuitkeringen van de
vader een onafhankelijk recht.

Wat de ziekte-uitkeringen betreft, werd de betalingsperiode van de werkgever uitge-
breid van 14 tot 16 dagen.

Wat het ouderdomspensioen en het invaliditeitspensioen betreft, is de hoofdregel
dat het basispensioen overeenkomt met het basisbedrag van de nationale verzeke-
ring. Een groeiend aantal personen ontvangt nu evenwel slechts 75% van het basis-
bedrag. Tot deze categorie behoren gepensioneerden die samenwonen met een
echtgeno(o)t(e) die een ouderdomspensioen, een invaliditeitspensioen, een tijdelijk
invaliditeitspensioen of een pensioen gebaseerd op arbeidsvoorwaarden ontvangt,
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of mensen waarvan de echtgenoot een inkomen heeft dat meer dan tweemaal het
basisbedrag bedraagt. Deze regel is ook van toepassing op wie leeft als geregistreer-
de partners of samenwonende koppels.
Onderhoudstoeslagen voor kinderen ten laste van gepensioneerden en minderva-
liden zijn gestegen van 25 procent tot 30 procent van het basisbedrag.

Sinds 1 mei 2000 komt de bijzondere toeslagbetaling overeen met 79,33 procent
van het basisbedrag volgens het normale tarief, en met 74 procent van het basisbe-
drag volgens het laagste tarief.

2. REGELINGEN INZAKE PENSIOEN VOOR PERSONEN IN OVERHEIDSDIENST

Met betrekking tot het pensioen toegekend uit het Noors Openbaar Pensioenfonds,
werd het inkomen tussen 8 en 12 maal het basisbedrag (G) vroeger slechts voor een
derde geteld. De grens van 8 G werd nu afgeschaft voor wie met pensioen gaat na 1
mei 2000. Dit betekent dat een pensioen van 66% nu toegekend wordt voor een
basisinkomen tot 12 G.
Er werd een netto pensioenstelsel voor weduwen, weduwnaars en kinderen inge-
voerd in het Noorse Openbare Pensioenfonds. Het pensioen bedraagt 9 procent van
de inkomensbasis van de overledene voor zijn of haar echtgeno(o)t(e), en 15 pro-
cent voor de kinderen. Dit pensioen wordt niet verminderd als de betrokkene het
overlevingspensioen krijgt van het Nationale Verzekeringsstelsel of een eigen inko-
men uit arbeid heeft.

Echtgenoten van leden van het Noorse Openbare Pensioenfonds ouder dan 50 jaar
op 1 juli 2000, zijn niet inbegrepen in de nieuwe reglementeringen betreffende het
netto pensioenstelsel. Zij hebben recht op een maximumpensioen van 39,6% van
het inkomen van de overledene, hoewel van dit pensioen een bepaald bedrag wordt
afgetrokken afhankelijk van de verhouding tussen het pensioen van de nationale
verzekering en het geraamde inkomen uit arbeid. Weduwen van wie voor 1 oktober
1976 lid werd van het Noorse Openbare Pensioenfonds, hebben nog steeds recht
op een maximumpensioen zonder aftrek.

3. ARBEIDSONGEVALLEN

Het Hooggerechtshof heeft twee beslissingen geveld inzake schadevergoeding voor
arbeidsongevallen door de nationale verzekering met betrekking tot ongevallen die
zich voordoen op weg naar het werk. Zij hadden betrekking op werknemers in een
wagen met hun gereedschap en uitrusting die betrokken waren in dodelijke onge-
vallen die ‘s morgens op weg waren van thuis naar hun eerste arbeidsplaats. Hun
weduwen werd geen schadevergoeding voor arbeidsongevallen toegekend (cf. Nor-
wegian Supreme Court Reports 2000, pp. 220 en 1028).
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Een beslissing van het Hooggerechtshof van oktober 2000 had betrekking op een
vrouw die het recht op schadevergoeding verwierf in overeenstemming met de
arbeidsongevallenverzekering nadat bij haar longkanker werd vastgesteld. Zij rookte
al 21 jaar en had 15 jaar gewerkt als barjuffrouw in een met rook gevulde disco-
theek. Medische experts besloten dat haar actieve rookgedrag voor een maximum
van 60 procent, en passief roken voor ten minste 40 procent, had bijgedragen tot
haar longkanker. Bijgevolg was er een voldoende causaal verband tussen haar
arbeidsomgeving en de schade aan haar gezondheid. Het Hof van Justitie verminder-
de de schadevergoeding met 25 procent vanwege haar eigen inbreng, maar het
Hooggerechtshof kende haar een volledige schadevergoeding toe (cf. Norwegian
Supreme Court Reports 2000, p. 1614).

(Vertaling)
__________
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DOOR BEATRIX KARL
Karl-Franzens Universiteit, Graz (1)

1 VERANDERINGEN IN DE PENSIOENVERZEKERING

De pensioenwetgeving was de laatste jaren het voorwerp van vele hervormingen.
Ze moesten in de eerste plaats de financiering van de wettelijke pensioenverzeke-
ring op lange termijn veilig stellen. Bovendien werd ook meer rechtvaardigheid tus-
sen de verschillende beroepsgroepen en tussen de jonge en oude generatie, alsook
een verhoging van de efficiëntie, acceptatie en transparantie nagestreefd. Maar men
wil de bondsbegroting vooral verlichten van uitgaven voor de pensioenregeling. De
wet tot wijziging van het sociaal recht van 2000 (Sozialrechtsänderungsgesetz,
SRÄG 2000; BGBl I 101/2000) (2) had dit ook tot doel.

Vooral de door de SRÄG 2000 doorgevoerde optrekking met 1,5 jaar van de pen-
sioengerechtigde leeftijd voor alle vervroegde ouderdomspensioenen zorgde voor
felle openbare discussies. Vanaf 1 oktober 2002 zal de leeftijd van het vervroegd
pensioen voor vrouwen 56,5 en voor mannen 61,5 jaar bedragen (3) en dit na een
stapsgewijze verhoging die op 1 oktober 2000 begonnen is. Door de precaire situ-
atie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt heeft de wetgever in verband met
de verhoging van de pensioenleeftijd begeleidende maatregelen voorzien die het
werk van oudere werknemers moeten verlichten en beschermen (4). Zo werd bij-
voorbeeld de wettelijke bescherming tegen ontslag voor oudere werknemers ver-
sterkt. Om de bijscholingsactiviteiten van oudere werknemers te stimuleren werd
voor hen het bijscholingsgeld opgetrokken en de aanspraak op de uitkering voor 

(1) Mag. Dr. Beatrix Karl is assistent professor aan het Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht der
Karl-Franzens-Universität Graz en is momenteel als APART (Austrian programme for advanced
research and technology)-stipendiaat van de Österreichischen Akademie der Wissenschaften aan het
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht in München.
(2) Zie daartoe Gründler, Die Notwendigkeit der Reform und ihre Grundzüge, SozSi 2000, 429;
Tomandl, Die Vorschläge der Pensionskommission und ihre Aufnahme durch die Bundesregierung,
SozSi 2000, 432; Sulzbacher, Änderungen im Leistungsrecht der Pensionsversicherung nach dem ASVG,
SozSi 2000, 682; sa Mayer, Die Pensionsreform im öffentlich-rechtlichen Dienst, SozSi 2000, 439.
(3) Zie Sulzbacher, SozSi 2000, 683; Wöss, Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000: Änderungen im Pen-
sionsrecht, DRdA 2000, 439 (440); Klein, Sozialpolitische Gesetzgebung rund um die Pensionsre-
form, ASoK 2000, 293 f; voor de beamtenpensioenen zie Alvarado-Dupuy, Pensionsreformgesetz
2000: Änderungen im Beamtenpensionsrecht und Dienstrecht, DRdA 2000, 444 (445).
(4) Over deze maatregelen z Kaszanits, Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000, ASoK 2000, 270;
Schmid, Sozialrechts-Änderungsgesetz 2000 – Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000: Arbeitsmarktpoli-
tische Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform DRdA 2000, 446.
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deeltijds werk van oudere werknemers werd vergemakkelijkt. Ook het bonus-malus-
systeem werd verscherpt: de werkgeversbijdrage voor de werkloosheidsverzekering
valt vanaf nu volledig weg bij de indienstneming van werknemers die 51 jaar gewor-
den zijn. Volgens de vroegere regeling viel deze in dit geval slechts voor de helft
weg en pas op 56 jaar volledig. De bestaande malus - dat is de verplichting om een
eenmalige bijdrage te betalen als werknemers afgedankt worden die 51 jaar gewor-
den zijn en waarvan het dienstverband minstens 10 jaar geduurd heeft - is opgetrok-
ken. 

In het kader van de pensioenshervorming 2000 werden echter niet alleen op het
gebied van de vervroegde ouderdomspensioenen, maar ook bij het normale ouder-
domspensioen [pensioenbegin vanaf 60 (vrouwen) en 65 (mannen)] veranderingen
doorgevoerd. Sedert de wet tot wijziging van het sociaal recht van 1993 (SRÄG
1993; BGBl 335/1993) kan naast het normale ouderdomspensioen een beroepsinko-
men verworven worden. Afhankelijk van de hoogte van de bijverdienste en van het
aantal bijdragejaren werd echter het ouderdomspensioen tot nu toe niet altijd volle-
dig, maar ook als gedeeltelijk pensioen toegekend. Met de SRÄG 2000 is de gedeel-
telijke pensioenregeling geschrapt. De door een pensioentrekker uitgeoefende
beroepsactiviteit kan daardoor niet meer een vermindering van het ouderdomspen-
sioen tot gevolg hebben.

Met de SRÄG 2000 is vooral ook de pensioenberekening veranderd. Om een ver-
vroegd pensioen vergelijkenderwijs niet meer zo attractief te maken en daardoor de
feitelijke pensioengerechtigde leeftijd op te trekken, is de voorbije jaren het zoge-
naamde vermeerderingsbedrag meermaals veranderd. Het vermeerderingsbedrag is
een bepaald percentage van de berekeningsgrondslag per verzekeringsjaar. Het
bedraagt sinds 1 januari 2000 twee vermeerderingspunten per verzekeringsjaar,
zodat de pensioenhoogte na 35 verzekeringsjaren 70% en na 40 verzekeringsjaren
80% van de grondslag bedraagt. Er worden evenwel voor elk jaar van effectieve
gebruikmaking van het pensioen vóór het bereiken van de normale pensioenleeftijd
(vrouwen: 60/mannen: 65) vermeerderingspunten afgetrokken. Met de SRÄG 2000
is de afslag bij voortijdige gebruikmaking van het pensioen van twee naar drie ver-
meerderingspunten verhoogd. Het mag echter hoogstens 10,5 vermeerderingspun-
ten of 15% van de verworven vermeerderingspunten bedragen. Tegelijkertijd is ech-
ter ook de bonusregeling bij pensioenbegin na de normale pensioenleeftijd (vrou-
wen: 60 jaar/mannen: 65 jaar) gemodificeerd. Terwijl de bonificatie tot nu toe vol-
gens leeftijd op het moment van het pensioenbegin in een marge tussen 2% en 5%
werd toegewezen, bedraagt ze vanaf nu 4% per jaar van het uitgestelde pensioenbe-
gin. Het met de bonus bereikbare verhoogde pensioenbedrag kan maximaal 90%
van de grondslag bedragen en ligt daarmee 10% boven het anders bereikbare bedrag
(5). 

(5) Over het nieuwe bonus-malussysteem zie Sulzbacher, SozSi 2000, 683 f; Wöss, DRdA 2000, 440;
Weißensteiner/Klein, Entwurf eines Sozialrechts-Änderungsgesetzes 2000 (SRÄG 2000), ASoK 2000,
211 (211 f).
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Ook de berekening van het weduwepensioen (man/vrouw) heeft veranderingen
ondergaan. Ze bedroeg vanaf 1 januari 1995 minstens 40% en hoogstens 60% van
het pensioen waarop de overledene recht had of zou gehad hebben. Door de SRÄG
2000 is de ondergrens van 40% afgeschaft, zodat het weduwepensioen vanaf nu tus-
sen 0% en 60% van het pensioen van de overledene kan bedragen (6). Het percenta-
ge hangt voornamelijk af van de verhouding van de grondslagen voor het eigen pen-
sioen van de nabestaande en voor het pensioen van de overledene. Voor financieel
zwakkeren is een beschermingsmaatregel voorzien. 

Voor de Oostenrijkse pensioenverzekering is het voorbije jaar ook de beslissing van
het Hof van Justitie van de EU in de rechtszaak Buchner van belang geweest. Met
het vonnis van 23 mei 2000 heeft het gerechtshof de voor mannen en vrouwen ver-
schillende pensioengerechtigde leeftijd voor het vervroegde ouderdomspensioen
wegens verminderde arbeidsgeschiktheid (vrouwen: 55 jaar/mannen: 57 jaar) als
strijdig met de Europese wetgeving verklaard (7). Tengevolge daarvan heeft de Oos-
tenrijkse wetgever het vervroegde ouderdomspensioen wegens verminderde
arbeidsgeschiktheid opgeheven (8). Om de negatieve gevolgen van deze maatregel
te milderen heeft hij voor mannen en vrouwen, die meer dan 58 jaar geworden zijn,
het begrip arbeidsongeschiktheid uitgebreid en daarmee een gemakkelijker toegang
tot de pensioenen wegens verminderde arbeidsgeschiktheid gecreëerd (9). 

2. DE EXPORTPLICHT VAN DE OOSTENRIJKSE VERZORGINGSTOELAGEN

Voor het Oostenrijkse sociaal recht was naast de rechtszaak Buchner (z 1.) ook een
ander recent uitgevaardigd vonnis van het Hof van Justitie van belang. Op 8 maart
2001 heeft het Hof in de rechtszaak Jauch beslist dat de bepaling van §3 van de
Oostenrijkse bondswet inzake verzorgingstoelagen, volgens dewelke verzorgings-
toelagen enkel uitkeringsgerechtigden met gewone verblijfplaats in het binnenland
worden gegund, in strijd is met het Europees recht. Daarmee heeft het Hof de in

(6) Over de nieuwe regeling van de berekening van het weduwepensioen zie Sulzbacher, SozSi
2000, 684 f: Wöss, DRdA 2000, 441.
(7) EuGH 23.5.2000, Rs C-104/98 (Buchner) DRdA 2000, 449 (Panhölzl); sa Stärker, Unterschiedli-
ches vorzeitiges Pensionsantrittsalter EU-widrig, ASoK 2000, 229; Wolfsgruber, Pensionsalter und
Europäisches Sozialrecht, DRdA 2001, 81; over het prejudicieel geschil zie OGH 31.3.1998 WBl
1998, 314.
(8) Deze opheffing gebeurde door  de wet tot wijziging van de sociale verzekering 2000 (SVÄG 2000;
BGBl I 43/2000).
(9) Zie Rudda, Neuer Berufsschutz in der Pensionsversicherung, SozSi 2000, 852; dens, Sozialversi-
cherungs-Änderungsgesetz 2000 – wesentliche Änderungen beim Berufs(Tätigkeits)schutz, SozSi
2000, 554; Gleitsmann, Aus für die vorzeitige Alterspension bei geminderter Arbeitsfähigkeit, ASoK
2000, 226; Karl, Der Erwerbsunfähigkeitsbegriff nach dem SVÄG 2000, ASoK 2001, 117; Panhölzl,
Die Aufhebung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit – Ein Zwischenbe-
richt, DRdA 2001, 194; Wöss, Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aufgeho-
ben, ASoK 2000, 250; Resch, Sozialrecht (2000) 105 f.
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Oostenrijk lang omstreden kwestie van de exportplicht van de verzorgingstoelagen
ten gunste van een dergelijke verplichting opgelost (10). 

3. DE NIEUWE SOCIALE VERZEKERING VOOR KUNSTENAARS

Kijkt men naar de veranderingen in de Oostenrijkse sociale verzekering tijdens de
laatste jaren, dan kan naast het veilig stellen van de pensioenen op lange termijn als
ander zwaartepunt de opname van alle werkenden in de sociale verzekering gezien
worden. In het kader van de op 1 januari 1998 ingevoerde algemene socialeverzeke-
ringsverplichting voor alle werkende personen zijn in principe ook alle kunstenaars
in de wettelijke sociale verzekering opgenomen. Met de specifieke bedoeling de
bedreiging van hun economische en artistieke existentie zoveel mogelijk te minima-
liseren, is echter pas door de wet op de socialeverzekeringsfondsen voor kunste-
naars (K-SVFG; BGBl I 131/2000) rekening gehouden (11). Met deze wet, die op 1
januari 2001 in werking getreden is, heeft de wetgever echter geen eigen sociale
verzekeringswetgeving voor kunstenaars gecreëerd die de verplichte verzekering
voor kunstenaars onafhankelijk van de wettelijke kwalificatie van hun werkzaamhe-
den zou regelen. Niet zelfstandige kunstenaars zijn verder volgens de Algemene
sociale verzekeringswetgeving (ASVG) verzekerd, terwijl zelfstandige kunstenaars
als ‘‘nieuwe zelfstandigen’’ aan de beroepssocialeverzekeringswet (GSVG) onder-
worpen zijn. Een sociaal verzekeringsfonds voor kunstenaars geeft de zelfstandige
kunstenaars echter onder bepaalde voorwaarden bijdragesubsidies bij hun pensioen-
verzekering. Dit model van tegemoetkoming in de vorm van bijdragen is in K-SVFG
geregeld. 

4. OPHEFFING VAN DE SUBSIDIARITEIT IN DE ZIEKTEVERZEKERING

Bij het samenvallen van een zelfstandige en een niet-zelfstandige activiteit gold tot
nu in de ziekteverzekering het subsidiariteitsprincipe, zodat voor de zelfstandige
activiteit geen verzekerings- en bijdrageplicht ontstond. Sinds 1 januari 2000 heerst

(10) Voor de exportplicht : Marhold, Neuregelung des Pflegeproblems in Österreich, ZIAS 1993,
309; ders, Grundsatzfragen der Umsetzung europäischen Sozialrechts in Österreich, in: Pfeil (Hrsg),
Soziale Sicherheit in Österreich und Europa (1998) 25 (33 f); Resch, Referat „Krankheit und Mutter-
schaft“, in: Pfeil (Hrsg), Soziale Sicherheit in Österreich und Europa (1998) 86 (91); Schulte, Pflegel-
eistungen zwischen sozialer Sicherheit und sozialer Hilfe – Aspekte der europarechtlichen Abgren-
zung, in: Sieveking (Hrsg), Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit in der Europäischen Union
(1998) 143 (157). Tegen de exportpflicht : Pfeil, Neuregelung der Pflegevorsorge in Österreich
(1994) 150 ff; ders, DRdA 1998, 256; Rabanser, Das neue Pflegegeld im Recht der sozialen Sicher-
heit der Europäischen Union, SozSi 1994, 243 (250); Linka/Spiegel, Der EWR – Auswirkungen der
Verordnungen (EWG) 1408/71 und 574/72, SozSi 1994, 203 (210); dies, Die Durchführung der VO
1408/71 in Österreich, SozSi 1998, 668; Spiegel, Der EuGH als (wiederentdecktes) Feindbild, SozSi
1998, 665 (668); Kuras, Das neue Pflegeleistungssystem, ZAS 1993, 161.
(11) E Petridis, Die neue Sozialversicherung von KünsterInnen, ASoK 2001, 52 (57); zie daarover
ook Rudda, Neue Sozialversicherung für Künstler, SozSi 2000, 997; Ivansits, Künstlersozialversiche-
rung, ASoK 2000, 439.
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ook in de ziekteverzekering – zoals reeds in de ongevallen- en pensioenverzekering
– het principe van de meervoudige verzekering. De meervoudige beroepsactiviteit
veroorzaakt daarom vanaf nu ook een meervoudige ziekteverzekering. 

Net als in de pensioenverzekering reikt de verplichte verzekering in geval van de
meervoudige verzekering ook in de ziekteverzekering evenwel slechts tot het bijdra-
geplafond. De meervoudig verzekerde kan ofwel aanvragen dat van in het begin in
de ziekte- en pensioensverzekering conform GSVG slechts het verschil tot aan het
bijdrageplafond afgehouden wordt, of hij kan na afloop van het kalenderjaar een
aanvraag tot terugbetaling indienen. 

5. MAATREGELEN VOOR DE „VERHOGING VAN DE SOCIALE TREFZEKERHEID“

Na de pensioenshervorming 2000 plande de wetgever maatregelen te treffen voor
de verhoging van de trefzekerheid van het sociaal systeem. De maatregelen die uit-
eindelijk in de budgetbegeleidingswet 2001 (BGBl I 142/2000) gerealiseerd werden,
waren echter eerder gericht op besparingen in het kader van de budgetconsolide-
ring (12). 

In de sociale sector is in de eerste plaats het verzekeringsrecht voor werklozen door
deze besparingsmaatregelen ten gunste van de bondsbegroting getroffen. In deze
sector zijn er verscherpingen gekomen. Zo wordt bijvoorbeeld de minimale tewerk-
stellingsduur voor een nieuwe aanspraak na uitputting van het recht op werkloos-
heidsuitkering met twee weken verhoogd. Het grootste deel van de maatregelen
heeft echter betrekking op de berekening van de werkloosheidsuitkering. 

Een in de budgetbegeleidingswet 2001 opgenomen maatregel, die niet slaat op het
verzekeringsrecht voor werklozen, betreft de medeverzekering van verwanten in de
ziekteverzekering (13). De medeverzekering van echtgenoten, levensgezellen en
samenwonenden in het huishouden, die noch een kind opvoeden noch in het verle-
den minstens vier jaar lang een kind opgevoed hebben, is - afgezien van bepaalde
uitzonderingen - sinds 1 januari 2001 premieplichtig. De werkende of reeds gepen-
sioneerde verzekerde moet voor deze partners voortaan een bijkomende bijdrage
betalen ter hoogte van 3,4% van zijn bijdragemaatstaf die vastgesteld is op gemiddel-
de jaarbasis.

(12) Over deze maatregelen z Klein, Budgetkonsolidierung und „Erhöhung der sozialen Treffsicher-
heit“, ASoK 2000, 393; dens, Abänderungsantrag zur „Erhöhung der sozialen Treffsicherheit“, ASoK
2000, 441; Kaszanits, Arbeits- und sozialrechtliche Änderungen durch das Budgetbegleitgesetz 2001
und durch das Kapitalmarktoffensive-Gesetz, ASoK 2001, 6; Wöss, Budgetbegleitgesetz 2001 – Ände-
rungen im Leistungsrecht der Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung (Umsetzung des „Tref-
fsicherheits-Pakets“), DRdA 2001, 78.
(13) Zie daartoe Choholka, Neuerungen in der Krankenversicherung, SozSi 2001, 3.
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6. BEHANDELINGSBIJDRAGE VOOR DE AMBULANTE BEHANDELING

Als sturingsmaatregel met als doel, de patiënten in hogere mate bij gevestigde artsen
te verzorgen en daardoor de duurdere gebruikmaking van poliklinische behandelin-
gen te verminderen, werd de zogenaamde poliklinische bijdrage ingevoerd (14). De
verzekerde alsook zijn medeverzekerden moeten voor de ambulante behandeling in
ziekenhuizen een behandelingsbijdrage betalen. Deze bedraagt per consult aan de
polikliniek met doktersvoorschrift S 150,— en zonder doktersvoorschrift S 250,—.
Per verzekerde mogen in elk geval jaarlijks maximaal S 1.000,— geheven worden.
Bovendien zijn er uitzonderingen voorzien voor kinderen, medische noodgevallen,
personen die geen belasting op het doktersrecept betalen, zwangere vrouwen, dia-
lysepatiënten, patiënten met bestraling- en chemotherapie alsook voor orgaan-,
bloed- en bloedplasmadonoren.

7. KINDERGELD

Over het fel bediscussieerde thema ‘‘kindergeld’’ ligt momenteel een wetsontwerp
klaar. Volgens dit ontwerp wordt het kindergeld voor geboorten vanaf 1 januari
2002 als gezinsuitkering en niet meer als verzekeringsuitkering gegund. Het moet
ongeveer S 6.000,— per maand bedragen en voor maximaal 3 jaar gegeven worden.  

(Vertaling)
__________

(14) Over de met de SRÄG 2000 uitgevoerde wijzigingen in de ziekteverzekering zie Choholka, Kran-
kenversicherung der unselbständig Erwerbstätigen, SozSi 2000, 685.
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DOOR ANDRZEJ SWIATKOWSKI
Jagelonische Universiteit, Krakau

Het jaar 2001 is het tweede jaar sinds de hervorming van de sociale zekerheid werd
doorgevoerd. Het huidige Poolse socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op acht wet-
telijke regelingen:
1) De wet van 13 oktober 1998 over de juridische structuur van de sociale zeker-
heid (JoL Nr.137 punt 887 zoals geamendeerd).
2) De wet van 27 augustus 1997 op rustpensioenen voor werknemers (JoL Nr.139,
punt 932 zoals geamendeerd).
3) De wet van 28 augustus 1997 op de organisatie van rustpensioenfondsen (JoL Nr.
139, punt 934 zoals geamendeerd).
4) De wet van 6 februari 1997 op het gemeenschappelijke ziekteverzekeringsstelsel
(JoL Nr. 28, punt 153 zoals geamendeerd).
5) De wet van 17 december 1998 op rustpensioenen en invaliditeitsuitkeringen
gedekt door het Socialezekerheidsfonds, JoL 162, punt 1118).
6) De wet van 25 juni 1999 op ziekte- en zwangerschapsuitkeringen (JoL Nr.60,
punt 636).
7) De wet van 12 juni 1975 op socialezekerheidsuitkeringen betaald in geval van
arbeidsongevallen en beroepsziekten (JoL 1983, Nr. 30, punt 144 zoals geamen-
deerd).
8) De wet van 14 december 1994 op werkloosheidsuitkeringen (JoL 1997, Nr.25,
punt 128).

De eerste zes van de bovenvermelde wetten zijn van kracht sinds 1 januari 1999.
Deze wetten werden aangenomen door de rechtse regering als een belangrijk deel
van haar sociale beleidsprogramma om verregaande hervormingen door te voeren in
sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. Deze inspanningen van de recht-
se regering - die gesteund werden door de vakbond Solidariteit – die nog aan de
macht was tot op 23 september 2001, datum van de nieuwe verkiezingen, worden
door de overgrote meerderheid van de bevolking als een grote mislukking
beschouwd. [Ondertussen heeft de linkse sociaal-democratische partij SLD (oud-
communisten) de zege behaald bij de laatste verkiezingen.] In dit rapport zal ik
enkele recente voorbeelden geven van de slechte werking van sommige van de
bovenvernoemde socialezekerheidsregelingen met betrekking tot de rustpensioe-
nen.
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Onder de vroegere wetgeving was een principe ingevoerd dat iedere werknemer bij
het bereiken van de pensioenleeftijd ontslagen kon worden middels een voorafgaan-
delijke opzegging. Ingevolge de wettelijke regeling, die werd ingevoerd door art.30
§ 4 en art.45 § 1 van het Arbeidswetboek van 26 juni 1974 zoals geamendeerd op 2
februari 1996 (JoL 1998, Nr.21, punt 94 zoals geamendeerd), werd het recht op een
rustpensioen uit de wettelijke pensioenregeling beschouwd als een "billijke reden"
voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onlangs velde het Hooggerechts-
hof een arrest dat stelde dat een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werk-
nemer die een rustpensioenuitkering ontvangt en zijn/haar status als werknemer wil
verderzetten, niet kan verbreken. Hetzelfde is het geval wanneer een gepensioneer-
de zijn vroegere werknemersstatus wil hervatten. Ingevolge het lage bedrag van de
rustpensioenuitkering, besluiten gepensioneerden zeer vaak een tewerkstellingsaan-
bod te aanvaarden, vooral op deeltijdse basis, om hun inkomen te ondersteunen.
Wanneer een gepensioneerde inkomsten haalt uit tewerkstelling die meer dan 70
procent en minder dan 130 procent van het gemiddelde maandinkomen bedragen,
wordt een bedrag van meer dan 24 procent van de basis die de socialezekerheidsin-
stelling van de overheid gebruikt om het bedrag van het rustpensioen vast te stellen,
afgetrokken van de rustpensioenuitkering. De toelating geven om de arbeid verder
te zetten voor personen die al recht hebben op een rustpensioenuitkering door
werkgevers te verbieden arbeidsovereenkomsten te beëindigen om redenen die te
maken hebben met de sociale zekerheid, wordt beschouwd als een perverse manier
om uitgaven voor de rustpensioenfondsen te besparen.

Er is een uitzondering op de regel die zegt dat de inkomsten van een gepensioneer-
de worden aangerekend op de rustpensioenuitkering. Ze heeft te maken met de
werknemers van wie de verplichte pensioenleeftijd is vastgelegd door afzonderlijke
wettelijke regelingen op een hoger niveau dan bepaald is door de wet van 17
december 1998 op de rustpensioenen en invaliditeitsuitkeringen uit het Socialeze-
kerheidsfonds, wat 60 jaar is voor vrouwen en 65 voor mannen. Artikel 103 afd. 2
van de bovenvermelde wet bepaalt dat rustpensioenuitkeringen niet worden ver-
minderd of opgeschort nadat een verzekerde de gemiddelde pensioenleeftijd
bereikt heeft (60 jaar voor vrouwen en 65 voor mannen). Zodoende kan een univer-
siteitsprofessor die zijn/haar academische activiteit kan verderzetten tot hij/zij de
leeftijd van 70 jaar bereikt, zowel een loon van zijn/haar werkgever verdienen als
een rustpensioen ontvangen van het Socialezekerheidsfonds, zonder te moeten vre-
zen voor aftrek of opschorting van het rustpensioen gedurende ten minste vijf
(man) of tien (vrouw) jaren. Er zit echter een addertje onder het gras. De gunstige
bepaling in de wet van 17 december 1998 op de rustpensioenen en invaliditeitsuit-
keringen is uitsluitend van toepassing op personen die beslissen hun arbeidsrelaties
met instellingen voor hoger onderwijs te beëindigen op de dag waarop zij de pen-
sioenleeftijd bereiken, en solliciteren om opnieuw aangeworven te worden in hun
vroegere functie. Er moet op gewezen worden dat alle professors met het recht hun
academische activiteiten verder te zetten tot ze de verplichte pensioenleeftijd van
70 jaar bereiken, worden aangesteld door de minister van hoger onderwijs. Als zij
beslissen hun arbeidsrelatie te beëindigen, die wordt beschouwd als gelijkaardig aan
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de positie van ambtenaar, moeten zij solliciteren voor heraanwerving in de instel-
ling voor hoger onderwijs met een gewone arbeidsovereenkomst. Onder de Poolse
arbeidswetgeving is er een groot verschil in de juridische status tussen ambtenaren,
aangesteld op basis van benoeming en werknemers onder arbeidsovereenkomst. De
nieuwe rustpensioenreglementering moedigt mensen aan inspanningen te leveren
om hun juridische status te veranderen in een minder gunstige vorm. Er is ook een
andere valstrik bij betrokken. Door de verschillen in politieke meningen en banden,
vrezen sommigen van degenen die een leeftijd bereikten die hen toelaat te genieten
van de voordelen van beide werelden, die van de werknemers en de gepensioneer-
den, dat na beëindiging van hun tewerkstellingsstatus de werkgevers hen niet
opnieuw zullen aanwerven. Onder de Poolse arbeidswetgeving hebben slechts een
paar categorieën van personen het recht een juridisch geding in te spannen tegen
een potentiële werkgever met de eis een arbeidsovereenkomst te sluiten.      

(Vertaling)
__________
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DOOR FERNANDO M. MAJA
Directeur-generaal Solidariteit en Sociale Zekerheid

1. DOELSTELLINGEN VAN DE NIEUWE KADERWET OP DE SOCIALE ZEKERHEID IN
PORTUGAL

In Portugal werden op 8 augustus 2000, door de goedkeuring in het Parlement van
de algemene grondslagen van het solidariteitssysteem en het socialezekerheidsstel-
sel (Wet nr. 17/2000), de juridische en politieke voorwaarden vervuld voor de uit-
voering van een grootschalige hervorming van de sociale zekerheid.

Deze nieuwe kaderwet is gekoppeld aan drie prioritaire doelstellingen: 1) het verbe-
teren van de voorwaarden en het niveau van de sociale bescherming in grotere bil-
lijkheid; 2) de efficiëntie van het beschermingssysteem en de doeltreffendheid van
het beheer ervan; 3) de financiële houdbaarheid van dit systeem.

De wet garandeert voor elkeen het recht op sociale zekerheid en legt vijftien begin-
selen vast waarop het systeem gebaseerd is, waarvan als het meest vernieuwende
moeten benadrukt worden: 1) positieve differentiatie; 2) sociale integratie; 3) pri-
mauteit van de verantwoordelijkheid van de overheid; 4) complementariteit.

2. DOELSTELLINGEN, ADMINISTRATIE EN STRUCTUUR VAN HET SYSTEEM

Het solidariteits- en socialezekerheidsstelsel heeft twee essentiële doelstellingen: 1)
de verwezenlijking van het recht op sociale bescherming en 2) de ontwikkeling en
aanpasbaarheid van haar regelingen aan de nieuwe omstandigheden op het vlak van
gezin, demografie en economie.

Het systeem steunt op het solidariteitsbeginsel, waarvan de dynamiek op drie
niveaus ontwikkeld wordt: 1) nationaal; 2) de arbeidsbetrekkingen en 3) intergene-
rationeel.

De administratie en het beheer van het openbare stelsel, evenals de belastingsfinan-
ciering van de aanvullende stelsels, behoren tot de bevoegdheid van de Staat.

Als geheel van normatieve stelsels en operationele middelen om de doelstellingen
van de sociale bescherming concreet vorm te geven, bestaat het systeem uit drie
substelsels: 1) het substelsel van de sociale bescherming op basis van burgerschap;
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2) het substelsel van de gezinsbescherming en 3) het substelsel van de sociale voor-
zorg. Dit structurele concept is het meest vernieuwende aspect van de nieuwe
kaderwet.

Het substelsel van de sociale bescherming op basis van burgerschap omvat
het solidariteitsstelsel en de maatschappelijke bijstand en wil aan alle burgers in het
algemeen primaire rechten verzekeren, en in het bijzonder aan onvermogende en
sociaal gemarginaliseerde personen. Met dat doel streeft het ernaar drie basisdoel-
stellingen te realiseren: 1) gelijke kansen verzekeren; 2) concreet vorm geven aan
het recht op bestaansminima in geval van economische onvermogendheid en 3)
situaties van armoede en sociale uitsluiting voorkomen en ongedaan maken.

Om zijn doelstellingen te realiseren, dekt dit substelsel een ruime waaier aan situ-
aties: 1) geen of onvoldoende economische middelen om te voorzien in de mini-
mumbehoeften van de individu's en gezinnen en om de sociale integratie en inscha-
keling op de arbeidsmarkt te bevorderen; 2) invaliditeit; 3) ouderdom; 4) overlijden;
5) onvoldoende uitkeringen ter vervanging van het inkomen uit beroepsactiviteit; 6)
armoede, marginalisering en sociale uitsluiting.

Het substelsel van de gezinsbescherming heeft tot doel alle burgers een com-
pensatie te verzekeren van toegenomen gezinslasten, met name in geval van de vol-
gende situaties: 1) gezinsleden ten laste; 2) handicap en 3) afhankelijkheid.

Het substelsel van de sociale voorzorg is gebaseerd op de bijdrageplicht van
de werkenden en de werkgevers. Hoewel er duidelijk het voornemen te vernieu-
wen en te hervormen aan ten grondslag ligt, blijft het vanuit technisch standpunt
erg trouw aan de sociale verzekering. Het heeft voornamelijk tot doel het wegvallen
of de afname van het inkomen uit beroepsactiviteiten te compenseren en is een ver-
plichte dekking voor werknemers en zelfstandigen, die de hoedanigheid van gerech-
tigden hebben.

De volgende situaties worden gedekt: 1) ziekte; 2) moederschap, vaderschap en
adoptie; 3) werkloosheid; 4) arbeidsongevallen en beroepsziekten; 5) invaliditeit; 6)
ouderdom en 7) overlijden. Merk op dat de gerechtigden ook recht hebben op
bescherming in de situaties die gedekt worden door het substelsel van de gezinsbe-
scherming.

Dit substelsel van de sociale voorzorg omvat twee sociale beschermingsstelsels: 1)
het stelsel dat van toepassing is op alle werknemers en de zelfstandigen, en 2) het
stelsel met facultatieve aansluiting dat de personen dekt die geen beroepsactiviteit
uitoefenen, of die een beroepsactiviteit uitoefenen maar die niet verplicht gedekt
wordt door dit substelsel.
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De waarde van de uitkeringen in speciën mag niet lager zijn dan bepaalde, bij wet
vastgelegde minima. De minimumbedragen van de invaliditeits- en ouderdomspen-
sioenen worden vastgesteld in verhouding tot het nationale minimumloon, in func-
tie van het bijdragepercentage van de werknemer en rekening houdend met de
duur van de bijdrageplichtige loopbaan. Deze minimumbedragen worden bekomen
door de toekenning van een sociale toeslag, die wordt toegevoegd aan het bedrag
van het pensioen dat bepaald is volgens de algemene berekeningsformule.

Een van de maatregelen die, in het kader van de hervorming van de sociale zeker-
heid, een belangrijke vernieuwende rol zal gaan spelen, heeft te maken met de nieu-
we berekening van de ouderdomspensioenen. Deze berekening moet, stapsgewijs
en progressief, volgens de bepalingen van de nieuwe kaderwet, gebaseerd worden
op de geherwaardeerde arbeidsinkomsten uit de volledige bijdrageplichtige loop-
baan. Andere belangrijke maatregelen kunnen concreet vorm krijgen in het kader
van de pensioenen.

Wat het bepalen van de bijdragen betreft, voorziet de kaderwet de mogelijkheid dat
twee andere hervormingsmaatregelen worden uitgevoerd, waarvan de toepassing
afhankelijk is van beslissingen die getroffen kunnen worden op het vlak van de
reglementering die momenteel wordt uitgewerkt: 1) met het oog op de bescher-
ming en bevordering van de werkgelegenheid, kan de bijdragegrondslag losgekop-
peld worden van de werkelijke of forfaitaire lonen; 2) in bepaalde omstandigheden
kan de wet de sommen begrenzen die in rekening gebracht worden voor de bijdra-
gegrondslag ("plafond").

De nieuwe oplossingen met betrekking tot de financiering, volgen twee vernieu-
wende principes: 1) de diversificatie van de financieringsbronnen, om de niet-loon-
kosten van arbeid te verminderen; 2) de selectieve gelijkwaardigheid, die eruit
bestaat de financieringsbronnen te bepalen en hun financiële middelen toe te wij-
zen in functie van de aard en de doelstellingen van de sociale bescherming, en vol-
gens de situaties en bijzondere maatregelen, met name met betrekking tot het actie-
ve werkgelegenheidsbeleid.

Aan de hand van deze principes werden vier financieringsvormen bij wet vastge-
legd, volgens een functioneel model: 1) drieledige vorm, bestaande uit bijdragen
van de werknemers, bijdragen van de werkgevers en belastingontvangsten, teneinde
de sociale bescherming te garanderen met een grote herverdelingscomponent; situ-
aties waardoor de inkomsten afnemen of de kosten stijgen zonder specifieke bijdra-
gebasis; actieve beleidsmaatregelen inzake werkgelegenheid en beroepsopleiding;
uitkeringen voor gezinsbescherming gekoppeld aan het bestaan van de bijdrage-
plichtige loopbaan; 2) tweeledige vorm, bestaande uit bijdragen van de werknemers
en bijdragen van de werkgevers teneinde de uitkeringen van het substelsel van de
sociale voorzorg te garanderen; 3) exclusieve staatsoverdrachten, met als doel de
sociale bescherming te garanderen in het kader van het substelsel van de sociale
bescherming op basis van burgerschap (solidariteitsstelsel en maatschappelijke

841



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

steun) en het substelsel van de gezinsbescherming (uitkeringen niet gekoppeld aan
het bestaan van een bijdrageplichtige loopbaan); 4) gemengde vorm, bestaande uit
ontvangsten met betrekking tot de financiering van de drie bovenvermelde substel-
sels van de sociale bescherming en met als doel om, in verhouding tot de lasten van
elk substelsel, de uitgaven van de administratie en andere gemeenschappelijke uitga-
ven van het systeem zelf te dekken.

De hoofddoelstelling van de houdbaarheid van de sociale bescherming, met name
van de pensioenuitgaven, kreeg een flinke duw in de rug met de goedkeuring van
de nieuwe kaderwet, die voorziet dat een aandeel van twee tot vier procentpunt
van de inkomsten uit bijdragen vanwege de werknemers wordt belegd in een reser-
vefonds, dat beheerd wordt als een openbaar kapitalisatiestelsel, tot dit fonds de
dekking verzekert van de geraamde pensioenuitgaven voor een minimumperiode
van twee jaar.

3. DE AANVULLENDE STELSELS

De werking van het complementariteitsbeginsel zal het mogeljjk maken de verschil-
lende vormen van sociale bescherming - openbaar, coöperatief en sociaal - op elkaar
af te stemmen, met als doelstelling de dekking te verbeteren van de situaties in
kwestie en de overeengekomen verdeling van de verantwoordelijkheden te bevor-
deren in de verschillende beschermingspijlers.

De aanvullende stelsels kunnen uitgaan van openbaar of particulier initiatief. In het
eerste geval zal het gaan om vaste uitkeringen, vrijwillig van aard, beheerd als kapi-
talisatiestelsel, die moeten voldoen aan andere voorwaarden, die bij wet bepaald
moeten worden. In het tweede geval hebben zij tot doel uitkeringen toe te kennen
die een aanvulling vormen op de uitkeringen toegekend door de verplichte of facul-
tatieve socialezekerheidsstelsels en kunnen zij uitgaan van coöperatief, sociaal en
particulier initiatief, op collectieve of individuele basis, met een facultatieve struc-
tuur.

De nieuwe kaderwet voorziet aanvullende beroepsstelsels die werknemers of zelf-
standigen dekken, zonder afbreuk te doen aan de betaling van bijdragen. De uitke-
ringen voor invaliditeit, ouderdom en overlijden, die zijn opgenomen in het kader
van de collectieve of individuele aanvullende stelsels, worden gefinancierd onder
een kapitalisatiestelsel.

4. DE ORGANISATIE VAN HET SYSTEEM

De organisatie van het systeem omvat diensten die behoren tot het rechtstreekse
staatsbestuur, en socialezekerheidsinstellingen, rechtspersonen volgens publiek
recht, die behoren tot het onrechtstreekse staatsbestuur. Het vastleggen van het
beleid, de doelstellingen en prioriteiten van het systeem, behoort tot de bevoegd-
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heid van de Nationale Raad voor Solidariteit en Sociale Zekerheid, die beschikt over
een drieledig uitvoerend comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkge-
vers, de werknemers en de Staat.

Een informatiesysteem op nationaal niveau moet de verwezenlijking mogelijk
maken van verschillende doelstellingen: 1) de uitkeringen sneller toekennen, een
grotere doeltreffendheid garanderen wat de betaling van de bijdragen betreft, de
bestrijding van fraude, van de ontduiking van bijdragen en van de onterechte be-
taling van uitkeringen; 2) nationale databases aanleggen met als basiselement de
identificatie, en de nodige informatie vergaren over natuurlijke personen en rechts-
personen teneinde de doelstellingen van het solidariteits- en socialezekerheidssys-
teem te realiseren; 3) de procedures en netwerken ontwikkelen die zorgen - voor de
burgers in het algemeen, de werkgevers en de andere structuren van het openbaar
bestuur - voor een betere uitwisseling van en toegang tot de informatie in elektroni-
sche vorm, teneinde de afbouw van de bureaucratie te bevorderen en het beslis-
singsproces te versnellen.

(Vertaling)
__________
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DOOR CRISTINA SANCHEZ-RODAS NAVARROBY
Doctor, Universiteit van Sevilla

1. RECENTSTE ONTWIKKELINGEN IN DE SPAANSE WETGEVING OP HET VLAK VAN
SOCIALE ZEKERHEID 

Tot in 1990 was het Spaanse model van het contributieve type, dat ook het “Bis-
marck-type” genoemd wordt. Na 1990 werd het systeem omgevormd tot een
“gemengd type”, waarin twee socialezekerheidstakken naast elkaar bestaan: een bij-
drageplichtige en een niet-bijdrageplichtige, hoewel deze laatste een eerder beperk-
te bescherming biedt. 

De afgelopen jaren werd het Spaanse socialezekerheidsstelsel grondig hervormd:

1.1. FINANCIERING 
Van de ernstige problemen die het systeem in de nieuwe eeuw het hoofd moet bie-
den, is de financiering waarschijnlijk het belangrijkste. Dit is te wijten aan het feit
dat het Spaanse geboortecijfer het voorbije decennium spectaculair gedaald is, ter-
wijl het werkloosheidspercentage hoog blijft.

Conform de Wet 14/1997 probeert de Spaanse regering de financieringsbronnen
te scheiden en te verduidelijken. De doelstelling is er geleidelijk toe te komen dat
bijdrageplichtige uitkeringen voornamelijk gefinancierd worden door sociale bijdra-
gen, terwijl niet-bijdrageplichtige uitkeringen gefinancierd worden door belastin-
gen. 

De verjaringstermijn voor de teruggave van onterecht ontvangen uitkeringen werd
verminderd van 5 jaar tot 4 jaar (Wet 55/1999). 

De verjaringstermijn om onbetaalde sociale bijdragen op te eisen is vastgelegd op
4 jaar. Dezelfde verjaringstermijn wordt toegepast op inbreuken die worden begaan
op het vlak van de sociale zekerheid (Wet 14/2000)

De administratieve controles werden opgevoerd om fraude te vermijden. 
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1.2. TOEPASSINGSGEBIED 
Wet 55/1999 wijzigde het persoonlijk toepassingsgebied van het algemene sociale-
zekerheidsstelsel door nieuwe categorieën werknemers op te nemen in de dekking
van dit stelsel. 

Sinds Wet 4/2000 van kracht werd, hebben alle wettelijk verblijvende inwoners met
een andere nationaliteit recht op socialezekerheidsuitkeringen en socialebijstands-
uitkeringen aan dezelfde voorwaarden als Spaanse burgers. Het toepassingsgebied
van de nationale wetgeving is daardoor nu veel groter dan die van Reglement
1408/71. 

1.3. INHOUD VAN DE REGELINGEN 

1.3.1. Ouderdom
De berekeningsbasis van het bijdrageplichtige ouderdomspensioen werd verhoogd.
Bijgevolg moeten aanvragers, om een bijdrageplichtig ouderdomspensioen te ont-
vangen, socialezekerheidsbijdragen betalen gedurende ten minste 15 jaren, waarvan
twee jaren tijdens de 15 jaren voorafgaand aan het einde van de tewerkstelling of de
datum waarop de verplichting om bijdragen te betalen afliep.

1.3.2. Overlijden 
Door Wet 24/1997 werd de leeftijd om erkend te worden als wees opgetrokken van
18 jaar tot 21 of 23 jaar (alleen wanneer de wees beide ouders verloren heeft). 

1.3.3. Invaliditeit 
Het aantal invaliditeitspensioenmodaliteiten werd verminderd doordat een ervan -
“Invalidez Provisional” - werd afgeschaft. Een nieuw wettelijk invaliditeitsconcept
werd aangenomen (Wet 42/1994).  

Het bijdrageplichtige en het niet-bijdrageplichtige invaliditeitspensioen worden
ouderdomspensioen genoemd wanneer de gerechtigden de pensioenleeftijd berei-
ken (Wet 55/1999).

1.3.4. Ziekte
De uitkering met de naam “Incapacidad Laboral Transitoria” werd vervangen door
een nieuwe uitkering, “Incapacidad Temporal”. De belangrijkste verschillen tussen
beide uitkeringen houden niet alleen verband met hun andere namen, maar ook met
de vereisten om er aanspraak op te kunnen maken, het bedrag en de duur (Wet
42/1994). 
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1.3.5. Moederschap
Wet 39/1999 wil werkloosheid en gezinsleven verzoenen in een nieuwe sociale
context. Hij heeft een nieuw risico opgenomen in het socialezekerheidsstelsel, met
als doel de gezondheid van vrouwelijke werknemers te beschermen. Dat wordt “risi-
co tijdens zwangerschap” genoemd. 

Hij bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster moet wor-
den opgeschort als de uitgevoerde functie ongezond is voor de moeder of de foetus. 

Gerechtigden krijgen geldelijke uitkeringen. Het bedrag wordt berekend op een
gelijkaardige wijze als de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor courante ziekten
en niet-beroepsgebonden verwondingen. De uitkering stopt wanneer de werkneem-
ster een moederschapsuitkering ontvangt, terugkeert naar haar vorige arbeidsplaats
of naar een andere, compatibele functie tijdens de zwangerschap.  

1.3.6. Werkloosheid
Wet 36/1999 kent een werkloosheidsuitkering toe aan drugverslaafden wanneer een
gevangenisstraf wordt vervangen door medische behandeling.  

1.3.7. Kinderbijslag
Er werden twee nieuwe geldelijke uitkeringen ingevoerd door Koninklijk Besluit-
Wet 1/2000. 

a) Een betaling van 75.000 ptas na de geboorte van het derde kind. Deze geldelijke
uitkering is inkomensgebonden en forfaitair. Gerechtigden van bijdrageplichtige en
niet-bijdrageplichtige kinderbijslagen kunnen recht hebben op deze uitkering. 

b) Een betaling in geval van meerlingen, waarvan het bedrag afhankelijk is van het
aantal kinderen (twee, drie, vier, of meer dan vier kinderen). Deze uitkering is niet
inkomensgebonden.

2. ANDERE FUNDAMENTELE HERVORMINGSINITIATIEVEN EN PLANNEN

In april 2001 hebben een van de meest representatieve vakbonden (CC.OO.), de
werkgeversverenigingen en de Spaanse regering een rapport ondertekend om het
sociale beschermingssysteem te verbeteren en te ontwikkelen. 

Hoewel dit rapport geen wettelijk bindende kracht heeft - alleen een politieke
invloed - wordt verwacht dat de regering de conclusies ervan zal overnemen, en
wordt een nieuwe hervorming op dit vlak in het vooruitzicht gesteld. 
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De sociale partners hebben de volgende onderwerpen benadrukt: 

De aanvullende sociale bescherming verbeteren. 

Tewerkstelling van vrouwen moet gestimuleerd worden door het bedrag van de
werkgeversbijdragen te verlagen.   

De convergentie van bijzondere socialezekerheidsstelsels vereenvoudigen, zodat
in de toekomst alle werknemers worden gedekt door het algemene stelsel of het
zelfstandigenstelsel. 

De leeftijd om erkend te worden als wees moet worden opgetrokken tot 22 jaar of
24 jaar (alleen wanneer de wees beide ouders verloren heeft). 

Het bedrag van het weduwepensioen moet aangepast worden. 

De ouderdomspensioenen moeten hervormd worden om gepensioneerden toe te
laten hun beroepsloopbaan gedeeltelijk verder te zetten. 

3. IMPACT VAN DE EU-WETGEVING OP HET BINNENLANDS DEBAT OVER SOCIALE
ZEKERHEID

Het is niet gemakkelijk een antwoord te geven op de vraag of het nationale debat
rond de toekomst van het nationale socialezekerheidsstelsel al dan niet werd geraakt
of beïnvloed door de wettelijke EU-normen. 

Hoewel de Spaanse wetgeving inzake sociale zekerheid de voorbije jaren verschil-
lende malen werd hervormd, werden de hervormingen niet aangenomen omdat de
vroegere wettelijke regels strijdig waren met de geest van de EU-wetgeving of de
EU-rechtspraak. 

We kunnen ons evenmin inbeelden dat deze hervormingen werden aangenomen
om gevolgen te vermijden die voortvloeiden uit de EU-wetgeving die ons socialeze-
kerheidsstelsel niet zou aanvaarden. 

3.1. EEN OVERZICHT VAN HOE EG-REGLEMENTERING Nrs. 1408/71 EN 574/72 WOR-
DEN TOEGEPAST IN SPANJE 
Sommige van de problemen die Spanje op dit vlak het hoofd moet bieden zijn het
gevolg van het feit dat: 

De EU-wetgeving niet goed gekend is. De meeste Spaanse universiteiten nemen ze
immers niet op in hun leerplannen.
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· Iedereen is het erover eens dat de EU-reglementering te onduidelijk is. Bovendien
kunnen veel migrerende werknemers zich geen competente juridische bijstand ver-
oorloven en maken ze geen aanspraak op uitkeringen om een proces te vermijden
dat ze niet begrijpen. 

· Er zijn weinig Spaanse zaken verschenen voor het EHJ omdat de nationale recht-
banken met tegenzin vragen hoe de EU-reglementering geïnterpreteerd moet wor-
den. 

· Een expert zijn in het eigen nationale socialezekerheidsstelsel volstaat niet om de
EU-regels toe te passen op specifieke gevallen; ook vertrouwdheid met de bijzonder-
heden van de andere of buitenlandse socialezekerheidsstelsels is vereist. In het bui-
tenland informatie opvragen is een hindernissenparcours dat nog verder bemoeilijkt
wordt door taalproblemen. 

Instellingen hebben kritiek geleverd op de complexiteit van de E-formulieren. 

· De Spaanse socialezekerheidswetgeving bevat geen verwijzingen naar de EU-regle-
mentering, d.w.z. bevat geen regels voor het beginsel van gelijke behandeling tus-
sen Spaanse burgers en EU-nationaliteiten. Dit totale gebrek aan verwijzingen naar
de EU-wet in de nationale wetgeving kan misverstanden veroorzaken bij mensen die
niet vertrouwd zijn met de EU-reglementering en hoe ze geïnterpreteerd wordt door
het Europese Hof van Justitie.

· In overeenstemming met artikel 5 van Reglement 1408/71, diende Spanje slechts
drie aangiften in die werden medegedeeld en gepubliceerd in PB C 107 van
22.4.1987, C 304 van 21.11.1992 en C 321 van 27.11.1993. De voorbije jaren werd
het Spaanse socialezekerheidsstelsel evenwel verregaand hervormd, maar werden
geen nieuwe aangiften gedaan. In sommige situaties is het daarom niet gemakkelijk
te bepalen welke uitkeringen gecoördineerd kunnen worden en welk artikel van de
Reglementering van toepassing is. 

· Ondanks alle moeilijkheden wordt de EG-reglementering correct toegepast in Span-
je. Tot op heden werd Spanje immers nog niet veroordeeld door het Europese Hof
van Justitie voor inbreuken op Reglementeringen 1408/71 en 574/72.

(Vertaling)
__________
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DOOR PETR TROSTER
Oud-minister, Professor Universiteit Praag

1. INLEIDING

In de Tsjechische Republiek bestaat het systeem van de sociale zekerheid aan het
begin van de 21e eeuw uit vier afzonderlijke subsystemen, met name de gezond-
heidsverzekering, de sociale verzekering (onderverdeeld in de ziekte- en pensioen-
verzekering), de sociale voorzorg (vooral voor gezinnen met kinderen) en de sociale
bijstand. De werkloosheidsverzekering en de arbeidsongevallenverzekering behoren
niet tot de traditionele gebieden van dit systeem. De gedekte risico’s in het kader
van het systeem van de sociale zekerheid zijn dus: ziekte, zwangerschap en moeder-
schap, opvoeding van de kinderen in het gezin, ouderdom, invaliditeit, dood van de
kostwinner en armoede, resp. sociale armoede. Daarnaast zijn er de werkloosheid,
en de arbeidsongevallen en beroepsziekten op basis van het arbeidsrecht met
bepaalde uitwerkingen op het gebied van de sociale zekerheid.

2. DE EUROPESE EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Sinds enkele jaren is de Tsjechische Republiek samen met andere Midden- en Oost-
europese landen besprekingen over de toetreding tot de Europese Unie begonnen.
Zo werd formeel en praktisch de laatste etappe op weg naar het volledige lidmaat-
schap in deze gemeenschap geopend. De Tsjechische Republiek, als één van de EU-
kandidaten, treft de laatste jaren meerdere maatregelen voor de coördinatie van de
systemen van de sociale verzekering en voor de integratie van de rechten die resul-
teren uit de charta van de EG over de sociale grondrechten van de werknemers uit
het jaar 1989 in de binnenlandse wetten resp. de collectieve arbeidsovereenkom-
sten. Dit heeft ook betrekking op de opname van sociale en andere rechten uit het
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (die op de Nizza-top op 7
december 2000 aangenomen werd).

De grote aandacht voor de bescherming van de mensenrechten in het kader van de
Raad van Europa blijkt niet alleen uit de Europese Conventie voor de bescherming
van de mensenrechten en fundamentele vrijheden (ECMR) uit het jaar 1950 (ze
werd door de voormalige CSFR pas in het jaar 1992 geratificeerd) maar ook uit het
in 1961 aangenomen en uitsluitend op de sociale rechten georiënteerde Europees
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Sociaal Handvest. Niettegenstaande onze toen nog federale regering door haar
minister van tewerkstelling en sociale zaken dit Handvest reeds in 1992 onderteken-
de, duurde het nog bijna acht jaar tot de ratificatie afgesloten kon worden. Voor de
Tsjechische Republiek werd het Europees Sociaal handvest op 3 december 1999
van kracht (zie mededeling van het ministerie van buitenlandse zaken nr. 14/2000
van de verzameling van de internationale verdragen) en het aanvullingsprotocol op
dit handvest van het jaar 1988 pas op 17 december 1999 (mededeling nr. 15/2000
verz. i.v.).

In het jaar 2000 heeft de ER nog de bilaterale verdragen over de sociale zekerheid
met Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Litouwen aangenomen en het gelijkaardige ver-
drag met de Bondsrepubliek Duitsland (2001) ondertekend. Verder werden ook
twee Europese voorlopige verdragen geratificeerd. Met name over het systeem van
de sociale zekerheid op hogere leeftijd, invaliditeit en nabestaanden (mededeling
van het ministerie van buitenlandse zaken nr. 112/2000 verz.i.v.) en over de sociale
zekerheid buiten de systemen op hogere leeftijd, invaliditeit en nabestaanden
(mededeling nr. 114/2000 verz.i.v.), alsook twee begeleidende protocollen bij die
verdragen (Nr. 113 en Nr. 115/2000 verz.i.v.).

3. DE GELDENDE REGELING VAN DE PENSIOENVERZEKERING

Het Tsjechische systeem van de pensioenverzekering steunt op twee zuilen. De ver-
plichte pensioenverzekering vormt de basis. Ze is gebaseerd op de klassieke reparti-
tiefinanciering („pay as you go“). De tweede zuil is sinds 1994 (de bijhorende wet
werd in het jaar 2000 lichtjes aangepast) de aanvullende pensioenverzekering, die
door tegemoetkoming van de overheid ondersteund wordt. De deelname in dit sys-
teem berust uitsluitend op de vrijwillige beslissing van het individu en op de con-
currerende aanbiedingen van de pensioenfondsen. Beslissend is de privé-autonomie
en niet het tewerkstellingsprincipe, dat pas in de toekomst (vanaf 2004) als de
derde zuil (zog. aanvullende werkgeververzekering) in werking zal treden.

Het recht op ouderdomspensioen bestaat wanneer de verzekerde het voorgeschre-
ven aantal verzekeringsjaren voldaan en de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
heeft, resp. als hij voldoet aan de andere vastgelegde voorwaarden. De vereiste ver-
zekeringsperiode is minstens 25 jaar bij mannen die 61 geworden zijn en bij vrou-
wen van 53 tot 57 jaar (afhankelijk van het aantal grootgebrachte kinderen) voor
zover de verzekeringgerechtigde deze leeftijd voor 31.12.1995 bereikt heeft. Tijdens
de periode van 1.1.1996 tot 31.12.2006 wordt de aangehaalde leeftijd voor elk
begonnen kalenderjaar bij mannen met 2 en bij vrouwen met 4 kalendermaanden
verlengd. Na 31.12.2006 zal de pensioengerechtigde leeftijd bij mannen 62 jaar en
bij vrouwen 57 jaar bedragen, voor zover ze minstens vijf kinderen grootgebracht
hebben, 58 jaar (drie of vier grootgebrachte kinderen), 59 jaar (twee kinderen), 60
jaar (één kind) en 61 jaar (geen kind).
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Het recht op het ouderdomspensioen bestaat ook voor de verzekerde die een korte-
re verzekeringstijd dan 25 jaar vervuld heeft. Dit is op voorwaarde dat hij minstens
15 verzekeringsjaren bijdrageplichtig was en minstens 66 jaar geworden is.

De hoogte van het ouderdomspensioen bestaat uit twee delen; het basisbedrag (dat
voor alle pensioenen gelijk is en sinds 1.7.1998 1.310 CZK bedraagt) en een procen-
tueel bedrag (minstens 770 CZK). De hoogte van het procentuele bedrag van het
ouderdomspensioen wordt als percentage van de berekeningsbasis bepaald en dit
volgens de verzekeringstijd, die voldaan is om aanspraak te kunnen maken op het
ouderdomspensioen en ook volgens de verzekeringstijd na het ontstaan van dit pen-
sioenrecht. Voor alle pensioenen die in het jaar 2001 toegekend worden, kan de
berekeningsbasis tot 6.600 CZK volledig, van 6.600 tot 15.300 CZK voor 30 % en
boven 15.300 CZK slechts voor 10 % van de zog. persoonlijke berekeningsbasis in
rekening gebracht worden. De maximale hoogte van het procentuele bedrag is in de
wet niet vastgelegd.  

Vanaf 1.7.2001 is een novelle van de wet op de pensioenverzekering van kracht
gegaan; conform deze novelle wordt het procentueel bedrag bij vervroegde pensio-
nering met 0,3 % verminderd en bij verdere tewerkstelling nadat de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt is met 0,5 % van de berekeningsbasis verhoogd. 

De reeds toegekende pensioenen worden op een wettelijk vastgelegde manier regel-
matig aan de veranderde economische omstandigheden aangepast. De aanpassing
hangt af van de loon- en prijsontwikkeling. Zo werden de vóór 1.1.1996 vastgelegde
pensioenen met 9 % en de pensioenen die in de periode van 1.1.1996 en 30.11.2000
vastgelegd werden, met 5 procent verhoogd.

De vooruitzichten voor het eerste decennium van de 21e eeuw geven te zien dat
tengevolge van de verhoging van de gemiddelde leeftijd en het dalende geboortecij-
fer de afhankelijkheidsgraad duidelijk verhoogt. Dit cijfer wordt gedefinieerd als het
aandeel van het aantal gepensioneerden tegenover de premiebetalers. Het Tsjechi-
sche pensioensysteem moet daarom een grondige hervorming ondergaan, als we de
problemen van de toekomstige demografische ontwikkeling het hoofd willen bie-
den.

Momenteel wordt in het Tsjechische parlement werk gemaakt van de scheiding van
de financiering van de ziekte- en pensioenverzekering van het staatsbudget en het
oprichten van een kas voor sociale verzekering als organisme van publiek recht die
deze verzekeringen zou beheren. Het ontwerp van nieuwe wet op de organisatie en
de uitvoering van de sociale verzekering, die de genoemde hervorming moet rege-
len, was in juni 2001 in de kamer van volksvertegenwoordigers in tweede lezing. De
wet zou vanaf 1 januari 2003 in werking moet treden. De goedkeuring van deze wet
zal ingrijpende veranderingen in de organisatie van de financieringsstromen tussen
het staatsbudget en de sociale verzekering brengen.
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Ondanks de scheiding van de financiering van de sociale verzekering is het noodza-
kelijk dat de staat aan de financiering deelneemt, en dit met wettelijk vastgelegde
betalingen voor de periodes, tijdens dewelke geen verzekeringspremies betaald
worden (zog. gelijkgestelde perioden, zoals de kinderverzorgingsperiode, leger- of
burgerdienst enz.) en voor het wettelijk vastgelegde deel van het basisbedrag van de
pensioenen; dit bestanddeel wordt namelijk door de verzekeringspremies voor de
sociale verzekering niet beïnvloed en vervult een bepaalde fundamentele sociale
functie van de pensioenen.

4. VERDERE NIEUWE SOCIAALRECHTELIJKE REGELINGEN

Sinds 1.4.2000 is ook een nieuwe wet op de sociaalrechtelijke bescherming van kin-
deren (en jongeren) van kracht gegaan. De wet regelt volledig dit hele gebied,
zowel op materieel (zakelijk), als op organisatorisch (institutioneel) vlak.

Bij de bepaling van de hoogte van de uitkeringen, die afhankelijk van het inkomen
door de sociale voorzorg uitgekeerd worden, moet van de geldende bedragen van
het levensminimum uitgegaan worden (sinds 1.4.2000 conform een nieuwe regeling
van de regering). Met de sociale voorzorgsuitkeringen neemt de overheid voor een
deel de dekking op zich van de in de wet gedefinieerde sociale situaties, zoals kos-
ten voor levensonderhoud en andere elementaire persoonlijke behoeften van kinde-
ren en gezinnen. Deze steun wordt ook in enkele andere sociale situaties uitgekeerd
(hoge woonkosten, reiskosten voor de dagelijkse verplaatsingen in samenhang met
de voorbereiding op het beroep, sterfgevallen enz.).

Belangrijke wijzigingen worden ook op het gebied van de sociale welzijnszorg voor-
bereid. De kwalitatief nieuwe inhoud is onder andere merkbaar in de verandering
van de vroegere aanduiding "Sociale hulp" naar "Sociale bijstand". De sociale bijstand
heeft als doel de elementaire levensbehoeften aan de burgers te garanderen, die
zich in een moeilijke sociale positie bevinden en niet in staat zijn aan hun elementai-
re levensbehoeften te voldoen door eigen toedoen of met hulp van het gezin.

De nieuwe wet op de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werk-
gever die sinds 1.7.2000 van kracht gegaan is, lost ook enkele aspecten op het vlak
van de sociale zekerheid op (voor de rechten in de pensioenverzekering en in socia-
le overheidssteun),.

In de Tsjechische Republiek heeft ook het gebied van de openbare gezondheidszorg
een nieuwe inhoud gekregen met de wet op de bescherming van de openbare
gezondheid, die vanaf 1.1.2001 van kracht gegaan is. 

De nieuwe regeling (vanaf 1.7.2001) geldt ook voor de staat als bijdragebetaler in de
gezondheidsverzekering (voor kinderen ten laste, vrouwen tijdens het moeder-
schapsverlof, pensioentrekkers, werklozen, personen in militaire en burgerlijke

856



TSJECHISCHE REPUBLIEK

dienst enz.); het basisbedrag voor één persoon bedraagt momenteel 3.250 CZK,
d.w.z dat de staat maandelijks voor elke genoemde verzekerde een bijdrage ter
hoogte van 439 CZK moet betalen.

Sinds 1.1.2001 werd ook de loongrens per dag voor de berekening van het zieken-
geld verhoogd; het loon wordt tot 430 CZK volledig, van 430 tot 630 CZK voor 30%
en boven de 630 CZK voor slechts 10 % aangerekend.

(Vertaling)
__________
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DOOR MICHAEL HILL
Goldsmiths College, University of London

1 INLEIDING
Sinds 2000 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk weinig ondernomen om
het basisstelsel van de sociale zekerheid te veranderen. Tegen het einde van de vori-
ge eeuw had ze zich vastberaden getoond om een groot deel van haar voorstanders,
die hoopten op een terugkeer naar een sociale verzekering, teleur te stellen. Dit wil
zeggen dat ze in de nieuwe eeuw verder is gegaan langs twee paden die al eerder
vorm kregen : 

een strategie voor pensioenen waarbij de verhoging van de inkomensgebonden
steun voor de armste gepensioneerden gepaard gaat met hernieuwde inspanningen
om privé-voorzieningen aan te moedigen voor de meerderheid. 

een aanpak van steun voor jongere armen gericht op participatie op de arbeids-
markt, waarin fiscale kortingen een steeds prominentere rol spelen.

De volgende twee delen behandelen de recente ontwikkelingen op deze twee fron-
ten.

2. PENSIOENEN
Het Groenboek Partnership in Pensions (Department of Social Security, 1998) wou
een gemengd programma voor de pensioenen voorstellen. De kenmerken van dit
programma waren:

inkomensverhogingen voor de armste gepensioneerden.

meer privatisering, niet verplicht maar onder strikte bescherming van de staat.

en een regeling voor werknemers met een laag inkomen (waaronder deeltijdse
werknemers en personen die de arbeidsmarkt tijdelijk verlaten als thuisverzorgers)
die beter is dan het wettelijk stelsel van het pensioen volgens het vroeger inkomen
(State Earning Related Pension - SERPS) dat werd ingevoerd in 1976, maar fel beknot
werd door wijzigingen die in 1986 werden aangebracht. 

Er was meer bepaald voorzien in:

behoud van het forfaitaire bijdrageplichtige basispensioen.

een gewaarborgd minimuminkomen voor huidige gepensioneerden.
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vrijwillige ‘stakeholder’ pensioenstelsels ontworpen om een alternatief te bieden
voor volledige privé-pensioenen voor personen met een ‘middelgroot inkomen
(ruwweg tussen £ 9000 en £ 18.500 per jaar)’ (par. 27) die goedkoop, flexibel en
veilig zijn, waarbij privé-investeringen onder wettelijk toezicht staan en de regering
gulle belastingsconcessies doet.

een tweede overheidspensioen voor wie niet kan toetreden tot privé- of stakehol-
der-regelingen, voornamelijk personen die minder verdienen dan £ 9000 per jaar en
thuisverzorgers, dat volgens de regering een betere regeling zal bieden dan het
SERPS; in het Groenboek wordt gewag gemaakt van aftrekbare bijdragen voor thuis-
verzorgers, in hoeverre van kleinverdieners bijdragen verwacht worden is niet dui-
delijk.

een pensioenkredietstelsel ter verbetering van de inkomens van diegenen met
betrekkelijk lage privé-pensioenen (met inbegrip van stakeholder-pensioenen) maar
die toch boven het niveau uitkomen dat recht geeft op het gewaarborgd minimum-
inkomen.   

De eerste drie van deze vijf maatregelen waren opgezet tegen april 2001. De eerste
twee hebben louter betrekking op het verder ontwikkelen van het huidige beleid,
wat hierna grondiger besproken wordt. De derde maatregel werd formeel ingevoerd
in april 2001. De invoering van de vierde is beloofd voor 2002 en de vijfde werd
voorgesteld voor 2003. 

De vragen rond deze maatregelen kunnen worden onderverdeeld in: 

hun effect op de welvaart van de huidige gepensioneerden.

de vooruitzichten voor toekomstige pensioenen, zodra de nieuwe bijdrageplichti-
ge stelsels gerijpt zijn.

Deze bespreking bekijkt de maatregelen in die volgorde. 

Het ‘gewaarborgd minimuminkomen’ is in de praktijk een sociale bijstand voor
gepensioneerden. Het is gebonden aan zowel inkomensvoorwaarden als vermogens-
voorwaarden, zodat het geen uitkeringen biedt aan mensen met kleine privé-pen-
sioenen of iets meer dan minimale spaartegoeden. De regering heeft er bewust voor
gekozen deze uitkering uit te breiden. Tegelijkertijd behield ze de gewoonte van het
vorige bestuur om het forfaitaire bijdrageplichtige (of ‘National Insurance’) pen-
sioentarief alleen te verhogen in overeenstemming met de prijsstijgingen. Het resul-
taat was dat de kloof tussen het sociale bijstandstarief en het National Insurance
pensioentarief aanzienlijk verbreedde (zie Tabel 1). De zeer lage stijgingen van de
National Insurance pensioentarieven kregen heel wat kritiek. De betrekkelijk pove-
re resultaten van Labour in de lokale verkiezingen in mei 2000 werden alom toege-
schreven aan ongenoegen over ‘een povere £ 0,75 op het basispensioen’. Daar
wordt uit afgeleid dat de regering zeer weinig doet voor gepensioneerden met inko-
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mens net boven het niveau waarop iemand het recht verwerft op sociale bijstand.
Dit wordt ervaren als onrechtvaardig ten opzichte van wie verzekeringsbijdragen
betaalt, en zou sparen ontmoedigen.  

De regering gaf toe aan de politieke druk en kondigde in april 2001 een stijging aan
van het National Insurance pensioentarief die groter was dan de prijsstijgingen, met
£ 5 voor een alleenstaande en £ 8 voor een koppel. Ze weigerde evenwel zich naar
de toekomst toe te engageren voor een vrijgevigere benadering van verbeteringen.
Bovendien was de toename in het tarief van het gewaarborgd minimuminkomen
veel groter, met £ 13,70 voor een alleenstaande en £ 18,60 voor een koppel. Bijge-
volg werd, zoals tabel 1 aantoont, de kloof tussen de pensioenen die de National
Insurance verstrekte en de steun die aan inkomensvoorwaarden gebonden was nog
veel breder. 

Het pensioenkredietstelsel kan, als het wordt ingevoerd, helpen het feit aan te pak-
ken dat personen met een inkomen dat maar net boven het ‘gewaarborgd minimum-
inkomen’ ligt er in relatieve termen op achteruit gaan. Het zal echter geconfron-
teerd worden met het probleem dat dergelijke variabele inkomensondersteunende
stelsels het hoofd moeten bieden: de regels om te bepalen hoe de steun ‘terugloopt’
naarmate het inkomen stijgt, veroorzaken waarschijnlijk nieuwe ongelijkheden en
ontradingseffecten.

TABEL 1: RELATIEVE WEKELIJKSE BEDRAGEN VOOR NATIONAL INSURANCE RUSTPENSIOENEN EN
SOCIALE BIJSTAND (GEWAARBORGD MINIMUMINKOMEN) VOOR KOPPELS

bedragen in £

Tarief Rustpensioen- Basistarieven Verschil tussen
geldig in april tarief voor een sociale steun voor sociale bijstand en RP

koppel een gepensioneerd
koppel *

1997 99,80 106,80 7,00

2000 107,90 121,95 14,05

2001 115,90 140,95 25,05

* Er zijn hogere tarieven voor oudere gepensioneerden 

Voor iedere evaluatie van de nieuwe bijdrageplichtige pensioenstelsels (het stake-
holder-pensioen en het tweede overheidspensioen) is een voorspelling van de effec-
ten op lange termijn vereist. De komst van het stakeholder-stelsel in april 2001 werd
onthaald door talrijke krantenartikels, waarvan er vele advies bevatten voor men-
sen die mogelijk beslissen deze pensioenen te beginnen aankopen. Er was alom twij-
fel over de vraag of ze een goede regeling boden voor werknemers met een laag
inkomen. Het probleem is dat investeren in een van deze pensioenen kan neerko-
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men op het afstaan van een aanzienlijke hoeveelheid huidig inkomen voor een
betrekkelijk lage opbrengst die nadelig zou kunnen uitvallen bij vergelijking met de
uitkeringen die het gewaarborgd minimuminkomen biedt. Eensgezindheid is er
zeker rond het feit dat stakeholder-pensioenen geen goede koop zijn voor mensen
die al de helft van hun carrière achter de rug hebben.

Ramingen van wat de stakeholder-pensioenen zullen aanbieden, zijn afhankelijk van
toekomstprojecties op basis van de huidige opbrengst van privé-pensioenstelsels en
de huidige lijfrentekoersen. Deze beide cijfers zijn de jongste jaren gedaald en zou-
den nog verder kunnen wegzakken in een periode met lage inflatie en beperkte eco-
nomische groei. Maar voorspellingen van dit soort moeten - als ze gebruikt worden
om potentiële kopers te adviseren - ook rekening houden met de toekomstige
arbeidsvooruitzichten voor personen (in het bijzonder de vrouwen) in de kwets-
baardere delen van de arbeidsmarkt. Daarenboven moeten we, bij pogingen om te
voorspellen of deze bijna-privé-stelsels een betere regeling zullen bieden dan wat de
regering kan leveren, gissen over hoe de regering zich zal gedragen over een perio-
de van 30-40 jaar. Het voorbije gedrag van regeringen van het VK biedt geen basis
om een stabiele toekomst voor pensioenstelsels te verwachten.     

Het is nog wachten op de volledige prijs- en kostenbepaling van het tweede over-
heidspensioenstelsel. Als de bijdragekant van de pensioenregeling niet kan steunen
op zware overheidssubsidies, zijn alle opmerkingen over de slechte regeling van het
stakeholder-stelsel ten opzichte van het gewaarborgd minimuminkomen voor werk-
nemers met een laag inkomen of een onzekere arbeidssituatie nog meer van toepas-
sing op dit stelsel (zie Agulnik et al., 1999). 

3. BELASTINGSVERMINDERINGEN

Belastingsverminderingen zijn een nieuw element in het arsenaal socialezekerheids-
maatregelen van de regering voor kleinverdieners beneden de pensioenleeftijd. Ze
bestaan uit:

belastingsvermindering voor tewerkgestelde gezinnen ingevoerd in 1999 ter ver-
vanging van een inkomensgebonden uitkering met de naam ‘family credit’.

een belastingsvermindering voor kinderverzorging die gepaard ging met de belas-
tingsvermindering voor tewerkgestelde gezinnen om tewerkgestelde ouders met een
laag inkomen in staat te stellen hulp te krijgen bij de kosten van kinderverzorging.

belastingsvermindering voor gehandicapten, ook ingevoerd in 1999, om het inko-
men van gehandicapte werknemers met een laag inkomen te verhogen.

belastingsvermindering voor kinderen, ingevoerd in april 2001 voor iedereen,
behalve de belastingbetalers in de hoogste schijf. 
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een voorstel voor een geïntegreerde korting voor kinderen, die de belastingsver-
mindering voor tewerkgestelde gezinnen, de belastingsvermindering voor kinder-
verzorging, de belastingsvermindering voor kinderen en toeslagen op inkomensge-
bonden uitkeringen voor kinderen samenbrengt in een enkel stelsel dat in werking
moet treden in 2003.

De nadruk op belastingsverminderingen is in het bijzonder gekoppeld aan de
nadruk die de regering-Blair legt op participatie op de arbeidsmarkt. Deze belastings-
verminderingen maken de kans groter dat de opbrengst van arbeid met een laag
inkomen groter is dan die van de uitkeringen voor werklozen. Maar doordat inko-
mensvoorwaarden behouden blijven, zij het via het belastingsstelsel, wordt het
oude probleem van de ‘armoedeval’ slechts minimaal verlicht. De armoedeval is een
soort ‘belastingseffect’ waarbij een individu van wie het arbeidsinkomen stijgt kan
ondervinden dat belastingen en verzekeringsbijdragen stijgen terwijl het inkomen
uit uitkeringen afneemt, zodat de geboekte winst tot een zeer laag niveau daalt. De
afnamepercentages voor de nieuwe belastingsverminderingen werden zodanig
opgesteld dat dit effect verminderd wordt, en de nieuwe geïntegreerde korting voor
kinderen kan zelfs nog langzamere uitkeringsdalingen vertonen. Deze vooruitgang
wordt evenwel in zekere mate ondermijnd door het blijvende belang van een inko-
mensgebonden huisvestingsuitkering voor huurders met een laag inkomen. 

Toch wordt de sterke nadruk op belastingsverminderingen voor gezinsondersteu-
ning, gekoppeld aan handhaving en uitbreiding van de universele kinderuitkering,
gezien als een bijdrage tot de vermindering van de zeer hoge kinderarmoede in het
Verenigd Koninkrijk die was ontstaan onder het Conservatieve bestuur tussen 1979
en 1997 (Fimister ed., 2001; Piachaud en Sutherland, 2001).

(Vertaling)
__________
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1. INLEIDING

Na jarenlange politieke debatten besloot de Zweedse regering in 1998 een nieuw
pensioenstelsel in te voeren. Het stelsel zal geleidelijk de plaats innemen van het
oude stelsel met een nationaal basispensioen en het nationaal aanvullend pensioen-
plan, het ATP. De nieuwe regels zijn te vinden in de Wet betreffende het rustpen-
sioen op basis van inkomen, SFS (1998:674).      

Het nationaal aanvullend pensioenstelsel, dat werd opgericht in 1960, bleek niet lan-
ger houdbaar te zijn. Zowel de pensioenrechten als de betaling van pensioenen
volgden de prijsontwikkeling. Vermits de lonen voortdurend stijgen, hebben de
nieuwe gepensioneerden een hoger aanvullend pensioen dan hun voorgangers. In
een dergelijk systeem een vaste pensioenbijdrage handhaven vereist dat de econo-
mische groei voldoende groot is, maar de voorbije decennia is de groei afgenomen.
Bovendien stijgt het aantal gepensioneerden, in tegenstelling tot het aantal beroeps-
actieven, en wordt de gemiddelde levensverwachting hoger. 

Een belangrijk verschil tussen de stelsels is dat het nationaal aanvullend pensioen
gebaseerd was op de 15 jaren met het hoogste inkomen, en dat 30 jaren met inko-
men op basis van het ATP vereist waren om een volledig pensioen te ontvangen. In
het nieuwe stelsel is het inkomenspensioen gebaseerd op wat iemand verdient
gedurende zijn volledige leven.  

Het nieuwe pensioenstelsel bestaat uit verschillende delen: het inkomenspensioen
(pay-as-you-go PAYG), het premiereservestelsel en het gewaarborgd pensioenstelsel.
Dit ouderdomspensioen staat los van het invaliditeits- en overlevingspensioen. Het
stelsel is verplicht voor iedereen en wordt beheerd door de Sociale Verzekerings-
dienst en de Pensioenpremie-Instelling. Wie geboren is in 1937 of vroeger ontvangt
zijn pensioen volgens het oude stelsel. Voor wie geboren is tussen 1938 en 1953
zullen sommige regels volgens het nieuwe stelsel worden toegepast, en wie na 1953
is geboren ontvangt zijn pensioen volledig volgens het nieuwe stelsel. 

825



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2001

2.    HET NIEUWE STELSEL

2.1. HET INKOMENSPENSIOEN
De omvang van het PAYG-pensioen zal afhangen van wat iemand verdient tijdens
zijn of haar volledige leven. Pensioenrechten kunnen verworven worden vanaf 16
jaar en gedurende de rest van iemands leven. De omvang van de pensioenrechten,
die geaccumuleerd worden tijdens het werken, bepaalt het bedrag van het pen-
sioen. De pensioenrechten bedragen 18,5% van het pensioengerechtigd inkomen,
wat overeenkomt met de geïnde pensioenbijdragen. 

Het grootste deel van de bijdragen, 16%, wordt gebruikt om de pensioenen van dat
lopende jaar te betalen. Voor iedere persoon worden de pensioenrechten geregis-
treerd volgens het bedrag van de betaalde bijdragen. De bijdragen worden dus niet
bewaard op een rekening, maar onmiddellijk gebruikt om de pensioenen van de hui-
dige gepensioneerden te betalen. De pensioenrechten worden jaar na jaar geaccu-
muleerd en worden berekend op basis van de wijzigingen in de globale loonontwik-
keling, wat betekent dat het bedrag wordt beïnvloed door de nationale economie.
Aangezien het nieuwe stelsel de economische groei volgt, kunnen de pensioenbij-
dragen ook in de toekomst op het niveau van 18,5% behouden worden. 

2.2. DE PENSIOENPREMIE
De resterende 2,5% van de bijdragen wordt bewaard en op individuele pensioenpre-
mierekeningen geplaatst. Wanneer iemand met pensioen gaat ontvangt hij of zij het
gespaarde bedrag, vermeerderd met de intresten. De pensioenpremiereserve is vol-
ledig nieuw en wordt beheerd door de Pensioenpremiereserve-Instelling. 

Elkeen heeft het recht voor zich te bepalen in welke fondsen zijn geld geïnvesteerd
wordt. Indien iemand geen keuze wenst te maken, wordt het geld in het Premie-
spaarfonds geplaatst. In ieder geval draagt elkeen de economische risico’s; de evolu-
tie van het pensioenpremiefonds is niet gegarandeerd. 

De pensioenpremie kan geïnd worden vanaf 61 jaar, in een eenmalige som of in ver-
schillende schijven. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen echtgenoten en geregis-
treerde partners pensioenrechten voor de pensioenpremiereserve overdragen aan
elkaar. De rechten op de pensioenpremiereserve moeten telkens voor één jaar wor-
den afgestaan en een overgedragen recht kan niet worden teruggenomen. Een over-
dracht blijft van toepassing tot nader bericht, maar stopt automatisch in geval van
echtscheiding.
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2.3. HET GEWAARBORGD PENSIOEN
Het derde deel van het nieuwe pensioenstelsel is het gewaarborgd pensioen. Het
gewaarborgd pensioen is een basisdekking voor wie weinig of geen inkomen had en
dus weinig of geen PAYG-pensioen of pensioenpremiereserve ontvangt. Om een
volledig gewaarborgd pensioen te ontvangen, moet iemand in het totaal 40 jaar in
Zweden gewoond hebben tussen zijn of haar 25ste verjaardag en het jaar waarin hij
of zij 64 jaar wordt. Maar vluchtelingen, bijvoorbeeld, kunnen ook een volledig
gewaarborgd pensioen krijgen als ze nog niet lang in Zweden wonen. 

2.4. HET INKOMENSPLAFOND
Iemands inkomen geeft slechts pensioenrechten tot een bepaalde grens. De onder-
grens ligt op een ontvangen loon van dezelfde werkgever van minder dan 1.000 SEK
per jaar. Het inkomensplafond wordt bereikt wanneer het inkomen na aftrek van de
algemene pensioenbijdrage hoger is dan 7,5 maal het hoogste basisbedrag, dat in
2001 282.750 SEK bedraagt. Bedragen boven 282.750 SEK zijn dus niet pensioenge-
rechtigd.

3. PENSIOENGERECHTIGD INKOMEN

3.1. INLEIDING
In het algemeen is ieder inkomen dat aan belastingheffing onderhevig is, pensioen-
gerechtigd. Belastbaar inkomen uit de sociale verzekering is pensioengerechtigd,
zoals ziekte-, ouderschaps- en werkloosheidsuitkeringen. Sociale bijstandsuitkerin-
gen worden daarentegen niet geteld als pensioengerechtigd inkomen. Het pensioen
is echter niet alleen gebaseerd op inkomen. Er zijn verschillende levensomstandig-
heden die recht geven op een pensioen. 

3.2. KIND-JAAR PENSIOEN
Het hebben van kinderen geeft recht op pensioen. Ouderschapsuitkeringen zijn
pensioengerechtigd inkomen en een manier om ouders die thuisblijven bij kleine
kinderen te compenseren. Het stelsel is van toepassing op wie bevallen is in juli
1956 of later. Bovendien moet iemand vijf jaren gewerkt hebben voor het jaar waar-
in hij of zij 70 wordt om een kind-jaar pensioen te ontvangen. Het recht op kind-jaar
pensioen compenseert evenwel slechts een deel van het inkomensverlies wanneer
een ouder thuis blijft van het werk. 

Pensioenrechten worden toegekend voor de eerste vier levensjaren van het kind,
ongeacht hoe lang iemand met ouderschapsverlof is gegaan. Wie meer dan één kind
heeft, krijgt slechts pensioenrechten voor een kind tijdens eenzelfde periode van
vier jaar. Slechts een ouder kan in een bepaald jaar kind-jaar rechten verwerven.
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Zowel de ouder als het kind moeten dat jaar in Zweden gewoond hebben en de
ouder moet voor ten minste de helft van dat jaar de voogdij over het kind gehad
hebben en ermee hebben samengewoond. 

Pensioenrechten voor kind-jaren geaccumuleerd in de periode 1960-1998 gaan auto-
matisch naar de moeder. Indien de vader voor deze periode één of meer kind-jaren
toegekend wil krijgen, moet hij een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekerings-
dienst. Vanaf 1999 krijgt de ouder met het laagste inkomen automatisch de pen-
sioenrechten voor kind-jaren, tenzij de ouders er anders over beslissen. 

Er zijn drie verschillende manieren om het kind-jaar pensioen te berekenen, afhan-
kelijk van wat in ieder geval het voordeligst is. Er kan een som worden toegevoegd
aan het inkomen van de thuisblijvende ouder zodat het loon samen met het pen-
sioen overeenkomt met het loon dat de ouder had in het jaar voor het kind geboren
werd. Een pensioen kan ook overeenkomen met 75% van het gemiddelde pensioen-
gerechtigde inkomen van al wie verzekerd is en jonger is dan 65. Tenslotte kan het
pensioen een vaste toeslag zijn die overeenkomt met eenmaal het hoge basisbedrag.  

3.3. PENSIOEN VOOR MILITAIRE DIENST
Pensioenrechten worden ook verworven voor militaire dienst of burgerdienst. De
dienst moet ten minste 120 opeenvolgende dagen duren en men moet ten minste 5
jaren gewerkt hebben voor de 70ste verjaardag om voor een dergelijke dienst pen-
sioenrechten te verwerven. De pensioenrechten komen overeen met 50% van het
gemiddelde dagelijkse pensioengerechtigde inkomen voor alle verzekerden jonger
dan 65 jaar. Vrouwen die militaire dienst of burgerdienst willen uitvoeren krijgen
eveneens pensioenrechten volgens deze regel, die van toepassing is vanaf 1999.

3.4. PENSIOEN VOOR HOGERE OPLEIDING
Vanaf 1995 levert opleiding na het middelbaar onderwijs pensioenrechten op. Tot
op zekere hoogte compenseert dit het verlies aan inkomen tijdens de studies. De
omvang van de pensioenrechten wordt bepaald nadat de hervorming van het studie-
beursstelsel is afgerond in 2000.         

(Vertaling)
__________
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