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Deze bijdrage is een synthese van het onderzoeksrapport “Op zoek naar een nieuw
elan voor zorgarbeid. EVC-toepassingen in de gezondheidszorg”. Het onderzoek wil
tegemoetkomen aan de noden van de non-profit sector om specifieke maatregelen
te ontwikkelen om de schaarste aan gekwalificeerd personeel op te vangen en de
snelle uitstroom uit de sector te beperken of te vertragen. Het onderzoek werd uit-
gevoerd in opdracht van minister F. Vandenbroucke. Het onderzoek ligt op het snij-
vlak van een aantal maatschappelijke problemen. De bevolking veroudert en de
vraag naar zorg stijgt. Er zijn minder jongeren en dus potentieel minder individuen
die  voor de ouderen zorgen. De aard van de zorgverstrekking verandert, zodat de
zorgverstrekkers bereid worden geacht meer werkdruk te aanvaarden, flexibeler te
werken en zich aan te passen op arbeidsorganisatorisch en technologisch vlak. In de
loop van de jaren negentig werd onderkend dat zich heel wat kwalitatieve proble-
men in de zorgarbeid voordoen. Ploegarbeid, avond- en weekendwerk, wisselende
uurroosters, slechte communicatie tussen diensten, emotionele en lichamelijke
belasting, onvoldoende tijd voor essentiële zorgtaken en te veel logistieke en admi-
nistratieve taken werden erkend als de grote problemen bij zorgarbeid. De beleids-
maatregelen speelden in op deze kwalitatieve problemen en wegen werden gezocht
om de fysieke werkdruk en arbeidsbelasting te verminderen. 

Toekomstscenario’s voorspellen dat het personeelstekort in de sector niet zal ver-
minderen. Omwille van de zware werkdruk voltrekt het werken in de sector zich
zeer vaak in een deeltijds statuut en arbeidskrachten verlaten de sector vroeg. Hoe
dan ook, de druk om personeel op nieuwe taken voor te bereiden blijft groot. 

(1) Samenvatting van de resultaten van een onderzoeksproject (2000-2001) in opdracht van F. Van-
denbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. Het onderzoek is een coproductie van de
afdeling Sociologie, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en de vakgroep Sociaal Recht,
Faculteit  Rechten van de Universiteit  Antwerpen (U.I.A.). Met dank aan prof. M. Rigaux, Faculteit
Rechten, Universiteit Antwerpen (U.I.A.), voor zijn inspirerende belangstelling voor het gehele
onderzoeksproject.
* Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen (U.I.A.)
** Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen (U.I.A.)
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Sinds een vijftiental jaar ontwikkelt zich een nieuwe vorm van macro-denken over
arbeid. Er wordt anders gedacht over de ontwikkeling, het gebruik en de maat-
schappelijke beheersing van menselijke hulpbronnen. Een decennium geleden over-
heerste nog het lineaire model.  Mensen groeien op, gaan naar school, leren voor
een beroep en ontwikkelen in dat beroep een carrière. Deze fasen worden als ver-
schillende domeinen van de maatschappij gezien, domeinen waartussen schotten
worden geplaatst. Sinds de grote oliecrisis, in 1975, ontstond de tendens om die car-
rière steeds vroeger af te breken. Voor ons land betekende dit dat uitvoerig gebruik
werd (en wordt) gemaakt van allerlei vervroegde uittredingsregelingen (vervroegd
pensioen, niet-werkzoekende oudere werklozen, wettelijk en conventioneel brug-
pensioen).  Deze stelsels worden bekostigd door fondsen van de sociale zekerheid
(pensioenen en werkloosheid). Tegelijkertijd ervaren organisaties dat heel wat ken-
nis en knowhow verloren gaat.  Daarenboven verdwijnt een noodzakelijk doorgeef-
luik van expertise naar jongere werknemers.  Kostbare kennis en ervaring gaan ver-
loren.  Opbouw van kennis en kunnen maken deel uit van de maatschappelijke
socialisatiekosten. In het denken over de benutting van kennis en kunde beginnen
beleidsleiders de schotten af te breken.  Voor zorgarbeid wordt hoe langer hoe
meer erkend dat competenties niet alleen gevormd worden  in  reguliere leeractivi-
teiten (in onderwijs- en opleidingsinstellingen) maar ook buiten de eigenlijke onder-
wijs- en opleidingsstelsels (in vrijwilligerswerk, in de huishoudelijke en opvoedings-
sfeer,…). In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate en hoe deze praktijken
zich ontwikkelen in de zorgsector. 

Verscheidene Europese landen zijn reeds geruime tijd bezig regels uit te werken,
kennis uit te bouwen en een praktische organisatie op punt te stellen om competen-
ties, verworven buiten de reguliere opleidingsactiviteiten, te erkennen. In dit onder-
zoek wordt nagegaan hoe deze systemen eruit zien en in welke mate ze in de zorg-
sector worden gebruikt. De achterliggende vraag is of deze praktijk eventueel toe-
pasbaar is in de Belgische zorgsector. 

1. HET PERSONEELSTEKORT IN DE GEZONDHEIDSZORG

Het aantal knelpuntberoepen steeg in Vlaanderen van 8,5% in 1998 naar 10,4% in
1999. De knelpuntberoepen in de gezondheidszorg situeren zich voornamelijk bij
het tekort aan gekwalificeerde verpleegfuncties en gekwalificeerde verzorgenden.
De niet-specifieke gekwalificeerde zorgfuncties beschikken nog over een zekere
arbeidsreserve. Maar bij de specifieke gekwalificeerde verpleegfuncties bestaat de
actuele bemiddelbare arbeidsreserve meestal uit geen of slechts één werkloze per
vacature. 

In Vlaanderen situeert het grootste knelpunt zich bij het beroep gegradueerde geria-
trisch verpleegkundige. Slechts 69% van de  bij de VDAB openstaande jobs werd in
1999 direct ingevuld. Daarna volgen de knelpuntberoepen gegradueerde psychia-
trisch verpleegkundige met 77%, de gebrevetteerde/gediplomeerde ziekenhuisver-
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pleegkundige met 79% en de thuisverpleegkundige met 80%. De functies die het
minst problemen opleveren maar toch nog als knelpuntberoep worden gekwalifi-
ceerd zijn de functies gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige en gekwalificeerd
verzorgende waarbij van de respectievelijk 398 openstaande jobs 83% en van de 903
openstaande jobs 93% direct werd ingevuld (2).

TABEL 1 : KNELPUNTBEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG, VLAAMS GEWEST, 1999

Functie Aantal jobs % vervuld Aantal NWWZ*
per vacature

Geriatrisch verpleegkundige-gegradueerd 32 69 0,4

Psychiatrisch verpleegkundige-gegradueerd 35 77 1,6

Ziekenhuisverpleegkundige gebrevetteerd/gediplomeerd 628 79 0,7

Thuisverpleegkundige 145 80 0,4

Ziekenhuisverpleegkundige-gegradueerd 398 83 0,9

Gekwalificeerd verzorgende 903 93 9,6

Bron: VDAB, 2000, Knelpuntberoepen: trends en cijfers
* Het gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 45 jaar, met beroepsaspiraties voor het beroep
en geschikt om het beroep uit te oefenen.

De drie voornaamste redenen waarom deze vacatures niet werden ingevuld, zijn
voor de verschillende functies dezelfde. Het tekort aan werkzoekenden voor deze
beroepen (bvb. door een tekort aan leerlingen) wordt als voornaamste factor aange-
haald. Daarnaast worden ook de arbeidsomstandigheden vermeld : zwaar werk,
stress, ongunstige tijdsregelingen, het statuut van zelfstandige of omdat de functie
niet als deeltijdse job wordt aangeboden.

De vraag naar personeel kent de grootste stijging in rusthuizen (ROB’s/RVT’s). Maar
ook in de gezins- en bejaardenhulp en de thuisverpleging stelt men een  aanzienlijke
stijging vast. De ziekenhuizen nemen het grootste aandeel van de werkgelegenheid
in de gezondheidszorg voor hun rekening, in Vlaanderen spreekt men van 81%. Het
aantal arbeidsplaatsen blijft er ondanks de herstructureringen nog steeds toenemen
(1600 banen in 1999). Van 1974 tot 1990 is het totale bestand van het ziekenhuis-
personeel met 53% gestegen. Bij het verplegend personeel kan men zelfs spreken 

(2) De volgende criteria worden voor een knelpuntberoep gehanteerd: enerzijds moet het gaan over
minimum 10 jobs, anderzijds kijkt men naar het vervullingspercentage, de looptijd en de plaatsings-
tijd die onder het mediaanpercentage moeten liggen. In totaal onderscheidt de VDAB 207 knelpunt-
beroepen die ongeveer 32.880 jobs omvatten. 10% van de jobs werd geannuleerd omdat geen
geschikte kandidaat werd gevonden. Toch is het niet zo dat de vacatures voor knelpuntberoepen
nooit opgevuld worden. In de meeste gevallen worden deze vacatures wel ingevuld, alleen duurt het
langer.  VDAB, Analyse vacatures ’99, 2000, p. 1-2.
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over een verdubbeling op 15 jaar tijd : van 24.394 naar 50.990 (3). De toename van
de werkgelegenheid is te verklaren door de toename van medisch-technologische
handelingen maar ook door de toename van deeltijdse arbeid.

De oorzaken van het personeelstekort zijn divers : 

1) De instroom in de sector loopt terug, terwijl de vergrijzing van de samenleving
de zorgvraag juist enorm doet toenemen. De demografische evolutie zorgt voor een
daling van het aantal jongeren en doet het potentieel aan studenten afnemen. Het
aantal studenten voor een gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige oplei-
ding verminderde in Vlaanderen tussen ’82 en ’91 met 37% (4). Een tweede belang-
rijke factor is de verminderde interesse voor dit beroep. Het zorgberoep wordt geas-
socieerd met zware werkdruk, fysiek belastende arbeid en  moeilijk te combineren
met het gezin (5).  

2) Naast een verminderde instroom worstelt de gezondheidszorg ook met een ver-
vroegde uitstroom. Factoren die deze uitstroom beïnvloeden zijn : een zware werk-
druk, het hoog percentage deeltijdse arbeid en de sterke feminisering van de sector.
De fysiek en mentaal zwaar belastende arbeid die in deze sector wordt gevraagd en
het groot aandeel vrouwen (6) veroorzaken niet alleen een hoog percentage deel-
tijdse arbeid, maar zijn ook belangrijke factoren voor de vervroegde uitstroom. Het
lage aandeel 50 plussers in de gezondheidszorg blijkt goed uit volgende cijfers. In de
primaire, secundaire en tertiaire sector is het aandeel van 50 plussers respectievelijk
12,4, 13,4 en 11,3%. Het aandeel in de gezondheidszorg blijft beperkt tot 9,7%. Dit
aandeel is tussen ’97 en ’98 wel toegenomen met zo’n 12%, terwijl het aandeel in de
primaire sector juist afneemt. Zeer opvallend is dat voornamelijk het aandeel 60
plussers zeer laag is. De grootste groep werknemers in de gezondheidszorg en maat-
schappelijke dienstverlening bestaat uit loontrekkenden van de leeftijdscategorie 25-
49 jaar (357.479). Het aantal 50 plussers loopt al terug tot 57.580 (op een totaal van
449.281) en het aantal 60 plussers is slechts een schamele 7.735 (7). Door de fysie-
ke belasting van het zorgberoep is het uitoefenen van een  zorgberoep tot pensioen-
leeftijd voor velen niet haalbaar. Ook beëindigen vrouwen hun loopbaan vaak vroe-
ger dan mannen. Dit heeft repercussies voor de ouder wordende werknemer in ons
arbeidsbestel. Naarmate mensen ouder worden hebben zij immers meer kennis,
knowhow en ervaring opgedaan. Oudere volwassenen hebben een “kapitaal” aan

(3) Steunpunt WAV en VIONA-Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, De arbeidsmarkt in
Vlaanderen, deel 5, Jaarboek, 2000, p. 139.
(4) Het aantal studenten verpleegkunde bereikte een piek respectievelijk in 1981 en 1983; sinds die
tijd loopt het aantal terug.
(5) De Prins (P.), Lanoye  (H.), e.a., Het personeel in de bejaardensector : arbeidsorganisatie, werk-
belasting, loon- en arbeidsvoorwaarden, Antwerpen, RUCA,  1995, p. 74-75.
(6) Tachtig procent van de werknemers zijn vrouwen. De vrouwen zijn dus sterk vertegenwoordigd
in de sector.  
(7) Nationaal Instituut voor de Statistiek, Sociale Statistieken : Enquête naar de arbeidskrachten
1999, Brussel, Ministerie van Economische Zaken, 2000, p. 54.
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vaardigheden opgebouwd. Doordat de ouder wordende werknemers vaak vroegtij-
dig het arbeidsproces verlaten, wordt heel wat van dat kapitaal verspild. Samenle-
vingen zijn op zoek naar organisatievormen die deze verspilling tegengaan. 

Het waarderen en erkennen van verworven competenties (soms gewoon verwor-
venheden genoemd) begint stilaan door te dringen als een zeer geschikte strategie
om de ouder wordende werknemer op een humane wijze ingezet te houden. Men is
op zoek naar wegen om het gehele kennen en kunnen van oudere volwassenen een
plaats te geven in de maatschappij. Oudere werknemers de rol van “mentor” of
“leraar” toewijzen, behoort daarbij tot één van de mogelijkheden. Belangrijk is dat
men het kennen en kunnen zichtbaar maakt. 

Naast het feit dat de gezondheidszorg kampt met een personeelstekort, heeft de
snel evoluerende geneeskunde en de medische technologie de vraag naar hoger
gekwalificeerden sterk doen toenemen. Deze opwaartse verschuiving in kwalifica-
ties houdt echter het risico in dat laag- en middengeschoolden systematisch worden
vervangen door hoger gekwalificeerden. Doorheen de jaren werden verzorgenden
en ziekenhuisassistenten vervangen door verpleegkundigen, en gebrevetteerde en
gediplomeerde verpleegkundigen (A2) door gegradueerde verpleegkundigen (A1).
Door de huidige beleidsmaatregelen (besparingen en tewerkstelling van lagerge-
schoolden) worden de verzorgenden in hun job ook bedreigd door logistiek assis-
tenten. Het aantal werkloze verzorgenden dreigt daardoor continu op te lopen (8).
Door de opwaartse verschuiving in kwalificaties is het aantal gegradueerde ver-
pleegkundigen sterk gestegen, het aantal gebrevetteerde verpleegkundigen en zie-
kenhuisassistenten gelijk gebleven en het aantal verzorgenden gedaald (9). De vraag
is of er, in de context van de tekorten in de andere verpleegberoepen geen weg kan
worden gevonden om op de opgebouwde knowhow verder beroep te doen.

In de recente Vlaamse en federale intersectorale akkoorden voor de sociale profit
tracht men de hierboven vermelde problemen op te lossen. 
De intersectorale akkoorden voor de sociale profit voorzien een reeks maatregelen
om in te spelen op de noden van de werknemers. Als jonge ouder heeft men nood
aan flexibele uitstapmogelijkheden, maar na de opvoeding van de kinderen gaat
men terug fulltime werken en tegen de gemiddelde leeftijd van 50 jaar zoekt men
naar geleidelijke uitstapmogelijkheden. Zo zijn in het Vlaamse akkoord de volgende
zaken voorzien : een vorm van loopbaankrediet, een “sabbatjaar”-regeling  en tijde-
lijke uitstapmogelijkheden in functie van de opvoeding van kinderen of palliatief
verlof, alsook in een vormingskrediet voor bijscholing.

Ook zijn maatregelen voorzien die tot een hogere werkzaamheid van de jongeren
moeten leiden en een aantal maatregelen ten gunste van oudere werknemers om de
vervroegde uitstroom tegen te gaan. In het Vlaams akkoord staat dat werknemers 

(8) Gabriëls, (W.), Meulemans, (H.), De gezondheidszorg in perspectief, Antwerpen, LBC-NVK,
2000, p. 31.
(9) SERV, Onderzoek naar de kwalificatiebehoefte voor logistiek assistent(e), Brussel , SERV, 1997, p. 25. 
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vanaf 50 jaar en mits 20 jaar anciënniteit kunnen overschakelen naar een halftijdse
baan, waarbij het loonverlies via een premie gedeeltelijk wordt bijgepast. In het
federale akkoord is de mogelijkheid gecreëerd tot arbeidsduurvermindering zonder
loonverlies voor zware beroepen (10) en tot landingsbanen voor alle oudere werk-
nemers in de social profit (11). Zo wordt voor werknemers in de leeftijdsgroep 45-
49 jaar en werkzaam in zware beroepen een 36-urenweek, voor werknemers in de
leeftijdsgroep 50-54 jaar een 34-urenweek en voor 55-plussers een 32-urenweek
ingevoerd. Dit alles zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen. Op
die manier hoopt men de werkbelasting van de zware beroepen te verminderen en
de oudere werknemers langer in dienst te houden. Met een dergelijk pakket aan
regelingen hoopt men meer mensen naar de gezondheidssector te trekken. Vele van
deze maatregelen zijn trouwens trendsetters voor andere sectoren.

De vergrijzing van de bevolking, het stijgende aantal deeltijds werkenden samen
met de jobcreatie vanuit de overheid zullen de vraag naar werkgelegenheid waar-
schijnlijk in de toekomst nog doen toenemen. Weinigen verwachten dan ook dat er
snel een einde zal komen aan het tekort. Over het algemeen denkt men dat voorna-
melijk de vraag naar laag- en middengekwalificeerden (maatschappelijk werkers,
gekwalificeerde verzorgenden, administratief, logistiek en onderhoudspersoneel) zal
stijgen. Naar de toekomst toe verwacht men een nog grotere schaarste. Na 2010 bij-
voorbeeld, zullen jongeren de huidige generatie van 30’ers en 40’ers in grote getale
moeten vervangen. Dit zal een enorme invloed uitoefenen op het na te streven
evenwicht van vraag  en aanbod. 

2. EEN VERANDERENDE VISIE TEN AANZIEN VAN HET KENNEN EN KUNNEN

De westerse samenleving worstelt met de ontwikkeling, het gebruik en de maat-
schappelijke beheersing van haar kennis en kunnen. Enerzijds investeert men steeds
meer in onderwijs en vorming met het oog op de aflevering van arbeidskrachten die
in onze samenleving kunnen werken. Anderzijds werken mensen in hun leven
steeds korter. De job voor het leven bestaat alsmaar minder. Wat kan nog het rende-
ment van de investering in vorming en opleiding zijn ? Er rijzen vragen over een
mogelijke verspilling in de investering voor training en opleiding, in een verspilling
van menselijke hulpbronnen. Zijn de socialisatiekosten nog rendabel genoeg ?

De visie op de plaats waar kennen en kunnen worden opgebouwd verandert. De
school of het onderwijssysteem bekleedt geen monopoliepositie meer. De schotten
tussen de loci van leren, werken, sociale relaties opbouwen en vrijetijdsbesteding

(10) Dit zijn verpleegkundigen, verzorgenden en gelijkgestelden. 
(11) Steunpunt WAV en VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, De arbeidsmarkt in
Vlaanderen deel 5: Jaarboek, Leuven/Brussel, Steunpunt WAV en VIONA-Stuurgroep Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek, 2000, p. 143.
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verdwijnen. Recentelijk kreeg deze maatschappelijke ontwikkeling zijn beslag in
een Europees standpunt. Het memorandum over levenslang leren onderscheidt drie
basiscategorieën van leeractiviteiten.

Reguliere leeractiviteiten vinden plaats in onderwijs- en opleidingsinstellingen en
leiden tot erkende diploma’s en kwalificaties. 

Niet-reguliere leeractiviteiten vinden plaats buiten de eigenlijke onderwijs- en
opleidingsstelsels en leiden niet noodzakelijk tot reguliere getuigschriften. Niet-
reguliere leeractiviteiten kunnen worden verstrekt op het werk en via de activitei-
ten van maatschappelijke organisaties of diensten die zijn opgezet om reguliere stel-
sels aan te vullen (zoals kunst-, muziek- of sportcursussen of privé-lessen ter voorbe-
reiding van examens).

Informele leeractiviteiten zijn een gewoon verschijnsel in het dagelijks leven.
Anders dan bij reguliere en niet-reguliere leeractiviteiten, gaat het bij informele leer-
activiteiten niet noodzakelijk om intentionele leeractiviteiten. Bijgevolg kan het
gebeuren dat zelfs de personen in kwestie deze informele leeractiviteiten niet her-
kennen als een bijdrage tot hun kennis en vaardigheden (12).

Gesproken wordt van een “osmose” van de opleidingsstelsels. Het beleidsdenken
werd lange tijd gedomineerd door reguliere leeractiviteiten. Vandaag heeft men
nood aan flexibele onderwijsvormen. Men leert niet alleen op school maar ook op
het werk, in gezinsactiviteiten, in bijkomende opleidingen op het werk. De toepas-
sing van het geleerde gebeurt m.a.w. niet in de afzonderlijke schotten van de maat-
schappij. Kennis wordt in de maatschappelijke werkelijkheid van de ene leefsfeer
naar de andere overgedragen. Onze westerse samenleving wordt er zich van bewust
dat deze overdracht plaatsvindt. Beleidsmakers ontwikkelen pistes om het kennen
en kunnen over te dragen. Europese beleidskringen beginnen op een steeds indrin-
gender wijze te vragen dat onze instituten zich meer zouden bezighouden met die
overdracht. Aan de scholen wordt niet meer het monopolie van productie van ken-
nen en kunnen toegewezen. Niet opnieuw leren wat men al kent en kan, vormt een
bezuiniging van de uitgaven voor vorming en opleiding. Er is tevens nood aan een
grotere zichtbaarheid van het beschikbare kennen en kunnen. De vergroting van de
zichtbaarheid is zowel zinvol voor de mobiliteit op de globale arbeidsmarkt, als voor
de mobiliteit binnen de organisaties. Het hebben van een goed inzicht in de compe-
tenties van werknemers kan bijdrage tot  een preventief personeelsbeleid. Belang-
rijk is erop te wijzen dat het daarbij niet alleen gaat om actuele competenties maar
ook om potentiële competenties. Verscheidene Europese landen zijn op zoek
gegaan naar praktijken om de overdracht van kennis en vaardigheden van de ene
werkplaats naar de andere, alsook van de ene leefsfeer naar de andere (onderwijs,
werk, privé) te vergemakkelijken. Regels en afspraken worden gemaakt om die

(12) Europese Gemeenschap, Een memorandum over levenslang leren, Brussel,  E.U., 2000.
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overdracht te vergemakkelijken door een waarde toe te kennen aan meerdere vor-
men van verworven kennis en vaardigheden dan alleen het schools verworvene.
Soms werden zij geïnstitutionaliseerd. Mensen worden dan bewapend met bewijs-
stukken van hun kennen en kunnen. Aan hun kennen en kunnen wordt een publiek
karakter toegekend. Dit wordt de praktijk van het herkennen, valideren en certifice-
ren van verworven competenties genoemd. In het Nederlandstalig landsgedeelte
(Vlaanderen en Nederland) wordt dit EVC genoemd. EVC staat in Vlaanderen voor
Erkenning van Verworven Competenties. In de Franstalige gemeenschap spreekt
men over "Validation et reconnaissances des Acquis (compétences) Professionnels
(et/ou personnels)".

Voor mensen met een laag formeel opleidingsniveau kan EVC een belangrijke onder-
steuning bieden bij hun integratie op de arbeidsmarkt. Lager geschoolden hebben
vaak  competenties ontwikkeld die opnieuw kunnen worden ingezet. 

Het competentiebegrip wortelt in het handelen. Men is competent wanneer men
efficiënt en met goede resultaten kan handelen. Om te oordelen of iemand voldoen-
de competent is, zou men deze persoon in een concrete situatie moeten plaatsen.
Bij het handelen spelen zich echter ook mentale processen af. Deze zijn veel moeilij-
ker observeerbaar en daardoor zal men er in sommige situaties geen rekening mee
houden. Vooral bij functies met veel manuele activiteiten wordt hoofdzakelijk geke-
ken naar de handelingscomponent en heeft men onvoldoende aandacht voor de
mentale processen. Gezien de situatiegebondenheid is het dus moeilijk te definiëren
wat competenties nu juist zijn. 
Doordat het competentiebegrip de nadruk legt op het handelen, is de meest
geschikte methode om competenties vast te stellen de observatie van dat handelen.
De gebruikte methoden verschillen van land tot land. Soms worden werknemers
geobserveerd op de werkplaats en wordt vastgesteld tot wat ze in staat zijn. Hun
handelingen worden daarna vergeleken met een standaard. De assessor beoordeelt
dan of ze de norm halen. Wil men de competenties van de concrete werksituatie
certificeren, dan baseert men zich inderdaad op een vaststelling van handelingscapa-
citeiten. 

Uit het onderzoek blijkt dat men vaak de portfolio-methode gebruikt. Dit betekent
dat kandidaten een dossier opstellen. Dit dossier bestaat uit een diversiteit aan stuk-
ken die moeten aantonen wat de kandidaten allemaal kunnen en wat ze hebben
geleerd. Daarnaast worden er ook tussenvormen van observatie en portfolio
gebruikt. Soms moet men een proef of een examen afleggen of heeft men een
gesprek over vroegere prestaties. 

De notie “erkenning van verworven competenties” heeft betrekking op een geheel
van begrippen en praktijken op het gebied van het identificeren en evalueren van
verworvenheden, persoonlijke en professionele competenties. Die erkenning kan
verschillende statussen aannemen. Het kan gaan om het herkennen van de compe-
tenties, het identificeren ervan. De herkenning kan echter ook een publiek karakter
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krijgen. Als de herkenning uitmondt in communiceerbare uitingsvormen, kan ze
aanleiding geven tot een institutionele herkenning (13), in een validering, een certi-
ficering of een diplomering van de verworvenheden. Een diploma is een vorm van
een certificaat. Andere vormen zijn brevetten of getuigschriften. 

3. VEREISTEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN  EVC-SYSTEEM

Het is belangrijk dat bij het (h)erkennen van  verworven competenties zowel het
systeem als de procedure als legitiem en geloofwaardig worden ervaren. Het sys-
teem mag zeker niet concurrentieel ten opzichte van het onderwijssysteem zijn, het
moet het onderwijssysteem aanvullen. Het moet betaalbaar zijn en de kosten die
eraan verbonden zijn, mogen geen hindernis vormen om er gebruik van te maken.
Wenst men een volwaardig EVC-systeem te implementeren, dan is er nood aan een
breed maatschappelijk draagvlak. Dit betekent dat werkgevers en werknemers vol-
doende geloof moeten hebben in het systeem. Een indicatie hiervoor is dat de
erkenningen worden gebruikt bij aanwerving, bij loopbaanontwikkeling op de inter-
ne arbeidsmarkt, bij mobiliteit op de sectorale arbeidsmarkt. Een belangrijke voor-
waarde is dat het gaat om competenties die beantwoorden aan de vraag van de
werkgevers. Het moet met andere woorden gaan om valide competenties. Wat
wordt erkend is dus cruciaal. 
Ook de werknemers moeten in het systeem geloven. Dit wil zeggen dat het hen
moet helpen bij het bewegen op de arbeidsmarkt, bij hun verdere loopbaanontwik-
keling. Het certificaat dat ze bekomen moet een arbeidsmarktwaarde hebben. Vaak
moeten ze eerst nog een opleiding volgen om een certificaat te behalen. De oplei-
ding die ze volgen moet dan werkelijk aansluiten bij dat wat ze reeds kennen en
kunnen. Het moet de werknemers in staat stellen hun positie op de arbeidsmarkt te
versterken. Met hun nieuw verworven competenties moeten ze werk kunnen vin-
den, promotie maken en zich beter voelen in het werk dat ze zullen uitvoeren. Dit
kan enkel als ze hun werkelijke competenties kunnen blootleggen, ook de minder
zichtbare. 

Een cruciaal element om een EVC-systeem te implementeren is de aanwezigheid van
standaarden. Er kunnen verschillende soorten standaarden worden gebruikt:
beroepsstandaarden, competentiestandaarden, opleidingsstandaarden en kwalifica-
tiestandaarden. Een standaard die steeds in een EVC-proces wordt gebruikt is deze
die weergeeft welk certificaat men behaalt op het einde van het EVC-proces.

Uit het ITS-onderzoek (14) naar de stand van zaken rond EVC in Nederland, blijkt
dat in vele branches en bedrijven erkenningactiviteiten worden ontplooid. Deze zijn
gericht op een specifieke branche of bedrijfssituatie. In het werkveld is een ver-

(13) Aubret (J.), Gilbert, (P.)., Reconnaissance et Validation des Acquis, “Que sais-je”-encyclopedie,
Vendôme, Presses Universitaires de France, 1994.
(14) Thomas, (E.), Frietman, (J.), (H)erkenning van elders verworven competenties, EVC als motor
voor employability en ‘een leven lang leren’, Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale weten-
schappen (ITS), 1998.
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schuiving vastgesteld. In de huidige praktijk blijkt dat vaak sectorale of bedrijfsspeci-
fieke standaarden worden gebruikt. Aanvankelijk waren de experimenten aanbodge-
richt, nu zijn ze meer en meer vraaggericht (15). 

In het verenigd Koninkrijk bestaan er twee systemen. Vooreerst is er het in 1986
geïnstalleerde NVQ/SVQ systeem. NVQ staat voor "National Vocational Qualifica-
tions", SVQ voor "Scottish National Qualifications". Daarnaast gebruikt men het
APEL-systeem. APEL is de afkorting van "Accreditation of Prior Experiential Lear-
ning". Beide systemen worden door de zorgsector gebruikt. Het NVQ-systeem  is
ontstaan vanuit een onderwijsprobleem. Jaarlijks werden ongeveer 2 miljoen titels
afgeleverd door 300 verschillende instanties. Niemand wist nog welk certificaat wat
dekte. Men wilde een systeem dat diploma’s zou afleveren die over het hele land
erkend zijn. De idee van het ontwikkelen van nationale standaarden groeide. Men
wilde vooral competenties laten vaststellen die in de arbeidswereld worden
gevraagd. Bij de oprichting van het NVQ-systeem speelden de werkgevers een door-
slaggevende rol in het opzetten van de standaarden. De zorgsector, zoals gedefi-
nieerd in het NVQ-raamwerk, omvat niet alleen functies in zorginstellingen, maar
functies in allerlei situaties waarin er op een zorgende wijze wordt opgetreden. De
zorgcompetenties worden uitgesplitst om de capaciteit tot overdracht van de com-
petenties te verhogen. 

De aanwezigheid van een breed maatschappelijk draagvlak en de ontwikkeling van
standaarden zijn onvoldoende. Er moeten ook centra voorhanden zijn waar kandida-
ten naartoe kunnen gaan om hun competenties te laten vaststellen. Bij voorkeur zijn
dit onafhankelijke centra. Ze moeten over het geschikte personeel en de geschikte
instrumenten beschikken om competenties vast te stellen. Het hoeven echter niet
altijd onafhankelijke assessoren te zijn. In sommige stelsels worden competenties
vastgesteld in diensten van opleidingsinstellingen. 

Het bestaan van een dienst op zich is onvoldoende, mensen moeten ook gebruik
kunnen maken van de nieuwe dienst. De mogelijkheid om gebruik te maken van
een nieuwe dienstverlening moet voldoende publiciteit krijgen en men dient de
nodige aandacht te besteden aan de geografische bereikbaarheid. Dit zijn voorwaar-
den die bijdragen tot een groter gebruik van deze diensten. Daarnaast is de maat-
schappelijke toegankelijkheid  belangrijk. Sommige Europese landen hebben rech-
ten op dit terrein ontwikkeld. Frankrijk heeft op dit vlak een universeel recht op
validering van ervaring, alsook een universeel recht op het laten opstellen van een
competentiebalans.  Ook in Nederland denkt men aan de ontwikkeling van dergelij-
ke rechten.

(15) Ibidem. 
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Naast de noodzakelijke aanwezigheid van een maatschappelijk draagvlak, de ontwik-
keling van standaarden en voorzieningen die toegankelijk zijn voor het brede
publiek, moet men aandacht besteden aan de ontwikkeling van :

methoden en technieken

Er bestaan verschillende evaluatiemethoden :

– directe observatie van de gedragingen en realisaties;
– evaluatie gebaseerd op de verzamelde informatie die wordt gegeven door de ver-
klaringen van de geëvalueerde persoon;
– evaluatie gebaseerd op de interpretatie van feiten of verklaringen met referentie
naar theoretische schema’s;
– portfolio of carrièremethode. 

Uit de landenstudie die ook in ons onderzoek werd doorgevoerd,  blijkt dat de
methoden die worden gebruikt verschillen van land tot land.  In Nederland gebruik-
te men in een eerste fase (herkenning van competenties) de portfolio-methode.
Deze eindigt ofwel met de vraag naar een aanvullende toets, met het toekennen van
het certificaat of met het ontzeggen van de erkenning. Ook daarvoor zijn procedure-
le voorzieningen (juridische bescherming) noodzakelijk.

procedurele voorzieningen

Niet alleen wat wordt erkend, maar ook hoe het wordt erkend is een cruciaal ele-
ment. In sommige landen zijn hiervoor wettelijke voorzieningen gecreëerd (Frank-
rijk, Noorwegen, Spanje, Portugal). Belangrijk is dat de validiteit en betrouwbaar-
heid van de erkenningsprocedures nauwgezet worden opgevolgd. Er zijn immers
geen absoluut wetenschappelijke normen voorhanden om te zeggen wat competen-
ties nu precies zijn. Het vaststellen van competenties leunt nauw aan bij evalueren
en men dient er rekening mee te houden dat het evaluatieproces plaatsgrijpt binnen
bepaalde sociale verhoudingen.

4. DE RELATIE MET ONDERWIJS

Eén van de delicate elementen van een EVC-systeem is de verhouding tot het onder-
wijssysteem. Opdat het systeem maatschappelijk geloofwaardig zou worden, is het
van essentieel belang dat het niet concurrentieel wordt gemaakt met het reguliere
onderwijssysteem. Daarvoor zijn verschillende oplossingen. Een eerste oplossing is
het integreren van de EVC-praktijk in het onderwijs. In Nederland is bijvoorbeeld
een belangrijk deel van de EVC-praktijk in de zorgsector ingeplant in het onderwijs.
Dit maakt dat de procedures geïntegreerd zijn aan de Nederlandse onderwijsstruc-
tuur. In Frankrijk bestaan verschillende vormen van certificaten naast elkaar. Onder-
wijs levert onderwijsdiploma’s af na een EVC-procedure. Ook andere ministeries,
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zoals deze van arbeid, sport en vrijetijd, van landbouw leveren hun certificaten af.
Daarnaast zijn er in Frankrijk nog de sectorale certificaten. De sectoren leveren cer-
tificaten van professionele bekwaamheid af. Hetzelfde doet zich voor in Nederland.
Deze verschillende soorten van certificaten getuigen van verschillende capaciteiten.
Het aanvaarden dat verschillende soorten certificaten naast elkaar bestaan is een
tweede oplossing.
Een onderwijsdiploma getuigt van het feit dat de houder is opgeleid tot een breed
functionerend individu. Onderwijs bekommert zich meestal ook om op te leiden tot
burgers, enigszins filosofisch georiënteerd. Onderwijs leidt op om in meerdere situ-
aties te kunnen functioneren. Een onderwijsdiploma houdt een zekere afstand ten
opzichte van een specifieke arbeidssituatie. 
Op de arbeidsmarkt vraagt men niet altijd breed filosofisch georiënteerde mensen
maar eerder optimaal, direct inzetbare arbeidskrachten. Technologische en arbeids-
organisatorische veranderingen maken dat organisaties op zoek zijn naar nieuwe
competenties. Organisaties zoeken competenties die in specifieke contexten kun-
nen worden ingezet. Sectorale certificaten getuigen van het kunnen functioneren in
specifieke (sector-gebonden) situaties. Sectorale certificaten worden ook wel eens
‘overlegde certificaten’ genoemd. Zij getuigen van het kunnen functioneren in spe-
cifieke situaties, waarbij men in staat is volgens specifieke procedures, technieken
en instrumenten te werken.
De problematiek heeft grotendeels te maken met de handelingscomponent die ver-
vat zit in het competentiebegrip. Wellicht zal aanvaard moeten worden dat verschil-
lende soorten certificaten naast elkaar kunnen bestaan. 
Contextgebonden certificaten hebben het voordeel dat ze kunnen getuigen van spe-
cifieke capaciteiten die mensen, waar dan ook, hebben verworven. Meestal wordt
aan het afleveren van een certificaat ook nog een opleiding gekoppeld.

Wanneer men EVC implementeert betekent dit dat er individueel geconstrueerde
leertrajecten moeten bestaan. In de meeste landen bestaat reeds een vrijstellingsbe-
leid. Individuen kunnen dan worden vrijgesteld voor bepaalde onderdelen van leer-
pakketten. Soms wordt een vrijstellingsbeleid gelijkgesteld met EVC. Een volwaardi-
ge EVC-procedure houdt echter nog rekening met veel meer aspecten dan het vrij-
stellen van bepaalde cursuspakketten. 

5. TOEPASSING VAN EVC IN DE GEZONDHEIDSZORG

5.1. BUITENLAND
We hebben erop gewezen dat in het buitenland reeds geruime tijd EVC-systemen
worden gebruikt. Het in 1986 ingevoerde NVQ-systeem is het oudste systeem in
West-Europa. Het kan bogen op een zekere traditie. Sinds twee jaar stelt het Depart-
ment for Employment and Education statistieken op over het NVQ-systeem. Uit deze
statistieken blijkt dat de “health, social and protective services” een belangrijke
plaats innemen in de statistieken. In de periode van 1991 tot 1999 werden er
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229.487 NVQ’s opgenomen. In die periode is de stijging onafgebroken geweest: van
14.032 in ’91-’92 tot 44.270 in ’98-’92. Voor de zorgsector lijkt het NVQ-systeem een
belangrijke rol te spelen.

Het afgelopen decennium heeft Groot-Brittannië een aantal veranderingen doorge-
voerd in de opleiding van verpleegkundigen. De invoering van het project 2000
nurse training (16) bracht de verpleegopleiding van scholen en colleges over naar
hogescholen en universiteiten. Het werd een driejarig programma. 
De universiteiten hebben een afzonderlijk systeem om rekening te houden met erva-
ring: het APEL-systeem. APEL staat voor "Accreditation of Prior Experiental Lear-
ning". Het stelt studenten in staat de universiteit te betreden zonder dat ze daarvoor
een bepaald diploma moeten hebben. Daarnaast kunnen studenten worden vrijge-
steld voor bepaalde cursussen. Het principe van het APEL-systeem is dat wat men
geleerd heeft een waarde heeft. Ieder leerproces, ook dat wat niet in het formele
onderwijs plaatsgrijpt, komt in aanmerking om gevalideerd te worden. Voor het
assessment binnen het APEL-systeem bestaat er geen onafhankelijke instelling. Het
assessment gebeurt door de opleidingsinstelling zelf.  Het APL-erkenningsproces
(Accreditation of Prior Learning) verloopt over het algemeen in twee stadia. Ten
eerste worden de persoonlijke competenties en de competenties verbonden aan de
beroepsuitoefening geïdentificeerd. Deze identificatie gebeurt door gebruik te
maken van een portfolio. Op basis van dat portfolio maakt men een opleidings- en
ontwikkelingsplan. De competenties waarvoor men beschikt worden geacrediteerd.
Men wordt vrijgesteld voor bepaalde onderdelen van de opleiding. Via het volgen
van verschillende opleidingsmodules kan men certificaten cumuleren (of kapitalise-
ren). APL stelt ervaren werknemers, met op zijn minst vijf jaar ervaring, in staat om
hun niet in het formele onderwijs opgedane kennis en ervaring te laten erkennen en
hen vrij te stellen van delen van examens.  De procedure laat toe om wat men bui-
ten het onderwijssysteem geleerd heeft te laten erkennen. 

Midden jaren tachtig werd in Frankrijk een kader uitgewerkt dat het kwalificatie-
niveau van de beroepsbevolking zou verhogen. Ook daarin zou een EVC-procedure
een rol moeten spelen. De EVC-praktijk werd er geconcretiseerd in de VAP-procedu-
re. Iedereen heeft het recht een VAP-procedure aan te vatten, ze is wettelijk gere-
geld. Deze procedure stelt in staat om kandidaten, die aan bepaalde voorwaarden
voldoen, vrij te stellen voor proeven of examens. De vrijstelling geldt voor vijf jaar en
wordt enkel toegekend voor het specifieke diploma dat men wil behalen. Het is dus
niet zo dat men een volledig diploma krijgt voor zijn ervaring, maar wel slechts een
deel van een diploma. Men krijgt een diplomakrediet. Na het volgen van een oplei-
ding kan men een volledig diploma behalen (op beroeps- of technisch vlak). Er kun-
nen geïndividualiseerde vormingstrajecten worden uitgetekend waarbij rekening
wordt gehouden met de reeds verworven kennis en kunde. De bedoeling is om, door
de opleidingstijd te verkorten, de toegang tot het onderwijs te vergemakkelijken. 

(16) Grundy, (L.), “Pathways to fitness for practice: National Vocational Qualifications as a founda-
tion of competence in nuse education”  in : Nurse Education Today, vol 21, 2001, pp. 260-265. 
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In Frankrijk wordt de welzijnssector  geconfronteerd met tekorten van bepaalde
beroepen en met wijzigingen in hun takenpakketten die belangrijke veranderingen
op het vlak van de vereiste competenties met zich meebrengen. Voorbeelden hier-
van zijn de ontwikkelingen in de beroepen "Aides Médico-Psychologique". Nieuwe
vereisten in de  kwaliteit van de dienstverlening en de verhoogde medicalisering van
de uit te voeren taken, zetten PROMOFAF (sectoraal opleidingsfonds in de sanitaire,
sociale en medisch-sociale sector) ertoe aan om een oplossing te zoeken. Men maakt
gebruik  van het VAP-kader om op deze ontwikkelingen te reageren. Experimenten
werden opgezet. Deze experimenten hadden niet enkel tot doel een oplossing te
bieden voor de vraagzijde van de arbeidsmarkt, ze moesten er ook voor zorgen dat
de werknemers in de sector een formeel scholingsniveau zouden behalen. In de sec-
tor werken veel ongediplomeerden. Met deze procedure zouden zij een eerste
niveau van kwalificatie behalen. De individuen met zorgcompetenties maar niet met
een zorgdiploma werden gekwalificeerd en gediplomeerd voor die nieuwe beroe-
pen. Ingezien wordt  dat de grens tussen het medische en het educatieve vervaagt.
Er doet zich m.a.w. een fusie voor van de beroepen “aide médico-psychologique” en
“aide soignante”. Zodoende ontwikkelt er zich een maatschappelijke organisatie
waarbij de competenties van het ene competentieveld naar het andere worden over-
gedragen. Een nieuwe functie, waarin competenties op meerdere velden worden
gevraagd, wordt gedefinieerd.

Recentelijk is door het Franse parlement een nieuwe wet goedgekeurd in het kader
van het “Projet de loi de modernisation sociale”. Voortaan gaat het niet meer om
“Valorisation des Acquis Professionels”, maar om “Valorisation des Acquis par l’ex-
périence”. Volgens deze nieuwe procedure zal men niet enkel verworvenheden uit
een  professionele activiteit valideren. Ook ervaring die buiten de professionele acti-
viteiten werd opgedaan komt in aanmerking voor erkenning. Zowel professionele
ervaring als ervaring opgedaan in het vrijwilligerswerk of in het verenigingsleven
kunnen worden erkend. De belangrijkste wijziging is wellicht dat men nu niet meer
voor delen van proeven kan worden vrijgesteld, maar voor een geheel diploma.
Deze mogelijkheid zal openstaan voor ongeveer alle titels en diploma’s uitgereikt
door de staat. De validering van professionele verworvenheden is onafhankelijk van
ieder voorafgaandelijk initiatief tot vorming. Competenties die werden ontwikkeld
in de professionele activiteit bepalen de toekenning van de vrijstelling. De kennis
die men heeft verworven tijdens een opleiding en die nog niet werd gevalideerd,
komt in aanmerking voor een vrijstelling. 

In Frankrijk bestaat naast de VAP-procedure ook het recht op een competentieba-
lans. Dit recht biedt aan individuen de mogelijkheid een balans van hun kennen en
kunnen te laten opstellen en loopbaanbegeleiding te krijgen. Deze loopbaanbegelei-
ding krijgen ze doordat ze het recht hebben een professioneel project op te stellen.
De bedoeling van de wet op de competentiebalans is vooral om werknemers/werk-
lozen bewust te maken van hun potenties. Dit wil men doen door het vergroten van
hun zelfkennis, via een proces dat hen bewust maakt van hun mogelijkheden. In
feite gaat het om het zichtbaar maken van zowel de persoons- als de beroepsgebon-
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den competenties. Zowel competenties die men heeft verworven via ervaring, als
competenties verworven via vrijwilligerswerk of via een opleiding komen in aanmer-
king. Eens deze competenties zichtbaar zijn geworden, kan men er de volgende stap-
pen, die nodig zijn om de competenties verder te ontwikkelen, uit afleiden. Op deze
manier kan men zich beter oriënteren wanneer men een opleiding wil aanvatten. 

In Nederland is een EVC-piste ontwikkeld vanuit een onderwijsdoelstelling. Begin
jaren negentig werd gezocht naar wegen om het reguliere onderwijs toegankelijker
te maken. In 1993 werd door het ministerie van onderwijs de commissie “Erkenning
Verworven Kwalificaties” in het leven geroepen. Aanvankelijk domineerde het stre-
ven naar het toegankelijk maken van het beroepsonderwijs voor volwassenen. Bij
het aantreden van het Paarse kabinet werd EVC niet meer als een doel op zichzelf
gezien, maar moest het bijdragen tot de ontwikkeling van individuen en het verster-
ken van human capital management door bedrijven. EVC krijgt een rol toegewezen
in de gehele employability-aanpak. Verborgen talenten zichtbaar maken en erken-
nen en er zonodig een opleiding aan koppelen, wordt onderdeel van de employabi-
lity-strategie.  In 1999 werd door de minister van Economische Zaken een brede
EVC-werkgroep ingesteld. Competentieontwikkeling wordt gezien als een belang-
rijk element in de economische ontwikkeling van Nederland. 
In 1998 werd een convenant afgesloten met de sociale partners van de zorgsector.
In dit convenant werd als hoofddoelstelling geformuleerd dat men binnen de 4 jaar
het vooropgestelde tekort van 44.000 verpleegkundigen en verzorgenden moet
terugdringen. Om deze doelstelling te realiseren wil men de instroom van nieuw
personeel bevorderen. Recent onderzoek wees uit dat er een onbenut arbeidspoten-
tieel bestaat van 72.000 personen. Het merendeel van deze personen is in meer of
mindere mate gekwalificeerd voor het uitoefenen van een zorgberoep. Vanuit de
zorginstellingen was en is er nog steeds belangstelling voor de EVC-methodiek en
werd besloten deze doelgroep via EVC te bereiken.

Men concretiseerde dit ondermeer in de Flexis (17) en CINOP (18) projecten.
Zowel CINOP als Flexis zijn initiatieven bedoeld om nieuwe doelgroepen voor de
sector te bereiken. Voor de Flexis-projecten werden 28 zorgregio's afgebakend. In
samenspraak met de werkgevers, de werknemersorganisaties en de scholen binnen
de regio's werd afgesproken dat instrumenten zouden worden ontwikkeld om de
arbeidsmarktbehoeften beter te dekken. Dit maatwerk of deze flexibele leerroutes
worden ontwikkeld door projecten die over heel Nederland verspreid zijn. In totaal
kwamen 18 projecten binnen. ITS beoordeelde de projecten en legde ze voor aan
het sectorfonds. Na goedkeuring konden de projecten van start gaan.
CINOP onwikkelde in 1997-1998 met de ROC's (19), de OVDB (20) en zorginstellin-
gen een EVC-procedure voor werkenden in de verzorging. 

(17) Geleid door  het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de stichting Katho-
lieke Universiteit, Nijmegen. 
(18) Centrum Voor Innovatie Van Opleidingen 
(19) Regionale Opleidingen Centra 
(20) Het landelijk orgaan beroepsonderwijs in de sectoren gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn
en sport. 19
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5.2. BINNENLAND
In de regelgeving inzake de toegang tot allerlei onderwijsvormen zijn in België preli-
minaire vormen van erkenning van ervaring terug te vinden. De mogelijkheid voor
de directeur van een instelling van het onderwijs voor sociale promotie om op basis
van professionele ervaring, vrijstelling te verlenen voor onderdelen van het onder-
wijspakket, is zo één voorbeeld. Het onderwijs voor sociale promotie kent evenwel
een verschillende traditie in de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap. De experi-
menten inzake de brugopleidingen in Vlaanderen vormen een ander voorbeeld. We
komen hier nog op terug in de rubriek over het modulair onderwijs.
Het Belgische staatsbestel en het versnipperde landschap van de verantwoordelijk-
heden inzake opleiding en vorming zijn ingewikkeld. Het gevoerde debat gaat moei-
zaam over van erkenning van vorming in formeel gestructureerde situaties naar
erkenning van ervaring. Toch worden er al een aantal politieke initiatieven op dit
vlak genomen.

In de case-study die opgenomen is in het onderzoek gingen we na welke institutio-
nele bouwstenen voor EVC-toepassingen in België reeds klaar liggen. Hieruit blijkt
dat in België op het vlak van herkennen van competenties reeds belangrijke initiatie-
ven zijn ondernomen. We stelden vast dat het door ons onderzochte ziekenhuis
competentieprofielen opstelt en een competentiemanagement voert. De aanwezig-
heid van competentieprofielen is een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen
van een EVC-procedure. Zowel bij de aanwervingen, de doorstroom als bij niet afge-
werkte leerroutes wordt rekening gehouden met het competentieprofiel. Daarnaast
worden er ook bijscholingscursussen georganiseerd waarvoor men een certificaat
krijgt van de instelling zelf. Op deze manier wordt de erkenning van de competen-
ties beter gegarandeerd. 

5.3. RECENTE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
De afgelopen jaren is het thema “erkennen van buiten het reguliere onderwijs opge-
dane ervaring” in het Belgische politieke landschap in een stroomversnelling terecht
gekomen. Na een reeks aanbevelingen vanuit onderwijs- en sociaal-economische
middens hebben zowel de regionale ministers van tewerkstelling als de federale
minister van werkgelegenheid een aantal politieke initiatieven genomen.  
De erkenning van elders verworven competenties werd in 1998-1999 één van de
prioritaire thema’s van de Raad voor het Volwassenenonderwijs van de VLOR. In
1998 en 1999 formuleerde de SERV aanbevelingen inzake het installeren van een
systeem van elders verworven competenties. In 1999 formuleerde de VLOR zijn ver-
wachtingen voor het onderwijsbeleid van de volgende jaren (21). De VLOR vraagt
om onderwijsstructuren en –processen te herdenken vanuit nieuwe inzichten over
leren. Zelfgestuurd leren waarin de lerende zelf zijn leerproces en leertrajecten uit-
tekent, moet mogelijk worden. Onderwijs zal zich flexibeler moeten organiseren.

(21) Algemene Raad (1998), Advies over de beleidsbrief Onderwijs: Beleidsprioriteiten 1998-1999,
6 oktober 1998. 

20



OP ZOEK NAAR EEN NIEUW ELAN VOOR ZORGARBEID. EVC-TOEPASSINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Dit omvat soepeler en meer gedifferentieerde leerwegen, valorisatie van kennis en
vaardigheden tussen verschillende onderwijssoorten, - sectoren en tussen onderwijs
en andere vormen van opleiding. Het onderwijs moet maximaal de kennis en vaar-
digheden benutten die een lerende elders verworven heeft (22). 
De Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen formuleerde aanbevelingen inzake
het installeren van een systeem van elders verworven competenties. Het ontwikke-
len van een systeem van erkenning van competenties werd op het programma van
de Vlaamse regering gebracht. Het negende actiepunt van het Vlaamse Regeerpro-
gramma stelt voorop om ook de kennis en competenties die via informele circuits
verworven werden, te erkennen. 
Een werkgroep EVC werd in het kader van het actieplan “Levenslang leren in goede
banen” geïnstalleerd. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers van tewerk-
stelling, onderwijs, sociale partners, VLOR, VDAB, middenstandsopleiding, alsook
economie. De doelstelling van deze werkgroep is een advies te formuleren over een
model voor Vlaanderen van herkenning, erkenning en certificering van elders ver-
worven competenties. De in de schoot van de SERV ontwikkelde beroepsprofielen
zullen wellicht als standaarden worden gebruikt. De Vlaamse minister van Werkge-
legenheid en Toerisme heeft plannen om een recht op een competentiebilan te
installeren (23).

Gelijkaardige ontwikkelingen stellen we vast in het Franstalig landsgedeelte. De CEF
(Conseil de l’Education et de la Formation, Communauté Française de Belgique)
heeft twee adviezen uitgebracht. Een eerste advies vraagt naar een harmonisering
van het systeem van validering van professionele competenties. Uitgaande van de
vaststelling dat er snelle veranderingen plaatsgrijpen in de vereiste kennis op de
arbeidsmarkt en dat het aantal operatoren op de vormingsmarkt aanzienlijk toe-
neemt (24), wordt een probleem van doorzichtigheid, kwaliteitsgarantie en zicht-
baarheid van verworven competenties gesignaleerd. Men stelt voorop samenhang te
organiseren in de invoegtrajecten en het werkterrein van de Commissions Commu-
nautaires des Professions et des Qualifications (CCPQ) uit te breiden. De CCPQ’s
zijn organen die belast zijn met het formuleren van voorstellen aan de regering inza-
ke vormingsprofielen voor kwalificaties van de derde graad van het secundair onder-
wijs. In een tweede advies vraagt de CEF om de CCPQ’s een groter gewicht te
geven. Voorgesteld wordt om beroepen- en competentiestandaarden te ontwikke-
len. De CEF vraagt criteria te definiëren voor de accreditering en controle van de
operatoren die de professionele competenties zullen valideren. Leesbaarheid van de
verworven competenties verhogen en de oriëntatie in het opleidingslandschap
bevorderen, blijven de hoofdmotieven.

(22) VLOR, Jaarverslag 1998-1999, Brussel, VLOR, 1999, pp. 13-14.
(23) Nota aan de Vlaamse Regering, Top van Lissabon, Krijtlijnen voor een Vlaamse Werkgelegen-
heidsstrategie, pp. 5-6.
(24) Voor wat betreft de operatoren denkt men vooral aan de FOREM, de IFPME en het onderwijs
sociale promotie.  
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Deze adviezen werden in juni 1999 opgenomen in het memorandum van de CESRW
(Conseil Economique et Social pour la Région Wallonne) : “Les efforts de formation
devraient être reconnus par le développement d’ un système de validation des
compétences professionnelles, notamment à partir de travaux de la CCPQ et à court
terme, par l’ amplification des dispositifs existants”.
In het toekomstcontract voor Wallonië, het programma van de Waalse regionale
regering, wordt de organisatie van de dialoog over deze materie tussen de Waalse
Regio, de Gemeenschap Wallonië-Brussel, de verschillende actoren van onderwijs,
van vorming en de sociale partners aangekondigd. De Waalse Regering zal aan de
Gemeenschap Wallonië-Brussel voorstellen een systeem van validering van de com-
petenties uit te bouwen. Op de achtergrond speelt de bevoegdheidsverdeling tus-
sen gemeenschappen en regio’s in de Franstalige gemeenschap. Laten we ook nog
het initiatief van de federale minister van Tewerkstelling vermelden. Op het pro-
gramma 2001 van de federale regering wordt aangekondigd dat, om het continue
leren aan te moedigen, in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten, het
recht op een balans zal worden ingevoerd. Op het ogenblik wordt een wetsvoorstel
voorbereid dat het “recht op een competentiebalans” zal installeren. De federale
minister voorziet een interprofessioneel kader waarin de sectoren met collectieve
akkoorden kunnen intekenen. Er zal eveneens een financieringsportefeuille worden
voorzien. 

5.4. ERKENNEN VAN ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET ZORGONDER-
WIJS EN OP DE ARBEIDSMARKT
Op de arbeidsmarkt wordt steeds meer een scheiding tussen verplegend, verzor-
gend en logistiek personeel doorgevoerd. Aan het verpleegkundig personeel wor-
den door de wet duidelijke normen gesteld (25). Het beroep van verzorgende is pas
in 1993 wettelijk erkend. In datzelfde jaar werden er kwalificatievereisten aan deze
functie gesteld en in 1994 werd er, door een wetswijziging van het K.B. 78, een
eigen beroepsinvulling aan het verzorgend personeel gegeven. In 1996 werden er
op verschillende niveaus besprekingen gevoerd betreffende het onderscheid tussen
de functies gekwalificeerd verzorgenden en logistieke hulp.

Toch is tot op heden de grens tussen de bevoegdheden en taken van de drie ver-
schillende functies niet altijd even duidelijk. Er zijn maar weinig wettelijke omschrij-
vingen die de drie zorgberoepen duidelijk van elkaar onderscheiden. Dit onder-
scheid zou juridisch beter uitgewerkt moeten worden. Ten tweede worden de func-
ties anders ingevuld, afhankelijk van de sector, instelling of afdeling. Dit geldt zeker
voor de nieuwe beroepen zoals de logistiek of ADL-assistent, maar ook voor de
beroepen verzorgende en verpleegkundige blijft dit probleem bestaan. In de zieken-

(25) K.B. nr. 78, 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkun-
de, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, B.S. 14 november 1967, 11881,
err. B.S. 12 juni 1968, 6583.
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huissector kan men weliswaar wel spreken van een takenpakket voor verpleegkun-
digen en een takenpakket voor verzorgenden, maar in de concrete praktijk durven
de twee zorgberoepen elkaars taken wel eens overnemen (26). 

De functie van ADL-assistent is evenmin duidelijk omschreven. In de gehandicapten-
sector is dit een functie voor laaggeschoolden waarvan de taakomschrijving vrij ba-
saal is. ADL-assistenten bieden daar ondersteunende activiteiten bij de algemene
dagelijkse levensfuncties ten behoeve van de patiënt. Zij doen bvb. aan maaltijdbe-
deling, onderhoud van materiaal of vervoer. Er zijn geen diplomavereisten aan deze
functie verbonden. 

De taakomschrijving van een logistiek assistent is wel strikt gereglementeerd (27).
De logistiek assistenten verlenen logistieke of persoonlijke assistentie aan andere
hulpverleners zonder dat zij participeren in directe zorgverlening aan patiënten. De
functie logistiek assistent kan zich concretiseren op verschillende niveaus; de exac-
te invulling van het takenpakket zal dus verschillen naargelang de instelling en de
afdeling waarin wordt gewerkt. De aard van de activiteiten kan zeer uiteenlopend
zijn : huishoudelijke taken, ondersteunende taken, intern transport van patiënten en
onderhoud van materiaal zijn de meest voorkomende. Het is de bedoeling dat op
termijn alle niet–patiëntgebonden taken aan logistiek assistenten worden toever-
trouwd. 

Laten we even stilstaan bij de vergelijking tussen de Nederlandse en Belgische situ-
atie inzake de beschrijving van de beroepenstructuur. De Nederlandse beroepspro-
fielen voor de zorgsector zijn goed op elkaar afgestemd en met elkaar te vergelijken.
Alle activiteiten van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden worden volgens
dezelfde clusters activiteiten gegroepeerd en het beroepsprofiel van de functies is in
de verschillende zorgvoorzieningen en opleidingen gebruikt. Doordat men dezelfde
indeling hanteert, kunnen de activiteiten voor de verschillende functies in een over-
zichtelijk kader worden samengebracht (28).

(26) De verpleegkundigen besteden gemiddeld 40% van arbeidstijd aan patiëntenzorg. Daarnaast is er
een relatief groot deel van de arbeidstijd dat men moet besteden aan administratieve zaken. Voor psy-
chosociale zorg is er zeer weinig tijd. De inhoud en vereisten voor een gekwalificeerd verzorgende
zijn minder gepreciseerd. Het verschil qua taakinhoud tussen verplegers en verzorgenden is bijge-
volg niet erg duidelijk. Gabriëls (W.), Meulemans (H.), De gezondheidszorg in perspectief, Antwer-
pen, LBC-NVK, 2000, p. 29.
(27) M.B. 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent, B.S. 1 juli 1997, 17500.
(28) Voor dit overzichtelijk kader zie:  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gekwalificeerd voor de toekomst : Kwalificatie-
structuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging, Zoetermeer/Rijswijk, Commissie Kwalifi-
catiestructuur,  1996, pp. 28-29.  
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Het is van belang de profielen van de functies in de verschillende zorgvoorzieningen
op punt te stellen om de verdere professionalisering van de beroepen mogelijk te
maken. Dit betekent dat men “de juiste arbeidskrachten op de juiste plaats zal moe-
ten aanwenden en wellicht het debat over de noodzakelijke, gewenste of gedwon-
gen kwalificatiematrix in de sector zal moeten blijven voeren”(29). 

Elk takenpakket vereist een eigen opleiding: indien men de takenpakketten herdefi-
nieert, moet men ook de opleidingen aanpassen. Beroeps- en opleidingsprofielen
hangen dan ook nauw samen. Veranderingen op de arbeidsmarkt veroorzaken wijzi-
gingen in het beroepsprofiel. Veranderingen in het beroepsprofiel vereisen andere
opleidingsbehoeften en wijzigingen aan het opleidingsprofiel. 

In Vlaanderen vinden we een EVC-bouwsteen in het project “beroeps- en oplei-
dingsprofielen”. Dit project wil de discrepantie tussen de arbeidsmarktbehoeften en
het kwalificatieniveau van werknemers overbruggen. Het onderwijs zou te weinig
inspelen op de arbeidsmarkt : opleidingen zouden te algemeen en te weinig
beroepsspecifiek zijn, waardoor schoolverlaters niet direct inzetbaar zijn op de
arbeidsmarkt (30). In een eerste fase werden door de SERV beroepsprofielen van
een ervaren beroepsbeoefenaar omschreven. Deze beroepsprofielen beschrijven
naast de taken die een ervaren beroepsbeoefenaar uitoefent en een beknopte
beschrijving van de kennis en de beroepskwalificaties ook mogelijke kwalificatie-
problemen, de belangrijkste takenclusters en taken. Op basis van die beroepsprofie-
len werden beroepsopleidingprofielen opgesteld.  De beroepsopleidingprofielen
geven aan wat een beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen. In een
volgende fase worden op basis van de beroepsopleidingprofielen studieprofielen
opgesteld. Een studieprofiel geeft in een notendop de inhoudelijke componenten,
de oriënterende doelen (wat men kan leren) en de te verwerven basiscompetenties
weer. Studieprofielen bevorderen op die manier de doorzichtigheid van het studie-
aanbod en kunnen tevens een goede hulp zijn bij leerlingen- of studentenoriënte-
ring. Naast het initiatief van de SERV is het vermeldenswaardig dat er op federaal
niveau door de Nationale Raad voor Verpleegkunde monografieën van de functie
van verpleegkunde werden uitgeschreven. 

Beroepsprofielen kunnen dienen als maatstaf bij het formuleren van leermodules
binnen het modulariseringsproject van het departement onderwijs en zullen wor-
den vertaald in basiscompetenties voor het beroepsgerichte gedeelte van een oplei-
ding. De  beroepsopleidings- en studieprofielen zijn een zeer belangrijke stap voor
het levenslang leren en certificering van reeds verworven competenties. Verworven
competenties zullen namelijk via een standaard erkend moeten worden.

(29) Deschamps, (M.), Pacolet, (J.), Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse
Gemeenschap, prognose tot 2000 en scenario’s tot 2010, Deel 4 : Werken in de zorgsector synthese
en vooruitblik tot 2010, Leuven, KUL/HIVA, 1998, p.77. 
(30) In juli 1994 werd  een decreet opgesteld waarin staat dat de hogescholen de opleidingsprogram-
ma’s bepalen maar deze wel moeten enten op de beroepsprofielen en de daaruit voortvloeiende
basiscompetenties (Decr. 13 juli 1994 betreffende hogescholen in de Vlaamse gemeenschap, B.S. 31
augustus 1994, 22064). 
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Het is daarom van belang dat men ervaringen en competenties officieel moet erken-
nen onafhankelijk van de wijze waarop ze verworven zijn. Het verlenen van vrijstel-
lingen voor competenties die via een formele manier zijn verworven is in België
geen enkel probleem. De Vlaamse en Franstalige onderwijsdecreten (31) laten hier
geen twijfel over bestaan : scholen en universiteiten hebben de autonomie om voor
elke opleiding de opleidingsprogramma’s te bepalen en om studenten vrijstellingen
toe te kennen.  Men dient echter rekening te houden  met de bij de wet, decreet of
Europese richtlijn vastgestelde voorwaarden. Zo kan een hogeschool of universiteit
enkel een vrijstelling of een studieverkorting toestaan aan mensen die reeds in het
bezit zijn van een diploma of getuigschrift of aan mensen die geslaagd zijn in ten
minste één studiejaar van een opleiding. Het verlenen van vrijstellingen voor com-
petenties die via niet-formele manier zijn verworven is veel moeilijker. 

We hebben reeds gewezen op de dalende trend van het aantal studenten in zorgop-
leidingen. De instroom in  zorgopleidingen is een belangrijke determinant voor het
toekomstig aanbod van personeel in de zorgsector. Om de instroom te verhogen
heeft men in België een aantal initiatieven genomen waarin EVC-bouwstenen ver-
scholen zitten.  

Het federaal opleidingsinitiatief om het tekort aan verpleegkundigen terug te drin-
gen

Het deeltijds leren-werken systeem voor de verpleegkundige opleiding

De brugopleiding

Een federaal opleidingsinitiatief heeft als doel om het aantal A1-verpleegkundigen
op te drijven. Zeshonderd werknemers uit de gezondheidssector (300 Vlamingen en
300 Walen) kunnen met eender welk zorgdiploma zich gratis inschrijven voor de
opleiding tot gegradueerde verpleegkundige. De kandidaten dienen over de nodige
toelatingsvoorwaarden te beschikken om het federaal opleidingsinitiatief te volgen.
Dit betekent dat men in het bezit moet zijn van een diploma hoger secundair onder-
wijs of voldoen aan de voorwaarden die toegang verlenen tot de studie van gediplo-
meerd verpleegkundige. Er wordt geen studieverkorting aan deze mensen toege-
kend maar de opleiding wordt wel volledig betaald en de werknemers behouden
hun loon gedurende de opleiding. Dit alles wordt betaald door ofwel de werkge-
vers, meer bepaald Vesofo-Afosoc (het sectorfonds voor privé-instellingen), ofwel
door de regering (voor de publieke instellingen). Ook de vervanging van de perso-
neelsleden die de opleiding aanvatten, wordt gefinancierd door ofwel het sector-
fonds, ofwel de RSZ-PPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Plaatselijke en Pro-
vinciale overheden). Het onderzoek van de ingediende kandidaturen komt toe aan
het Bestuur Gezondheidszorgbeleid. 

(31) Artikel 41, §1 Decreet 13 juli 1994 betreffende hogescholen in de Vlaamse gemeenschap, B.S. 31
augustus 1994, 22064. & Decr. Fr. Gem. R. 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van
het hoger onderwijs in hogescholen, B.S. 1 september 1995, …, err. B.S. 21 september 1995, 26845.
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Recentelijk biedt de federale regering aan kinesitherapeuten en paramedici de
mogelijkheid om een diploma gegradueerde in de verpleegkunde te behalen. De
kandidaten dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Indien de kandidaat
loontrekkende is moet hij/zij minstens halftijds tewerkgesteld zijn in de hoedanig-
heid van kinesitherapeut of paramedicus. De selectie van de kandidaturen gebeurt
eveneens door het Bestuur Gezondheidszorgbeleid.

Een tweede initiatief om het aantal gegradueerde verpleegkundigen te vermeerde-
ren, is het Deeltijds-Werken-Leren (DWL). DWL is gericht op het laten opdoen van
ervaring die men dan certificeert. DWL is dus niet gericht op het verlenen van vrij-
stellingen, evenmin wordt er een studieduurverkorting toegestaan (32). Het DWL is
een systeem waarbij de reguliere opleiding deeltijds wordt gegeven gecombineerd
met een deeltijdse tewerkstelling in een zorginstelling, al dan niet in een verzorgen-
de functie (afhankelijk van de vooropleiding). De geïnteresseerde studenten zijn
mensen uit diverse beroepen en met verschillende achtergronden. Kandidaten die
reeds een zorgberoep uitoefenen in een zorginstelling kunnen, langs deze weg, zich
omscholen tot verpleegkundige.
Het programma houdt er rekening mee dat de studenten werkende volwassenen
zijn; het systeem is gebaseerd op zelfstudie en zelfstandig werken en het lessenroos-
ter van de scholen wordt op het uurrooster van de ziekenhuizen afgestemd. Het eer-
ste studiejaar wordt omwille van de zware theoretische basis in twee delen opge-
splitst. Hierdoor hoopt men de slaagkansen van de studenten te verhogen. Uiteinde-
lijk bekomt men na vier jaar studeren en deeltijds werken in een ziekenhuis het
diploma van gegradueerde verpleegkundige. De kosten van de opleiding worden
door de werkgevers betaald. Na de opleiding zijn de studenten wel verplicht min-
stens een jaar te werken in het ziekenhuis waar ze via het DWL hun stage liepen. 

Men hoopt via het DWL-systeem het aantal studenten verpleegkunde op te trekken
en zo de instroom bij de zorginstellingen te vergroten. Men wil voornamelijk men-
sen bereiken tussen de 25 en 45 jaar die niet actief zijn op de arbeidsmarkt of men-
sen die op hun 18de een andere beroepskeuze maakten en die nu toch verpleegkun-
de willen studeren. Voor het DWL komen ook die mensen in aanmerking die reeds
een (niet-verpleegkundige) zorgfunctie in een zorginstelling uitoefenen maar zich
toch tot verpleegkundige willen omscholen. Van de ingeschreven DWL-studenten
zijn de meeste reeds in de zorgsector actief. Nieuwe mensen uit andere sectoren
werden via dit systeem dus minder aangetrokken. 

Een derde initiatief, de brugopleiding, geeft de mogelijkheid om vrijstellingen te ver-
lenen op basis van ervaring en kennis. Aan gebrevetteerde en gediplomeerde ver-
pleegkundigen  die een opleiding tot gegradueerde verpleegkundige wensen aan te
vatten, kan ook een studieverkorting toegekend worden op basis van beroepserva-
ring. De gediplomeerde verpleegkundigen met minstens vijf jaar ervaring binnen de

(32) Voor de studenten van het DWL-systeem gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden als voor de regulie-
re 18 jarige studenten die direct na het middelbaar onderwijs in de studie verpleegkunde instromen. 

26



OP ZOEK NAAR EEN NIEUW ELAN VOOR ZORGARBEID. EVC-TOEPASSINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

gekozen optie krijgen één jaar studieduurverkorting en diegenen met ten minste tien
jaar ervaring kunnen aanspraak maken op twee jaar studieduurverkorting. De maatre-
gelen van studieduurverkorting op basis van elders verworven competenties gelden
louter voor de brugopleiding. Met dit systeem van studieduurverkorting wordt
getracht een brug te bouwen tussen het kwalificatieverschil van een gegradueerde  en
een gediplomeerde verpleegkundige. Aangezien gediplomeerde verpleegkundigen
reeds een aantal jaren werkervaring hebben, wordt in de brugopleiding voornamelijk
het accent gelegd op de theoretisch gefundeerde competenties. De theoretische ach-
tergrond van het handelen wordt in kaart gebracht, zodat de gediplomeerd verpleeg-
kundigen het eigen handelen kunnen kaderen en kritisch evalueren. 

5.4.1. Het modulair onderwijs
In het kader van het erkennen van verworven competenties kan gewezen worden
op de experimenten rond het modulair onderwijs. Voor het studiegebied personen-
zorg omvat het de beroepsopleidingen tot gediplomeerd verpleegkundige (vierde
graad beroepssecundair onderwijs), verzorgende (tweede graad beroepsopleiding),
onderhoud (in de thuiszorg, in de instellingen of in ziekenhuizen) en logistiek werk
(in ziekenhuizen of RVT’s). Het modulair systeem deelt elke beroepsopleiding op in
een verzameling van modules. Deze modules moeten in een bepaalde volgorde
doorlopen worden. Voor elke module worden dan ook toelatingsvoorwaarden
gesteld. Wie slaagt voor een module krijgt een deelcertificaat; wie een volledige
beroepsopleiding heeft doorlopen, ontvangt een certificaat (33). De evaluatie
bestaat uit een permanente en begeleide zelfevaluatie die stapsgewijs wordt opge-
bouwd. De verschillende elementen (kennis, vaardigheden en attitudes) worden in
hun onderlinge samenhang geëvalueerd.

Het modulair systeem is een lovenswaardig project. Het is vooral vernieuwend
omdat de schotten tussen de verschillende opleidingen worden verkleind. Een goed
voorbeeld hiervan vindt men terug in de opleiding personenzorg. De overstap van
verzorgende naar verpleegkundige wordt veel doorzichtiger en gemakkelijker
gemaakt. 
Het onderwijsaanbod wordt op deze manier grondig geflexibiliseerd. Een zelfde
module kan in verschillende opleidingen voorkomen. Vakterminologisch spreekt men
dan over transversale competenties. Transversale competenties in combinatie met het
gebruik van deelcertificaten maken de overstap tussen de verschillende onderwijsvor-
men gemakkelijker. Het biedt de mogelijkheid om na onderbreking de draad weer op
te nemen in het volwassenenonderwijs en het permanente vormingscircuit. 
Zoals de Vlaamse regering zelf aanhaalt (34), is het belangrijk dat bruggen worden
gebouwd tussen opleidingen, onderwijsstructuren en –vormen (gewoon/buitenge-
woon, voltijds/deeltijds en initieel, beroeps- of volwassenenonderwijs). Het zorgt 

(33) B. Vl. Reg. 28 augustus 2000 houdende invoering van een experimenteel secundair onderwijs
volgens een modulair stelsel, B.S. 10 januari 2001, 613.
(34) DBO, Platform voor het experiment modularisering, p2. 
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voor een flexibel onderwijsaanbod dat zich sneller kan aanpassen aan de veranderin-
gen van de arbeidsmarkt (35). Het gebruik van deelcertificaten geeft ook tussentijd-
se succeservaringen, wat het leertraject aantrekkelijker maakt en de student stimu-
leert tot verder studeren. 

Ten tweede voorziet het modulair onderwijs in de mogelijkheid deelcertificaten uit
te reiken aan diegenen die het traject niet helemaal tot het einde volgen. Studenten
die niet in een module slagen kunnen toch een attest bekomen van die competen-
ties die ze wel onder de knie kregen. Zo zullen er studenten zijn die niet in het bezit
zijn van een diploma verzorgende, maar toch over deelcertificaten beschikken voor
de modules die met succes zijn doorlopen. Zeer belangrijk voor het welslagen van
dit modulair systeem is dat er verschillende instapmomenten binnen één schooljaar
worden georganiseerd. Door de verschillende instapmomenten kan iemand die voor
een bepaalde module niet geslaagd is binnen het jaar een tweede kans krijgen. 

Binnen dit systeem is er ruimte om ook rekening te houden met competenties die
buiten het formele onderwijs zijn verworven. Een beleid van vrijstellingen en studie-
verkorting op basis van de elders verworven competenties is in een modulair onder-
wijssysteem mogelijk: “voor neveninstromers die voortrajecten reeds hebben door-
lopen of een beroep kunnen doen op elders verworven competenties is een attest
van vrijstelling voorzien”(36).
Werknemers kunnen zich eenvoudiger bijscholen omdat niet een hele opleiding
gevolgd moet worden, maar slechts die modules die men nog niet onder de knie
heeft. Het modulair onderwijs is dan ook een belangrijke ontwikkeling voor de
invoering van een EVC-procedure. Om de verschillende beroepsopleidingen in
Vlaanderen op elkaar af te stemmen, tracht het modulariseringsproject een gemeen-
schappelijke set van kwalificatie- en competentiestandaarden te ontwikkelen. Op
deze standaarden kan men dan een EVC-procedure enten. 

Naast de experimenten in het secundair onderwijs en de reeds bestaande modulaire
systemen in het volwassenenonderwijs en permanente vormingscircuit, zijn er ook
projecten in het hoger onderwijs aan de gang. Maar ook de scholingsprojecten bui-
ten het reguliere onderwijsaanbod (zoals dat van VDAB en VIZO) zouden hun aan-
bod volwaardig moeten modulariseren. Daarom is het van groot belang dat deze ini-
tiatieven en projecten verder lopen en goed worden opgevolgd. 

Sinds 1991 kunnen op basis van art. 8 van het decreet van 16 april 1991 (37) in de
Franse Gemeenschap kandidaten die 16 jaar zijn en minstens de eerste twee jaar van
het secundair onderwijs gevolgd hebben, toegelaten worden tot het onderwijs voor

(35) Om het onderwijs goed af te stemmen op de arbeidsmarkt wordt het experiment ‘modularise-
ring’ gebaseerd op het beroepsprofielenproject van de SERV. Elke module refereert aan deelkwalifi-
caties en de taakvereisten van de arbeidsmarkt.
(36) Decr. Vl. R. 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenon-
derwijs, B.S. 21 augustus 1999, 31084.
(37) Decr. Fr. Gem. 16 april 1991 tot wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommi-
ge bepalingen van de onderwijswetgeving in verband met het onderwijs voor sociale promotie, B.S.
25 juni 1991, 14171.
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sociale promotie. Zij hoeven niet noodzakelijk over aanvullende onderwijsdiploma’s
te beschikken, zoals bijvoorbeeld in het hoger secundair onderwijs. Het onderwijs
voor sociale promotie kadert in de professionele en permanente vorming en baseert
zich op de benadering van capaciteiten. De studieraad van de school (Conseil des
études) beslist over iedere kandidaat afzonderlijk. Dit onderwijs is modulair opge-
bouwd. Er kunnen attesten worden afgeleverd voor afzonderlijke modules. Modules
kunnen worden gecumuleerd. Diploma’s kunnen worden behaald op het secundair
niveau en op het niveau van het hoger onderwijsniveau (korte en lange type). In de
onderhandelingen die in het Franstalig landsgedeelte plaatsgrijpen, wordt het onder-
wijs sociale promotie als onderwijsvorm naar voren geschoven die de certificering
in het kader van de “validation des acquis” zal doorvoeren.  

6. BESLUIT

Het onderzoek naar de EVC-mogelijkheden voor de zorgsector is beloftevol geble-
ken. 
Zowel binnenlands als buitenlands materiaal toont aan dat de zorgsector een vrucht-
baar terrein is voor EVC-toepassingen. Vooral Groot-Brittannië en Nederland tonen
aan dat de zorgsector zich leent voor het erkennen van ervaring. Voor Nederland
kunnen we zeggen dat deze sector vooraan in het peloton loopt van de EVC-toepas-
singen. Het overbrengen van competenties verworven in de informele sfeer (kinder-
zorg, ouderenzorg, educatieve zorg,….) naar de formele sfeer lijkt precies in deze
sector goed mogelijk. In Nederland ontwikkelen zich ook praktijken voor verpleeg-
kundige functies.

Het is zeker niet zo dat we in België helemaal tabula rasa moeten vertrekken om
EVC toe te passen. Beroepsprofielen, beroepsopleidingsprofielen worden in Vlaan-
deren ontworpen. In het Waalse landsgedeelte bestaan er plannen om de bestaande
initiatieven op dit vlak uit te werken. Zowel de federale regering als de gewesten en
gemeenschappen zijn eveneens volop bezig concepten op het terrein af te bakenen
en maken afspraken met de relevante actoren. Regelgeving wordt uitgewerkt, zowel
op het federale, het gemeenschaps- als het regionale niveau. Het institutionele ter-
rein voor het toepassen van EVC wordt geëffend. Verwacht mag worden dat in de
loop van 2002 een kader ter beschikking zal staan om EVC toe te passen. 

De buitenlandse voorbeelden tonen aan dat dit vooral mogelijk is door gebruik te
maken van onderwijs en vorming. In vele gevallen lenen de competenties zich tot
een opleiding van professioneel verzorgende.
Verscheidene bouwstenen zijn reeds aanwezig. Denken we aan de brugopleidingen,
de modulariseringsexperimenten in het beroepsonderwijs in Vlaanderen, de experi-
menten met de logistiek assistenten en het onderwijs sociale promotie in Wallonië.
In onze case-study vonden we eveneens sporen van een EVC-praktijk. Het compe-
tentieconcept heeft ingang gevonden, competentieprofielen worden opgesteld en
praktijken worden ontwikkeld om ervaring zichtbaar te maken. Men wil deze com-

29



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2002

petentieprofielen zowel in de instroom als in de doorstroom van het personeel
gebruiken. Desalniettemin overwegen de wettelijke bepalingen voor wat mensen
moeten kennen en kunnen om voor een bepaalde zorgfunctie in aanmerking te
komen, vooral bij de medisch-gerelateerde beroepen. Voor administratieve taken,
leidinggevende functies en uitvoerende functies zal men sneller ervaring  in reke-
ning brengen. De opleidingsmogelijkheden bij doorstroom zijn legio. Meestal wor-
den ze afgesloten met een attest of een certificaat. Attesteren wordt een deel van de
personeelspolitiek. Het afgeleverde attest heeft evenwel slechts effect op het niveau
van de instelling zelf.

We hebben een gunstige voedingsbodem voor EVC-toepassingen vastgesteld. De
vraag is evenwel hoe wijd  verbreid en voor welk beroepsgebied deze kiemen ver-
spreid zijn. EVC is een dienstverlening naar individuen toe. Met een nieuwe dienst-
verlening kan in maatschappelijk verband niet worden gestart als er geen draagvlak
voor bestaat. Alle partijen dienen zich bewust te zijn van de inhoud en de implica-
ties van de EVC-praktijk. Onafhankelijk assessment, het gebruik van algemeen aan-
vaarde standaarden en procedures, loopbaanontwikkeling en geïndividualiseerde
opleidingstrajecten, certificering, maken allemaal deel uit van een volwaardig EVC-
traject. Waardering van competenties die buiten het formele onderwijs zijn verwor-
ven is daarbij het kernelement. De aanvaarding dat verschillende leefsferen met
elkaar in verbinding worden gebracht en op hun waarde beoordeeld, vraagt een
grote verandering in de waardebeleving in de maatschappij. Arbeidsmobiliteit over
al die leefsferen aanvaarden is geen evidente zaak. Vroegere zekerheden vallen daar-
bij immers weg. 

De buitenlandse voorbeelden tonen aan dat EVC het gemakkelijkst op gang kan wor-
den gebracht in de niet-wettelijk beschermde beroepen. Frankrijk, het land dat wel-
licht beschikt over de meest vergelijkbare institutionele voorzieningen inzake het ver-
pleegkundige beroep, is zijn EVC-praktijk vanuit de welzijnsberoepen aan het open-
trekken. De druk op het openbreken van het verpleegkundig beroep vergroot daar. 

Volgende concrete aanbevelingen worden gegeven :

het lijkt aangewezen te starten met de minder gereglementeerde beroepen: bejaar-
denzorg, kinderverzorging,… (cfr. knelpuntberoepen);

aantrekkelijke beroepen lijken dat van hulpverpleegkundige, logistiek assistent en
medisch-administratief bediende te zijn;

een EVC-beleid wordt het best uitgebouwd in overleg met de onderwijsmiddens;
zowel in Vlaanderen als in Wallonië is het terrein reeds geëffend; 

vanuit het sectorale overleg is ook heel wat mogelijk: hier zouden de Franse expe-
rimenten tot voorbeeld kunnen dienen; vanuit het sectorale overleg zou de aanvraag
tot de creatie van nieuwe beroepsprofielen kunnen worden gestimuleerd;
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overleg zou kunnen worden gepleegd over de profielen waaraan de sector het
meest behoefte heeft los van de bestaande beroepen-nomenclatuur; nieuwe cluste-
ring van gevraagde competenties is een mogelijkheid; hiervoor is wellicht onder-
zoek nodig binnen de verzorgingsinstellingen;

overleg met loci waar nu reeds beroepsprofielen worden opgesteld, is wenselijk;

eens men beschikt over nieuwe profielen zou men gebruik kunnen maken van
institutionele ontwikkelingen die in volle opgang zijn; financiering in het kader van
het sociaal overleg behoort tot de mogelijkheden. 

__________
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1. SCHERP DALENDE ACTIVITEITSPERCENTAGES...

Sinds midden de jaren zeventig wordt in de meeste geïndustrialiseerde landen een
sterke afname waargenomen van de activiteit na de leeftijd van 55 jaar, behalve in
Japan en Zweden. Het fenomeen is zo wijdverbreid dat het niet langer uitsluitend
betrekking heeft op de oudste leeftijdsgroepen, rond 55 jaar, maar dat het zich
geleidelijk uitbreidt in de richting van leeftijdscategorieën die in sommige vakgebie-
den tot 45 jaar teruglopen. De onderstaande tabel geeft ons een overzicht van de
omvang van de vervroegde uittredes uit de arbeidsmarkt in de grote industrielan-
den. 

TABEL 1 : EVOLUTIE VAN DE TEWERKSTELLINGSGRAAD ONDER MANNEN VAN 55-64 JAAR VOOR
9 LANDEN

Land/jaar 1971 1975 1980 1985 1991 Variatie
% % % % % 1971/1991

%

Verenigde Staten 77,3 71,4 68,8 64,4 62,5 -19,1

Frankrijk 73,0 67,1 65,3 46,7 42,0 -42,5

Duitsland 77,1 66,7 64,1 53,6 - -32,9

Nederland 79,3 69,9 61,0 44,2 41,8 -47,3

Zweden 82,8 80,7 77,5 73,2 73,9 -10,7

Verenigd Koninkrijk 82,9 82,0 73,9 59,4 61,5 -25,8

Spanje 82,7 76,7 71,5 59,1 56,2 -32,0

Canada 78,8 76,3 72,7 64,3 61,0 -23,6

Japan 85,3 83,2 82,2 78,9 84,0 -01,3

Bronnen: OESO en GUILLEMARD
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Het grote aantal regelingen voor een vervroegde uitstap uit de arbeidsmarkt ver-
klaart duidelijk deze plotse afname van het activiteitspercentage van werknemers
ouder dan 55 jaar. België ontsnapt niet aan die regel. Sinds de jaren 1980 was het
beleid van de Belgische regering om de werkloosheidsgraad te verminderen name-
lijk gebaseerd op vroegtijdige terugtrekking uit de arbeidsmarkt van de oudste werk-
nemers. Er werd zeer vaak een beroep gedaan op het brugpensioenstelsel, recht-
streeks via een voluntaristisch beleid (wettelijk brugpensioen), of onrechtstreeks via
pensioenstimulansen voor ondernemingen in moeilijkheden. De leeftijd van de ver-
vroegde uittrede kon in bepaalde omstandigheden teruglopen tot 55 jaar, en in som-
mige moeilijke sociale situaties zelfs tot heel wat minder. Door die omstandigheden
is het tewerkstellingspercentage van de 50-plussers buitengewoon laag in België :
het bedraagt er slechts 34%, terwijl het in de Europese buurlanden praktisch de 45%
overschrijdt. De volgende grafiek geeft de tewerkstellingspercentages weer per leef-
tijdsklasse in verschillende Europese landen. 

GRAFIEK 1 : TEWERKSTELLINGSGRAAD PER LEEFTIJDSKLASSE

Bron: NIS, Eurostat

België wordt dus gekenmerkt door een zeer lage activiteitsgraad van de oudste
werknemers, die te verklaren is door de zeer gunstige voorwaarden van het brug-
pensioenstelsel waar in de jaren 1980 op grote schaal gebruikt van werd gemaakt.
De Belgische regering probeert sinds kort de afname van de activiteitsgraad onder
werknemers ouder dan 50 jaar in te perken en er werden verschillende maatregelen
genomen om hen aan het werk te houden: verhogen van de brugpensioenleeftijd,
verminderen van de financiële toeslag die wordt toegekend aan werklozen ouder
dan 50 jaar, bevorderen van deeltijds werken, verbod om een leeftijdsgrens te bepa-
len voor aanwerving… De doelstelling die is vastgelegd door de Europese richtlijnen,
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een activiteitsgraad van 70%, blijft tot op heden evenwel eerder een onbereikbare
droom voor de verdedigers van dit nieuwe Europese streven dan een feitelijke wer-
kelijkheid. 

Alle evaluaties van de ministeries, zowel federaal als gewestelijk, zijn uitsluitend
gebaseerd op statistische vragen waarin de stijging van deze activiteitsgraad pri-
meert, en vergeten wordt dat er levenservaring achter schuil gaat waarmee even-
eens rekening gehouden moet worden. De vraag naar het welzijn en de maatschap-
pelijke betrokkenheid blijkt ons evenzeer centraal te staan in de discussies als de cij-
ferstroom zonder voeling met de realiteit. Zonder het wezenlijke vraagstuk van de
activiteitsgraad in een slecht daglicht te willen stellen, dunkt het ons immers essen-
tieel zich vragen te stellen over de kwalitatieve veranderingen die het beheer van
het einde van de loopbaan met zich meebrengt : komt de stopzetting van de tewerk-
stelling overeen met ruimte om nieuwe vrijheden te ontdekken of met een zekere
vorm van sociale dood ? 

Nauwkeuriger gesteld is de doelstelling van dit artikel een evaluatie te geven van dit
beleid dat voor de oudere werklozen gevoerd wordt. De meeste uitgevoerde evalu-
aties steunen op cijfergegevens die de in- en uittredestromen van het beoogde socia-
le beleid en de invloed ervan op de werkloosheidsgegevens weergeven in een kos-
ten-batenrapport. Wij willen een andere beoordelingsvorm voorstellen die meer
gebaseerd is op de ervaring van de oudere werklozen op wie de maatregel van toe-
passing is, op een ogenblik dat het Belgische beleid terzake rechtsomkeer maakt. 

2. DE INVOERING VAN HET STATUUT VAN OUDERE WERKLOZE

De categorie oudere werkloze (1) vloeit voort uit wettelijke bepalingen die werden
getroffen in 1985. De bepalingen van de werkloosheidsreglementering voor wie
ouder is dan 50 jaar, voorzien in de vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en
de toekenning van anciënniteitstoeslagen bovenop de normale werkloosheidsuitke-
ringen. Deze maatregelen stellen oudere werklozen in staat om zich, in tijden van
hoge werkloosheid, terug te trekken uit de arbeidsmarkt, net als conventionele
bruggepensioneerden. De algemene beginselen van deze maatregelen zijn de vol-
gende: vanaf 50 jaar kunnen werklozen, na een jaar werkloosheid, een aanvraag
indienen om het statuut van oudere werkloze te bekomen; zij worden dan vrijge-
steld van de verplichting zich in te schrijven als werkzoekende en te stempelen.
Bovendien mogen deze werklozen, in tegenstelling tot volwassen werklozen, een
aanvullende activiteit uitoefenen (buiten de normale werkuren) gedurende hun
werkloosheidsperiode. Deze werklozen komen niet meer voor als werkzoekende in
de officiële werkloosheidsstatistieken.

(1) Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S.
van 30 december 1944).
Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S. van 31
december 1991), in het bijzonder de artikelen 90 en 114, § 5 die herhaalde malen werden gewijzigd.
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De onderstaande tabel toont aan dat het aantal niet-werkzoekende oudere werklo-
zen tussen 1990 en 1995 constant is gebleven rond 73.000 eenheden. In 1996 heb-
ben nieuwe maatregelen geleid tot een aanzienlijke stijging van het aantal gerechtig-
den, die zich heeft doorgezet in 1997 en 1998.

TABEL 2 : SPREIDING VAN HET AANTAL OUDERE WERKLOZEN PER GEWEST EN PER JAAR

Op 30 juni Vlaanderen Wallonië Brussel Koninkrijk
België

1985 25.225 10.771 2.288 38.284
1990 46.035 19.703 5.945 71.683
1993 48.860 20.067 5.740 74.667
1994 48.244 19.821 5.702 73.767
1995 47.770 20.112 5.898 73.780
1996 57.390 28.665 9.047 95.102
1997 65.099 37.246 11.409 113.754
1998 74.218 42.953 13.988 131.159

Bron: RVA

De wettelijke bepalingen die het statuut van oudere werkloze in het leven riepen,
werden ingegeven door de bewustwording van het feit dat werknemers ouder dan
50 jaar, weinig kansen hadden om weer opgenomen te worden in de arbeidsmarkt,
zeker na een bepaalde werkloosheidsduur. Hun situatie als oudere werkloze kan
inmiddels gezien worden als een vorm van vervroegde pensionering, ten laste van
de werkloosheidsbegroting. 

3. VERSCHILLENDE ERVARINGEN VOOR WERKLOZEN OP HET  E INDE VAN DE
BEROEPSLOOPBAAN

Hoewel het statuut van oudere werkloze overeenkomt met een bijzondere sociale
categorie, die door de overheid erkend wordt sinds 1985, neemt dit niet weg dat de
vraag naar de ervaring van deze specifieke bevolkingsgroep op ruimere wijze onder-
zocht moet worden, als onderdeel van de eindeloopbaanproblematiek. Alle statistie-
ken en kwetsbaarheidsstudies leren ons immers hoezeer het vinden van werk na 45
jaar, en in bepaalde vakgebieden zelfs nog vroeger, een bijzonder moeilijke
opdracht wordt. Een recent onderzoek (2) onder langdurig werklozen ouder dan 40
jaar onthult vier verschillende figuren in het omgaan met de werkloosheidservaring
op deze leeftijd.  

(2) Burnay, N., Chômeurs en fin de parcours professionnel, avoir 50 ans, être au chômage, Paris,
Delachaux et Niestlé, 2000. 
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3.1. ZICH OVERTUIGEN TEGENOVER DE INZINKING
Omgaan met de werkloosheidservaring is moeilijk, de identiteit is en blijft ver-
scheurd. De kracht van de verankering in een niet-realiseerbaar industrieel cultureel
model dompelt het individu letterlijk onder in een golf van schaamte, verbittering
en vernedering. Het monolithische individu wordt beroofd van zijn enige bron van
eigenwaarde en maatschappelijke erkenning en kan niet langer de impliciete over-
eenkomst naleven die hem verbindt met de maatschappij : de werkplicht. Alle ener-
gie die wordt aangewend om deze vloedgolf te bestrijden, gaat zich kanaliseren in
een rationaliseringsproces dat per slot van rekening niet echt overtuigend werkt : er
blijft een gapende bres. Hij spreekt zich moed in om te proberen zichzelf ervan te
overtuigen dat hij niet zo slecht is, dat er rampzaliger situaties bestaan, dat de maat-
schappij verantwoordelijk is voor zijn uitsluiting, dat het vroeger beter was... Het
nagestreefde doel blijft hetzelfde : zich emotioneel ontlasten van een situatie die hij
niet onder controle krijgt en waar hij geenszins als winnaar uitkomt. Soms volstaat
het zelfs niet zichzelf moed in te spreken. Dan verliest het leven zijn zin en is het
soms zelfs niet meer waard geleefd te worden : de dagen volgen elkaar op in een-
zaamheid en iedere hoop op een beter leven vervliegt. Alles herinnert hem aan zijn
ondraaglijke noodsituatie, die nochtans gedragen moet worden...
In dit eerste geval blijven de aangewende identiteitsstrategieën meer bepaald onder-
huids, moeilijk af te bakenen, nagenoeg ontastbaar, omdat de spanning dermate
groot is dat de wonde zich niet kan sluiten en niet geneest : de stroom lijden is
oneindig en het individu slaagt er niet in een bevredigende methode toe te passen
om hem te regelen. Het is hier dat processen van legitimering en rationalisering van
de ervaring een rol spelen. Voor het individu is het zaaks redenen te vinden om te
geloven dat de situatie waarin hij zich bevindt, gerechtvaardigd en verklaard kan
worden, teneinde haar affectieve belasting te verminderen. Deze processen treden
in werking wanneer het individu zich vragen stelt over zijn eigen bestaan, wanneer
het een blik werpt op zichzelf en zijn omgeving en een zeer grote spanning ervaart
tussen toegekende identiteit en geapprecieerde identiteit. Enerzijds wordt hij
bestempeld als werkloze en anderzijds is er die zeer hechte verbondenheid met het
tweetal tewerkstelling-arbeid. De beste manier om die kloof te dichten zou natuur-
lijk zijn opnieuw werk te vinden, maar diep vanbinnen is hij zich bewust van het
onwaarschijnlijke karakter van die terugkeer naar de beroepswereld. Hij kan de exis-
tentiële wonde dus niet alleen op die manier dichten. Hij zou er zelf niet in kunnen
geloven. Nu is het net daarvan dat er sprake is : erin slagen de spanning te verminde-
ren door een strategie die hem bevredigend lijkt, waarmee hij zichzelf kan overtui-
gen. Omgaan met de identiteitsafstand gebeurt dan eerder via een rationaliserings-
proces op basis van de anderen : de werkloze moet zich onderscheiden van de
andere werklozen, aan wie hij alles toeschrijft wat hem diep raakt. De andere wordt
dan de katalysator van alle lijden, van alle uitspattingen en van alle teleurstellingen.
Het individu lijdt evenwel geen gezichtsverlies, omdat hij verschilt van wat hij
hekelt. Als het individu bijvoorbeeld met enorme financiële problemen te kampen
heeft, zal hij zeggen dat er mensen zijn die nog armer zijn dan hijzelf en dat zijn situ-
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atie lang niet zo dramatisch is. Dit proces stelt hem dus in staat zich niet langer te
beklagen, vermits dit ongepast wordt gezien sommige nog dramatischere situaties,
hoewel de meeste van deze werklozen zich in een situatie zonder uitweg bevinden. 
Buiten deze processen om de beleefde ervaring te rationaliseren, heeft het individu
weinig manoeuvreerruimte, vermits hij niet meer over voldoende energie beschikt
om uitgewerkte strategieën aan te wenden, waardoor hij bijvoorbeeld weer werk
zou vinden. Hij zit vastgekneld in een gesloten systeem waarin hem het statuut van
werkloze wordt toegekend en waarin hij nochtans nog steeds tewerkstelling appre-
cieert. Hier is het individu verschrikkelijk eenzaam, besloten in herinneringen die
hij niet kan delen... Dan rest alleen het verwerken van de tijd die verstrijkt, als enige
levensdoel... 
Deze bevolkingsgroep, die vaak tegen de veertig jaar aanloopt, wordt meer bepaald
gekenmerkt door een zeer lange werkloosheidservaring en een zeer laag scholings-
niveau.  

3.2. ZICH INZETTEN
Al lijkt de werkloosheidservaring op minder dramatische wijze beleefd te worden
dan in de voorgaande groep, toch moet het individu identiteitsstrategieën aanwen-
den die hem in staat stellen de spanning te verwerken die is ontstaan uit het verlies
van zijn werkgelegenheid. Die identiteitsafstand dichten wordt dan een werk van
ieder ogenblik. Het individu moet aan zijn persoonlijke identiteit werken om in staat
te zijn opnieuw een positief beeld van zichzelf te krijgen, door te investeren in een
koortsachtige zoektocht naar nieuw werk. Hij besteedt zijn energie aan het verzor-
gen van zijn CV, aan omscholing, aan opleiding... De opleidingen volgen elkaar in
een hoog, bijna onhoudbaar tempo op. De ultieme doelstelling is werk vinden, en
alles past binnen deze logica. De identiteitsafstand wordt dan verminderd door de
ontkenning van het toegekende statuut van werkloze. Dit statuut, dat een negatieve
connotatie krijgt, wordt ontkend ten gunste van dat van werkzoekende, dat meer
op prijs gesteld wordt. Het individu moet zich ervan overtuigen dat het statuut tijde-
lijk is en dat hij uiteindelijk het meest benijdenswaardige statuut zal herwinnen, dat
van werknemer. Alle energie die het individu besteedt, is gericht op en krijgt zin in
functie van deze prioritaire doelstelling. We zijn dus getuige van een werk dat is
gefundeerd op de toegekende maatschappelijke identiteit, vermits het zaaks is de
toegekende maatschappelijke identiteit van werkloze te vervangen door die van
werkzoekende, die minder stigmatiserend is. De gezinscocon speelt een belangrijke
rol : de gezinsleden zullen hem hun steun betuigen, hem geruststellen en hem in dit
opzicht bevestigen. Hij is dan het geografische centrum dat de identiteit structu-
reert. De persoonlijke identiteit wordt weer opgebouwd rondom de toekomst, die
synoniem staat voor betere dagen, met herintegratie in de arbeidsmarkt en bevoor-
rechte beroepscontacten. De figuur van de werkzoekende werkloze geeft deze stra-
tegie weer die het individu opzet om een situatie te verwerken die hij ongemakke-
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lijk vindt. We kunnen ons gewoon afvragen wat er gebeurt met de figuur, en dus
met het individu, wanneer hij geen nieuw werk vindt, wanneer de werkloosheidssi-
tuatie aanhoudt... 
Omgaan met de werkloosheidservaring is een werk dat nooit voltooid is, dat
gebeurt naarmate de tijd verstrijkt, in de loop van ontmoetingen. Hier wordt aan de
persoonlijke identiteit gewerkt. Dit bijwerken kan gebeuren omdat de ervaring
recent is en het individu zijn energie concentreert op het zoeken van nieuw werk,
wat de identiteitsafstand veroorzaakt door de omstandigheden, zal verkleinen. Het
individu zal zijn situatie echter nooit als definitief beschouwen : hij bevindt zich in
een overgang tussen twee werkgelegenheidssituaties. Er bestaat nog steeds een
gehechtheid aan arbeid als sociale norm, maar ook als persoonlijke ontplooiing. De
tewerkstelling wordt immers ervaren als verrijkend en stimulerend : het gaat vaak
om geschoolde arbeid die specifieke en maatschappelijk erkende vaardigheden
vergt. 
Deze bevolkingsgroep is vaak hoog gekwalificeerd en hooggeschoold, benadert de
grens van vijftig jaar en kent een werkloosheidservaring van minder dan twee jaar.
Deze kenmerken stellen hen in staat identiteitsstrategieën te ontwikkelen die steu-
nen op concrete kansen om nieuw werk te vinden. 

3.3. ZICH BEZIGHOUDEN
Omgaan met de werkloosheidservaring gebeurt met het verstrijken van de tijd,
enigszins in functie van de levensomstandigheden. Werken aan de identiteit is een
opdracht zonder einde en niets blijkt definitief verworven te zijn. De ervaringska-
ders evolueren in functie van gebeurtenissen en ontmoetingen. De identiteitsont-
wikkeling wordt mogelijk gemaakt door het bestaan van interessecentra die reeds
bestonden voor de tewerkstelling verloren ging. De werkloosheidservaring is dan
een gelegenheid om dit tijdverdrijf te realiseren, om zich te wijden aan een hobby,
die te lang onverwezenlijkt bleef als persoonlijk project. Het individu beschikt ein-
delijk over de nodige tijd om zich op deze weg te kunnen inzetten en zich te ont-
plooien. De persoonlijke identiteit wordt dan weer opgebouwd rondom deze hobby
die een nieuwe zelfappreciëring mogelijk maakt, buiten de beroepsactiviteit. De
bladzijde is omgeslagen, de tewerkstelling is voorbij en het belangrijkste is het ver-
mogen van het individu zich te ontplooien, zich te ontwikkelen in de beoefening
van deze hobby. En het is omdat de maatschappij hem niet concreet een behoorlij-
ke werkgelegenheid aanbiedt, dat hij zich ontdaan voelt van de morele overeen-
komst die hij met haar gesloten heeft : het is de maatschappij die het contract ver-
breekt door haar plicht niet langer te vervullen, vermits ze niet langer iedereen in
staat stelt behoorlijk werk te krijgen. Dit legitimiseringsproces van de situatie stelt
het individu in staat het schuldgevoel te verminderen dat is ontstaan door het verlies
van de werkgelegenheid. Er is dus een aansluiting bij het industriële culturele model
die evenwel, omdat ze onuitvoerbaar wordt, wordt omgevormd tot een aansluiting
bij een cultureel model van persoonlijke ontplooiing. 
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Iedere idee intensief naar werk te zoeken wordt opgegeven ten gunste van een
investering in de activiteit. Die wordt het identiteitscentrum waardoor het individu
zich definieert. Hij krijgt niet langer het statuut van werkloze toegewezen, maar
wordt geapprecieerd door de gekozen activiteit. Nauwkeuriger gezegd speelt het
individu in op de appreciëring van de activiteit in een poging de toewijzing te verge-
ten. De activiteit vervult dus niet een rol als vervanging van de werkloosheid, maar
eerder als identiteitsvervanging, vermits de werkloosheid nog steeds aanwezig is bij
het individu, net als in de groep van de “werkzoekende werklozen”. Dat verhindert
niet dat het bestaan voor het individu zin krijgt aan de hand van de activiteit, die
een wijze is om het dagelijkse leven te structureren. De projecten volgen elkaar op
en de toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien, omdat ze synoniem is voor
nieuwe verwezenlijkingen in de activiteit. Voor Armand zijn dit nieuwe theaterpro-
ducties, voor Michaël de organisatie van schietwedstrijden, voor Francis nieuwe
opzoekingen in de genealogie en de heraldiek. Elkeen maakt dan plannen voor de
toekomst in functie van komende verwezenlijkingen, van nieuwe constructieve
stappen in de activiteit. In het gezin wordt eveneens positief geïnvesteerd, vermits
dit het individu in staat stelt zich te ontplooien. Het wordt een plaats van rust, kalm-
te en sereniteit. De echtgenote is dan een begrijpende partner, een medeplichtige
aan de activiteit, vermits zij het individu in staat stelt zijn passie te realiseren en dus
zich te ontplooien. 
Deze categorie werklozen lijkt veel op de voorgaande : rond de vijftig, zij genieten
statutaire maatregelen als oudere werkloze en slagen erin hun werkloosheidserva-
ring te overkomen dankzij de verwezenlijking van een persoonlijk project dat voor-
dien reeds bestond. De werkloosheidservaring stelt hen dan in staat de tijd te vinden
die nodig is om hun project concreet vorm te geven. 

3.4. ZICH ENGAGEREN
In deze figuur leidt de werkloosheidservaring bij het individu niet tot een blijvende
identieke afstand. Het verlies van de tewerkstelling wordt natuurlijk ervaren als een
schok, een breuk in het levenstraject, maar het wordt opgenomen in de wijze van
vraagstelling en een nieuwe samenstelling van de identiteitsstructuur. Eerder dan
een diepe wonde, is het verlies van de tewerkstelling een stimulans om de persoon-
lijke identiteit te herdefiniëren. Het is een kans die het individu krijgt, zonder dat hij
ze kon voorzien, maar die hij kan beheersen. We zijn dan getuige van een opnieuw
centreren van de maatschappelijke identiteit. Deze nieuwe samenstelling wordt
eerst en vooral mogelijk gemaakt door de ontkenning van het statuut van werkloze.
Het is voor het individu zaaks de toegekende maatschappelijke identiteit van werk-
loze te vervangen door andere statuten, die in de maatschappij meer op prijs gesteld
worden; of het nu gaat om het statuut van bruggepensioneerde of verzekerde of nog
andere, de illusie speelt in op een idealisering van dit andere statuut. Anderzijds stelt
het individu een sociaal en relationeel netwerk samen, dat wordt onderhouden door
verschillende activiteiten. Het individu kan zich dan uitdrukken en de negatieve
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identiteit omzetten in maatschappelijke erkenning, in zelfrespect. Kortom, zich een
nieuwe, positieve persoonlijke identiteit vormen. Ontdaan van ieder idee terug aan
het werk te gaan, vindt het individu in zichzelf de middelen die hem in staat stellen
de crisis te overkomen die gepaard gaat met de uitsluiting uit de sfeer van de bezol-
digde arbeid. De tewerkstelling maakt niet langer deel uit van zijn belevingswereld;
hij heeft ze afgevoerd ten gunste van een persoonlijke ontplooiing en een zelfverwe-
zenlijking op basis van de maatschappelijke praktijk. De beroepsbreuk is nog steeds
aanwezig als een scharniermoment dat een voor en een na afbakent, als tastbaar
teken van het bestaan van een crisismoment voor het individu. Deze crisis wordt
gekenmerkt door, op een gegeven ogenblik, het in vraag stellen van zichzelf, zijn
waarden en bijbehorende normenmodellen, wat een vorm van maatschappelijke
vernieuwing mogelijk maakt in de geboden antwoorden. 
Er kunnen dan twee types verwerking ontstaan. In het eerste geval wordt de betrok-
kenheid gekanaliseerd in de ontmoeting, in interactie en communicatie. Belangrijk
is de maatschappelijke contacten te vermenigvuldigen die het individu verrijken : de
noodzaak van ontmoetingen, van het delen van gemeenschappelijke ervaringen, van
steeds hernieuwde communicatie, en in een zoektocht naar gastvrijheid en ware
relaties. 
In het tweede geval gaat de betrokkenheid in het algemeen gepaard met de opname
van collectieve verantwoordelijkheden in een bepaalde groep, en meer bepaald van
een engagement in een strijd die hij als essentieel beschouwt, in een rechtvaardige
en nobele zaak van maatschappelijk nut die een tegengewicht vormt voor het neoli-
berale model van massale uitsluiting, sociale ellende en menselijke tegenspoed. De
bewustwording van zijn ervaring wordt dan omgezet in een streven naar meer socia-
le rechtvaardigheid, herverdeling en billijkheid. De tewerkstelling maakt plaats voor
de activiteit. Dit is de figuur van de geëngageerde. 
Een nieuwe samenstelling dus, die dan een openstelling van het mogelijkhedenveld
mogelijk maakt, een openstelling van het individu voor de wereld. De tijdsverhou-
ding wordt uitgebouwd op het heden, een ogenblik dat wordt ingeschreven in een
dagelijks leven dat blijk geeft van zijn gehechtheid aan het leven dat hij leidt. Er is
geen sprake van zijn toevlucht te zoeken in een verstreken verleden vanuit nostal-
gie, noch van te dromen van een onzekere toekomst. Het belangrijkste is dit leven
van iedere dag op intense wijze te beleven. Hoewel hij aandacht besteedt aan zijn
echtgenote en zijn kinderen, wil het individu zich niet verliezen in een gezinswe-
reld die hij als te verstikkend ervaart. Hij heeft er behoefte aan zich in de wereld te
begeven door verschillende activiteiten te beoefenen die zijn identiteit structureren.
Daarin vindt hij een verhoging van zijn zelfrespect, maatschappelijke erkenning,
kortom een positieve persoonlijke identiteit. 
In zekere zin ondergaat het individu een “koerswijziging” door het verlies van de
werkgelegenheid, wat voor hem het einde betekent van een weg die nochtans voor-
af was uitgestippeld en waarbij nooit fundamentele vragen gesteld werden over de
te volgen richting, noch over de eindbestemming. Het individu heeft de route
gevolgd die de maatschappij voor hem had vastgelegd : van het einde van de studies
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tot de eerste tewerkstelling, van de eerste tewerkstelling tot het pensioen. Alles was
als vooraf uitgestippeld en het volstond zich over het afgebakende pad te laten glij-
den. De werkloosheidservaring verstoort het bestaan omdat het niet alleen de te vol-
gen richting grondig in vraag stelt, maar meer nog het bestaan zelf van een volledig
uitgestippeld traject. Het individu wordt zich bewust van de routine waarin hij
terecht gekomen is en reageert, soms gewelddadig, tegen de maatschappelijk opge-
legde, perfect afgebakende gedragslijn. De werkloosheidservaring is een breekpunt,
een crisismoment, dat echter toelaat zich open te stellen voor andere zaken, voor
andere wegen. Het is in die zin dat we moeten spreken over een te grijpen kans,
zelfs al betekent het verlies van werkgelegenheid in de eerste plaats het verlies van
veiligheid, van routine en van billijke afbakeningen. De beroepsbreuk gaat gepaard
met een identiteitsbreuk, die het individu evenwel in staat stelt zich vragen te stel-
len over zijn bestaan, en de werkloosheidservaring ontwikkelt dan een zekere
reflectiecapaciteit, een vermogen afstand te nemen. Zodra deze bewustwording
gebeurd is, is het voor het individu belangrijk niet meer “in de rij te lopen”, het ont-
gonnen en afgebakende terrein te heroveren, maar eerder nieuwe pistes open te
stellen, zelfs al lijken deze kwantitatief nog weinig gevolgd. In die zin zouden we
kunnen zeggen dat hij een agent van maatschappelijke vernieuwing is.
Het betreft hier vooral werklozen rond 55 jaar, met een diploma van lager of hoger
middelbaar onderwijs, die willen breken met hun oude beroep en zich willen toe-
leggen op een maatschappelijke activiteit. Hoewel ze niet uitzonderlijk lang is, toont
hun werkloosheidservaring aan hoe moeilijk het is opnieuw werk te vinden, en ze
werkt als een echte ontwikkelaar van een verzuchting naar een nieuw leven, dat
meer gericht is op de anderen.  

Deze vier figuren tonen ons hoezeer de verwerking van het einde van de loopbaan
door de individu’s in kwestie op een verschillende wijze beleefd worden. Deze eer-
ste analyses stellen ons ook in staat de invloed aan te stippen van bepaalde sociaal-
demografische variabelen op de identiteitsstrategieën die de werkloze aanwendt: de
duur van de werkloosheid, het scholingsniveau en de leeftijd blijken relevante varia-
belen te vormen om een onderscheid te maken tussen het gedrag van de werklozen
op het einde van hun beroepsloopbaan. In dit stadium kunnen we ons echter nog
niet uitspreken over een eventuele invloed van het statuut van oudere werkloze,
vermits dit gedeeltelijk verhuld wordt door de variabele leeftijd. Het tweede deel
van de argumentatie zal ons in staat stellen dit methodologische obstakel te omzei-
len.

4. SOCIOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET STATUUT VAN OUDERE WERKLOZE

De analyses in de volgende paragraaf willen aantonen in welke mate het maatschap-
pelijk beleid dat werd gevoerd door de Belgische regering op het vlak van oudere
werklozen, een gunstige invloed heeft gehad voor deze bevolking in termen van
welzijn. Daartoe zullen wij twee jaren vergelijken, 1992 en 1998, waarbij 1992 over-
eenkomt met een jaar van invoering van het instrument oudere werkloze en 1998
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met een jaar van uitbreiding van de voorziening. We zullen twee dimensies onder-
zoeken om het begrip welzijn te bevatten: de mate van sociaal isolement en de mate
van tevredenheid over het bestaan (3). De volgende tabel stelt de concepten voor
die werden weerhouden in de analyse, evenals hun dimensies en indicatoren. 

TABEL 3 : CONCEPTEN, DIMENSIES EN INDICATOREN

CONCEPTEN DIMENSIES INDICATOREN

Sociaal isolement Lid van een vereniging Onderwijvereniging
Cultuurvereniging
Sportvereniging
Milieuvereniging
Humanitaire vereniging
Politieke of militante vereniging

Recreatieve activiteiten Bioscoopbezoek
Bijwonen van een sportevenement
Cafébezoek
Restaurantbezoek
Sportbeoefening

Existentiële tevredenheid Tevreden zijn over zijn leven

Deze tekst is gebaseerd op gegevens afkomstig uit de Panel Study on Belgian Hou-
seholds (PSBH). De samenstelling van logistieke regressiemodellen laat toe de ver-
schillende verklarende variabelen te testen door ze onderling te controleren. Wij
hebben de variabele “leeftijd” ontbonden in verschillende categorieën met dezelfde
omvang (van 10 jaar tot 10 jaar) om de aldus ontstane bevolkingsgroepen te kunnen
vergelijken. 

4.1. METING VAN HET MAATSCHAPPELIJKE ISOLEMENT 
Er werd een binaire index opgesteld die de betrokkenheid in de verenigingen meet.
Hij laat toe de individu’s af te zonderen die tot geen enkele vereniging behoren. Op
basis van deze index laten logistieke regressiemodellen toe het risico te meten dat
een individu loopt om tot geen enkele vereniging te behoren. Hoe groter de coëffi-
ciënten (odds ratios) (4), hoe meer het individu kans maakt deel uit te maken van
een vereniging, en omgekeerd. 

(3) Zie hierover de recente werken van Serge Paugam en Duncan Gallie. 
(4) De odds ratios laten toe de impact op de afhankelijke variabele te vergelijken van elk van de
modaliteiten ten opzichte van de referentiemodaliteit (die gelijk is aan 1). De significantieniveaus
laten toe de onzekerheidsgraad te zien die verband houdt met de odds ratio.
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In de volgende tabel (gegevens 1992) is het eerste model samengesteld voor alle
leeftijden. Het toont ons in welke mate het behoren tot een vereniging de maat-
schappelijke structuur weerspiegelt : de individu’s met een universiteitsdiploma
hebben tot driemaal meer kans deel uit te maken van een vereniging dan individu’s
met alleen een diploma basisonderwijs. Vrouwen en alleenstaanden vertonen daar-
entegen een beduidend kleinere kans om tot een vereniging te behoren. Evenzo
stellen we vast dat, terwijl er geen significant verschil is tussen de individu’s met
een overeenkomst voor onbepaalde duur en die met een overeenkomst voor bepaal-
de duur, werklozen minder kans hebben lid te worden van een vereniging. Deze
laatste vaststelling werd overigens al aangehaald in de sociologische literatuur, met
name in de recente werken van Paugam en Gallie (2000). Alleen de individu’s jon-
ger dan 30 jaar vertonen op dit vlak een ander gedrag, vermits zij eerder geneigd
zijn deel uit te maken van een vereniging dan de andere leeftijdsgroepen. 
De andere modellen splitsen de leeftijden uit in schijven van tien jaar. De doelstel-
ling van deze werkwijze is aan te tonen in welke mate er interactie-effecten kunnen
zijn tussen de statuten en de leeftijd. Wanneer we modellen 1-4 bekijken, blijven
alle variabelen significant die in model 0 werden vermeld. Op iedere leeftijd stellen
we vast dat werklozen op significante wijze minder betrokken blijven in de vereni-
gingen dan individu’s die een stabiele tewerkstelling genieten. Deze eerste analyse
komt overeen met het jaar 1992, het jaar dat voorafgaat aan de toepassing op grote
schaal van de Belgische wet op het statuut van de oudere werkloze. 

TABEL 4 : LOGISTIEK MODEL. LIDMAATSCHAP VAN EEN VERENIGING (1992)

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Alle jonger dan 30 30-39 jaar 40-49 jaar 50-65 jaar

leeftijden jaar

Statuut
Onbep. duur referentie referentie referentie referentie referentie
Bep. duur 0,948 (n.s.) 0,571 (**) 1,304 (*) 1,292 (n.s.) 0,711 (**)
Werkloze 0,683 (***) 0,614 (**) 0,807 (*) 0,488 (***) 0,827 (**) ..
Geslacht
Man referentie referentie referentie referentie referentie
Vrouw 0,748 (***) 0,597 (***) 0,702 (***) 0,692 (***) 1,214 (**)
Scholingsniveau
Basisonderwijs referentie referentie referentie referentie referentie
Lager middelbaar 1,636 (***) 1,654 (**) 1,662 (**) 1,234 (n.s.) 1,642 (***)
Hoger middelbaar 2,000 (***) 1,935 (***) 1,976 (***) 1,717 (***) 2,233 (***)
Hoger onderwijs 3,167 (***) 3,320 (***) 3,308 (***) 2,850 (***) 3,349 (***)
Gezinssamenstelling
Koppel referentie referentie referentie referentie referentie
Alleenstaand 0,870 (***) 0,668 (***) 1,331 (**) 1,430 (**) 1,321 (**)
Leeftijd
Jonger dan 30 1,315 (* *)
Tussen 30 en 39 referentie
Tussen 40 en 49 1,048 (n.s.)
Ouder dan 50 1,189 (n.s.)

N 7215

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Bron: PSBH)
genieten een statuut van oudere werkloze
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De volgende tabel (tabel 5) is samengesteld aan de hand van gegevens uit 1998. We
stellen weinig structurele veranderingen vast tussen deze twee jaren: alle variabelen
van het model samengesteld op 1998 zijn significant in dezelfde verhoudingen als
voordien. Het scholingsniveau is misschien wat significanter in 1992 dan in 1998.
In 1998 bestaat er, net als in 1992, een significant verschil tussen werklozen en stabie-
le werknemers; de werklozen blijven minder betrokken in de verenigingen dan de
individu’s die een stabiele arbeidsovereenkomst genieten. Tegelijkertijd bestaat er ech-
ter geen significant verschil tussen de stabiele statuten en de minder zekere statuten. 
Vanuit het standpunt van de werkloosheid blijven de gegevens constant in de tijd.
We kunnen echter een omvangswijziging bemerken tussen de twee beschouwde
jaren bij de werklozen ouder dan 50 jaar. We stellen immers geen significant ver-
schil vast tussen de stabiele statuten en de werklozen in model 4 van 1998. Dit bij-
zondere gegeven is niet te wijten aan een louter effectieveneffect: de ratio werkne-
mers/werklozen blijft identiek in de modellen 3 en 4 (5). In die zin heeft een ele-
ment extern aan het model een invloed gehad op de werklozen ouder dan 50 jaar
tussen 1992 en 1998. Hoewel we niet onmiddellijk kunnen besluiten tot een impact
van de toepassing op grote schaal van de wet op het statuut van oudere werkloze,
blijkt het ons evenwel aannemelijk deze te beschouwen als ernstige hypothese, te
meer daar hetzelfde fenomeen niet even omvangrijk wordt vastgesteld in de andere
Europese landen. 

TABEL 5  : LOGISTIEK MODEL. LIDMAATSCHAP VAN EEN VERENIGING (1998)

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Alle jonger dan 30 30-39 jaar 40-49 jaar 50-65 jaar

leeftijden jaar

Statuut
Onbep. duur referentie referentie referentie referentie referentie
Bep. duur 1,010 (n.s.) 1,270 (*) 1,223 (n.s.) 0,517 (**) 1,189 (n.s.)
Onzekere overeenkomst 0,823 (n.s.) 0,519 (***) 1,148 (n.s.) 1,320 (n.s.) 0,890 (n.s.)
Werk1oze 0,573 (***) 0,694 (**) 0,375 (***) 0,476 (***) 0,842 (n.s.).
Geslacht
Man referentie referentie referentie referentie referentie
Vrouw 0,588 (***) 0,510 (***) 0,458 (***) 0,681 (***) 0,870 (n.s.)
Scholingsniveau
Basisonderwijs referentie referentie referentie referentie referentie
Lager middelbaar 1,062 (n.s.) 0,839 (n.s.) 1,111 (n.s.) 1,114 (n.s.) 1,163 (n.s.)
Hoger middelbaar 1,283 (**) 0,867 (n.s.) 1,380 (*) 1,396 (*) 1,815 (***)
Hoger onderwijs 1,912 (***) 1,315 (**) 1,933 (***) 2,292 (***) 2,541 (***)
Gezinssamenstelling
Koppel referentie referentie referentie referentie referentie
Alleenstaand 0,985 (n.s.) 0,750 (***) 1,013 (n.s.) 1,442 (**) 1.311 (**)
Leeftijd
Jonger dan 30 1,229 (**)
Tussen 30 en 39 referentie
Tussen 40 en 49 1,081 (n.s.)
Ouder dan 50 1,096 (n.s.)

N 5759

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Bron: PSBH)
genieten een statuut van oudere werkloze

(5) Andere uitgevoerde regressies bevestigen de significantie van dit verband. 47
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Om het maatschappelijke isolement te meten, hebben we ook gewerkt op basis van
de recreatieve activiteiten. Net als hierboven werd een index opgesteld die toelaat
de individu’s af te zonderen die nooit een van de vermelde activiteiten beoefenen.
In de voorgestelde logistieke regressiemodellen geldt dat, hoe kleiner de odds ratios
zijn, hoe meer kans het individu heeft nooit enige van de vermelde activiteiten te
beoefenen en andersom. 
In de onderstaande tabel (gegevens 1992) bepaalt het eerste model eens te meer het
belang van de sociale structuur : de individu’s met een universiteitsdiploma hebben
ditmaal viermaal meer kans recreatieve activiteiten te beoefenen dan individu’s met
alleen een diploma basisonderwijs. Evenzo stellen we vast dat, hoewel er geen signi-
ficant verschil is tussen werknemers met een overeenkomst voor onbepaalde duur
en die met een overeenkomst voor bepaalde duur, werklozen minder kans hebben
recreatieve activiteiten te beoefenen. Deze variabele is in hoge mate afhankelijk van
het beschikbare gezinsinkomen : hoe groter het budget van het individu zal zijn,
hoe meer recreatieve activiteiten zullen worden ontwikkeld. Wanneer we echter de
inkomens controleren, nemen de in de tabel waargenomen trends af, hoewel ze sig-
nificant blijven. Het inkomen verklaart dus een belangrijk deel van de recreatieve
activiteiten, maar niet het gehele fenomeen, met name voor de werklozen. Alles
wijst erop dat de werklozen hun recreatieve activiteiten verminderden vanwege een
gebrek aan geld, maar ook om andere, eerder psychologische redenen. 

Wanneer we modellen 1-4 bekijken, blijven alle variabelen significant die in model 0
in het oog sprongen. Wij wijzen erop dat het feit alleenstaande te zijn de recreatieve
activiteiten alleen vermindert voor wie jonger is dan 30 jaar. Wanneer we evenwel
de inkomens nagaan, verdwijnt dit verband. Op iedere leeftijd stellen wij vast dat de
werklozen op significante wijze minder betrokken blijven in verenigingen dan sta-
biele werknemers, behalve wat de werklozen ouder dan 50 jaar betreft, die even-
veel kans hebben recreatieve activiteiten te beoefenen als de stabiele werknemers.
In de volgende analyses zullen we zien dat deze vaststelling gerelativeerd moet wor-
den.  

TABEL 6 : LOGISTIEKE MODELLEN. RECREATIEVE ACTIVITEITEN BEOEFENEN (1992)

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Alle jonger dan 30 30-39 jaar 40-49 jaar 50-65 jaar

leeftijden jaar

Statuut
Onbep. duur referentie referentie referentie referentie referentie
Bep. duur 1,140 (n.s.) 1,082 (n.s.) 0,971 (n.s.) 1,110 (n.s.) 2,158 (*)
Werkloze 0,599 (***) 0,392 (***) 0,627 (**) 0,395 (***) 0,901 (n.s.).
Geslacht
Man referentie referentie referentie referentie referentie
Vrouw 0,635 (***) 0,810 (n.s.) 0,691 (**) 0,684 (***) 0,582 (***)
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Scholingsniveau
Basisonderwijs referentie referentie referentie referentie referentie
Lager middelbaar 2,178 (***) 2,894 (***) 2,877 (***) 1,633 (**) 1,868 (***)
Hoger middelbaar 2,950 (***) 3,990 (***) 2,896 (***) 2,453 (***) 3,164 (***)
Hoger onderwijs 4,366 (***) 4,933 (***) 4,099 (***) 4,138 (***) 5,755 (***)
Gezinssamenstelling
Koppel referentie referentie referentie referentie referentie
Alleenstaand 0,972 (n.s.) 0,526 (***) 0,872 (n.s.) 1,394 (n.s.) 1,367 (**)
Leeftijd
Jonger dan 30 1,510 (***)
Tussen 30 en 39 referentie
Tussen 40 en 49 1,354 (**)
Ouder dan 50 0,751(***)

N 7159

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Bron: PSBH)
genieten een statuut van oudere werkloze

Opnieuw stellen we weinig structurele wijzigingen vast tussen 1992 en 199 : alle
variabelen blijven significant in dezelfde verhoudingen, ook al stellen we andermaal
vast dat het scholingsniveau belangrijker is in 1992 dan in 1998. 
De werklozen hebben zowel in 1992 als in 1998 minder kans recreatieve activitei-
ten te beoefenen als de werknemers. Ook hier kunnen we niet dezelfde conclusies
trekken voor de onzekerdere statuten, vermits er geen enkel verschil bestaat tussen
de stabiele werknemers en de onzekere statuten, noch in 1992, noch in 1998. 
De werklozen uit 1998 blijven minder kans hebben op recreatieve activiteiten dan
de werknemers, en hun situatie blijkt er tussen deze twee periodes op achteruit te
zijn gegaan. Die achteruitgang van de levensomstandigheden van de werklozen
vloeit waarschijnlijk voort uit de veranderingen in het Belgische sociale beleid inza-
ke werkloosheid. Op het eerste gezicht bestaat er geen significant verschil tussen de
werklozen ouder dan 50 jaar en de individu’s met een stabiele overeenkomst van
dezelfde leeftijd tussen de twee beschouwde jaren, maar wanneer we deze gege-
vens controleren met de inkomensspreiding, stellen we vast dat de armste werklo-
zen de gerechtigden zijn van wettelijke maatregelen : de armste werklozen ouder
dan 50 jaar vertonen zeer weinig recreatieve activiteiten in 1992, terwijl zij er in
1998 in slagen hetzelfde activiteitsniveau te behalen als de individu’s met een over-
eenkomst voor onbepaalde duur. Voor de andere leeftijdscategorieën blijkt de kloof
tussen stabiele werknemers en werklozen tussen 1992 en 1998 groter te worden. 
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TABEL 7 : LOGISTIEKE MODELLEN. RECREATIEVE ACTIVITEITEN BEOEFENEN (1998)

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Alle jonger dan 30 30-39 jaar 40-49 jaar 50-65 jaar

leeftijden jaar

Statuut
Onbep. duur referentie referentie referentie referentie referentie
Bep. duur 0,752 (n.s.) 0,745 (n.s.) 0,892 (n.s.) 0,667(n.s.) 0,697 (n.s.)
Onzekere overeenkomst 1,079 (n.s.) 0,716 (n.s.) 1,981 (n.s.) 0,515 (n.s.) 1,000 (n.s.)
Werkloze 0,516 (***) 0,298 (***) 0,375 (***) 0,346 (**) 0,970 (n.s.).
Geslacht
Man referentie referentie referentie referentie referentie
Vrouw 0,694 (***) 0,951 (n.s.) 0,700 (**) 0,603 (***) 0,606 (***)
Scholingsniveau
Basisonderwijs referentie referentie referentie referentie referentie
Lagermiddelbaar 1,015 (n.s.) 0,818 (n.s.) 1,198 (n.s.) 1,057 (n.s.) 1,283 (n.s.)
Hoger middelbaar 1,497 (**) 1,118 (n.s.) 1,677 (n.s.) 1,501 (n.s.) 2,184 (***)
Hoger onderwijs 2,374 (***) 1,518 (n.s.) 1,677 (**) 2,829 (***) 3,648 (***)
Gezinssamenstelling
Koppel referentie referentie referentie referentie referentie
Alleenstaand 1,032 (n.s.) 0,663 (*) 1,018 (n.s.) 1,164 (n.s.) 1,492 (**)
Leeftijd
Jonger dan 30 1,919 (***)
Tussen 30 en 39 referentie
Tussen 40 en 49 1,201 (**)
Ouder dan 50 0,938 (n.s.)

N 5790

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Bron: PSBH)
genieten een statuut van oudere werkloze

Bovendien beoefent 35% van de werklozen in 1992 nooit een van de vermelde
recreatieve activiteiten, terwijl dit meer dan 42% is in 1998. Deze stijging vinden we
niet terug bij de werklozen ouder dan 50 jaar. We zijn dus getuige van een compen-
satie-effect tussen een afname van de levenskwaliteit van de werklozen tussen de
twee periodes enerzijds, en het effect van de toepassing op grote schaal van de wet
op de oudere werklozen anderzijds. De oudere werklozen slagen er dan in hun
recreatieve activiteiten te behouden, ondanks de daling van de levensstandaard van
alle werklozen. De volgende tabel stelt ons in staat deze afname van de recreatieve
activiteiten bij de werklozen tussen 1992 en 1998 nog beter te begrijpen. We stellen
overigens vast dat deze daling niet op dezelfde wijze van toepassing is op de werk-
nemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
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TABEL 8 : SPREIDING VAN HET AANTAL INDIVIDU’S DAT DE VERMELDE ACTIVITEIT SOMS 
BEOEFENT (%)

Overeenkomst onbepaalde duur Werklozen

Jaar van beschouwing 1992 1998 1992 1998

Bioscoopbezoek 42,8 41,9 33,0 27,8
Een sportevenement bijwonen 35,6 37,4 29,0 28,5
Cafébezoek 65,3 65,8 50,0 46,5
Restaurantbezoek 81,2 79,2 74,9 64,9
Sport beoefenen 24,6 26,5 19,3 16,3

CHI2 significant 0,005

Deze analyses stellen ons in staat beter de impact te begrijpen van de invoering van
de Belgische wet betreffende de werklozen ouder dan 50 jaar. We zetten de redene-
ring verder. 

4.2. STUDIE VAN HET TEVREDENHEIDSNIVEAU 
Het tevredenheidsniveau wordt aanvankelijk gemeten door een variabele met vier
modaliteiten. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven te werken op basis van een
binair model, dat de individu’s samenbrengt die zeer tevreden of tevreden zijn over
hun bestaan aan de ene kant, en diegenen die volledig ontevreden of deels ontevre-
den zijn aan de andere kant. Deze nieuwe binaire variabele stelt ons dus in staat een
logistiek regressiemodel te voorzien dat is samengesteld met dezelfde variabelen als
de voorgaande modellen : hoe kleiner de odd ratio, hoe meer kans het individu
heeft ontevreden te zijn over zijn leven. 
Tabel 9 toont het significante tevredenheidsverschil aan tussen werklozen en stabie-
le werknemers, aangezien de werklozen altijd minder kans hebben om tevreden te
zijn over hun bestaan dan geïntegreerde werknemers, ongeacht hun leeftijd. Evenzo
hebben ook alleenstaanden minder kans tevreden te zijn over hun bestaan dan de
individu’s die samenleven in een koppel. Het geslacht en het scholingsniveau, varia-
belen die erg significant waren in de voorgaande analyses, blijken in dit model daar-
entegen niet belangrijk.
We voegen er nog aan toe dat het de individu’s jonger dan 30 jaar en ouder dan 50
jaar zijn die het meest tevreden lijken over hun leven. Nauwkeuriger kunnen we
drie onderling verschillende leeftijdscategorieën vastleggen : de jongeren beneden
30 jaar, de volwassenen tussen 30 en 50 jaar en de senioren ouder dan 50 jaar. 
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TABEL 9 : LEVENSTEVREDENHEID VOLGENS LEEFTIJD (1992)

Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Alle jonger dan 30 30-39 jaar 40-49 jaar 50-65 jaar

leeftijden jaar

Statuut
Onbep. duur referentie referentie referentie referentie referentie
Bep. duur 1,092 (n.s.) 0,826 (n.s.) 0,780 (n.s.) 2,134 (**) 2,588 (**)
Werkloze 0,375 (***) 0,219 (***) 0,395 (***) 0,478 (***) 0,656 (**).
Geslacht
Man referentie referentie referentie referentie referentie
Vrouw 1,008 (n.s.) 1,386 (*) 1,185 (n.s.) 0,807 (n.s.) 0,977 (n.s.)
Scholingsniveau
Basisonderwijs referentie referentie referentie referentie referentie
Lager middelbaar 1,094 (n.s.) 1,555 (n.s.) 1,179 (n.s.) 0,888 (n.s.) 0,860 (n.s.)
Hoger middelbaar 1,210 (n.s.) 1,088 (n.s.) 1,166 (n.s.) 1,512 (**) 1,446 (*)
Hoger onderwijs 1,315 (*) 1,278 (n.s.) 1,289 (n.s.) 1,437 (*) 1,500 (*)
Gezinssamenstelling
Koppel referentie referentie referentie referentie referentie
Alleenstaand 0,458 (***) 0,782 (**) 0,597 (***) 0,218 (***) 0,209 (***)
Leeftijd
Jonger dan 30 2,391 (***)
Tussen 30 en 39 referentie
Tussen 40 en 49 1,078 (n.s.)
Ouder dan 50 1,481 (***)

N 7145

* = P<0,07, ** = P<0,05, *** = P<0,001 (Bron : PSBH)
genieten een statuut van oudere werkloze

In het algemeen blijven in 1998 werklozen minder tevreden dan stabiele werkne-
mers, al vertoont het verschil een dalende trend, toch blijft het significant. Het is
belangrijk op te merken dat in 1992 de werklozen ouder dan 50 jaar minder tevre-
den blijken over hun levensomstandigheden dan de werknemers van dezelfde leef-
tijd. In 1998 is deze trend omgekeerd. De andere trends die in 1992 werden vastge-
steld, blijven significant in 1998. Het lijkt erop dat zich een belangrijke gebeurtenis
heeft voorgedaan tussen de twee periodes, die enkel op deze specifieke bevolkings-
groep een invloed had, namelijk de werklozen ouder dan 50 jaar. Om die significan-
te omkering te kunnen verklaren, moeten we dus op zoek naar een specifieke exter-
ne factor. We zouden de hypothese kunnen opperen van de mogelijkheid voor
werklozen ouder dan 50 jaar om te kiezen voor minder stigmatiserende statuten,
zoals de mogelijkheid zich in het openbare leven voor te stellen als bruggepensio-
neerde in plaats van als werkloze. Dit afleidingsmanoeuvre zou dan toelaten de
afkeurende blikken van de anderen te vermijden. Die verklaring wordt echter ten
dele weerlegd door de feiten, want het statuut van bruggepensioneerde is niet ten
gronde gewijzigd tijdens de periode 1992-1998. Het was reeds erg wijdverbreid en
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werd vaak benut in 1992, wat de werklozen ouder dan 50 jaar in 1992 al in staat
gesteld moet hebben een beroep te doen op vervangingsstatuten. In dat geval laat
alleen de toepassing op grote schaal van de wet op de oudere werklozen toe deze
omkering te begrijpen. 

TABEL 10 : LEVENSTEVREDENHEID VOLGENS LEEFTIJD (1998)

Model 0 Model l Model 2 Model 3 Model 4
AIle jonger dan 30 30-39 jaar 4 0-49 jaar 50-65 jaar

leeftijden jaar

Statuut
Onbep. duur referentie referentie referentie referentie referentie
Bep. duur 0,926 (n.s.) 0,754 (n.s.) 0,963 (n.s.) 1,717 (n.s.) 0,297 (*)
Onzekere overeenkomst 2,916 (*) 3,566 (*) 4,217 (*) 1,000 (n.s.) 0,633 (*)
Werkloze 0,740(**) 0,994(n.s.) 0,710(**) 0,721(**) 1,473(**).
Geslacht
Man referentie referentie referentie referentie referentie
Vrouw 0,855 (*) 0,817 (n.s.) 1,015 (n.s.) 0,780 (**) 0,862 (n.s.)
Scholingsniveau
Basisonderwijs referentie referentie referentie referentie referentie
Lager middelbaar 0,856 (n.s.) 0,947 (n.s.) 0,954 (n.s.) 0,956 (n.s.) 0,620 (**)
Hoger middelbaar 0,952 (n.s.) 0,842 (n.s.) 1,111 (n.s.) 1,133 (n.s.) 0,900 (n.s.)
Hoger onderwijs 0,817 (*) 0,871 (n.s.) 0,931 (n.s.) 0,918 (n.s.) 0,614 (***)
Gezinssamenstelling
Koppel referentie referentie referentie referentie referentie
Alleenstaand 0,679 (***) 1,012 (n.s.) 0,659 (**) 0,731 (***) 0,746 (***)
Leeftijd
Jonger dan 30 2,258 (***)
Tussen 30 en 39 referentie
Tussen 40 en 49 1,169 (*)
Ouder dan 50 1,892 (***)

N 5652

*= P<0,07, **= P<0,05, ***= P<0,001 (Bron: PSBH)
genieten een statuut van oudere werkloze

5. CONCLUSIES

De in dit artikel voorgestelde resultaten laten veronderstellen dat de toepassing op
grote schaal van de wet op de werklozen ouder dan 50 jaar, een positieve impact
heeft gehad op hun welzijn. In tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën, ver-
beteren werklozen ouder dan 50 jaar op significante wijze hun ervaring tussen 1992
en 1998. Hoewel werklozen nog steeds minder betrokken zijn bij een verenigings-
netwerk, minder recreatieve activiteiten beoefenen en minder tevreden zijn over
hun bestaan dan stabiele werknemers op dezelfde leeftijd, vertonen werklozen
ouder dan 50 jaar een ander gedrag in 1998, vermits alleen zij erin slagen niveaus te
bereiken die vergelijkbaar zijn met de stabiele werknemers. 
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De kruising van de drie hier voorgestelde indicatoren toont met een zekere waar-
schijnlijkheid aan dat de wet die werd ingevoerd voor de oudere werklozen wel
degelijk een positieve invloed heeft. Deze conclusie kan enkel met enig voorbehoud
geformuleerd worden, aangezien exogene factoren aan het samengestelde systeem
bestaan die de ware oorzaak van de waargenomen veranderingen zouden kunnen
zijn. Ons dunkt evenwel dat er voldoende bewijs bestaat dat de hypothese staaft van
een invloed van de toepassing op grote schaal van dit sociale beleid. 

Terwijl de uittrede uit de arbeidsmarkt kan gebeuren in goede omstandigheden voor
werklozen ouder dan 50 jaar, met name dankzij het sociale beleid dat in België van
kracht is, neemt dat niet weg dat het probleem van het beheer van het einde van de
loopbaan om herziening vraagt. Niet alleen omdat de massale vroegtijdige pensione-
ring van een gekwalificeerde en ervaren bevolkingsgroep de leeftijdspiramide van
de ondernemingen destabiliseert, maar ook omdat ze menselijke drama’s blijft ver-
oorzaken in de leeftijdscategorie net onder de categorie waarop het beleid inzake
oudere werklozen gericht is, namelijk de veertigers. Het is uiteindelijk deze leeftijds-
categorie die er niet meer in slaagt de arbeidsmarkt te heroveren, die het meest te
lijden heeft onder de conjunctuur, vermits zij haar morele contract met de maat-
schappij niet kan nakomen. De scharnierleeftijd van veertig jaar kan voor de werklo-
ze immers even significant blijken als de leeftijd van vijftig jaar die door de wetgever
werd vastgesteld, omdat hij de verregaande impasse van deze leeftijdsschijf vertaalt :
deze werklozen zitten feitelijk gekneld tussen een sterke normatieve eis tot beroeps-
inschakeling en een gevoelen van onvermogen zich hiernaar te voegen. Zij hebben
de indruk (en al hun integratiepogingen bevestigen die indruk alleen maar) dat zij
hun morele plicht tegenover de maatschappij nooit zullen kunnen vervullen, wat de
gevoelens van schaamte en schuld versterkt. Ze zijn te jong om hun positie te kun-
nen legitimeren door vervangingsstrategieën als het brugpensioen, en kunnen niet
anders dan onmachtig getuige zijn van de collectieve toekenning van een niet-
plaats, die de feitelijke ontkenning is van de menselijke persoon. 
Het is hier dat het nieuwe Belgische beleid inzake werkgelegenheid zijn legitimiteit
en zijn volle kracht moet vinden, door flexibele formules voor te stellen, zowel soe-
peler voor de werknemer als stimulerender voor de werkgever. Deze omkering van
het sociale beleid zou dan blijk geven van een bewustwording van de overheid voor
zowel de morele ontreddering van werklozen ouder dan 40 jaar als de menselijke
verspilling, goedgekeurd en georganiseerd door een volledige maatschappij. 

(Vertaling)
__________
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1. ONGELIJKHEID IN LEVENSVERWACHTING: DRIE BELANGRIJKE ASSEN

Eén van de meest frappante vormen van sociale ongelijkheid is de ongelijkheid ten
aanzien van leven en dood. Ondanks de uitbouw van de welvaartstaat en van het
sociale zekerheidssysteem, is men er in de Westerse wereld niet in geslaagd om
deze fundamentele vorm van ongelijkheid uit te roeien. Tal van studies illustreren
dat lagere sociale klassen een hogere sterfte hebben en dit in diverse landen, zowel
voor mannen en vrouwen en binnen verschillende leeftijdsgroepen. 

Voor België is reeds lange tijd geweten dat mannen een lagere levensverwachting
hebben dan vrouwen en dat er aanzienlijke regionale sterfteverschillen bestaan. De
rol van socio-economische factoren daarentegen, was voor ons land onduidelijk
door het gebrek aan degelijke statistische gegevens. Alleen op geaggregeerd niveau
(bijvoorbeeld per arrondissement) konden statistische analyses gemaakt worden.
Dit tekort is in 1998 opgevangen door de aanmaak van de Nationale Databank
Mortaliteit, waardoor de sterfte tijdens de periode 1991-96 gerelateerd kan worden
aan socio-economische kenmerken van het individu (1). Hiermee vervoegt België
de groep landen waarvoor individuele analyses mogelijk zijn.

(1) De databank bestaat uit een koppeling van twee geanonimiseerde gegevensbronnen: de individu-
ele volkstellingdata van 1991, met informatie over de socio-economische covariaten, en de sterftere-
gistratie van 1991 tot 1996. De ruwe data zijn niet alleen anoniem maar ook niet-identificeerbaar
gemaakt. De Nationale Databank Mortaliteit werd aangemaakt in samenwerking met het NIS en in
het kader van het AGORA-programma van DWTC (contract AGORA 40 en AG/03/07) en van een
FWO-project (FWO G.0464.99). Dit artikel is de samenvatting van 2 analyses die daarop gebaseerd
zijn en die eveneens door deze programma's werden gefinancierd. 
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Om een eerste indruk te verkrijgen van sociale ongelijkheid in sterfte, worden abso-
lute verschillen in levensverwachting berekend voor de totale bevolking in België.
De techniek is deze van de sterftetafel en het sociale criterium dat van de opleiding.
Het voordeel van de onderwijsvariabele is dat ze, in tegenstelling tot het beroep bij-
voorbeeld, voor elk individu bepaald kan worden en doorgaans niet meer verandert
na de leeftijd van 25 jaar. De sterftetafels naar onderwijsniveau vangen dan ook aan
op 25-jarige leeftijd.

In figuur 1.1 wordt de levensverwachting gegeven naar onderwijsniveau voor man-
nen en vrouwen in de drie regio’s in België. De onderste lijn in de figuur geeft tel-
kens de levensverwachting op 25 jaar van de laagst opgeleide groep (geen diploma
of lager onderwijs) voor mannen en vrouwen in elk van de drie regio’s. Voor iedere
groep wordt achtereenvolgens de toename in gemiddelde levensduur naar onder-
wijsniveau berekend. De cumulatie van de drie dimensies - geslacht, regio en oplei-
ding - levert in figuur 1.1 een verschil van liefst 12,4 jaar tussen Waalse mannen met
een diploma lager onderwijs (71,2 jaar) en Vlaamse vrouwen met een diploma
hoger onderwijs (83,6 jaar)! 

Het grootste verschil wordt genoteerd tussen de geslachten onderling. Op nationaal
vlak hebben mannen op 25-jarige leeftijd een gemiddelde levensduur van 49,6 jaar,
dit is 6,2 jaar korter dan vrouwen. Frappant is dat zelfs mannen in de meest gunstige
positie, met een diploma hoger onderwijs in Vlaanderen, een lagere levensverwach-
ting hebben dan vrouwen in de minst gunstige situatie, met een diploma lager
onderwijs in Wallonië. In welke mate hier louter biologische factoren een rol spelen
dan wel maatschappelijke elementen, zoals rolpatronen en -gedrag en beroep, is
reeds lang onderwerp van discussie. In de sociale biologie wordt de hypothese naar
voor geschoven dat verschillen in genetische constitutie aan de basis liggen van de
geslachtsverschillen in sterfte. Dit lijkt aannemelijk, maar anderzijds mag niet verge-
ten worden dat de langere levensverwachting van vrouwen niet overal ter wereld
voorkomt. Alleen daar waar de socio-economische, wetenschappelijke en culturele
ontwikkelingen een einde gesteld hebben aan de grotere gezondheidsrisico’s van
vrouwen geldt dat zij een lagere sterfte hebben. Uit de gegevens in figuur 1.1 blijkt
duidelijk dat onderwijs een factor is die bijdraagt tot het dichten van de kloof tussen
beide geslachten. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bedraagt op het
niveau van het basisonderwijs meer dan 7 jaar; een verschil dat gereduceerd wordt
tot 4,7 jaar op het niveau van hoger of universitair onderwijs.

Naar Gewest zijn de sterfteverschillen veel kleiner, maar niettemin significant.
Vlaanderen heeft de hoogste levensverwachting op 25 jaar met 50,4 jaar bij mannen
en 56,1 jaar bij vrouwen en Wallonië de laagste levensverwachting met respectieve-
lijk 48,1 jaar en 55,1 jaar. Dit geeft een verschil van 2,4 jaar bij mannen en van 1,1
jaar bij vrouwen. 
Om deze geografische sterfteverschillen te verklaren, worden diverse factoren naar
voor geschoven. De belangrijkste hypothese benadrukt socio-economische verschil-
len tussen de gebieden. Aangezien grote sterfteverschillen bestaan tussen de onder-
linge beroepsklassen, opleidingsklassen, etc., is het mogelijk dat het regionaal sterf-
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FIGUUR 1.1: LEVENSVERWACHTING OP 25 JAAR: TOENAME IN FUNCTIE VAN HET HOOGST
BEHAALD DIPLOMA NAAR GEWEST EN GESLACHT, BELGIE 1991-1996
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tebeeld een weerspiegeling vormt van de socio-economische variatie in het land. Uit
figuur 1.1 blijkt echter duidelijk dat de regionale differentiatie niet verdwijnt wan-
neer rekening gehouden wordt met socio-economische factoren, hier opgemeten
aan de hand van onderwijsniveau. Ook specifiek onderzoek wijst uit dat deze hypo-
these maar gedeeltelijk klopt. Na controle voor socio-economische kenmerken blij-
ven de regionale verschillen bestaan en behouden Vlaamse arrondissementen hun
voordelige positie, terwijl de Waalse gebieden gekenmerkt blijven door een aanzien-
lijke oversterfte. Om de resterende variatie van sterfte te verklaren dient dus naar
andere factoren gezocht te worden, zoals verschillen in levensstijl en in milieufacto-
ren (Deboosere en Gadeyne, 2000).

De derde as van ongelijkheid, de socio-economische status, genereert grotere ver-
schillen dan Gewest en iets kleinere verschillen dan geslacht. Mannen zonder diplo-
ma of met een diploma lager onderwijs hebben in België een levensverwachting van
48,1 jaar, d.i. 1,5 jaar korter dan de totale bevolking (49,6 jaar). Alle andere onder-
wijsgroepen vertonen een hogere waarde. Het lager secundair onderwijs heeft een
voorsprong van 0,6 jaar en het hoger secundair onderwijs een voorsprong van 1,4
jaar. Het hoger onderwijs vertoont de hoogste levensverwachting en heeft een 3,9
jaar langere levensduur dan de totale populatie. Het maximaal verschil naar onder-
wijsniveau bedraagt dus 5,3 jaar tussen de laagst en de hoogst opgeleide mannen.
Dit patroon wordt in de drie gewesten herhaald, maar met grotere verschillen in
Wallonië (6,2 jaar) en kleinere in Vlaanderen (4,9 jaar). Voor Brussel geldt wel dat
het lager secundair onderwijs minder bijdraagt tot de ongelijkheid, terwijl het hoger
secundair en het hoger onderwijs meer bijdragen dan in de rest van het land. 

Voor vrouwen wordt een vergelijkbaar patroon waargenomen, maar met kleinere
verschillen tussen het laagste en het hoogste onderwijsniveau (3,0 jaar op nationaal
vlak). 

Om de sterfteverschillen naar onderwijsniveau te verklaren, kunnen verschillende
hypotheses naar voor geschoven worden. Het onderwijsniveau oefent in de eerste
plaats een invloed uit op de levens- en voedingsgewoonten en via dit kanaal op
gezondheid en levensverwachting. In het algemeen is duidelijk dat opleiding
gezondheidsbevorderend gedrag in de hand werkt, zoals een gezonde voeding, niet
roken, medische preventie, etc. Tegelijkertijd kan het onderwijsniveau beschouwd
worden als een goede indicator voor de socio-economische status. Het is een ken-
merk dat relatief vroeg in de levenscyclus bepaald wordt en is bijgevolg een belang-
rijke determinant van de toekomstige materiële en sociale omstandigheden, zoals
het beroep, het inkomen of de levensstandaard. De relatie tussen onderwijs en
levensverwachting is dus geen mechanische directe relatie. De invloed van onder-
wijs op sterfte die hier opgemeten wordt, dekt in feite ten dele het gezamenlijke
effect van alle socio-economische factoren (onderwijs, beroep, inkomen, woonsitu-
atie, etc.). 
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Om dit effect verder uit te diepen en om ook een idee te verkrijgen van het belang
van andere indicatoren van de socio-economische status worden in het volgende
onderzoeksdeel regressieanalyses verricht. Absolute verschillen in levensverwach-
ting bieden het voordeel dat ze een goede indicatie geven van het eigenlijke belang
van de ongelijkheid voor de totale populatie, dat ze eenvoudig zijn en meer voor de
hand liggen. Anderzijds bieden regressietechnieken de mogelijkheid om op een een-
voudige en snelle manier sterfteverschillen te controleren voor andere dimensies
van de socio-economische status. 

2. RELATIEVE STERFTEVERSCHILLEN NAAR SOCIO-ECONOMISCHE STATUS BIJ 
MANNEN: DE ONGELIJKHEID BEVESTIGD 

Door middel van de Cox-regressietechniek worden relatieve verschillen in sterfteri-
sico berekend. De relatieve risico’s worden uitgedrukt ten opzichte van een referen-
tiegroep, hier gelijk gesteld aan de totale bevolking Belgische mannen of vrouwen
in de onderzochte leeftijdsgroepen (cf. infra). De afhankelijke variabele bestaat uit
een dichotome indicator die aangeeft of de persoon al dan niet overleden is, gecom-
bineerd met het exact aantal “geleefde tijdseenheden” tijdens de onderzoeksperiode
van 1/03/1991 tot 1/03/1996. De onafhankelijke variabelen bestaan uit de verschil-
lende indicatoren van socio-economische status. 

De klassieke pijlers om de sociale status van een individu te bepalen zijn opleiding,
beroep en inkomen. De volkstelling geeft ook een aantal alternatieve indicatoren
om de socio-economische status te meten, zoals het huisbezit en het comfortniveau
van de woning, en tenslotte is ook informatie beschikbaar over de leefvorm of de
huishoudenspositie. De databank biedt geen gegevens over directe determinanten,
vooral gedragskenmerken op gebied van voeding, fysische beweging, roken, per-
soonlijke verzorging, etc., of over contextuele variabelen die de mortaliteit kunnen
beïnvloeden (milieufactoren, lokale indicatoren van socio-economische ontwikke-
ling, van psychosociaal welzijn, van gezondheidsvoorzieningen, etc.). 

Bij de interpretatie van de resultaten is het belangrijk rekening te houden met het
feit dat de relatie tussen al deze indicatoren en sterfte of gezondheid niet noodzake-
lijk in één richting verloopt: de gezondheidsstatus kan ook de socio-economische
positie bepalen. Niet alleen ten aanzien van de beroepspositie, tewerkstellingsstatus
en inkomen kan een selectie-effect optreden, maar ook het opleidingsniveau kan
beïnvloed worden door de gezondheidsstatus, vooral op jonge leeftijd. Ook met
betrekking tot de leefvorm kan een inverse relatie gelden, waarbij ongezondere per-
sonen minder kansen hebben op de huwelijksmarkt en op een moederrol. 

De doelgroep is om verschillende redenen beperkt tot de personen van middelbare
leeftijd. Deze leeftijdsklasse wordt reeds in aanzienlijke mate door vroegtijdige sterf-
te getroffen, zodat de statistische analyses op “robuuste aantallen” gebaseerd kun-
nen worden. Bovendien is de socio-economische status relatief gemakkelijk te bepa-
len op middelbare leeftijd, vooral voor mannen. Daarom wordt in de eerste plaats
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uitvoerig aandacht besteed aan de relatieve sterfteverschillen bij mannen van 45-64
jaar. In een volgend deel worden de resultaten voor vrouwen gegeven en vergele-
ken met deze voor mannen. 
De doelgroep bestaat verder uitsluitend uit personen met de Belgische nationaliteit.
Allochtonen lopen meer kans om uit het observatieveld te verdwijnen door emigra-
tie en in sommige gevallen gaat het zelfs om selectieve gezondheidsmigratie, waar-
bij zieke personen naar hun thuisland terugkeren om te sterven. De bias en het
effect hiervan op sterfte is een onderzoeksthema op zich, dat hier niet geïntegreerd
kan worden (2). 

De regressies worden opgesteld per vijfjaarlijkse leeftijdsgroep en verlopen telkens
in twee fasen. Eerst wordt elke covariaat afzonderlijk in één model opgenomen,
samen met de exacte leeftijd van de respondent. Op die manier worden zogenaam-
de “brutoverschillen” bekomen voor de onderscheiden socio-economische indicato-
ren. In een tweede fase worden verschillende covariaten in een multivariaat model
geïntegreerd en worden “nettoverschillen” berekend. 

De relatieve risico’s zijn in de Cox-regressies gegeven door de exponentwaarde van
de B-parameters. Een exponent B-waarde groter dan 1 duidt op een hoger risico dan
in de referentiegroep (hier de totale bevolking); een exponent B-waarde kleiner dan
1 duidt op een lagere sterfte dan gemiddeld. 

In de figuren worden echter de B-waarden gegeven, omdat deze grafisch de correc-
te voorstelling toelaten (linker Y-as). Een exponent B-waarde van 0,50 bijvoorbeeld
duidt op een risico dat twee keer zo laag is als in de referentiegroep, een waarde
van 2,0 impliceert een tweemaal zo hoog risico als in de referentiegroep. Grafisch
uitgezet is 0,50 net vier keer kleiner dan 2,0 en nochtans zijn deze risico’s symme-
trisch. Om een correcte visuele voorstelling aan te houden, kunnen beter de B-coëf-
ficiënten gebruikt worden op de figuren. 
In de tekst echter worden de relatieve risico’s besproken en worden dus de expo-
nent B-waarden gebruikt. Vandaar dat op de rechter Y-as van de figuren de overeen-
komende exponent B-waarden aangeduid worden. Op deze manier wordt de band
met de tekst gelegd en kan het relatief risico gemakkelijk afgeleid worden.

(2) Voor een vergelijkend onderzoek van sterfte bij migranten, zie Anson (2000a; 2000b). 
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B- en exponent B-waarden of parameters

Om de impact socio-economische kenmerken van individuen op het sterfterisico in
te schatten, wordt in sterfteonderzoek een vergelijking doorgevoerd van de snel-
heid waarmee sterfte optreedt bij groepen met verschillende socio-economische
kenmerken. Meer precies wordt deze snelheid uitgedrukt als een vaak niet-lineaire
of complexe functie van de verschillende socio-economische kenmerken die in de
studie betrokken worden. De parameters van deze functie worden bepaald door
middel van een transformatie die toelaat de complexiteit van de relatie tussen sterfte
en socio-economische kenmerken uit te drukken in een mathematisch eenvoudige
(lineaire) vorm. Het gevolg is dat zich ook voor de weergave van de resultaten twee
mogelijkheden aandienen. De B-parameters weerspiegelen de lineaire of additieve
effecten van de verschillende socio-economische kenmerken op het getransformeer-
de sterfterisico (de natuurlijke logaritme van het risico). 
De Exp(B)-parameters geven op hun beurt weer met welke factor het sterfterisico
van een groep met specifieke kenmerken zich verhoudt tot het algemene sterfterisi-
co in de populatie.

2.1. HET ONDERWIJSNIVEAU: EEN GEDETAILLEERDER BEELD
De resultaten uit figuur 2.1 sluiten geheel aan bij de conclusies uit het vorige onder-
zoeksdeel, maar geven wel een gedetailleerder beeld over de onderlinge verhoudin-
gen tussen de verschillende onderwijsniveaus. De laagste sterfte wordt opnieuw
waargenomen bij de mannen met een hogere opleiding. Vooral de groep met een
diploma pedagogisch onderwijs van het korte type en met een diploma universitair
of hoger onderwijs van het lange type scoort goed, maar ook de mannen met een
diploma hoger onderwijs van het korte type hebben een laag relatief risico.

Aan de andere kant van het continuüm bevinden zich de niet of de minder opgelei-
de klassen. Mannen met een onbekend diploma, met een diploma lager onderwijs of
zonder diploma worden gekenmerkt door een matige tot aanzienlijke oversterfte,
afhankelijk van de leeftijdsgroep. De hoogste sterfte treedt op in de groep “niet
ingevuld”, die niet in de figuur is opgenomen. Deze categorie heeft een risico dat
minimum twee maal zo hoog is als gemiddeld en bestaat uit personen die geen tel-
lingformulier hebben ingevuld, wellicht voor een groot deel omdat ze ziek waren,
een ongeval hadden of niet langer bereikbaar waren op het opgegeven adres. Het
gaat m.a.w. om een heel specifieke groep die in zekere zin gemarginaliseerd is op
sociaal en/of op gezondheidsvlak. 

Tussen beide “extremen” in, bevinden zich de secundaire onderwijsrichtingen, met
risico’s die meer bij het gemiddelde aanleunen. In de jongste generaties blijkt een
diploma technisch onderwijs een beter perspectief te bieden, terwijl dit bij de oud-
ste mannen minder het geval is en het hoger secundair algemeen onderwijs beter
scoort. Vermoedelijk bood een hogere secundaire algemene opleiding meer maat-
schappelijke kansen voor de oudere cohorten. De jongere groepen kenden andere
omstandigheden op de arbeidsmarkt, in die zin dat een diploma hoger secundair
algemeen onderwijs, zonder doorstroming naar het hoger onderwijs, minder goede
beroepsperspectieven bood. 
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FIGUUR 2.1 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR ONDERWIJSNIVEAU PER LEEFTIJDSGROEP, BELGISCHE MANNEN 45-64 JAAR
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Om het contrast weer te geven tussen de klasse met het hoogste en de klasse met
het laagste risico wordt gebruik gemaakt van de ratio tussen de exponent B-waar-
den. Uit deze ratio blijkt dat niet-opgeleiden van 45-49 jaar een risico hebben dat 2,2
keer hoger is dan mannen met een diploma van pedagogisch onderwijs van het
korte type. In de oudere cohorten zijn de verschillen kleiner maar nog steeds heel
uitgesproken. Ook na controle voor andere variabelen - inkomen, huisvestingskwali-
teit en huishoudenspositie - blijft de associatie tussen sterfte en opleiding bestaan.
In het multivariaat model bedraagt de verhouding tussen de hoogst en de laagst
opgeleiden bijvoorbeeld nog 1,5 bij de jongste mannen. De associatie tussen oplei-
dingsniveau en sterfte daalt wel en is dus voor een stuk toe te schrijven aan andere
covariaten, maar blijft zichtbaar. Vermoedelijk verloopt het onderwijseffect gedeel-
telijk via een differentiële levensstijl. Zo blijkt onder meer uit de Gezondheidsenquê-
te 1997 in België dat de proportie rokers ongeveer 24% bedraagt bij personen met
een diploma hoger onderwijs tegenover meer dan 34% bij personen met een diplo-
ma lager of lager secundair onderwijs (WIV, 1997).

De waargenomen patronen komen in het algemeen goed overeen met de internationa-
le onderzoeksresultaten in de VS (Elo en Preston, 1996; Mare, 1990; Menchik 1993;
Sorlie et al., 1995) en in Europa (Martelin, 1994; Kunst, 1997; Valkonen et al., 1997).

2.2. DE BEROEPSSTATUS: EEN DUIDELIJKE TWEEDELING 
Een tweede belangrijke dimensie van de socio-economische status is het beroep. De
relatie tussen sterfte en beroep is heel complex en verloopt via verschillende
mechanismen. In dit artikel gaat de aandacht uitsluitend naar het hiërarchische
aspect of m.a.w. naar de statusdimensie van het beroep, geoperationaliseerd op
basis van het EGP-schema van Erikson en Goldthorpe. De hypothese is dat de minst
bevoorrechte socio-professionele klassen, onderaan de maatschappelijke ladder, de
hoogste sterfte hebben. Studies over het effect van het beroep worden vaak beperkt
tot de actieve bevolking. Dit heeft een belangrijke impact op de onderzoeksresulta-
ten, omdat werkloosheid gepaard gaat met een verhoogd sterfterisico (Valkonen en
Martikainen, 1995; Martikainen en Valkonen, 1996). Door ook de inactieve bevol-
king in het onderzoek te betrekken, onstaat een duidelijke tweedeling: niet-actieve
mannen hebben in figuur 2.2 een hoger risico en actieve mannen een lager risico
dan gemiddeld (3). 

(3) De enige uitzondering op dit patroon zijn de mannen met een onbekend beroep, die een hoger
risico hebben dan gemiddeld.
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FIGUUR 2.2 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR BEROEPSSTATUS PER LEEFTIJDSGROEP, BELGISCHE MANNEN 45-64 JAAR

-0,800

-0,600

-0,400

-0,200

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

45-49 jaar 50-54 jaar 55-59 jaar 60-64 jaar

Bevolkingsgroep

B
-w

aa
rd

e

geschoolde handenarbeid

routine hoofdarbeid

halfgeschoolde en ongeschoold

kleine zelfstandigen

beroep onbekend

volledig werkloos

brug- of overlevingspensioen

geen beroep

werkonbekwaam of gehandica

0,549

0,670

0,819

1,000

1,221

ex
p 

B
-w

aa
rd

e

0,449

1,492

B
-w

aa
rd

e

ex
p 

B
-w

aa
rd

e



DE ULTIEME ONGELIJKHEID ...

De onderzoeksresultaten voor België sluiten goed aan bij internationaal waargeno-
men trends (Smith et al., 1998; Kaprio et al., 1996; Kunst, 1997; Mare, 1990; Mar-
mot, 1986; Marmot, 1995; Menchik, 1993). In de beroepsactieve klassen is sprake
van een betrekkelijk consistente rangorde. Het laagste sterfterisico wordt, afhanke-
lijk van de leeftijdsgroep, genoteerd bij de grote zelfstandigen, de hogere leidingge-
venden en de academici en bij de landbouwers. Voor de hogere beroepsklasse leunt
dit beeld perfect aan bij de verwachtingen, maar voor de landbouwers is dit toch een
verrassend resultaat. De voordelige positie van landbouwers wordt ook wel in ande-
re studies waargenomen, ondanks hun eerder lage status en inkomen (zie Vanhoor-
ne, 1984).
Ook de klassen “toezichthouders - hooggeschoolde handenarbeiders” en “lagere lei-
dinggevenden - hooggeschoolde hoofdarbeiders” bekleden een betrekkelijk goede
positie. Daarna volgen de geschoolde handenarbeiders en pas dan de routine hoofd-
arbeiders. Deze hoofdarbeiders doen het minder goed dan verwacht, hetgeen ook in
andere studies naar voor treedt. Mogelijk speelt hier een selectie-effect waarbij perso-
nen met gezondheidsproblemen opteren voor fysisch minder belastend werk, waar-
door ze automatisch meer in de bediendeklasse terecht komen. Anderzijds is het
natuurlijk zo dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden steeds minder dui-
delijk is en dat arbeiders uit bepaalde beroepssectoren een bediendestatuut hebben. 
Kleine zelfstandigen en half- en ongeschoolde handenarbeiders hebben in het alge-
meen het hoogste risico van de actieve bevolking. Deze arbeiders hebben een 1,5
keer hoger risico dan de klasse met de laagste mortaliteit op 45-49-jarige leeftijd. 

Aan de andere kant hebben alle inactieve klassen een hoger risico dan gemiddeld.
De hoogste mortaliteit komt uiteraard voor in de minst gezonde bevolking: de werk-
onbekwame mannen en de gehandicapten in een beschutte werkplaats, met een
risico dat drie tot twee keer zo hoog ligt als in de gehele bevolking. Ook mannen
zonder beroep en zonder werkloosheidsuitkering vertonen een heel hoge oversterf-
te, hierin gevolgd door de mannen zonder beroep maar met een werkloosheidsuit-
kering. In de generatie van 45-49 jaar hebben gepensioneerden een hoger risico dan
werklozen, terwijl in de andere leeftijdsgroepen de omgekeerde rangorde geldt en
gepensioneerden een betere relatieve positie bekleden. Vermoedelijk komt pensio-
nering op jongere leeftijd alleen voor in kwetsbare situaties, terwijl het op oudere
leeftijd al meer een “normale situatie” voorstelt, vooral dan in het kader van brug-
pensionering. 

In het multivariaat model, na controle voor opleiding, huisvesting en leefvorm, blij-
ven de conclusies behouden. De verhouding tussen de klassen met de extreme risi-
co’s is wel gedaald, maar er blijven aanzienlijke verschillen bestaan naar beroepspo-
sitie. Bij de interpretatie van dit effect moet natuurlijk rekening gehouden worden
met de mogelijkheid van een “healthy worker effect”, waarbij mannen wegens
gezondheidsproblemen uit de arbeidsmarkt of uit bepaalde sectoren gestoten wor-
den of er geen nieuwe intrede toe vinden (Dahl, 1993a; Dahl, 1993b). Als gevolg
hiervan hebben beroepscategorieën die fysisch zwaar zijn een onverwacht gunstig
profiel.
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2.3. HET SOORT VAN INKOMEN: DE ASSOCIATIE MET TEWERKSTELLING BEVESTIGD
Inkomen vormt de laatste klassieke pijler van de socio-economische status. Door-
gaans wordt deze variabele geoperationaliseerd als het maandelijks of jaarlijks
beschikbaar inkomen van het huishouden. In de volkstelling is hierover geen infor-
matie beschikbaar, zodat andere indicatoren gebruikt moeten worden. Een eerste
alternatieve graadmeter is het soort van inkomen, waarbij een onderscheid gemaakt
wordt tussen het aantal voltijdse, deeltijdse en het aantal vervangingsinkomens in
het huishouden. Op deze manier wordt de grootteorde van het beschikbaar inko-
men uiteraard maar ruwweg benaderd en wordt voor een stuk ook het effect van
“inactiviteit” opgemeten. 

In figuur 2.3 valt dan ook meteen een duidelijke tweedeling naar “tewerkstellings-
status” op, net zoals voor de beroepsstatus in figuur 2.2. De laagste sterfte komt
voor in huishoudens die hun inkomen uitsluitend uit arbeid halen, zoals deze met
één voltijds en één deeltijds inkomen, met twee voltijdse inkomens en met één vol-
tijds inkomen. Daartegenover hebben mannen die het uitsluitend of voornamelijk
met vervangingsinkomens moeten doen of mannen zonder inkomen de hoogste
sterfte. 

Het soort van inkomen lijkt een belangrijke variabele te zijn en genereert grote sterf-
teverschillen: op 45-49 jaar bijvoorbeeld hebben tweeverdieners een risico dat mini-
mum vier keer lager is dan de mannen in huishoudens met één vervangingsinko-
men. In het multivariaat model is deze verhouding tussen “extreme” inkomensgroe-
pen bijna gehalveerd, maar blijft er een belangrijk contrast bestaan van minimum
2,3. De inkomensvariabele weerstaat de controle voor de verschillende dimensies
van de socio-economische positie dus relatief goed. Welke mechanismen verant-
woordelijk zijn voor het verband tussen inkomen en sterfte of gezondheid kan hier
niet uitgemaakt worden. De verklaring dient o.m. gezocht te worden in gedrags- of
psychosociale mechanismen, in milieufactoren, in zorgverstrekking, preventieve
geneeskunde, etc., in de mate dat deze gestuurd worden door of samenhangen met
het inkomen. 
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FIGUUR 2.3 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR SOORT VAN INKOMEN PER LEEFTIJDSGROEP, BELGISCHE MANNEN VAN 45-64 JAAR
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2.4. DE HUISVESTINGSKWALITEIT ALS INDICATOR VOOR HET VERMOGEN 
Een tweede alternatieve graadmeter voor het inkomen is de huisvestingskwaliteit.
Deze indicator weerspiegelt eerder het vermogen en combineert twee variabelen:
het huisbezit en het comfortniveau van de woning waar het huishouden gedomici-
lieerd is. 
Huisvesting is natuurlijk niet alleen een proxy voor het vermogen, maar kan op zich
ook een directe invloed hebben op de gezondheid en sterfte. In de vorige eeuw was
het verband tussen bepaalde ziektepatronen en huisvesting inderdaad voor de hand
liggend, maar voor deze moderne tijden kan aangenomen worden dat dit effect
slechts voor een beperkte marginale groep geldt die op vlak van huisvesting niet
van elementaire voorzieningen kan genieten. In die zin weerspiegelen de resultaten
voor huisvesting voornamelijk de impact van het geërfd en verdiend vermogen. 

De resultaten in figuur 2.4 suggereren opnieuw een consistent en systematisch
patroon. Op middelbare leeftijd lijkt huisbezit een relatief sterk discriminerende fac-
tor: eigenaars hebben in het algemeen een lage sterfte en komen bijna geheel vóór
de huurders te staan, ongeacht het comfortniveau. Door de sterke aanmoediging
van eigendomsverwerving, behoren personen die op middelbare leeftijd nog geen
eigen huis hebben in België meestal tot een sociaal kwetsbare groep. De uitzonde-
ringen op dit stramien “eigenaars- huurders” zijn de eigenaars van een huis zonder
klein comfort en de huurders van een huis met groot comfort. De voordelige positie
van de huurders met groot comfort is niet zo verwonderlijk. Vermoedelijk gaat het
om een specifieke groep die tot de hogere sociale klassen behoort en die vanuit
beroepsoverwegingen niet tot de aankoop van een huis overgaat.
Naast het bezit van een huis, speelt natuurlijk ook het comfortniveau een rol. Dit
blijkt uit de monotoon toenemende sterfte met een afnemend comfortniveau bij de
eigenaars. 

Bijna alle huurdersklassen en ook de restgroep vertonen een oversterfte. Doorgaans
volgen eerst de huurders van een huis met klein comfort, daarna deze met middel-
matig comfort, de restgroep en de huurders zonder klein comfort. Op oudere leef-
tijd wordt de rangorde van de twee laatste klassen omgekeerd en heeft de restgroep
de hoogste sterfte.

Na controle voor andere socio-economische kenmerken wordt het contrast tussen
de klassen met de meest extreme risico’s opnieuw samengedrukt en daalt de ver-
houding bij de mannen van 45-49 jaar van 3,8 tot 1,9. De associatie tussen huisves-
ting en sterfte blijft bestaan en de relatieve positie van de verschillende categorieën
verandert niet fundamenteel. Wel ontstaat na multipele controle een consistentere
rangorde naar comfortniveau bij de huurders. 
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FIGUUR 2.4 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR HUISVESTINGSKWALITEIT PER LEEFTIJDSGROEP, BELGISCHE MANNEN 45-64 JAAR
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2.5. DE HUISHOUDENSPOSITIE: EEN ANDERE DIMENSIE VAN ONGELIJKHEID 
De leefvorm of huishoudenspositie is geen indicator van de socio-economische sta-
tus. Toch heeft de leefvorm een eigen dynamiek en oefent het een zelfstandige
impact uit op de mortaliteit (zie Wyke en Graeme, 1992; Lusyne en Page, 2002).
Bepaalde auteurs schrijven de associatie toe aan het gezondheidsbevorderend effect
van een huwelijk (of algemener een samenwoonrelatie), andere keren de richting
om en stellen het selectie-effect centraal waarbij zieke mensen minder kans krijgen
tot een duurzame relatie (Goldman, 1993).

Figuur 2.5 illustreert een duidelijk patroon naar huishoudenspositie. Gehuwden met
inwonende kinderen vertonen een veel lager risico dan de andere leefgroepen en
worden hierin gevolgd door gehuwden zonder kinderen. Daartegenover staan de
groepen met de hoogste mortaliteit: de restcategorie en de alleenstaanden. Bij de
mannen van 45-49 jaar is het relatief risico van alleenstaanden 2,8 keer zo hoog als
dat van gehuwden met inwonende kinderen. De grootste oversterfte treedt op voor
de restgroep, met heel specifieke huishoudenssamenstellingen. De andere catego-
rieën vormen een soort van intermediaire klasse, maar vertonen een minder syste-
matisch patroon naar leeftijd. 

Na introductie van andere variabelen daalt het contrast tussen de “extreme” huis-
houdensposities bij de mannen van 45-49 jaar van 2,8 tot 1,8. Het effect van een
huwelijk of een samenwoonrelatie verloopt dus voor een stuk via de socio-economi-
sche status, maar voor een stuk ook weer niet. Vermoedelijk gaat het dan om
gezondheidsbevorderende effecten van het huwelijk op psychosociaal en gedrags-
matig vlak, factoren waarvoor hier geen informatie beschikbaar is. 

De resultaten lijken de sociale-netwerk hypothese te bevestigen. Mannen die deel
uitmaken van een samenwoonrelatie, gehuwd of niet, hebben een lagere sterfte, ter-
wijl alleenstaanden of mannen die niet in relatieverband leven een hogere sterfte
hebben dan gemiddeld. Een nuance is dat hoe “officiëler” de relatie, hoe groter het
voordeel: gehuwden hebben duidelijk een lagere sterfte dan ongehuwd samenwo-
nenden en binnen de eerste groep hebben gehuwden met inwonende kinderen het
laagste risico. Anderzijds moet omzichtig omgesprongen worden met deze conclu-
sies: voor een aantal personen geldt een selectie-effect, waarbij de gezondheid de
grondslag vormt van de leefvorm. Om uitspraken te kunnen doen over de richting
van de causaliteit zijn echter longitudinale gegevens noodzakelijk, die hier niet
beschikbaar zijn.
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FIGUUR 2.5 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR HUISHOUDENSPOSITIE PER LEEFTIJDSGROEP, BELGISCHE MANNEN 45-64 JAAR
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3. RELATIEVE STERFTEVERSCHILLEN BIJ VROUWEN: SPECIFIEKE EN VERGELIJKBARE
PATRONEN

Het onderzoek naar sociale ongelijkheid in sterfte heeft zich traditiegetrouw voorna-
melijk op mannen toegespitst. Vrouwen worden in internationaal onderzoek om
verschillende redenen vaak buiten beschouwing gelaten. Ten eerste is de vroegtijdi-
ge sterfte veel lager, waardoor statistische analyses minder gemakkelijk verlopen.
Een ander probleem is dat de socio-economische status veel moeilijker te bepalen is.
Vrouwen bekleden op de arbeidsmarkt een minder stabiele positie en worden in
hun economische activiteit meer beïnvloed door hun functie als echtgenote en als
moeder. 

Om deze reden is een veelheid aan indicatoren heel belangrijk bij vrouwen. Omdat
een deel vrouwen geen beroep heeft of in de beroepsloopbaan beïnvloed wordt
door de huishoudelijke en opvoedkundige taken, zijn individuele kenmerken niet
altijd geschikt om de status van een vrouw weer te geven. Op dit punt biedt het
gebruik van huishoudelijke kenmerken een goede uitkomst, omdat zij voor bepaal-
de vrouwen een betere indicatie geven van het werkelijk niveau van materiële en
sociale welvaart. 
Door dezelfde indicatoren te gebruiken als in het vorige deel is de vergelijkbaarheid
gegarandeerd. Wel dienen een aantal groeperingen doorgevoerd te worden, omdat
bepaalde categorieën onvoldoende vrouwen tellen. 

De doelgroep bestaat uiteraard opnieuw uit de respondenten van middelbare leef-
tijd. De leeftijdsgrenzen worden wel enigszins anders gedefinieerd omdat de pen-
sioenleeftijd voor vrouwen 60 jaar bedroeg in 1991 en bijgevolg de data over
beroep en andere kenmerken minder beschikbaar zijn voor de oudere generaties.
Daarom worden enkel de personen tot 59 jaar opgenomen. Daartegenover staat dat
de onderzoeksgroep verschoven wordt naar de leeftijdsgroep van 40-59 jaar. Een
ander verschil is dat de klasse “werkonbekwaam of gehandicapt in een beschutte
werkplaats” niet langer deel uitmaakt van de regressies. In het vorig deel is duidelijk
geworden dat deze personen een heel kwetsbare positie innemen en een heel hoog
sterfterisico hebben. Vermoedelijk kunnen zij om gezondheidsredenen niet aan het
actieve leven deelnemen en wordt, door ze niet langer in de onderzoekspopulatie
op te nemen, een zuiverder beeld verkregen van de socio-economische sterftever-
schillen van de rest van de bevolking. 

De resultaten worden opnieuw weergegeven onder de vorm van grafieken. Om
zoveel mogelijk informatie te synthetiseren en omwille van de overzichtelijkheid,
worden mannen en vrouwen in dezelfde figuur opgenomen en wordt de gemiddel-
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de B-waarde gegeven voor de vier leeftijdsgroepen samen. De gemiddelde B-waar-
den en exponent B-waarden van de bruto- en de nettomodellen worden in annex
gegeven (4).

Sterftegradiënt

Sterftegradiënt is de gradatie in ongelijkheid in sterfterisico tussen de verschillende
posities die opgemeten worden voor een bepaald socio-economisch kenmerk.

3.1. HET ONDERWIJSNIVEAU EN DE BEROEPSSTATUS: EEN VROUWELIJK PATROON 

3.1.1. Het onderwijsniveau
Hoewel de gradiënten grosso modo samenvallen in beide geslachtsgroepen, zijn
voor de individuele kenmerken een aantal specifieke verschuivingen merkbaar voor
vrouwen. Figuur 3.1 illustreert duidelijk een minder consistente rangorde naar
onderwijsniveau. De laagste sterfte komt niet voor bij de hoger opgeleide vrouwen,
maar wel bij de hoger secundair technische richting. Pas dan volgen de vrouwen
met een diploma pedagogisch onderwijs van het korte type en deze met een diplo-
ma hoger onderwijs, samen met het lager secundair technische (5). Daartegenover
staat dat het secundair algemeen onderwijs slechter scoort: deze richting volgt na de
beroepsrichtingen, hetgeen bij mannen niet het geval is (althans niet voor het hoger
secundair algemeen onderwijs). 

Deze conclusie komt goed overeen met internationale studies (Elo en Preston, 1996;
Pappas et al., 1993). Christenson en Johnson (1995) bijvoorbeeld tonen aan dat
Amerikaanse vrouwen meer “voordeel” halen uit het secundair onderwijs dan man-
nen en minder uit het hoger onderwijs. 

De vrouwen met een diploma lager onderwijs en met een onbekend diploma
nemen een intermediaire positie in. Het hoogste risico wordt genoteerd in de cate-
gorie zonder diploma. 

(4) De differentiële verdeling naar socio-economische status bij mannen en vrouwen zou de vergelij-
king van de exponent B-waarden van mannen en vrouwen kunnen beïnvloeden. Om het effect hier-
van na te gaan, werd een extra index berekend, m.n. de index van ongelijkheid. Deze resultaten wor-
den niet weergegeven, maar bevestigen de conclusies gebaseerd op de exponent B-waarden.
(5) Bij de vrouwen van 40-44 jaar hebben hoger opgeleiden wel de laagste mortaliteit en biedt het
technisch onderwijs minder goede kansen.
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FIGUUR 3.1 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR ONDERWIJSNIVEAU, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN 
DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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Zoals de berekening van de levensverwachting reeds aangaf, vertonen vrouwen klei-
nere sterfteverschillen naar onderwijsniveau. Het contrast tussen de klassen met de
meest extreme risico’s bedraagt 1,8 bij mannen tegenover 1,4 bij vrouwen. Om de
kleinere verschillen te verklaren worden verschillende hypotheses naar voor
geschoven. Opleiding is in de eerste plaats een belangrijke determinant van de
materiële levensstandaard. Bij vrouwen geldt waarschijnlijk een minder rechtlijnig
verband tussen het onderwijsniveau en het beroep of inkomen. Onderzoek heeft
ook uitgewezen dat belangrijke sterfteoorzaken, zoals borstkanker, bij vrouwen een
inverse associatie vertonen met het opleidingsniveau (Koskinen en Martelin, 1994;
Martikainen, 1995).

Na controles voor de huishoudenspositie, het inkomenstype, de huisvestingskwali-
teit en de woonplaats daalt de ratio van de exponent B-waarden tot 1,2 bij vrouwen
en tot 1,4 bij mannen. Er bestaat dus nog weinig differentiatie tussen mannen en
vrouwen op vlak van de grootte van de sterfteverschillen naar onderwijsniveau na
controles. Dit is ook in het onderzoek van Elo en Preston (1996) het geval. Voor
vrouwen wordt in deze studie zelfs een groter verschil naar opleiding waargenomen
na multivariate controle.

3.1.2. De beroepsstatus 
Uit figuur 3.2 blijkt dat ook het sterftepatroon naar beroep minder “lineair” verloopt
en minder uitgesproken is bij vrouwen. De ratio tussen het risico van de klassen met
de meest extreme waarden bedraagt 2,4 bij vrouwen tegenover 3,2 bij mannen. 

Het laagste risico komt niet voor in de “topklasse”, maar bij de handenarbeidsters:
eerst bij de toezichthouders, de hooggeschoolde en de geschoolde arbeidsters en
vervolgens bij de half- en ongeschoolde arbeidsters en de landbouwers. Pas dan
komen de grote zelfstandigen, de hogere leidinggevenden en academici, samen met
de routine hoofdarbeiders, de lagere leidinggevenden en de geschoolde hoofdarbei-
ders. Bij uitsplitsing naar leeftijd blijkt de rangorde iets consistenter op jongere leef-
tijd: bij de veertigers volgen de topposities juist na de klasse met de laagste sterfte.
Het is vooral vanaf 50-54 jaar dat vrouwen uit de hogere klasse een slecht profiel
vertonen en één van de hoogste risico’s in de actieve bevolking hebben. Kleine zelf-
standigen doen het minder goed, net zoals bij mannen. 

Dit typisch patroon voor vrouwen sluit goed aan bij de conclusies uit figuur 3.1,
waaruit blijkt dat technische richtingen het beter doen dan de hogere opgeleiden en
dat het beroepsonderwijs beter scoort dan het secundair algemeen onderwijs. Het
minder consistent beeld naar beroep voor vrouwen wordt overigens bevestigd door
internationale studies. In de Franse actieve bevolking van 35-60 jaar bijvoorbeeld
noteert Vallin (1995) de hoogste sterfte bij ongeschoolde arbeiders voor mannen,
maar bij bedienden voor vrouwen. In de studie van Moser et al. (1990) bij vrouwen
in Engeland en Wales komt het grootste risico voor bij de voltijdse bedienden en bij
de deeltijdse arbeidsters. 
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FIGUUR 3.2 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR BEROEPSSTATUS, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN 
IN DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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Ook de inactieve groepen volgen bij vrouwen een ander patroon. In de mannelijke
populatie bekleedt de groep met een onbekend beroep een intermediaire positie,
terwijl de werklozen en vooral de personen zonder beroep en zonder uitkering een
heel hoge sterfte hebben, met daartussenin de gepensioneerden. Bij vrouwen verto-
nen de gepensioneerden daarentegen het hoogste risico, heeft de groep zonder
beroep of met een onbekend beroep een matige oversterfte en de werklozen een
relatief klein overschot. De klasse vrouwen zonder beroep telt waarschijnlijk een
groot aantal huisvrouwen die zich uitspreiden over een breed scala van socio-econo-
mische posities van de partner. Op deze manier vertonen zij een veel minder uitge-
sproken negatief beeld dan de mannelijke niet-actieven, die op sociaal en wellicht
ook op gezondheidsvlak een meer gemarginaliseerde categorie vertegenwoordigen.

In het multivariaat model blijven de conclusies behouden en is het contrast gedaald
van 2,4 tot 1,9 bij vrouwen en van 3,2 tot 2,0 bij mannen. De controles hebben dus
een groter effect op de risico’s van mannen, zodat het geslachtsverschil in differen-
tiële sterfte aanzienlijk vermindert in het multivariaat model.

Uit een model met de tewerkstellingsstatus, een variabele die alle actieve en alle
niet-actieve personen groepeert, blijkt dat niet-actieve vrouwen een 1,4 maal zo
hoge sterfte hebben als actieve vrouwen, terwijl bij mannen een verhouding van 2,2
geldt. Dit geslachtsverschil komt ook in andere landen tot uiting, o.a. in Frankrijk en
Zweden (Vallin, 1995; Stefansson, 1991) en wordt vaak toegeschreven aan het feit
dat vrouwen de negatieve gevolgen van “beroepsinactiviteit” beter aankunnen
omdat zij over meer alternatieve bronnen van waardering en voldoening beschik-
ken, vooral op vlak van sociale netwerken. Wellicht zijn ook de materiële conse-
quenties beperkter, vooral daar waar de man nog steeds de belangrijkste kostwinner
is. Bovendien is beroepsinactiviteit vaak een bewuste keuze bij vrouwen, zodat ze
zich kunnen toespitsen op de opvoeding van de kinderen, terwijl het bij mannen
vermoedelijk om een meer gedwongen keuze gaat. 

3.2. HET SOORT VAN INKOMEN EN DE HUISVESTING: GROTERE OVEREENKOMSTEN 
Tegenover de strikt persoonlijke kenmerken staan de huishoudelijke indicatoren,
die tot een grotere gelijkenis in sterftepatronen leiden bij mannen en vrouwen. Dit
is het geval voor het soort van inkomen en voor de huisvestingskwaliteit. De grotere
overeenkomst is niet zo verwonderlijk, gezien de constructie zelf van deze indicato-
ren, gebaseerd op een combinatie van de informatie van alle leden van het huishou-
den, zowel mannen als vrouwen.

3.2.1. Het soort van inkomen
Figuur 3.3 illustreert duidelijk dat het beeld naar inkomen meer samenvalt in beide
geslachtsgroepen dan voor opleiding en beroep het geval is. Net zoals bij mannen,
komt het laagste risico voor in de huishoudens die hun inkomen uit arbeid halen en
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FIGUUR 3.3 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR SOORT VAN INKOMEN, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN 
IN DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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het hoogste bij deze die het uitsluitend met vervangingsinkomens of zonder inko-
men moeten redden. Daartussenin plaatsen zich de vrouwen uit huishoudens die
beide soorten van inkomens combineren. 

De figuur toont wel opnieuw aan dat vrouwen kleinere contrasten vertonen. De
ratio tussen het risico van de klassen met de hoogste en de laagste sterfte bedraagt
2,4 bij vrouwen tegenover 3,0 bij mannen, met een meer uitgesproken geslachtsver-
schil in de jongere generaties. 

Na controle voor andere variabelen, blijven de algemene conclusies behouden. Het
contrast tussen de extreme klassen is natuurlijk afgenomen, maar het risico van de
huishoudens zonder inkomen is bij vrouwen nog steeds 1,6 keer hoger als dat van
de huishoudens met één voltijds en één deeltijds inkomen. Bij mannen verandert de
rangorde meer en daalt het contrast sterker, tot 1,7, zodat de geslachtsdifferentiatie
opnieuw klein is in het multivariaat model.

3.2.2. De huisvestingskwaliteit 
Voor de huisvestingsvariabele wordt in figuur 3.4 exact dezelfde rangorde geno-
teerd bij mannen en vrouwen, met een duidelijke tweedeling tussen eigenaars en
huurders. 

De ratio tussen de klassen met de meest extreme risico’s bedraagt 3,1 bij de mannen
tegenover 2,6 bij de vrouwen. Er is dus opnieuw sprake van een kleinere differentia-
tie bij vrouwen dan bij mannen. Dit geldt niet langer in het multivariaat model, waar
het contrast tussen de extreme risico’s nog 2,0 bedraagt voor vrouwen en 1,8 voor
mannen. Net zoals voor de andere variabelen, hebben controles in het meervoudig
model een grotere impact op de relatieve risico’s van mannen.
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FIGUUR 3.4 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR HUISVESTINGSKWALITEIT, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN 
IN DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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3.3. DE LEEFVORM: HET HUWELIJK ÈN HET HEBBEN VAN KINDEREN 
In figuur 3.5 worden de resultaten gegeven voor de huishoudenspositie en komt de
gunstige positie van gehuwden ook duidelijk naar voor bij vrouwen. Bij uitsplitsing
naar leeftijd blijkt dat het verschil tussen gehuwden met en gehuwden zonder inwo-
nende kinderen op 40-44 jaar groter is en dat alleenstaande ouders in deze leeftijds-
groep zelfs een iets lager risico hebben dan gehuwden zonder kinderen. Het is niet
ondenkbaar dat deze patronen verklaard kunnen worden door een gezondheidsbe-
vorderend effect van het hebben van kinderen of zelfs uit een selectie-effect, waar-
bij ongezondere vrouwen geen kinderen kunnen hebben. Bij mannen bekleden
alleenstaande ouders een slechtere relatieve positie en plaatsen zij zich na de onge-
huwd samenwonenden. Bij vrouwen is dit niet het geval en hebben samenwonen-
den een hoger risico (6). De restgroep en de alleenstaanden hebben de hoogste
sterfte, zowel bij mannen als bij vrouwen. 

Het contrast tussen gehuwden met kinderen en alleenstaanden bedraagt 1,9 bij
vrouwen tegenover 2,5 bij mannen. Na controle voor de andere variabelen is de
ratio gedaald tot respectievelijk 1,4 en 1,7. Bij vrouwen verandert de relatieve rang-
orde, in die zin dat alleenstaande moeders nu een lager risico hebben dan de gehuw-
den zonder kinderen. Verder zijn het niet langer de alleenstaande vrouwen die het
hoogste risico hebben, maar wel de restgroep. 

In het onderscheid tussen gehuwde vrouwen met en zonder inwonende kinderen
speelt de levenscyclusfase een rol. Afhankelijk van de leeftijd, de leeftijd bij de
geboorte en het aantal kinderen hebben bepaalde vrouwen geen inwonende kinde-
ren meer omdat zij reeds het ouderlijk huis verlaten hebben. Om een zuiver beeld te
bekomen van de impact van de bereikte afstamming of de pariteit, is een model
opgesteld met de gerealiseerde afstamming. 

(6) Op jongere leeftijd lijkt ongehuwd samenwonen minder "nadelig" dan op oudere leeftijd, zowel
bij vrouwen als bij mannen. Vermoedelijk heeft ongehuwd samenwonen een andere betekenis en
een andere socio-economische invulling naargelang de generatie.
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FIGUUR 3.5 : RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR HUISHOUDENSPOSITIE, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN 
IN DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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In figuur 3.6 hebben kinderloze vrouwen, zoals verwacht, de hoogste sterfte. Vrou-
wen met een grote kroost vertonen een veel lager risico, maar hebben toch een
hoger cijfer dan de groep met één kind. Het typisch gezin met drie tot twee kinde-
ren, tenslotte, blijkt ideaal te zijn. Bij de interpretatie van deze relaties, dient zoals
gezegd rekening gehouden te worden met een selectie-effect.

Bij verder onderzoek bleek dat vrouwen met grote kroost zich opsplitsen in twee
duidelijk te onderscheiden groepen. Een eerste groep omvat de gezinnen waar de
gunstige sociale en materiële omstandigheden het mogelijk maken om een grote
kinderwens te realiseren en heeft een relatief lage sterfte. Een tweede groep ver-
toont een oversterfte en bestaat uit de gezinnen die een zeer ongunstige maatschap-
pelijke positie innemen en die om verschillende redenen ook een afstamming van
vier of meer kinderen hebben.

3.4. HET COMBINEREN VAN ROLLEN: HOGERE WERKLAST OF MEER WAARDERING? 
In sterfteonderzoek wordt steeds meer aandacht besteed aan de invloed op de
gezondheid en sterfte van de combinatie van een economische functie en de huis-
houdelijke en opvoedkundige taken, die de vrouw traditiegetrouw op zich blijft
nemen (zie onder meer Hibbard en Pope, 1991; Moser et al. 1990; Koskinen en Mar-
telin, 1994; Weatherall et al. 1994). Volgens de conflicthypothese zou de combina-
tie van beide activiteiten resulteren in een rollenconflict en in overbelasting, en
heeft het als zodanig een negatief effect op de gezondheid. Daartegenover staat de
waarderingshypothese, die een gezondheidsbevorderend effect veronderstelt. De
combinatie van beide rollen brengt meer sociale steun en aanzien mee, impliceert
grotere uitdagingen en heeft een positieve invloed op de zelfwaardering van de
vrouw (zie Hibbard en Pope, 1991).
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FIGUUR 3.6 : RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR PARITEIT, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN 
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Figuur 3.7 geeft het sterfterisico naar rollencombinatie en illustreert dat vrouwen
die beide functies vervullen de laagste sterfte hebben. De groep met een job en zon-
der inwonende kinderen heeft een iets lager risico dan leeftijdsgenoten zonder baan
maar met inwonende kinderen. Vrouwen die geen enkele functie uitoefenen, ten-
slotte, vertonen het hoogste sterfterisico. De verhouding tussen de klassen met de
meest extreme risico’s bedraagt 2,0 bij de vrouwen tegenover 3,1 bij de mannen en
de patronen vallen volledig samen in beide geslachtsgroepen. In het multivariaat
model is het contrast tussen de meest extreme klassen gedaald tot 1,4 bij vrouwen
en tot 1,7 bij mannen.

Deze cijfers komen relatief goed overeen met de geraadpleegde literatuur, waar de
waarderingshypothese meer bijval krijgt dan de conflicthypothese (Hibbard en
Pope, 1991; Moser et al., 1990). Anderzijds is het natuurlijk goed mogelijk dat een
selectie-effect speelt, waarbij gezonde personen meer kans hebben op een economi-
sche èn een ouderschapsfunctie.
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FIGUUR 3.7 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR ROLLENCOMBINATIE, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN 
IN DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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4. ONGELIJKHEID IN STERFTE EN STRATIFICATIE NAAR BURGERLIJKE STAAT 

De resultaten leren dat de variatie van de mortaliteit groter is bij mannen dan bij
vrouwen. In internationaal onderzoek worden deze kleinere verschillen bij vrouwen
gedeeltelijk toegeschreven aan het effect van bepaalde “confounding factors”, zoals
burgerlijke staat, die zowel met sterfte als met de socio-economische status geasso-
cieerd zijn, maar wel op een andere manier bij mannen dan bij vrouwen en zo dat
de verschillen bij vrouwen gemaskeerd worden (Valkonen in Matthews, Manor et
al., 1999; Koskinen en Martelin, 1994). 

Er werd reeds opgemerkt dat de socio-economische positie van de vrouw vaak
bepaald of mede bepaald wordt door de kenmerken van haar partner. Het effect van
de sociale positie is bij vrouwen dus gedeeltelijk verbonden met het feit of zij al dan
niet gehuwd zijn of samenwonen. In de studie van Koskinen en Martelin (1994) bij-
voorbeeld komt de kleinere gradiënt enkel voor bij gehuwde vrouwen en niet bij
niet-gehuwde vrouwen (ongehuwd, gescheiden of verweduwd). Om na te gaan of
dit voor België ook het geval is, wordt de doelgroep opgesplitst en worden de analy-
ses herhaald voor twee groepen van burgerlijke staat: de gehuwden en de niet-
gehuwden (ongehuwde vrouwen, weduwen en gescheiden vrouwen).

De analyses tonen aan dat burgerlijke staat inderdaad een belangrijk element is bij
het ontstaan van kleinere sterfteverschillen bij vrouwen. Gehuwde vrouwen wor-
den in het algemeen gekenmerkt door een kleinere sterftegradiënt dan gehuwde
mannen, terwijl dit in de niet-gehuwde groep minder het geval is. 

De resultaten voor de tewerkstellingsstatus in figuur 4.1 zijn op dit vlak sprekend.
In de getrouwde groep is het risico van niet-actieve mannen tweemaal groter dan
dat van actieve mannen, tegenover slechts 1,3 keer bij vrouwen. Voor de niet-
gehuwden geldt een kleiner verschil tussen beide geslachten en wordt een ratio van
respectievelijk 2,1 en 1,8 genoteerd. Op jongere leeftijd is deze trend nog sterker
aanwezig en vertonen niet-gehuwde vrouwen een gelijkaardige verhouding als man-
nen (2,2 tegenover 2,1 op 40-44-jarige leeftijd bijvoorbeeld).

De resultaten voor de rollencombinatie geven hetzelfde patroon aan. De vergelij-
king van mannen en vrouwen leert dat de kleinere vrouwelijke gradiënt meer een
zaak is van de getrouwde subgroep, met een contrast van 1,8 bij vrouwen tegenover
2,5 bij mannen. In de niet-gehuwde klasse wordt voor mannen en vrouwen exact
dezelfde verhouding van 2,6 waargenomen.

Dezelfde trend kan waargenomen worden voor de andere dimensies van de socio-
economische status, maar dan op een minder uitgesproken manier. Deze onder-
zoeksresultaten sluiten perfect aan bij internationale resultaten en illustreren dat
niet-gehuwde vrouwen bijna even gevoelig zijn voor socio-economische statusken-
merken als mannen. Bij gehuwde vrouwen wordt het effect van deze kenmerken
getemperd door de sociale positie van haar man. 
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FIGUUR 4.1 : RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR TEWERKSTELLINGSSTATUS, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE NIET-GEHUWDE EN 
GEHUWDE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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FIGUUR 4.2 :RELATIEVE STERFTERISICO'S NAAR ROLLENCOMBINATIE, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGISCHE NIET-GEHUWDE EN 
GEHUWDE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN TUSSEN 40 EN 59 JAAR
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5. CONCLUSIE 

In deze studie worden drie assen van ongelijkheid geïdentificeerd die aanleiding
geven tot significante sterfteverschillen: geslacht, regio en socio-economische sta-
tus. 

Van deze drie assen geeft regio aanleiding tot de kleinste sterfteverschillen. Dit
neemt niet weg dat de regionale verschillen in België heel opvallend zijn in vergelij-
king met andere landen. De regionale differentiatie volgt duidelijk de gewest- en de
taalgrenzen: Waalse arrondissementen en Brussel hebben een hogere sterfte en
Vlaamse een lagere sterfte dan op nationaal vlak. Niet alleen tussen de Gewesten,
maar ook intern treden duidelijke verschillen op. Traditioneel wordt deze geografi-
sche differentiatie toegeschreven aan socio-economische verschillen tussen de
gebieden. In bepaalde gebieden van Wallonië lijkt de hoge sterfte inderdaad voort te
vloeien uit de relatief ongunstige socio-economische omstandigheden, vooral in de
oude industriële Waalse arrondissementen in Henegouwen en Luik. Een eerste bron
van regionale differentiatie is dus inderdaad het socio-economisch contrast tussen
de gebieden. Toch verdwijnt de differentiatie niet na controle voor individuele
socio-economische karakteristieken, en blijven de Waalse arrondissementen geken-
merkt door een belangrijke oversterfte en de Vlaamse door een relatieve voor-
sprong. Het is duidelijk dat nog andere factoren aan de basis liggen van de regionale
differentiatie, zoals de levensstijl en milieukenmerken. 

Een tweede dimensie van ongelijkheid, de socio-economische status, genereert veel
grotere verschillen. Uit de verschillen in levensverwachting blijkt dat mannen met
een diploma hoger onderwijs minimum 4,9 jaar (in Vlaanderen) en maximum 6,2
jaar (in Wallonië) langer leven dan mannen zonder diploma of met een diploma
lager onderwijs. Bij vrouwen zijn de verschillen kleiner, maar bedragen ze toch
ongeveer 3 jaar. Aangezien onderwijs een belangrijke determinant is van alle dimen-
sies van de socio-economische status, zoals beroep, inkomen, huisvesting en zelfs
leefvorm, zijn de waargenomen verschillen natuurlijk niet helemaal aan opleiding in
se toe te schrijven. 

Om dit waargenomen effect “open te vouwen”, werden relatieve risicoverschillen
berekend voor een aantal andere indicatoren van de socio-economische positie.
Deze analyses verscherpen de conclusies en illustreren het bestaan van significante
sterfteverschillen voor alle socio-economische indicatoren. 

Bij mannen geven de indicatoren van socio-economische status aanleiding tot meer
uitgesproken sterfteverschillen dan bij vrouwen. Voor de strikt individuele kenmer-
ken (beroepspositie en het onderwijsniveau) geldt zelfs dat vrouwen een minder
lineair patroon kennen. Voor huishoudelijke kenmerken (inkomenstype en huisves-
tingskwaliteit) duiken meer gelijkaardige verschillen op in beide geslachtsgroepen.
Dit is niet zo verwonderlijk aangezien huishoudelijke variabelen informatie bevatten
over alle leden van het huishouden, zowel mannen als vrouwen. 
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Bij stratificatie naar burgerlijke staat blijkt dat de kleinere sterfteverschillen bij vrou-
wen meer een zaak zijn van gehuwde vrouwen: gehuwde vrouwen vertonen een
kleinere sterftegradiënt dan gehuwde mannen, terwijl dit in de niet-gehuwde groep
veel minder het geval is. Hieruit blijkt dat niet-gehuwde vrouwen bijna even gevoe-
lig zijn voor de socio-economische status als mannen. Gehuwde vrouwen kunnen
terugvallen op de middelen van hun partner, waardoor het effect van de statusken-
merken “getemperd” wordt. Bij mannen is het verschil tussen gehuwden en niet-
gehuwden minder zichtbaar, vermoedelijk omdat zij vaak nog de traditionele kost-
winners zijn. 

Geslacht komt naar voor als de meest discriminerende dimensie. Vrouwen leven op
25 jaar minimum 5,7 jaar langer (in Vlaanderen) en maximum 7,0 jaar langer (in
Wallonië) dan mannen. In welke mate socio-economische kenmerken, levensstijl
dan wel genetische kenmerken hiervoor verantwoordelijk zijn, blijft nog steeds
voorwerp van discussie. Feit is dat controle voor het onderwijsniveau de kloof tus-
sen beide geslachtsgroepen gedeeltelijk dicht. De laatste jaren verloopt de toename
van de gemiddelde levensduur trager bij vrouwen dan bij mannen en groeit de
levensverwachting van mannen en vrouwen lichtjes naar elkaar toe. Dit kan waar-
schijnlijk toegeschreven worden aan het feit dat de levensstijl van vrouwen steeds
meer op deze van mannen begint te lijken, in die zin dat steeds meer vrouwen
roken, uit huis gaan werken, etc. 

De waargenomen sterfteverschillen zijn confronterend en kunnen niet anders dan
vragen doen rijzen over de manier waarop de ongelijkheid teruggedrongen kan wor-
den. Ze vormen met andere woorden een belangrijke uitdaging voor de sociale
zekerheid in het bijzonder en voor de welvaartsmaatschappij in het algemeen.
Onderwijs is ongetwijfeld een belangrijk element waarmee de overheid de ongelijk-
heid in sterfte kan reduceren. Het is duidelijk dat onderwijs een hefboom vormt
voor het verbeteren van alle levenskansen: in de mate dat het de belangrijkste
determinant is van alle covariaten van socio-economische status, zal onderwijs dus
zowel rechtstreeks (via gezondheidsbevorderend gedrag) als onrechtstreeks (door
een globale verbetering van de socio-economische situatie) de kansen voor het
leven verbeteren.

__________
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BIJLAGEN

Relatieve sterfterisico’s naar socio-economische kenmerken, brutomodel en
multivariaat model

Belgische mannen en vrouwen van 40-59 jaar

* In het brutomodel zijn de cijfers gestandaardiseerd voor de exacte leeftijd. In het multivariaat model worden volgende
kenmerken opgenomen: de exacte leeftijd, het onderwijsniveau, de huishoudenspositie, de huisvestingskwaliteit, het inko-
menstype en het arrondissement van woonplaats. In het multivariaat model voor beroep wordt de inkomensvariabele ver-
vangen door de beroepspositie en in het model voor de tewerkstellingsstatus wordt inkomen vervangen door de tewerkstel-
lingsstatus. Het multivariaat model voor de pariteit bevat naast de gebruikelijke variabelen ook de afstamming van de
vrouw en ook het model voor de rollencombinatie bevat één additionele variabele, die aangeeft of het individu al dan niet
meerdere rollen combineert.

TABEL A.1: RELATIEF STERFTERISICO NAAR ONDERWIJSNIVEAU, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR
DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Onderwijsniveau Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

pedagogisch onderwijss korte type -0,399 0,671 -0,185 0,831 -0,221 0,801 -0,035 0,966
ander hoger onderwijs KT en LT -0,370 0,691 -0,158 0,854 -0,181 0,834 -0,052 0,949
hoger secundair technisch -0,246 0,782 -0,221 0,802 -0,092 0,913 -0,109 0,897
lager secundair technisch -0,139 0,870 -0,155 0,856 -0,042 0,959 -0,070 0,932
hoger secundair algemeen/kunst -0,092 0,912 -0,061 0,940 0,020 1,020 0,026 1,026
lager secundair beroeps -0,035 0,966 -0,073 0,930 0,004 1,004 -0,043 0,958
hoger secundair beroeps -0,028 0,973 -0,094 0,910 0,035 1,036 -0,043 0,958
lager secundair algemeen/kunst 0,030 1,030 -0,044 0,957 0,061 1,063 0,005 1,005
lager onderwijs 0,121 1,128 0,021 1,021 0,083 1,087 0,024 1,024
onbekend diploma 0,125 1,134 0,022 1,023 0,056 1,057 -0,022 0,978
geen onderwijs 0,170 1,185 0,138 1,148 0,105 1,111 0,105 1,110
niet ingevuld 0,863 2,371 0,810 2,249 0,172 1,187 0,215 1,240

TABEL A.2: RELATIEF STERFTERISICO NAAR BEROEPSSTATUS, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE
BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Beroepsstatus Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

grote zelfstandigen, hogere leiding,
academici -0,506 0,603 -0,168 0,845 -0,264 0,768 -0,076 0,926
lagere leiding en geschoolde hoofdarbeid -0,363 0,696 -0,149 0,861 -0,215 0,807 -0,084 0,919
routine hoofdarbeid -0,311 0,733 -0,161 0,851 -0,220 0,803 -0,145 0,865
toezichthouders/hooggeschoolde en 
geschoolde handenarbeiders -0,311 0,733 -0,338 0,713 -0,238 0,788 -0,289 0,749
half- en ongeschoolde handenarbeiders,
landbouwers -0,178 0,837 -0,244 0,784 -0,214 0,807 -0,285 0,752
kleine zelfstandigen -0,145 0,865 0,104 1,109 -0,062 0,940 0,092 1,096
beroep onbekend 0,148 1,160 0,180 1,197 0,119 1,127 0,176 1,192
brug- of overlevingspensioen 0,492 1,636 0,519 1,680 0,430 1,537 0,367 1,444
volledig werkloos 0,502 1,653 0,090 1,095 0,243 1,275 0,016 1,017
geen beroep 0,671 1,957 0,167 1,182 0,420 1,523 0,227 1,255 97
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TABEL A.3: RELATIEF STERFTERISICO NAAR TEWERKSTELLINGSSTATUS, GEMIDDELDE WAARDEN
VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Tewerkstellingsstatus Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

actief -0,401 0,669 -0,170 0,843 -0,280 0,756 -0,132 0,876
inactief 0,401 1,494 0,171 1,186 0,280 1,323 0,132 1,142

TABEL A.4: RELATIEF STERFTERISICO NAAR SOORT VAN INKOMEN, GEMIDDELDE WAARDEN
VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Inkomenstype Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

1 voltijds en 1 deeltijds inkomen -0,546 0,580 -0,339 0,712 -0,260 0,771 -0,176 0,838
2 voltijdse inkomens -0,444 0,642 -0,291 0,747 -0,194 0,823 -0,142 0,868
1 voltijds inkomen -0,263 0,768 -0,102 0,903 -0,250 0,779 -0,033 0,967
restgroep -0,212 0,809 -0,174 0,840 -0,073 0,930 -0,095 0,909
1 voltijds en 1 vervangingsinkomen -0,148 0,863 -0,129 0,879 -0,068 0,934 -0,089 0,915
1 deeltijds & 1 vervangingsink., 2 deel-
tijdse inkomens 0,036 1,037 -0,196 0,822 0,162 1,176 -0,179 0,836
1 deeltijds inkomen 0,070 1,073 0,012 1,012 -0,041 0,960 -0,083 0,920
2 vervangingsinkomens 0,414 1,513 0,312 1,366 0,280 1,323 0,234 1,264
1 vervangingsinkomen 0,526 1,691 0,356 1,427 0,242 1,274 0,247 1,281
geen inkomen 0,566 1,762 0,552 1,736 0,202 1,224 0,316 1,372
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TABEL A.5: RELATIEF STERFTERISICO NAAR HUISVESTINGSKWALITEIT, GEMIDDELDE WAARDEN
VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Huisvestingskwaliteit Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

eigenaars, groot comfort -0,643 0,526 -0,509 0,601 -0,338 0,713 -0,332 0,718
eigenaars, middencomfort -0,305 0,737 -0,290 0,748 -0,132 0,876 -0,211 0,810
eigenaars, klein comfort -0,287 0,750 -0,213 0,808 -0,148 0,862 -0,111 0,895
huurders, groot comfort -0,215 0,807 -0,154 0,857 -0,051 0,951 -0,076 0,927
comfortniveau/huisbezit onbekend 0,000 1,000 -0,140 0,869 0,006 1,006 -0,122 0,885
eigenaars, zonder klein comfort 0,087 1,091 0,039 1,040 0,029 1,029 0,076 1,079
huurders, klein comfort 0,140 1,150 0,186 1,204 0,117 1,125 0,165 1,180
huurders, middencomfort 0,266 1,305 0,225 1,253 0,191 1,210 0,140 1,150
restgroep 0,475 1,608 0,414 1,513 0,058 1,060 0,105 1,111
huurders, zonder klein comfort 0,482 1,619 0,442 1,555 0,269 1,308 0,365 1,440

TABEL A.6: RELATIEF STERFTERISICO NAAR HUISHOUDENSPOSITIE, GEMIDDELDE WAARDEN
VOOR DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Huishoudenspositie Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

gehuwd met inwonende kinderen -0,501 0,606 -0,376 0,686 -0,293 0,746 -0,169 0,845
gehuwd zonder inwonende kinderen -0,307 0,735 -0,187 0,830 -0,195 0,822 -0,096 0,908
ongehuwd samenwonend 0,026 1,026 0,141 1,152 -0,054 0,947 0,104 1,109
ouder in monoparentaal gezin 0,079 1,082 -0,048 0,953 0,105 1,111 -0,123 0,884
restgroep 0,288 1,334 0,179 1,196 0,184 1,202 0,200 1,221
alleenstaand 0,415 1,515 0,290 1,336 0,254 1,289 0,086 1,089

TABEL A.7: RELATIEF STERFTERISICO NAAR PARITEIT, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR DE BELGI-
SCHE VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Pariteit Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

drie kinderen - - -0,201 0,818 - - -0,111 0,895
twee kinderen - - -0,152 0,859 - - -0,048 0,953
één kind - - -0,023 0,978 - - 0,024 1,025
vier of meer kinderen - - 0,139 1,149 - - 0,035 1,035
geen kinderen - - 0,237 1,267 - - 0,100 1,105
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TABEL A.8: RELATIEF STERFTERISICO NAAR ROLLENCOMBINATIE, GEMIDDELDE WAARDEN VOOR
DE BELGISCHE MANNEN EN VROUWEN IN DE LEEFTIJDSGROEPEN VAN 40-59 JAAR

Brutomodel Multivariaat model
Rollencombinatie Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

beroep en inwonende kinderen -0,537 0,585 -0,319 0,727 -0,228 0,796 -0,149 0,861
beroep en geen inwonende kinderen -0,151 0,860 -0,066 0,936 -0,203 0,816 -0,167 0,846
geen beroep en inwonende kinderen 0,103 1,108 -0,014 0,986 0,158 1,171 0,114 1,120
geen beroep en geen inwonende kinderen 0,584 1,794 0,399 1,490 0,273 1,314 0,203 1,224
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ZIEKTEVERZUIM IN BELGIE : EEN
VERGELIJKENDE ANALYSE VAN
SECTORAAL STATISTISCH MATERIAAL

DOOR ROBBY VERDEE* en HERMAN MEULEMANS**
* Universiteit Antwerpen (RUCA), Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
** Universiteit Antwerpen (UIA), Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Dat ondernemingen ziekteafwezigheden registreren is evident, maar het is de vraag
of een bedrijf, enkel uitgaande van zijn eigen verzuimcijfers, in staat is om enig
inzicht in zijn personeelsafwezigheden te verwerven. Men kan er van op aan dat
veeleer een referentiekader dient gecreëerd te worden, waarbij men de verzuim-
hoogte van elk individueel bedrijf afweegt aan de gemiddelde cijfers van een aantal
representatieve ondernemingen in de betrokken bedrijfssector, of beter nog, aan
globale sectorale gegevens. Hiertoe is het evenwel noodzakelijk dat sectorfederaties
of overheidsinstanties over dergelijke geglobaliseerde cijfers beschikken. Zoals we
zullen aantonen is dit echter nauwelijks het geval, hetgeen zowel voor de overheid
als voor de werkgevers problematisch is.

In deze bijdrage zullen we, na een bondige toelichting van de in België vigerende
wetgeving, aandacht besteden aan het gebruik van verzuimmaatstaven en de valkui-
len die hiermee gepaard gaan. Hierbij zullen we allereerst nagaan welke standaard-
definities aanwezig zijn, om vervolgens trachten te achterhalen hoe zij in de praktijk
worden toegepast. 
Zoals zal blijken lopen de verzuimkosten enorm hoog op en belemmeren zij de con-
currentiepositie van Belgische bedrijven dermate dat een harmonisatie in de statisti-
sche verwerking van ziekteafwezigheden noodzakelijk wordt. De historische
opsplitsing van het arbeiders- en bediendenstatuut vergroot nog de complexiteit van
deze materie.

1. THEORETISCH-METHODOLOGISCHE ANALYSE

Wanneer men de literatuur met betrekking tot ziekteverzuim bestudeert, stelt men
een duidelijk gebrek vast aan uniformiteit van de gehanteerde begrippen. Allicht
zijn de verschillende interpretaties door de onderscheiden nationale wetgevingen
hieraan niet vreemd. Zo splitst de Belgische wetgever de arbeidsongeschiktheid uit
naargelang de oorzaak hiervan al dan niet aan de werkplaats gerelateerd is, met
eveneens een afzonderlijke behandeling van de zwangerschap, terwijl de vele
Nederlandse studies deze drie afwezigheidsgronden daarentegen groeperen op basis
van de aldaar geldende wettelijke regeling. 
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Alvorens verzuimkengetallen te vergelijken, is het dan ook uitermate belangrijk om
te onderzoeken of de cijfers een zelfde lading dekken.

Aangezien deze bijdrage zich in de eerste plaats tot de Belgische situatie richt, zul-
len we ons hier beperken tot de loutere afwezigheid wegens ziekte zoals deze voor-
komt in de ZIV-wetgeving, en zodoende arbeidsongevallen en ongevallen van en
naar het werk, beroepsziekten evenals moederschapsverlof uit het onderzoek
weren. Zij berusten bovendien op andere determinanten.

1.1. WETTELIJK ZIEKTEKADER 
Bij afwezigheid wegens ziekte (geen beroepsziekte) of ten gevolge van een ongeval
(geen arbeidsongeval), doorloopt de arbeidsongeschikte werknemer eerst een
periode van loonwaarborg - dit volledig ten laste van de werkgever - waarna de ziek-
teverzekering tot en met de twaalfde maand een vervangingsloon uitkeert. Dit eer-
ste afwezigheidsjaar wordt ook als de periode van primaire arbeidsongeschiktheid
aangeduid en gaat de invaliditeit vooraf.

Wat de gewaarborgde loonperiode betreft, maakt men daarenboven nog een opde-
ling tussen werknemers met een arbeids- of bediendencontract. Zo ontvangt een
arbeider gedurende de eerste zeven dagen van zijn afwezigheid 100 % van zijn bru-
toloon en valt dit bedrag nadien (tot en met dag veertien) terug tot 85,88 %, zijnde
het belastbare bedrag, aangezien zowel werkgever als werknemer na de eerste
zeven dagen geen RSZ-bijdragen meer dienen te betalen. Indien de totale duur van
de ziekteperiode evenwel korter is dan veertien dagen blijft de eerste werkdag van
de arbeidsongeschiktheid - een carensdag - onbezoldigd. In verschillende bedrijfs-
sectoren werd deze carensdag echter volledig geschrapt bij CAO of zijn afwijkende
regelingen van toepassing (1).
Bij bedienden maakt men eens te meer een onderscheid, ditmaal naar de duur van
hun overeenkomst. Bedienden voor korte duur (2) kennen hierbij een regelgeving
die in grote lijnen overeenstemt met deze voor arbeiders, terwijl op bedienden voor
lange duur een gunstiger stelsel van toepassing is. Laatstgenoemden ontvangen
gedurende de eerste dertig dagen van hun ongeschiktheid immers het volledige bru-
toloon van hun werkgever, die hiervoor eveneens de opgelegde RSZ-bijdragen zal
betalen.  
Ondanks de hierboven geschetste verschillen naar tijdsduur, zullen arbeiders en
bedienden voor korte duur toch hun volledige loon ontvangen tijdens de eerste
afwezigheidsmaand. Dit door tussenkomst van het RIZIV, dat vanaf dag vijftien 60 %
van het normale loon (gelimiteerd tot een vastgesteld maximum) aan beide werkne-

(1) Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (2000), CAO-regelingen betreffende de carensdag. Toe-
stand op 20 april 2000, Nota aan de Nationale Arbeidsraad van 27 april 2000.
(2) Zij die aangeworven zijn op proef, voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden of voor
een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan
drie maanden vergt.
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mersgroepen uitkeert. De werkgever zal dit loon tot aan het belastbare bedrag ver-
der aanvullen, via een bijdrage van 25,88 % van het loongedeelte dat het maximum-
bedrag niet overschrijdt en 85,88 % van het gedeelte dat deze grens wel overtreft.
Tenslotte keert de ziekteverzekering vanaf dag 31 aan alle werknemers, arbeiders en
bedienden 60 % van het begrensde brutoloon uit. Dit geldt evenwel enkel voor
gerechtigden met personen ten laste of voor diegenen die hun enige inkomen ver-
liezen. Zoniet komt de uitkering op 55 % te liggen. 

1.2. VERZUIMMAATSTAVEN
Om inzicht te krijgen in de verzuimhoogte van het tewerkgestelde personeel, vol-
staat het vanzelfsprekend niet om enkel de afwezigheden te registreren. Het zal
daarentegen noodzakelijk zijn om hierbij meteen ook de te hanteren verzuimmaat-
staven vast te stellen en de uitkomsten nadien zowel in tijd als in ruimte te analyse-
ren. Wanneer op basis van dit alles eveneens de nodige beleidsmaatregelen worden
getroffen, mogen bedrijven terecht van een doorgedreven verzuimbeleid spreken.

Volgende kengetallen vindt men in de literatuur steeds terug (Vrijhof, 1993) :

het ziekteverzuimpercentage : 

som van de verzuimde kalenderdagen in een bepaalde aaneengesloten periode *100

som van de personeelssterktes van de kalenderdagen in deze periode

de ziekteverzuimfrequentie :

aantal in een bepaalde aaneengesloten periode aangevangen verzuimgevallen

gemiddelde personeelssterkte in die periode

de gemiddelde verzuimduur (per verzuimgeval) :

som van de duur van de verzuimgevallen die in een bepaalde periode van 
aaneengesloten kalenderdagen geëindigd zijn                                 

aantal geëindigde verzuimgevallen 

Deze laatste maatstaf kan tevens per verzuimperiode of per werknemer of verzeker-
de worden berekend, mits aanpassing van de noemer (Dierckx en Dirckx, 1995).

Het uitgangspunt bij voorgaande kengetallen is dat zij steeds in onderlinge samen-
hang dienen te worden aangewend. Het volstaat immers niet om enkel het verzuim-
percentage te berekenen, aangezien een éénmalige afwezigheid van twintig dagen
gedurende een bepaalde registratieperiode procentueel equivalent is aan vijfmaal
vier ziektedagen. Daarbij ligt aan beide patronen vaak een verschillend motief ten
grondslag (Visser, 1994), waardoor het verzuimbeleid een specifieke aanpak vereist.
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Alvorens het gebruik van deze drie maatstaven in de praktijk toe te lichten, lijkt het
ons onontbeerlijk om de verschillende discussiepunten hieromtrent nader te analy-
seren.

1.2.1. Opsplitsing van de ziektegevallen in duurklassen
Zoals Veerman (1993) terecht opmerkt, wijst een korte of lange gemiddelde ver-
zuimduur niet noodzakelijk op de aanwezigheid van respectievelijk weinig lang- of
kortdurend verzuim. Het kan immers gewoon te wijten zijn aan het feit dat bijvoor-
beeld in het eerste geval het zeer grote aantal korte verzuimgevallen de maatstaf
domineert. Teneinde dit te achterhalen groepeert men de verzuimgevallen op basis
van hun duurtijd, waarna men de drie voornoemde formules hierop toepast. 

Hoewel de vaststelling van dergelijke duurklassen arbitrair geschiedt, lijkt ons - de
Belgische wetgeving indachtig - volgende tweedeling opportuun : 

– tot en met dag veertien : korte afwezigheden; 
– vanaf dag vijftien : langdurige gevallen.

In verband met deze uitsplitsing wordt soms ook de ‘80/20-regel’ gehanteerd, die
uitgaat van de veronderstelling dat de circa 20 % langdurigste gevallen ongeveer 80
% van het totale aantal verzuimdagen veroorzaken. Belangrijker is evenwel de inver-
se voorstelling van deze regel, waardoor de resterende 20 % van het aantal ziekteda-
gen, afkomstig van de overige 80 % korte ziektegevallen, nu meteen ook 80 % van
de problemen voor het bedrijf tot gevolg hebben (Veerman, 1993). Hieruit blijkt
duidelijk het belang van een gedegen beheersing van de ziektegevallen van korte
duur, of zoals Visser (1994 :71) het beknopt weergeeft : ”Een stijging van de gemid-
delde verzuimduur is geen slechte ontwikkeling als het een gevolg is van een daling
van het korte verzuim”.

1.2.2. Gebruik van kalender- of werkdagen
Bij de registratie van zijn ziekteafwezigheden heeft een bedrijf tevens de keuze tus-
sen kalender- of werkdagen. Volgens de eerstgenoemde methode zijn alle 365 dagen
gelijkwaardig terwijl de andere methode zich expliciet toespitst op de presteerbare
dagen, en weekend- en andere vrije dagen aldus buiten beschouwing laat. Dit impli-
ceert meteen ook het verhoogde verzuimpercentage alsook de hogere gemiddelde
verzuimduur bij het gebruik van kalenderdagen, aangezien meer dagen in rekening
worden gebracht. Een herstelmelding op maandag betekent nu immers dat men
eveneens tijdens het weekend ziek was!

Vaak wordt het gebruik van kalenderdagen aanbevolen vanwege de snelle vergelijk-
baarheid van werknemers met uiteenlopende arbeidstijden (Vrijhof, 1993). Wan-
neer men echter geen rekening houdt met de verschillen in ziek- en herstelmelding
die bij de diverse arbeidsregimes optreden, gaat deze methode evenwel ten koste
van de accuraatheid. Immers, deeltijdsen zullen slechts de eerstvolgende werkdag
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aangifte doen van hun ziekte, waardoor men een onderschatting krijgt van hun wer-
kelijke verzuimduur, uitgaande van de veronderstelling dat zij bijvoorbeeld pas op
dinsdag de nieuwe werkweek aanvangen. Anderzijds zal ook de herstelmelding pas
plaatsvinden op de eerste werkdag van de week nadien, waardoor het verzuim nu
overschat wordt. De onder- en overschatting heffen elkaar in redelijke mate op,
doch het gebruik van een specifieke deeltijdfactor verdient de voorkeur.

Net zoals bij voornoemde deeltijdsen, vinden we ook bij ploegarbeiders een afwij-
kend meldingspatroon terug. Zo blijkt de nachtdienst een hoger aantal ziekmeldin-
gen te kennen, terwijl het aantal herstelmeldingen hier gevoelig lager ligt dan bij de
ochtend- of middagdienst. Mogelijke oorzaken hiervan schuilen in de grotere ziekte-
gevoeligheid - gepaard gaande met minder verzuimcontrole - tijdens de nachtdienst,
evenals in de hogere hervattingsdrempel tijdens de nacht (Rouschop, 2000). Dit
bewijst nogmaals het belang van een weloverwogen keuze van de registratiemetho-
de. 

1.2.3. Weekpatronen in het ziekteverzuim
Belangrijk is ook het fenomeen van het hoger aantal ziek- en herstelmeldingen op
maandagen. Vaak wordt hiernaar verwezen als zou de geringe arbeidssatisfactie van
de werknemers hieraan ten grondslag liggen. Vrijhof (1985) toonde echter aan dat
deze oververtegenwoordiging nauw samenhangt met het ontbreken van een mel-
dingsgelegenheid in het weekend, waardoor ziek- en herstelmeldingen automatisch
op maandag terechtkomen. Na correctie voor dit effect bekomt men over het alge-
meen volgend beeld :

Zowel maandag als vrijdag worden gekenmerkt door relatief weinig ziekmel-
dingen : dit enerzijds omdat het weekend de mogelijkheid tot herstel biedt, zodat
men op maandag een nieuwe werkweek kan aanvangen, terwijl men anderzijds op
vrijdag deze herstelperiode nabij weet.

Op maandag treden er relatief veel en op vrijdag relatief weinig herstelmeldin-
gen op en dit onderscheid wordt groter naarmate de verzuimduur toeneemt : dit
kadert in het licht van het minimaliseren van de kans op herval; immers het week-
end is een uitgelezen kans om de lengte van de herstelperiode te maximaliseren, ter-
wijl het aantal verloren werkdagen miniem blijft.

De ziek- en herstelmeldingen op de overige weekdagen blijven bij benadering
gelijk.

Door rekening te houden met bovenstaande discussiepunten, krijgen de verzuim-
maatstaven een ruimere dimensie, wat de analist bovendien toelaat om zijn inzicht
in de ziekteproblematiek te verbeteren en op basis hiervan aangepaste beleidsbeslis-
singen te nemen.
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2. SECTORALE ANALYSE VAN DE BELGISCHE VERZUIMCIJFERS

Met het oog op dit sectoraal onderzoek, zijn we van meet af aan op zoek gegaan
naar reeds gelokaliseerde afwezigheidscijfers. Dit enerzijds om vast te stellen in
welke mate zij beschikbaar zijn, maar anderzijds ook om een voldoende representa-
tiviteit te waarborgen. Immers, een bevraging van enkele toonaangevende bedrijven
binnen een sector zal de meerderheid van de in die sector tewerkgestelde werkne-
mers omvatten, doch een vertekend beeld geven vanwege het gevoel van anonimi-
teit dat werknemers binnen dergelijke grote ondernemingen ervaren. Daarenboven
zullen binnen de afzonderlijke bedrijven zowel de organisatiestructuur als de
omvang van de samenstellende afdelingen aanleiding geven tot onderlinge verschil-
len.

Voor het verkrijgen van globale verzuimcijfers hebben we ons vooreerst gericht tot
de voornaamste sectorfederaties, gespreid over de arbeidsintensieve-, kapitaalinten-
sieve en dienstverlenende bedrijfstakken. Een moeizame zoektocht leverde bij vol-
gende zes federaties analysemateriaal op : Confederatie Bouw, Febeltex, Kledingfe-
deratie, Agoria, Fedichem, BVVO (3). 

Wat het langdurige verzuim betreft, ligt het voor de hand om de door de overheids-
instellingen geregistreerde gegevens te raadplegen. Vanaf dag vijftien voor arbeiders
en dag dertig voor bedienden zouden immers perfecte, sectorale ziektecijfers
beschikbaar kunnen zijn. Dit blijkt echter niet het geval. Volgende hinderpalen tref-
fen we immers aan :

hoewel de RSZ inzicht heeft in het aantal met arbeid gelijkgestelde dagen per acti-
viteitstak, groepeert zij deze in ruimere rubrieken die een nauwgezette weergave
van de verzuimcijfers belemmeren. Zo omvat de rubriek (4) van de ziektedagen vol-
gende drie subcategorieën : ongevallen en ziekten (eerste twaalf maanden) die geen
arbeidsongeval of beroepsziekte zijn; profylactisch verlof (5); ongeval (geen arbeids-
ongeval) of ziekte (geen beroepsziekte) betaald door de werkgever in verband met
de tweede week gewaarborgd loon. Vanuit onze definitie van de langdurige ver-
zuimgevallen zouden we ons enkel tot de eerste subcategorie willen richten. Boven-
dien maakt men hier geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden, wat gezien
de wettelijke verschillen en het naar verwachting hoger liggende verzuim van arbei-
ders een ernstige beperking inhoudt.  

(3) Beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen.
(4) RSZ (s.d.), Aantal gelijkgestelde dagen voor de vier kwartalen van 1997 van de werknemers
opgenomen in de sociale zekerheid (“Blauwe brochure”), Brussel, Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid, p.6.
(5) (K.B. 3.VII.1996, art. 239 § 1)
Arbeidsongeschiktheid wegens het in contact komen met iemand die aangetast is door één van de
volgende besmettelijke ziekten : difterie, epidemische encephalitis, typhus en paratyphus, meningitis
cerebrospinalis, malleus, poliomyelitis, roodvonk, pokken. 
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ook het RIZIV beschikt over ziektegegevens, maar zowel aangaande het aantal
afwezigheidsdagen als de overeenkomstige uitkeringshoogte vindt geen sectorale
opsplitsing naar NACE-code plaats. In een poging om dit probleem te omzeilen en
in de wetenschap dat het RIZIV zijn middelen verdeelt over de erkende ziekenfond-
sen, gingen we bij de nationale landsbonden van de mutualiteiten na of zij over
meer gedetailleerde statistieken beschikken. Dit bleek niet het geval te zijn.

Niettegenstaande al deze beperkingen, zullen we een zo getrouw mogelijk beeld
trachten te schetsen van de ziekteafwezigheden binnen de privé-sector. Hierbij zul-
len we de sectoraal beschikbare gegevens trachten te integreren in de in paragraaf
1.2 geformuleerde verzuimmaatstaven, waarbij we eveneens zullen wijzen op de
lacunes in dit cijfermateriaal. We kunnen nu reeds stellen dat het gebrek aan op Bel-
gische leest geschoeide verzuimstandaarden een totaal vrije benadering van ziekte-
verzuim door de sectorfederaties impliceert.

2.1. ARBEIDSINTENSIEVE SECTOR
Binnen deze eerste en tevens fysiek zwaarst belaste groep situeert zich het meren-
deel van de door ons geanalyseerde bedrijfstakken, namelijk de bouw-, textiel-, kle-
ding- en metalelektro-nijverheid. Rekening houdende met het feit dat hogere func-
tieniveaus een grotere binding met het werk evenals een grotere flexibiliteit met
zich meebrengen, zal het verzuim bij de hier besproken arbeiders zich op een hoger
niveau situeren. 

2.1.1. Bouwnijverheid
Voor deze eerste bedrijfstak hebben we het meest complete verzuimbeeld uit het
ganse onderzoek kunnen vormen, zij het dan wel enkel voor werkgevers die minder
dan tien werknemers tewerkstellen. Immers, deze werkgevers zullen alle loonuitke-
ringen die zij gedurende de eerste maand ziekteafwezigheid aan hun arbeiders uitbe-
talen, vergoed krijgen. Zij dienen zich hiervoor verplicht aan te sluiten bij een patro-
nale vereveningsdienst, waaraan zij per ziektegeval een dossier overmaken. Het
Fonds voor Bestaanszekerheid zal dan na een uitkeringsaanvraag het overeenkomsti-
ge loonbedrag via deze patronale vereveningsdienst aan de werkgever doorstorten.
Dit stelsel brengt echter met zich mee dat we voor de eerste afwezigheidsmaand
van de bouwvakkers nagenoeg perfect het verzuimpatroon van de kortdurende
afwezigheden evenals de bijhorende kosten kunnen uitwerken. Teneinde eveneens
de lange verzuimgevallen in onze berekeningen te betrekken, maakten we gebruik
van de RSZ-statistieken die we naar bestvermogen op de hier geschetste situatie
afstemden. Dit door de ziektedagen van werkgevers met minder dan tien werkne-
mers en gemeten over alle bedrijfstakken te verhouden tot het totaal aantal ziekteda-
gen, waarna we dit percentage toepasten op de bouwnijverheid. Dit alles resulteer-
de voor de jaren 1997 en 1998 in tabel 1.
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TABEL 1 : VERZUIMPATROON IN DE BOUWNIJVERHEID (WERKGEVERS MET MINDER DAN 10
WERKNEMERS) 

1997 1998

Analysegegevens
Ziektegevallen 18.189 18.350
Aantal werknemers (a) 55.670 55.548
Aantal presteerbare dagen (b) 218 218

Korte afwezigheden (≤ 14 dagen)
Carensdagen 13.812 13.880
Ziektedagen (1ste en 2de week) 42.532 42.137
Totaal 56.344 56.017

Langdurige afwezigheden (> 14 dagen) 
Ziektedagen (1ste t.e.m. 4de week) 80.055 82.463
Ziektedagen (vanaf dag 31) 148.302 143.790
Totaal 228.357 226.253

Verzuimmaatstaven
Ziekteverzuimpercentage                      Gezamenlijk 2,35 2,33

≤ 14 dagen 0,46 0,46
> 14 dagen 1,88 1,87

Ziekteverzuimfrequentie (per werknemer) 0,33 0,33
Gemiddelde verzuimduur                     Gezamenlijk 15,65 15,38
(per verzuimgeval                                 ≤ 14 dagen 4,08 4,04
in dagen)                                             > 14 dagen 52,17 50,62

(a) Berust op een omrekening van het aantal werknemers in ‘inrichtingen’ met minder dan 10 werknemers in dienst
naar het aantal werknemers tewerkgesteld bij ‘werkgevers’ met minder dan 10 werknemers in dienst.
(b) (52 weken * 5 werkdagen) - 20 vakantiedagen - 10 feestdagen - 12 rustdagen = 218 werkdagen. 

Bron : Eigen berekeningen

In vergelijking met de verzuimmaatstaven uit paragraaf 1.2, hanteren we in tabel 1
het principe van de werkdagen, aangezien we niet over gegevens beschikken
omtrent de kalenderdagen die deel uitmaken van de ziekteperiodes. 
Daarenboven maakt de formule van de gemiddelde verzuimduur expliciet melding
van geëindigde verzuimgevallen. Ook hierover ontbreekt het ons aan informatie,
doch Draaisma en Smulders (1978) stellen dat de vertekeningen die bij niet-toepas-
sing van deze regel optreden, zich doorheen de opeenvolgende registratiejaren in
redelijke mate corrigeren, zodat de ziektedagen binnen een éénjarige registratiepe-
riode een goed uitgangspunt vormen voor de berekening van de verzuimmaatstaf.

Niettegenstaande de hierboven aangehaalde opmerkingen, kunnen we uit tabel 1
afleiden dat deze bouwvakkers zelden afwezig zijn, en indien dit toch het geval is,
het voornamelijk langdurige afwezigheden betreft. Doordat zij immers in kleine
bedrijven werkzaam zijn, vindt er meer sociale controle plaats en zal onterecht fre-
quent ziekteverzuim door hun collega’s niet geaccepteerd worden.110
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Dit verzuimpatroon zal zich eveneens weerspiegelen in de kostenanalyse. Doorheen
een registratiejaar en gespreid over de drie lastdragende partijen, te weten de over-
heid, werkgevers en werknemers, treffen we volgende kostenelementen aan :  

TABEL 2 : OVERZICHT VAN DE KOSTENELEMENTEN VOLGENS DRAGER EN AFWEZIGHEIDSPERIODE

Overheid Werkgever Werknemer

Carensdag Werkgeverslasten - Nettoloon
Werknemerslasten
Bedrijfsvoorheffing

Eerste week - Brutoloon -
Werkgeverslasten

Tweede week Werkgeverslasten 85,88 % v/h -
Werknemerslasten brutoloon

Derde en vierde week 60 % v/h brutoloon 25,88 % v/h -
Werkgeverslasten brutoloon (a)
Werknemerslasten

Vanaf dag 31 60 % v/h brutoloon - Gederfd
Werkgeverslasten loonbedrag
Werknemerslasten
Bedrijfsvoorheffing

(a) Indien het maximumbedrag niet overschreden wordt.

Merken we bovendien op dat in bovenstaande tabel enkel de directe kosten zijn
opgenomen. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de werkgevers ook indi-
rect hinder ondervinden, doordat taken niet of niet goed worden uitgevoerd of
doordat in de vervanging van de zieke werknemers dient te worden voorzien. We
beschikken evenwel over geen gegevens om de hoogte van deze indirecte kosten
weer te geven. 

Aan de hand van tabel 2 kunnen we nu wel de directe ziektekosten voor de betrok-
ken bouwvakkers berekenen. Als uitgangspunt kiezen we een klassieke gezinssitu-
atie, bestaande uit een werkend echtpaar met twee kinderen. Het bruto uurloon in
de bouwnijverheid stellen we voor 1997 vast op 9,76 EUR (393,607 BEF) en voor
1998 op 10,03 EUR (404,650 BEF). Op basis hiervan bekomt men voor beide jaartal-
len onderstaand kostenbeeld (tabel 3).
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TABEL 3 : DIRECTE VERZUIMKOSTEN VOOR WERKGEVERS MET MINDER DAN TIEN WERKNEMERS
IN DE BOUWNIJVERHEID (in EUR)

Overheid Werkgevers Werknemers Totaal

1997

Carensdag 1.186.669 - 725.629  1.912.298 
Eerste week - 8.180.385  - 8.180.385  
Tweede week 1.865.570 1.751.236 - 3.616.806  
Korte afwezigheden 3.052.239  9.931.621  725.629   13.709.489 
Derde en vierde week 4.320.633  738.135   - 5.058.768  
Vanaf dag 31 19.687.198 - 845.089   20.532.287 
Lange afwezigheden 24.007.831 738.135   845.089   25.591.055   
Totaal 27.060.070   10.669.756 1.570.718  39.300.544  

1998

Carensdag 1.230.816 - 745.064   1.975.880 
Eerste week - 8.472.949  - 8.472.949  
Tweede week 1.930.042 1.811.331 - 3.741.373  
Korte afwezigheden 3.160.858  10.284.279 745.064 14.190.201 
Derde en vierde week 4.613.447  788.049   - 5.401.496  
Vanaf dag 31 19.673.970 - 794.652   20.468.623 
Lange afwezigheden 24.287.418 788.049   794.652   25.870.119  
Totaal 27.448.276 11.072.328 1.539.716 40.060.320   

Bron : Eigen berekeningen

Het feit dat de bouwvakkers zelden doch langdurig ziek zijn, heeft tot gevolg dat de
overheid het leeuwendeel van de ermee gepaard gaande directe kosten voor haar
rekening dient te nemen. Zo staat zij verhoudingsgewijs in voor 69 % van de totale
jaarlijkse ziektekost, terwijl dit voor werkgevers en werknemers het geval is voor
respectievelijk 27 % en 4 % van dit bedrag. 
Wetende dat het hier nog geen 60.000 arbeiders betreft en de verzuimkost jaarlijks
toch reeds 40 miljoen EUR (1,6 miljard BEF) beloopt, terwijl de indirecte kostenele-
menten buiten beschouwing werden gelaten, kan men stellen dat een ernstige aan-
pak van de verzuimproblematiek gerechtvaardigd is.

2.1.2. Textielnijverheid
Een totaalbenadering zoals bij de voornoemde bouwnijverheid treffen we in de ove-
rige bedrijfstakken niet aan. Zo beschikt de textielfederatie Febeltex uitsluitend over
gegevens omtrent de langdurige ongeschiktheidsdagen van de arbeiders binnen
haar sector. Aangezien informatie m.b.t. de door de werkgevers gedekte gewaar-
borgde loonperiode evenals de niet-vergoede carensdagen ontbreekt, en er ook
geen gegevens over het aantal ziektegevallen bekend zijn, kunnen we geen enkele
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verzuimmaatstaf precies berekenen. We zijn alleen in staat om - zoals voorgesteld in
grafieken 1 en 2 - een aantal wijzigingen in de langdurige verzuimduur ‘ruw waar te
nemen’. Dit doordat we voor deze langdurig ongeschikten de periode van loonwaar-
borg als constant mogen beschouwen en schommelingen zich enkel in het aantal
door hen opgenomen langdurige (vanaf dag 15) ziektedagen zullen voordoen. Het
zijn louter deze schommelingen in de gemiddelde verzuimduur per werknemer en
het verzuimpercentage die we hieronder weergeven voor de periode 1995-1999. 

GRAFIEK 1 : GEMIDDELD LANGDURIG VERZUIM BINNEN DE TEXTIELNIJVERHEID
(1995-1999, dagen per arbeider)

GRAFIEK 2 : PERCENTAGE LANGDURIGE VERZUIMDAGEN BINNEN DE TEXTIELNIJVERHEID
(1995-1999) (a)

(a) Verzuimpercentage : verhouding van de langdurige ziektedagen tot de presteerbare dagen. De afwezigheden
ten gevolge van vakantie, burgerplicht en syndicale verplichtingen zijn niet in deze presteerbare dagen opgenomen.

Bron : Eigen verwerking op basis van gegevens Febeltex
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Bovenstaande grafieken houden enkel een indicatie in van de verzuimevolutie bin-
nen de textielnijverheid. Individuele lidbedrijven kunnen slechts nagaan of die trend
zich ook bij hen voordoet. Een nauwgezette verzuimanalyse is echter onmogelijk.
Aangezien elke informatie over korte afwezigheden ontbreekt, terwijl deze toch het
merendeel van de ‘organisatorische’ problemen binnen een bedrijf veroorzaken,
bezitten de lidbedrijven nauwelijks een houvast voor hun ziektecijfers.

2.1.3. Kledingnijverheid
Een aantal sectorfederaties voerde lange tijd enquêtes uit, om te peilen naar het
ziekteverzuim bij de aangesloten leden. De achtergrond bij deze onderzoeken
varieerde echter sterk. Zo hanteerde de Kledingfederatie nooit strikt wetenschappe-
lijke analysemethoden, aangezien zij deze enquêtes enkel zag als stimulans naar de
lidbedrijven toe om ook zelf nader aandacht te besteden aan de verzuimproblema-
tiek. Hierdoor is het verzamelde cijfermateriaal aan heel wat beperkingen onderhe-
vig : niet alleen berustten de enquêtes op vrijwilligheid, waardoor de ondervraagde
groep doorheen de opeenvolgende jaren verschillend was; bovendien waren de
gegevens allerminst representatief voor de sector.
Hoewel er ook geen getrouwe opsplitsing in duurklassen plaatsvindt, laten de ziek-
tecijfers toch een aantal waardevolle evoluties zien, zoals weergegeven in tabel 4.
Het totale korte absenteïsme hebben we hierin eveneens opgenomen om de trend
te verduidelijken.

TABEL 4 : RESULTATEN VAN DE ABSENTEISME-ENQUETES M.B.T. ARBEIDERS IN DE KLEDINGNIJ-
VERHEID (1991-1993, 1997) (a)

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Totaal Totaal kort
t.e.m. dag 30 vanaf dag 31 ziekteverzuim absenteïsme (b)

Gemiddeld aantal dagen afwezigheid per arbeider
1991 7,81 7,49 15,30 8,68
1992 7,50 6,33 13,83 8,43
1993 7,01 6,16 13,17 8,57

1997 4,78 6,26 11,04 5,44

Absenteïsme-percentage (c)
1991 4,08 3,91 7,99 4,53
1992 4,03 3,41 7,44 4,53
1993 3,81 3,35 7,16 4,66

1997 2,64 3,46 6,10 3,01

(a) voor de periode 1994-1996 zijn geen gegevens bekend.
(b) Dit omvat ziekte (excl. vanaf dag 31), ongewettigde afwezigheid, klein verlet, afwezigheid om familiale redenen, staking.
(c) Percentage t.o.v. het aantal bezoldigde werkdagen.

Bron : Kledingfederatie, Sociale enquêtes.
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Uit deze tabel blijkt dat het ziekteverzuim tijdens het voorbije decennium vermin-
derde, waarbij de daling zich hoofdzakelijk bij de korte en middellange afwezighe-
den voordeed. Aangezien ook het totale korte absenteïsme een neerwaartse trend
vertoont, zou dit kunnen wijzen op een grotere betrokkenheid van de werknemers
bij hun werk, zoals trouwens de Kledingfederatie opmerkte. 
Niettegenstaande deze belangrijke indicator, dienen we vanwege de hoger vermel-
de representativiteitsgebreken voorzichtig te zijn bij de interpretatie van deze gege-
vens.

2.1.4. Metaalverwerkende en elektrotechnische nijverheid
Vanaf 1973 tot 1998 deed de regionale vereniging Oost- en West-Vlaanderen van
Fabrimetal - het huidige Agoria - intensief onderzoek naar het ziekteverzuim in de
metalelektrobedrijven van haar regio. In tegenstelling tot de Kledingfederatie betrof
de bevraging telkenmale een representatieve steekproef van ondernemingen uit alle
subsectoren, wat de lidbedrijven toeliet om hun eigen analysegegevens met de glo-
bale sectorale ziektecijfers te vergelijken. Bovendien kon bij de analyses eveneens
een opsplitsing worden gemaakt naar statuut en geslacht van de werknemers.

TABEL 5 : ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ABSENTEISME-ENQUETES,
UITGEVOERD DOOR FABRIMETAL OOST- EN WEST-VLAANDEREN (1995-1998)

1995 1996 1997 1998

Arbeiders
Mannen : O-Vl 4,79 4,60 4,79 3,53
Vrouwen : O-Vl 6,05 4,65 4,92 5,26
Mannen : W-Vl 4,75 4,70 4,32 3,98
Vrouwen : W-Vl 6,19 6,49 6,02 5,86

Bedienden
Mannen : O-Vl 1,37 1,68 1,74 1,49
Vrouwen : O-Vl 1,53 2,88 2,07 1,78
Mannen : W-Vl 1,52 1,53 1,45 1,68
Vrouwen : W-Vl 2,60 2,27 2,40 2,23

Bron : Depoorter, A. (1998), Regionale vereniging O&W-Vlaanderen. Absenteïsmecijfers,  FABRIMETAL Regionale
Informatie, 17de jg., nr.8.

Wat het gebruik van het verzuimpercentage als maatstaf betreft, merken we op dat
slechts de ziektedagen tot en met de derde afwezigheidsmaand in aanmerking wer-
den genomen, waardoor men een gedeelte van het grote aantal langdurige ziekteda-
gen negeerde.
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Teneinde de provinciale verschillen in verzuimhoogte bij de arbeiders en arbeid-
sters te verklaren, zou men kunnen aanhalen dat de onderscheiden carensdagrege-
lingen binnen Paritair Comité 111 hieraan ten grondslag liggen (6). Doch deze
begunstigen Oost-Vlaamse en meer specifiek Wase lidbedrijven, hetgeen contradic-
torisch is met de resultaten uit tabel 5. Aangezien ook bij de bedienden, waar geen
carensdag geldt, de West-Vlaamse verzuimpercentages de Oost-Vlaamse grotendeels
overtreffen, menen we dat de oorzaak van deze provinciale verzuimverschillen bij-
gevolg structureel van aard moet zijn.

2.2. KAPITAALINTENSIEVE SECTOR
Waar bij voornoemde arbeidsintensieve sectoren het merendeel van de werknemers
arbeiders zijn, treffen we in de kapitaalintensieve sectoren veel meer bedienden
aan. Toonbeeld van een dergelijke kapitaalintensieve sector is de chemische nijver-
heid, waar Fedichem in 1999 40.342 arbeiders en 56.825 bedienden tewerkgesteld
zag in haar lidbedrijven. Het is dan ook in deze bedrijfstak dat wij het afwezigheids-
onderzoek zullen analyseren.

Gedurende de periode 1982-1993 voerde Fedichem jaarlijks enquêtes uit naar het
absenteïsme in de brede zin (7). Hiertoe werden zowel de resultaten van een uitge-
breide sectoraal representatieve steekproef geraadpleegd alsmede deze van een
beperkte constante groep, waarbij deze groep een vergelijking doorheen opeenvol-
gende jaren mogelijk maakte. Fedichem hanteerde hierbij steeds het verzuimpercen-
tage als centrale maatstaf, maar week sterk af van de kengetallen uit paragraaf 1.2.
doordat zij, wat de aan ziekteverzuim gerelateerde afwezigheidsoorzaken betreft,
het onderscheid maakte tussen volgende twee rubrieken (8) : 

ziekte van eender welke aard (exclusief zwangerschapsverlof) en ongevallen met
uitzondering van de arbeidsongevallen, voor een duur korter dan of gelijk aan zes
maanden;

ziekte en ongevallen van eender welke aard voor een periode langer dan zes
maanden. 

De opsplitsing in twee duurklassen van telkens zes maanden is ongebruikelijk, want
ze heeft geen enkele toegevoegde waarde naar kort of lang verzuim toe. Bovendien
bevat de noemer van de verzuimpercentage-formule ook een kleine nuance omtrent
de opgenomen dagen. Hij bestaat immers uit een sommatie van het aantal dagen
afwezigheid volgens rubriek met het aantal effectief gepresteerde werkdagen.

(6) West-Vlaanderen : geen carensdag wanneer de ongeschiktheid minstens zeven kalenderdagen
duurt; 
Oost-Vlaanderen : idem als West-Vlaanderen, maar per kalenderjaar zal de werkgever voor de eerste
twee ziekteperiodes van minder dan zeven kalenderdagen, gestaafd door een medisch attest, even-
eens de carensdag betalen; 
Land van Waas : carensdag ten laste van de werkgever, ongeacht de afwezigheidsduur. 
(7) Fedichem (2000), Sociaal Memento Scheikunde 1998, Brussel, Fedichem, Stat. B p.1-10.
(8) Fedichem onderscheidt zeven afwezigheidsrubrieken.
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Een interessante analyse die we bij Fedichem echter wel aantreffen, is de toetsing
van de afwezigheden naar bedrijfsgrootte. Zoals we reeds eerder aangaven, ver-
wachten we een hoger verzuimpercentage in grote bedrijven vanwege het gevoel
van anonimiteit dat werknemers daar ervaren. 

TABEL 6 : ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGES IN DE CHEMISCHE NIJVERHEID VOLGENS BEDRIJFS-
GROOTTE VOOR HET JAAR 1993

1 tot 99 100-499 500-999 1000 en meer
werknemers werknemers werknemers werknemers

Arbeiders M 4,81 5,22 4,93 4,99

Arbeiders V 8,55 6,33 5,77 8,61

Bedienden M 1,85 1,89 1,94 2,82

Bedienden V 2,68 2,35 2,50 3,74

Bron : Fedichem (2000), Sociaal Memento Scheikunde 1998, Brussel, Fedichem, Stat. B p. 6-7.

Uit tabel 6 blijkt dat het verzuim inderdaad toeneemt met de bedrijfsgrootte, de
afwijkingen bij vestigingen met minder dan honderd werknemers terzijde gelaten.
Immers, de deelname van dergelijke ondernemingen aan het onderzoek was te
beperkt, zodat we de verzuimresultaten van deze bedrijven sterk moeten relative-
ren.

2.3. DIENSTVERLENENDE SECTOR  
Binnen deze derde grote tak uit de privé-sector worden door de individuele sector-
federaties zeer weinig sociale gegevens verzameld. We zullen dan ook gebruik
maken van statistieken van de RSZ, rekening houdend met de eerder besproken
beperkingen.
Onze keuze voor het verzekeringswezen valt bij dit alles te rechtvaardigen. Immers,
vermits de RSZ-statistieken met betrekking tot de gelijkgestelde dagen geen onder-
scheid maken tussen arbeiders en bedienden, doch eerstgenoemden binnen deze
bedrijfstak minder dan twee procent van het tewerkgesteld personeel uitmaken,
mogen we in belangrijke mate veronderstellen dat het overgrote deel van de ziekte-
dagen door bedienden wordt opgenomen. 
Ter berekening van een verzuimmaatstaf als het aantal ziektedagen per werknemer -
waarbij deze laatsten dus hoofdzakelijk bedienden zijn - wordt best het totaal aan
ziektedagen voorkomend in de RSZ-statistieken toegewezen aan het volledige perso-
neelsbestand. Dit om vertekeningen te minimaliseren die zouden kunnen optreden
ten gevolge van het feit dat ziekteafwezigheden van arbeiders reeds vanaf de tweede
gewaarborgde loonweek zijn opgenomen, terwijl dit voor bedienden slechts het
geval is vanaf dag 31.
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TABEL 7 : ZIEKTEAFWEZIGHEDEN IN HET VERZEKERINGSWEZEN (1997-1998)

1997 1998

Aantal werknemers 25.315 25.321
Arbeiders (%) 1,67 1,89
Aantal ziektedagen (a) 55.335 65.657
Aantal dagen per werknemer 2,19 2,59

(a) Voor de 2 % arbeiders het aantal ziektedagen vanaf dag 15, voor de bedienden vanaf dag 31.

Bron : Eigen berekeningen op basis van de RSZ-statistieken opgenomen in de “Blauwe” en “Gele” brochure voor de
jaartallen 1997 en 1998. 

Net zoals bij de textielnijverheid kunnen we ook hier slechts de schommelingen in
het langdurig verzuim waarnemen. Wat de sterke stijging van het aantal ziektedagen
in 1998 betreft, vermoeden we dat deze een oorzaak vindt in de vele fusies en her-
structureringen die zich recent in het verzekeringswezen hebben voorgedaan, waar-
bij het personeelsbestand werd samengebracht in enkele grote groepen (BVVO,
2001).

Andere verzuimmaatstaven kunnen we vanuit de RSZ-gegevens evenwel niet bereke-
nen. Enerzijds bij gebrek aan informatie omtrent het aantal verzuimgevallen, waar-
door noch de verzuimfrequentie, noch de gemiddelde verzuimduur per geval
bekend zijn. Anderzijds wegens het aanzienlijk aantal deeltijdsen (9) in het verzeke-
ringswezen, waardoor we het verzuimpercentage niet correct kunnen becijferen. 

3. AANBEVELINGEN NAAR OVERHEID EN WERKGEVERS TOE

Uit de afzonderlijke sectorbesprekingen blijkt dat een nauwgezette verzuimanalyse
in België nog helemaal geen doorgang heeft gevonden. Tabel 8 legt daarbij de waar-
genomen lacunes bloot.
Voor geen enkele door ons onderzochte bedrijfstak uit de privé-sector kunnen we
een perfect of bij benadering perfect ziekteverzuimbeeld uittekenen, aangezien
noch de sectorfederaties noch de overheidsinstellingen over sluitende ziektegege-
vens beschikken om de voornaamste kengetallen te berekenen. Indien we toch voor
een categorie arbeiders uit de bouwnijverheid een volledig patroon vinden, is dit
veeleer dankzij een bepaalde in voege zijnde regel dan dat het voortvloeit uit een
nauwgezette registratie met het oog op verder onderzoek. Het feit dat bovendien
Fabrimetal Oost- en West-Vlaanderen en Fedichem hun enquêtes in de jaren negen-
tig hebben stopgezet, bevestigt deze desinteresse voor de verzuimproblematiek.

(9) In 1998 beliep het percentage deeltijdsen 12,3 % en in 1999 14,2 %.
BVVO (s.d.), De werkgelegenheid in de verzekeringssector 1999, werkdocument.
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Vanzelfsprekend stelt zich dan de vraag naar de oorzaak van deze verwaarlozing.
Deze situeert zich ons inziens voornamelijk in de omslachtige Belgische arbeidswet-
geving, en meer specifiek in de opgesplitste statutenregeling. België is immers het
enige Europese land waar de wetgever een onderscheid maakt tussen arbeiders en
bedienden, met eerstgenoemden in een ongunstigere positie, denken we maar aan
de nog steeds in voege zijnde carensdag en de gecompliceerde loonuitkering gedu-
rende de eerste ziektemaand. De RSZ kan niet alle gewenste opsplitsingen doorvoe-
ren in zijn statistisch materiaal en aangezien er over de door de werkgevers vergoe-
de dagen geen gecentraliseerde gegevens gekend zijn, zal het van de individuele
sectorfederaties afhangen in welke mate een sectoraal verzuimbeeld kan worden
opgebouwd. Deze sectorfederaties halen evenwel aan dat zij over onvoldoende
financiële middelen beschikken om uitgebreide verzuimonderzoeken te verrichten.
Een mogelijke oplossing is om naar Nederlands model, waar het Centraal Bureau
voor de Statistiek sectoraal de verzuimhoogte registreert, ook in België de aanmaak
van ziekteverzuimstatistieken toe te vertrouwen aan een gespecialiseerd overheids-
organisme. Hierbij kan worden gedacht aan het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek. Op basis van het verzamelde materiaal kunnen dan mettertijd vergelijkingen
met buitenlandse sectorale ziektecijfers worden gemaakt, wat Belgische bedrijven
tevens de mogelijkheid biedt om hun eigen verzuimgegevens te situeren ten opzich-
te van deze van het toenemend aantal internationale concurrenten.
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TABEL 8 : SCHEMATISCH OVERZICHT VAN VERZUIMONDERZOEK IN DE PRIVATE SECTOR

Sector Bouw- Textiel- Kleding- Metalelektro- Chemische Verzekerings-
Gegevens nijverheid nijverheid nijverheid nijverheid nijverheid wezen

Bron sectorale registratie, sectorale registratie enquêtes enquêtes enquêtes RSZ
RSZ (laatst in 1998) (gestopt in 1998) (gestopt in 1993)

Werknemers arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders arbeiders bedienden
bedienden bedienden

Opmerkingen het betreft enkel ziektedagen excl. representativiteits- het betreft hier de Fedichem hanteert ziekteafwezig-
werkgevers met carensdagen en problemen provincies Oost- ruimere afwe- heden worden
minder dan tien twee weken loon- en West- zigheidsrubrieken slechts vanaf dag
werknemers in waarborg Vlaanderen, excl. 31 opgetekend

dienst ziekten langer dan
drie maanden

Mogelijkheid tot berekening van de verzuimmaatstaven

Verzuimpercentage ja neen (s) ja ja ja neen
naar duurklasse ja - neen neen neen -

Verzuimfrequentie ja neen neen neen neen neen
Gem. verzuimduur

per geval ja neen neen neen neen neen
per werknemer ja neen (s) ja neen neen neen (s)
naar duurklasse ja - neen - - -

(s) Enkel de schommelingen in het langdurig verzuim zijn waarneembaar
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4. BESLUIT

In België is het voor de ondernemingen, hun federaties en de overheid bijzonder
moeilijk om een aangepast en doelmatig ziekteverzuimbeleid te voeren omdat het
meest elementair statistisch materiaal ontbreekt. Ons explorerend onderzoek peilde
naar de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van ziekteverzuimgegevens en kenge-
tallen in zes bedrijfssectoren. De sectorfederaties beschikken over weinig adequaat
materiaal of verwerken het onvoldoende tot relevante kengetallen. De sectorale
gegevens van de RSZ kennen op hun beurt de beperking dat zij enerzijds enkel die
dagen omvatten waarvoor deze dienst uitkeringen toekent en anderzijds ook niet
worden opgesplitst naargelang zij betrekking hebben op arbeiders of bedienden.
Vanwege de hoge kosten die met ziekteafwezigheden gepaard gaan, en dan denken
we niet enkel aan de directe kosten, lijkt het ons dan ook aangewezen dat naar
Nederlands voorbeeld een onafhankelijke instelling als het Nationaal Instituut voor
de Statistiek sectorale verzuimresultaten zou optekenen. Voor Belgische bedrijven
zou dit immers een grote stap voorwaarts betekenen in hun strijd om zich te mid-
den van de internationale concurrentie te handhaven.

__________
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De kroniek "de ontwikkelingen van het sociale Europa" getuigt van de recente ont-
wikkelingen van het communautaire beleid op sociaal vlak.

Naast de gebruikelijke kroniek die is toevertrouwd aan het Observatoire social
européen, biedt het redactiecomité zijn lezers twee teksten die op concrete wijze
getuigen van twee "tijdperken" in de ontwikkeling van het Europese sociale gedach-
tengoed, van de erkenning van de legitimiteit van het sociale domein binnen de
Unie. Auteur van deze twee teksten is Pierre Van der Vorst, medevoorzitter van ons
tijdschrift.

De eerste, recentste tekst diende als basis voor de toespraak van de auteur, als
Hoofd van de Belgische delegatie in het Comité voor sociale bescherming, op de
vergadering van 20 juni 2001 om het programma van het Belgische voorzitterschap
voor te stellen.
Hij brengt er het concept van een actief en tastbaar Europees sociaal model aan.

Het Comité voor sociale bescherming werd opgericht door de Raad op 1 januari
2001. De grondslagen ervoor werden gelegd in de mededeling van de Commissie
"Een gemeenschappelijke strategie voor de modernisering van de sociale bescher-
ming" van 14 juli 1999.

"Het Comité heeft onder meer tot taak (1)

het sociale-beschermingsbeleid in de lidstaten en de Gemeenschap te volgen;

de uitwisseling van informatie, ervaring en goede praktijken tussen de lidstaten en
de Gemeenschap te bevorderen;

zonder afbreuk te doen aan artikel 207 van het Verdrag, een jaarverslag over de
sociale bescherming voor de Raad op te stellen, waarin bericht wordt over de
beleidsontwikkelingen met betrekking tot de verwezenlijking van de door de Raad
genoemde doelstellingen."

Het volgde de tijdelijke groep ambtenaren op hoog niveau op, die werd opgericht
in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 17 december 1999 (2) en
zet de activiteiten van deze groep voort voor de toename van de samenwerking met 

(1) Artikel 1 van de beslissing van de Raad van 19 juni 2000 tot oprichting van een Comité voor de
sociale bescherming.
(2) De Groep op hoog niveau kwam voor het eerst samen in januari 2000.
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het oog op de modernisering en verbetering van de sociale bescherming op basis
van een gestructureerde en permanente dialoog, opvolging en uitwisseling van
informatie, ervaringen en goede praktijken tussen de lidstaten. Vier prioritaire doel-
stellingen die werden weerhouden voor de werkzaamheden van de groep op hoog
niveau, werden op de agenda geplaatst van het Comité, namelijk: werk lonend
maken en een vast inkomen bieden, pensioenen veilig stellen en de stelsels betaal-
baar maken, sociale integratie bevorderen en hoogwaardige en duurzame gezond-
heidszorg garanderen.

Het comité heeft eerst de kwesties sociale insluiting en pensioenen aangepakt.
Tijdens de Top van Nice in december 2000 werden "doelstellingen voor de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting" aangenomen op basis van een voorstel van het
Comité in uitvoering van een mandaat van de Raad.

Door de lidstaten werden nationale actieplannen voor de sociale insluiting inge-
diend die het voorwerp zullen uitmaken van een gezamenlijk rapport over de toe-
stand van de strijd tegen de armoede in Europa, dat goedgekeurd moet worden op
de Top van Laken.

Het Comité voor sociale bescherming werkt voor december 2001 een gezamenlijk
rapport uit met het Comité voor economisch beleid, over het gebruik van de open
coördinatiemethode in het domein van de pensioenen.

Het Comité staat centraal in de besprekingen over de modernisering van de sociale
bescherming op basis van de open coördinatiemethode.

De tweede tekst die we voorstellen is een mededeling van Pierre Van der Vorst aan
de regionale vergadering van de ISSA op 25 mei 1992 en heeft betrekking op de
idee en de haalbaarheid van een mechanisme voor de vrijwaring, consolidering en
ontwikkeling, in de convergentie, van de sociale beschermingsniveaus binnen soci-
aal-economische ruimtes op weg naar integratie.
Pierre Van der Vorst treedt in dit dossier op als professor aan de ULB, lid van het
team belast met wetenschappelijk onderzoek.

Merk overigens op dat de studie van de U.L.B., in haar context die eigen was aan de
tijdsgeest, reeds een van de grote belangen van de werkzaamheden van het Comité
voor sociale bescherming aansneed : de keuze of opstelling van betrouwbare sociale
indicatoren die tegelijkertijd toelaten een goed "beeld" te krijgen van de nationale
situaties en over te gaan tot relevante vergelijkingen tussen lidstaten. Of het nu gaat
om "convergentie" of "open coördinatiemethode", de noodzaak te beschikken over
een kwalitatief statistisch apparaat en dus een batterij wetenschappelijk en politiek
aanvaardbare indicatoren is dezelfde gebleven.
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De werkzaamheden van 1991-1992 waren enigszins de voorbode van de werkzaam-
heden in 2000-2001 van de groep experts die werd opgericht door het Comité voor
sociale bescherming teneinde een reeks relevante indicatoren te bepalen. Hiermee
kunnen dan de inspanningen en behaalde successen beoordeeld worden van iedere
lidstaat en van Europa als geheel in de verwezenlijking van de gemeenschappelijke
doelstellingen die werden vastgelegd inzake de strijd tegen de armoede en de socia-
le uitsluiting om te beginnen, en later inzake de pensioenen.

De Europese sociale slang, want daar gaat het hier om, werd behandeld in een bij-
zonder nummer van het B.T.S.Z. (nr. 4, 5, 6, 1992), bij de aanzet van het vorige Bel-
gische voorzitterschap van de Unie (1993).
1992 werd gekenmerkt door de goedkeuring door de Raad van de aanbeveling van
27 juli betreffende de convergentie van doelstellingen en beleid inzake sociale
bescherming (3). Rond de convergentie wordt door het voorzitterschap een confe-
rentie georganiseerd.

Het lijkt ons interessant deze twee teksten te vergelijken die tot twee afzonderlijke
benaderingen behoren, de convergentie en de open coördinatiemethode. Toch
getuigen ze van continuïteit in de geest, van de bereidheid ruimte te maken voor
het sociale domein binnen de Europese Unie, een krachtige idee te formuleren en
concretiseren die een tegengewicht moet vormen voor de economische en monetai-
re eenmaking.

__________

(3) Zie ook ‘Convergentie van de doelstellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescher-
ming’ in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 4, 1994.
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BELGISCH VOORZITTERSCHAP - 
PRIORITEITEN INZAKE SOCIALE
BESCHERMING. VOOR EEN ACTIEF EN 
TASTBAAR EUROPEES SOCIAAL MODEL -
COMITE VOOR SOCIALE BESCHERMING *

DOOR PIERRE VAN DER VORST
Vice-voorzitter van het Comité voor Sociale Bescherming
Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (België)

"Uit het begrip van de anderen vloeien de mogelijkheden voort
om gezamenlijke doelstellingen te bepalen."

Christine Daniel en Bruno Palier
"Comparer les réformes en cours, éclairer les débats à venir" (1)

INLEIDING

Mijnheer de Voorzitter,

Mijn tussenkomst omvat drie luiken :

Het eerste luik heeft betrekking op het voorzitterschap dat op zijn einde loopt,
het Zweedse.

Het tweede luik behandelt een bondige herhaling van de algemene prioriteiten
van het komende voorzitterschap, het Belgische.

Het derde luik gaat na hoe België erkenning van legitimiteit voor het sociale
domein wil nastreven binnen de Europese Unie, in het bijzonder bekeken vanuit het
perspectief van ons Comité. Het bevat een herinnering aan de Belgische sociale
agenda van juli tot december 2001.

* Mededeling op de vergadering van het Comité voor sociale bescherming van 20 juni 2001 ter voor-
stelling van het programma van het Belgische voorzitterschap
(1) In La Protection sociale en Europe. Le temps des réformes, Parijs, La Documentation française,
2001, p.28.
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1. DANKWOORD AAN DE ZWEEDSE DELEGATIE VOOR HET DOORGEVEN VAN DE
VORDERINGEN

Mijnheer de Voorzitter, beste collega's,

Eerst en vooral zou ik de Zweedse auteur Per Olof Sundman willen aanhalen, die in
zijn roman “Två dagar, två nåtter” (Twee dagen, twee nachten) (2) het volgende
schreef :

"Soms zouden we graag weten waar iemand anders aan denkt of bij stilstaat. We
kunnen het hem natuurlijk vragen. Misschien zal hij ook antwoorden. Het zal u
niet leren wat hij denkt of waar hij bij stilstaat. U zult enkel weten wat hij ant-
woordt".

Als ik een citaat van een Zweedse auteur gekozen heb, is dat uiteraard om onze
Zweedse vrienden te begroeten, om hen te bedanken voor het succesrijk voltooien
van het eerste Europese voorzitterschap uit hun geschiedenis, wat niet te onder-
schatten valt. Ik wil hen er ook voor bedanken dat zij, wat onze materie betreft,
hierbij alle nuttige elementen hebben doorgegeven die België in staat zouden moe-
ten stellen op zijn beurt aan te brengen wat het denkt zijn partners te kunnen bie-
den. Van harte bedankt, Zweden, en hartelijk dank ook aan het team met zijn vele
vrouwelijke leden dat de Zweedse delegatie vertegenwoordigde in het Comité en
het Bureau van het Comité.

Maar, beste collega's, de verwijzing naar Per Olof Sundman is niet louter een kwes-
tie van beleefdheid of symbolische aandacht, maar een bewuste keuze : deze verwij-
zing, als u erop gelet heeft, nodigt ons volgens mij ook uit tot constructieve zelfkri-
tiek. Onze werkzaamheden hebben alles te maken met vragen stellen aan anderen,
aan de vijftien delegaties, onze werkzaamheden zijn er volledig op gericht naar voor
te brengen wat wij denken over de thema's van onze bevoegdheden en waar wij bij
stilstaan, om bij de behandeling ervan gezamenlijk vooruitgang te boeken, onder de
kundige leiding van Raoul Briet die wij eveneens onze dank betuigen. En wat die
werkzaamheden betreft, moeten we wel degelijk erkennen dat de delegaties eerder
altijd dan misschien antwoorden. De hoop, de wens van de Belgische delegatie die
vanaf juli haar deel van het Europese voorzitterschap zal opnemen, is dan ook dat,
meer dan ooit, door als eerste het goede voorbeeld te geven, onze antwoorden zo
trouw mogelijk blijven aan wat wij denken, aan waar wij bij stilstaan, zodat wij op
die manier met een maximum aan transparantie kunnen doorgaan met het zo goed
en zo snel mogelijk uittekenen van de paden die ons wederzijds verrijken binnen de
sociale bescherming.

(2) 1965, Franse vertaling Chadenson, Paris, Gallimard, 1968.
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Kortom, laten we allemaal alles in het werk stellen opdat onze antwoorden zo nauw
mogelijk aansluiten bij onze gedachten of overwegingen en door die grote betrouw-
baarheid een maximale convergentie mogelijk maken in de conclusies. Wanneer wij
elkaar goed begrijpen, zullen daaruit mogelijkheden ontstaan om gezamenlijke doel-
stellingen te bepalen en het eens te worden over gepaste indicatoren voor de opvol-
ging. Wanneer wij goed naar elkaar luisteren, zullen we in staat zijn een bijdrage te
leveren aan de opbouw van een "Welvaartsstaat voor de XXIste eeuw", om de titel
over te nemen van een recent artikel van Gösta Esping-Andersen, professor aan de
Universiteit van Pompeu – Fabra in Spanje (3).

2. EEN AMBITIEUS BELGISCH VOORZITTERSCHAP : KLAAR OM TE REAGEREN OP
EXTERNE FACTOREN UIT DE ACTUALITEIT EN PASSEND IN HET KADER VAN EEN
EVOLUTIEPROCES

Eerste Minister Guy Verhofstadt heeft al in mei de krachtlijnen en politieke prioritei-
ten in zijn geheel voorgesteld. We zullen ze hier niet in detail uit de doeken doen.
Ze zijn verkrijgbaar bij onze delegatie voor wie ze wil doornemen (4). Door ze bon-
dig te herhalen, willen wij het mogelijk maken onze eigen bekommernissen erin te
situeren.

We zullen eerst en vooral samen met de Eerste Minister opmerken dat het Belgische
Voorzitterschap valt op een cruciaal ogenblik voor de Europese éénwording, op een
van die belangrijke tijdstippen wanneer de Unie sterker wordt of, integendeel, tijd
verliest waarin ze sterker had kunnen worden : de Raad van de Unie heeft immers
enkele maanden geleden een nieuw Verdrag goedgekeurd dat ter ratificatie werd
voorgelegd en de uitbreiding mogelijk moet maken. Het moet een echte omvorming
toelaten, van een Unie met 15 tot een Unie met 25 of 27 lidstaten. De Unie bereidt
zich voor op de invoering van de euro, vanaf 1 januari 2002, de dag volgend op de
zes laatste maanden voorbereiding op deze revolutie in het dagelijkse leven. De
Unie werkt aan de bijschaving, de herziening van haar sociale model en wil tegen

(3) In La protection sociale en Europe, op. cit., pp. 75 tot 105 (zie de laatste paragraaf van deze bij-
drage, p. 103, waar de auteur, wanneer hij de poging aanhaalt om principes te definiëren voor
gecoördineerde sociale hervormingen uitgaand van een beleid dat is vastgelegd op nationaal niveau,
benadrukt hoezeer de doelstelling van een gemeenschappelijke hervorming op Europees niveau
moeilijk voor te stellen is en waarschijnlijk weinig relevant zou zijn, maar eraan toevoegt dat "vermits
verschillende van de belangen van een dergelijke hervorming op een of andere wijze gemeenschap-
pelijk zijn voor alle lidstaten, er dus ruimte is om een gemeenschappelijke Europese strategie te
bevorderen").
(4) Zie, naast het eerste document dat beschikbaar is op de website van de regering, ook de uiteen-
zetting door de Eerste Minister over de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de Euro-
pese Unie opgenomen in het Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenhe-
den, Parl. doc., Sen. (nr. 2-673/1) en K. (nr. 50-1155/1), zitting 2000-2001, 8 III 2001, p. 12 tot 25.
Dit verslag bevat als bijlage de volledige ontwerpkalender van het Belgische Voorzitterschap, met
inbegrip van de datums van de vergaderingen van de Raad voor Werkgelegenheid – Sociale Zaken.
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2010 de meest dynamische kenniseconomie ter wereld worden, die tegelijkertijd
een hoge sociale bescherming biedt en prat kan gaan op een omvangrijke economi-
sche groei, gekoppeld aan lage werkloosheids- en inflatiecijfers.

In deze specifieke context waar ieder voorzitterschap een zware en veeleisende ver-
antwoordelijkheid draagt, in deze specifieke context waarin België niet de voorrang
wil geven aan een bepaald bevoegdheidsdomein om vooruitgang te boeken, waarin
nood is aan meer transparantie, meer doeltreffendheid, meer coherentie, meer vast-
beradenheid en meer democratische legitimiteit, heeft België zes krachtlijnen weer-
houden : 

De uitdieping van het debat over de toekomst van de Unie, een punt waarop ons
land de taak heeft om eind 2001, in de verklaring van "Brussel-Laken", de discussie-
parameters te schetsen die het mogelijk moeten maken tot een nieuwe intergouver-
nementele conferentie te komen in 2004.

De verbetering van de kwaliteit van de tewerkstelling, het bevorderen van de
gelijkheid van kansen, de strijd tegen de uitsluiting en de armoede, het herstel van
het vertrouwen in de sociale beschermingsmechanismen, in het bijzonder inzake de
pensioenen.

Het bevorderen van duurzame economische groei en een gemeenschappelijk eco-
nomisch beleid.

De totstandkoming van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaar-
digheid.

Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling, de voedselveiligheid, een
beschermd milieu, kortom, van de levenskwaliteit.

De uitbreiding en de versteviging van de externe dimensie van de Europese Unie,
in het bijzonder door een Europees veiligheids- en defensiebeleid te bevorderen.

Nadat deze krachtlijnen geïdentificeerd waren, heeft het Belgische voorzitterschap
een reeks politieke prioriteiten bepaald die concreet vorm moeten krijgen van juli
tot december 2001, in nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de Euro-
pese Commissie en alle lidstaten, en bijgevolg met behulp van alle hefbomen waar-
over wij beschikken om dit te doen, waaronder ons Comité, een orgaan dat andere
organen samenbrengt en het sociale domein wil opwaarderen.

Een aantal van deze politieke prioriteiten heeft precies betrekking op de sociale
dimensie die België wil verstevigen, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling
van het Europese sociale model. We zullen de nadruk leggen op de kwaliteit van de
werkgelegenheid, tegelijk met een zo groot mogelijke stijging ervan, op de gelijk-
heid van kansen, op een grotere participatie van de werknemers in de economische
veranderingen, op de modernisering van de sociale bescherming, op de strijd tegen
de sociale uitsluiting en de armoede, en op de duurzame financiering van de pen-
sioenen. We zullen er tegelijkertijd op toezien dat in de beschouwing en het optre-
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den met betrekking tot het sociale domein, de dimensie "duurzame ontwikkeling"
wordt opgenomen, maar ook de pragmatischere dimensie "vereenvoudiging" die in
België ten oorsprong ligt aan verschillende vernieuwende projecten.

En alvorens het specifieke toepassingsgebied van ons Comité te betreden, herinne-
ren wij eraan dat het Belgische Voorzitterschap op de Raad van Stockholm in maart
2001 de opdracht kreeg toevertrouwd zowel de kwantitatieve werkgelegenheidsin-
dicatoren als de kwalitatieve werkgelegenheidsindicatoren te verfijnen en vast te
leggen. Op kwantitatief vlak is het belangrijk de werkgelegenheidsstatistieken te
verbeteren, onder andere waar zij te maken hebben met de activiteitsgraad. Op
kwalitatief vlak zullen de nationale actieprogramma's geëvalueerd worden tijdens
het tweede semester, en bij deze evaluatie zal de kwaliteit van het werk een centra-
le plaats innemen. Als eerste stap op weg naar een Europese strategie in deze mate-
rie, zal een reeks kwaliteitsindicatoren worden opgesteld op basis van de voornoem-
de nationale actieplannen en de werkzaamheden die de Europese Comissie reeds
heeft verwezenlijkt.

3. EEN BELGISCH SOCIAAL VOORZITTERSCHAP : INZAKE SOCIALE BESCHERMING,
ALS PRIORITAIRE DOELSTELLING, CONCREET VORM GEVEN AAN EEN ACTIEF
EUROPEES SOCIAAL MODEL (A.E.S.M.)

Nu komen we bij onze bevoegdheden, bij onze bekommernissen, bij ons Comité. 

3.1. HET SOCIALE EUROPA KAN OPHOUDEN EEN ILLUSIE TE ZIJN
We moeten eerst en vooral uitgaan van een eerste vaststelling, namelijk dat Europa
ontegensprekelijk verandert en dat het ontegensprekelijk "socialer" wordt, tenmin-
ste in de verklaringen, in de voornemens, in de opgezette reflectie- en actieproces-
sen. We beschikken meer dan voordien over elementen van vooruitgang terzake en
over kansen om te evolueren.

Zo heeft, om ons niet te beperken tot voorbeelden van recente makelij, op het vlak
van de werkgelegenheid, dat werd aangehaald op het einde van het tweede luik, de
Top van Lissabon een doelstelling vastgelegd om de werkgelegenheid niet langer
louter kwantitatief, maar ook kwalitatief te laten toenemen.

Zo moeten, vanuit het standpunt van de interne werkwijze van de Europese Unie,
de voorjaarstoppen voortaan de gelegenheid worden om te debatteren over zowel
de sociale problematiek als de economische problematiek met het oog op een vol-
doende besproken voorbereiding van de grote richtlijnen voor het economische
beleid. De Raad voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken werd hiertoe gelijkgesteld
met het niveau dat de Ecofin-Raad bereikte, een belangrijk signaal. Een promotie die
nu echter bevestigd en bekrachtigd moet worden in de feiten. Het is de Raad van
Regeringsleiders die ook en op dezelfde wijze wordt geïnformeerd door de Raad
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voor Werkgelegenheid - Sociale Zaken, die op dit vlak de uiteindelijke keuze moet
maken, en dus moeten al onze ministers belast met Werkgelegenheid, Arbeid, Socia-
le Bescherming of Sociale Zekerheid hun stem laten horen, van gelijke tot gelijke,
door ons geadviseerd en ondersteund.

Zo is er ook de bevordering, eveneens te Lissabon, en de uitvoering van de nieuwe
werkwijze en samenwerkingsmethode, de zogenaamde "open coördinatie", een pro-
ces voor informatie-uitwisseling, onderzoek, vergelijking en aanpassing van het
sociale beleid van de Lidstaten op basis van gemeenschappelijke doelstellingen die
bij overleg werden overeengekomen. Zij moet toelaten om, in het kader van een
gemeenschappelijke Europese strategie, de beste praktijken te onderzoeken, de "uit-
muntendheidscriteria" af te bakenen en er dus nuttige lessen uit te trekken. Zij
bekrachtigt ook het drieluik "Werkgelegenheid-Economie-Cohesie of Sociale
Bescherming", waarbij reeds een specifiek proces vooropgesteld wordt om de
armoede te overwinnen, met doelstellingen, normen en verplichtingen.

Een wezenlijk feit is dat daaruit de erkenning volgt op Europees politiek niveau van
een Europees sociaal model, en de bereidheid van dit model een referentie-instru-
ment te maken op basis van hetgeen voldoende gemeenschappelijk verworven
werd in sociale zaken. Dit politiek erkende model is de tweede vaststelling waarop
wij kunnen steunen en heeft, onder andere, de volgende ingrediënten :

Sociale structuren op basis van gedeelde waarden van recht en gelijkheid, met een
eerder universele aard en ruime maatschappelijke steun.

Hogere sociale standaards dan in de andere economieën met een vergelijkbare
ontwikkeling.

Aanzienlijke sociale transfers die helpen de armoede en de sociale uitsluiting te
beperken.

Erkenning van het sociale beleid als productiefactor met voordelen voor de econo-
mie, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen.

Een geheel van dwingende bepalingen in de Europese verdragen of het afgeleide
recht (richtlijnen en reglementen die eruit voortvloeien).

Een geheel van niet-dwingende bepalingen of "soft law" (adviezen, memoran-
dums, gedragscodes…).

3.2. HET EUROPESE SOCIALE MODEL MAG OP HET NIVEAU VAN DE UNIE NIET 
LANGER ENKEL DE VERWORVEN WAARDEN VERTEGENWOORDIGEN
Het blijft zo dat dit voldoende onverdeelde verworvene op dit ogenblik, in plaats
van een "concrete", "zichtbare" en "tastbare" verworvenheid, eerder en nog te zeer
een verworvenheid van waarden is, van een zekere sociale levensfilosofie in een
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verscheidenheid aan nationale tradities en systemen met een bijzondere culturele,
sociaal-economische en politieke context die iedere harmonisering onmogelijk
maakt (5).

Onze ambitie zal dus zijn – en onze delegatie nodigt alle delegaties uit die in de
mate van hun keuze te delen – om, naast wat reeds werd gerealiseerd op het vlak
van werkgelegenheid en de sociale aspecten die hiermee te maken hebben, voor de
eerste maal en in betekenisvolle kleine stappen concreet vorm te geven aan een
"actief Europees sociaal model" wat de sociale bescherming of sociale zekerheid
betreft. We willen het verankeren in een effectieve Europese samenwerking, en dit
in eerste instantie in de domeinen die prioritair zijn toevertrouwd aan ons voorzit-
terschap, namelijk de "sociale uitsluiting" en de "pensioenen".

We mogen niet langer uitsluitend verwijzen naar "waarden", maar moeten verrui-
men en verrijken tot een verwijzing naar niveau, resultaten, een gezinsbeeld dat
door velen gedeeld wordt, om naar te streven en te evolueren volgens een redelijk
tijdschema.

We moeten ons toeleggen op het geven van een concrete definitie van het "actieve
Europese sociale model" versus "sociale bescherming", op het overschrijden van het
"symbolische karakter" van een "label" (6) dat zich erop beroemt "de erkenning van
het belang van de sociale bescherming in Europa te weerspiegelen" zonder dat we
het Europese bestaan ervan op het terrein al kunnen bewijzen.

3.3. NAAR EEN ACTIEF EN TASTBAAR EUROPEES SOCIAAL MODEL
Hoe gaan we dan over tot actie ? In het kader van een strategie voor convergentie,
voor concrete samenwerking, zijn de beschikbare elementen :

Eerst en vooral, het vastleggen van gezamenlijke doelstellingen, in eerste instantie
bescheiden indien nodig, maar in ieder geval uiteindelijk ambitieus, en dit voor de
verschillende sociale beschermingssystemen van de lidstaten in al hun klassieke of

(5) We verwijzen hier onder andere naar de analyse van Christophe Degryse, Comprendre l’Europe
sociale, Brussel, F.E.C. en Couleur Savoir, 2000, p. 26.
(6) Zie Povie, Lydia, De geleidelijke "europeanisering" van de sociale bescherming, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, nr. 4, 2000, p. 1030. Zie ook p. 1029 : "De groep voor prospectief
onderzoek van de Europese Commissie brengt dus de volgende boodschap over : de tijd is rijp voor
de lidstaten om te stoppen systematisch te argumenteren over de principiële nationale bevoegdheid
inzake sociale bescherming (negatieve subsidiariteit die erop gericht is iedere gemeenschappelijke
ingreep te voorkomen) om over te gaan tot een gedeelde bevoegdheid tussen lidstaten/regio's en de
Europese Unie, die voortvloeit uit de positieve (of actieve) toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
dat de evolutie van de gemeenschappelijke bevoegdheden rechtvaardigt.
Het subsidiariteitsbeginsel blijkt overigens een uitdrukking te zijn van de evolutiegerichte aard van
de gemeenschappelijke constructie. Terwijl het vandaag de dag moeilijk blijft de opportuniteit toe te
geven van het ontstaan van een gemeenschappelijk beleid inzake sociale bescherming, zal dit
gemeenschappelijk beleid morgen een nieuwe stap in de gemeenschappelijke constructie illustre-
ren".
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nieuwe takken (klassiek : gezinsbijslagen, pensioenen, werkloosheid, beroepsrisico,
geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid…; nieuw : afhankelijkheid, bij-
voorbeeld).

Daarenboven het opstellen van betrouwbare en aanvaardbare parameters en indi-
catoren, die het mogelijk maken de resultaten te vergelijken die het beleid van de
verschillende lidstaten behaalt.

Het aanreiken en ter beschikking stellen van de beste praktijken.

Het op punt stellen van de nationale actieprogramma's.

Het voorstellen van maatregelen om de samenwerking tussen lidstaten aan te moe-
digen, teneinde bepaalde sociale risico's beter te bestrijden.

Het uitwerken van geharmoniseerde communautaire normen of gemeenschappe-
lijke basisdoelstellingen, in ieder geval te verwezenlijken door de uitwisseling van
ervaringen.

Wat betreft de klemtonen die aan België werden voorgesteld, is dit ons evolutie-
schema :

Inzake de sociale inschakeling, de bevordering van de sociale integratie : de Euro-
pese Raad van Lissabon heeft in maart 2000 aanbevolen dat maatregelen worden
getroffen om de uitroeiing van de armoede een doorslaggevende impuls te geven
door aangepaste doelstellingen vast te leggen. Deze doelstellingen, die aan de lidsta-
ten worden voorgesteld om hun nationaal beleid op af te stemmen, werden geko-
zen door de Europese Raad van Nice in december 2000 om de lidstaten in staat te
stellen hun nationale prioriteiten te ontwikkelen (7). Alle lidstaten hebben hun
nationaal actieplan ingediend, dat een beschrijving bevat van de nuttige nationale
indicatoren die zij zelf het meest geschikt vinden voor de diagnose en opvolging van
hun eigen sociale beleid. Het Belgische voorzitterschap moet nu, op basis van de
analyse van deze nationale actieplannen, vooruitgang boeken in het dossier van de
gemeenschappelijke vergelijkbare indicatoren en dus van een Europese definitie van
armoede en een Europese samenwerking terzake.

– De informele Raad van Luik, in juli, zou in dit opzicht moeten toelaten de balans
op te maken van deze indicatoren aan de hand van het rapport van de werkgroep
van ons Comité. Dit rapport wordt deze maand verwacht en zal de "structurele indi-
catoren", voorgesteld door de Europese Commissie in haar lenterapport, aanvullen
(en voor sommige zelfs een vervanging voorstellen). Het mandaat van Stockholm
zou opnieuw worden aangehaald (8).

(7) Ter herinnering, de algemene doelstellingen zijn : het stimuleren van de arbeidsparticipatie en de
toegang voor allen tot middelen, rechten, goederen en diensten; het voorkomen van de risico's op
uitsluiting, het helpen van de kwestbaarste bevolkingsgroepen en het mobiliseren van alle actoren.
Deze doelstellingen komen neer op een gepast inkomen, een correcte huisvesting, toegang tot
geneeskundige verzorging, tot onderwijs, enz., alle elementen waarvan de omvang verklaard wordt
door het multidimensionele karakter van het fenomeen.
(8) Dit mandaat nodigt uit om "de opvolging van het optreden in dit domein te verbeteren, door in
gemeenschappelijk overleg tegen het einde van het jaar, indicatoren vast te leggen inzake de strijd
tegen de sociale uitsluiting".138
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– De wetenschappelijke Conferentie op hoog niveau, die in september georgani-
seerd wordt te Antwerpen (zie bijlage), zou het in haar conclusies mogelijk moeten
maken het dossier een definitieve politieke impuls te geven. Na deze conferentie,
naar aanleiding van de Werelddag voor de uitroeiing van de armoede op 17 oktober,
zal een voorstelling plaatsvinden van het rapport van de Commissie en van de actie-
plannen in het Europees Parlement, waardoor de balans kan worden opgemaakt van
zowel de inhoud als de indicatoren.

– De Raad van Brussel-Laken tenslotte, in december, zou, ondersteund door een
tweede rapport van onze werkgroep "indicatoren", dat verwacht wordt in novem-
ber, de indicatoren inzake de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting moe-
ten goedkeuren en ons statistische apparaat moeten uitdiepen (dit ongeacht een
eventueel vooronderzoek door de Raad voor Werkgelegenheid - Sociale Zaken in
oktober).

Zo zullen we, door de toepassing van goede praktijken en het uitwerken van rele-
vante instrumenten, de armoede en sociale uitsluiting effectief beter kunnen aan-
pakken en van de open coördinatiemethode een heus politiek instrument kunnen
maken dat leidt tot meetbare en visualiseerbare resultaten.

We moeten, door een beroep te doen op de open coördinatiemethode, de mogelijk-
heden blijven onderzoeken om betrouwbare kwantitatieve en kwalitatieve indicato-
ren te ontwikkelen om armoede en uitsluiting te meten, die ons dus ook in staat
stellen het sociale inschakelingsbeleid uit te werken en te evalueren.

We mogen verder niet vergeten dat bij dit type problematiek expertise alleen niet
volstaat. De weerhouden indicatoren moeten ook erkend worden door de betrok-
ken actoren. Met andere woorden, de armen en uitgeslotenen zelf moeten geraad-
pleegd worden.

Wat de pensioenen betreft : de Europese Raad heeft België opdracht gegeven het
pensioendebat verder te zetten dat werd ingeleid door het Zweedse voorzitter-
schap, en dus de vastlegging van gezamenlijke doelstellingen inzake pensioenen
voor te bereiden, na ons eerste rapport over dit thema en rekening houdend met de
werkzaamheden van het Comité voor economisch beleid en van het Comité voor
Werkgelegenheid. De Commissie zal eind juni de laatste hand leggen aan haar Mede-
deling over de werkwijze voor het verderzetten van de werkzaamheden inzake pen-
sioenen. Het Belgische voorzitterschap zal dus het dossier van de gemeenschappelij-
ke doelstellingen en het "bundelende" proces van ons optreden terzake moeten
laten evolueren.

– De informele Raad te Luik, in juli, zou in dit opzicht een voorstelling mogelijk
moeten maken van de Mededeling van de Commissie, en er zal een eerste bespre-
king gehouden worden over de te promoten werkwijze en de te weerhouden en te
definiëren doelstellingen. We beschikken in ieder geval al over het voorstel van de
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tien "beginselen en doelstellingen" die de Europese Commissie in oktober heeft
voorgesteld in haar Mededeling voor zekere en houdbare pensioenen (9), evenals
over ons rapport over de zekere en houdbare pensioenstelsels.

Omdat duurzame pensioenstelsels (10), gebaseerd op de solidariteit en de billijk-
heid, "hoekstenen van het Europese sociale model" zijn is het belangrijk het vertrou-
wen van de Europese burgers in hun pensioenstelsels te herstellen, door op het
niveau van de 15 een zelfde taal te spreken, die een einde maakt aan zowel het
ongepaste alarmisme als aan de blinde tevredenheid. De stelsels moeten, indien dit
nog niet gebeurd is, zich aanpassen, versterkt worden volgens de wensen en cultu-
ren van iedere staat. Uit deze dynamiek moet echter noodzakelijkerwijs een
bescherming voortvloeien die efficiënter en duurzamer is, en de gemeenschappelij-
ke sociale doelstellingen op lange termijn beter naleeft (gewaarborgde toekenning
van aangepaste pensioenen, gegarandeerde billijkheid tussen generaties; verzekerde
solidariteit tussen stelsels, verwezenlijkte gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
onderzochte financiële levensvatbaarheid…).

Ons Comité zou in september een eerste overzicht moeten bespreken betreffende
dit thema, de "pensioendoelstellingen", dat qua vorm geïnspireerd zou kunnen zijn
op het document dat te Nice werd voorgelegd over de gemeenschappelijke doelstel-
lingen inzake de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit eerste overzicht
wordt u zo snel mogelijk toegestuurd, in de loop van juli, zodat we onmiddellijk na
de zomervakantie de principes ervan kunnen aannemen. Ons rapport wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken van
oktober.

– De wetenschappelijke conferentie op hoog niveau, die georganiseerd wordt te
Leuven in oktober 2001 (zie bijlage), zou moeten toelaten deze uitdaging - een reeks
gezamenlijke doelstellingen van de vijftien vastleggen - op de voorgrond te helpen
brengen.

– De Raad van Brussel-Laken in december zou tenslotte de verwezenlijkte werkzaam-
heden moeten voltooien door de goedkeuring op dit niveau van de algemene gemeen-
schappelijke doelstellingen - gericht op het waarborgen in de Unie van zekere pensioe-
nen en houdbare pensioenstelsels. Deze Raad zou bij die gelegenheid ook bepalen hoe
in dit domein de drie analysepolen geïntegreerd moeten worden die drie comités ertoe
brachten eensgezind te werken : de economische en financiële pool voor financieel
houdbare pensioenen, met het Comité voor economisch beleid, de pool "werkgelegen-
heid" voor een hogere activiteitsgraad, in het bijzonder onder oudere werknemers,
met het Comité voor Werkgelegenheid, en de "sociale" pool, kwalitatieve sociale
bescherming voor zekere en aangepaste pensioenen, met ons Comité.

(9) Voldoende pensioen, billijkheid tussen generaties, solidariteit tussen verschillende stelsels, gelijk-
heid van mannen en vrouwen, financiële levensvatbaarheid...
(10) Garanderen van een correct inkomen, degelijke huisvesting, toegang tot geneeskundige verzor-
ging, toegang tot opleidingen, enz...
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Wat de modernisering en vereenvoudiging van reglement 1408/71 betreft, dat wil
zeggen de coördinatie van de reglementeringen betreffende de sociale bescherming,
een belangrijk dossier dat wij normaliter niet zouden moeten bespreken in ons
Comité, moeten we onthouden dat het Belgische Voorzitterschap erop zal toezien
dat hier vorderingen worden geboekt. Het vrije verkeer van personen dat hier het
onderwerp van is, is immers één van de grondslagen van de Europese integratie en
één van de vier vrijheden die werden bekrachtigd door het Europese Verdrag, naast
het vrije verkeer van goederen, van diensten en van kapitaal.

De huidige complexiteit van Reglement 1408/71, dat verschillende malen werd
geamendeerd, en het feit dat geen rekening wordt gehouden met een reeks nieuwe
elementen, zorgen ervoor dat het zijn functie niet langer voldoende goed vervult en
dat het herzien moet worden in het licht van nieuwe of vernieuwde parameters, pri-
oriteiten en beginselen.

België wil het debat op gang brengen en hierover tegen het einde van het jaar een
akkoord bereiken, evenals over de methode en het tijdschema.

Tot slot zou de wetenschappelijke conferentie, die in december 2001 georgani-
seerd wordt te Gent (zie bijlage), de gelegenheid moeten zijn om een debat op hoog
niveau te houden over de invloed van de Europese integratie op de nationale
gezondheidszorgstelsels.

*
*     *

Tot slot moet ik nog enige toelichtingen geven bij de leidraad die het actieve Euro-
pese sociale model is, dat zelf bestaat uit actieve sociale lidstaten. Frank Vanden-
broucke, onze minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft zeer duidelijk
gezegd en geschreven dat "Europa het ontstaan van actieve welvaartsstaten moet
toelaten" (11), dat "het tot taak heeft hen te ondersteunen en verplicht is zowel inza-

(11) Over het begrip "actieve welvaartsstaat", dat de leidraad vormt van het beleid van de minister,
zie in het bijzonder zijn algemene beleidsnota die hierna geciteerd wordt (8), 1. Inleiding, p. 3 : "De
uitdrukking "actieve welvaartsstaat" vat drie ideeën samen. Ten eerste verwijst ze naar "de verstandig
actieve staat", een overheid die haar sociaal beleid wil uitvoeren op een pro-actieve wijze, via maat-
werk en met daartoe aangepaste structuren. Ten tweede verwijst ze naar een doelstelling, namelijk
een "samenleving van actieve mensen", een samenleving met een hogere participatiegraad maar
waarin geen scherpe scheidingslijn bestaat tussen hyperactieven aan de ene kant en totaal niet-actie-
ven aan de andere kant : het model van de "ontspannen" actieve welvaartsstaat, waar arbeid, gezin en
persoonlijk leven soepel combineerbaar zijn. Overigens komt participatie niet alleen tot stand in de
formele arbeidsmarkt : ook vrijwilligerswerk houdt een sociale meerwaarde in. De actieve welvaarts-
staat moet diverse vormen van maatschappelijke activiteit een plaats bieden. En ten slotte verwijst de
term "welvaartsstaat" naar de fundamentele ambitie om adequate sociale bescherming te bieden,
inspelend op bestaande en nieuwe behoeften".
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ke werkgelegenheid als op het vlak van de sociale bescherming de standaard te
bepalen" (12). Hij stelt ook dat de methode die hiervoor voorzien is wel degelijk die-
gene is die werd voorgesteld in Lissabon, en gekend is onder de naam "open coördi-
natiemethode" (13). Hij pleit ervoor "de Europeanen een krachtig en positief signaal
te geven" (4). Dit krachtige en positieve signaal zijn de eerste "bouwstenen" van het
"actieve Europese sociale model" dat hij wil lanceren in overeenstemming met het
voorgestelde werkplan. Daarbij beseft hij dat een dergelijk actief model om geloof-
waardig en positief te blijven, doeltreffend beschut moet worden tegen alle afwij-
kingen inzake discipline of veiligheid. Het moet ook beschikken over vangnetten,
zoals voorkomen dat aangemoedigde arbeidssituaties degenereren tot arbeidsom-
standigheden op de grens van het aanvaardbare. Verder moet het rekening houden
met de niet-arbeid, de non-profit en de noodzaak aan wisselwerking tussen beide,
aan bruggen. Dit alles in de wetenschap dat in een dergelijk model, om het sociaal
aanvaardbaar te houden, het actieve beleid niet tegenover het passieve beleid
gesteld mag worden (14). Ze moeten elkaar net aanvullen, proberen om, met
behoud van de sociale bescherming die de huidige verzorgingsstaat biedt, deze
bescherming een nieuwe, dynamische en creatieve sociale dimensie te geven.

Zo zou het actieve Europese sociale model de krachtige en inspirerende uitdrukking
kunnen zijn van "een welvarende maatschappij die armoede niet tolereert", een "cre-
atieve maatschappij die veiligheid en vertrouwen in de toekomst biedt" (15).

Juni 2001

(Vertaling)
_________

(12) "De l’Etat-providence passif à l’Etat social actif", Septentrion, 2000/3, p. 25.
(13) Ter herinnering, deze methode om de te volgen route aan te geven bestaat, kort samengevat, uit
een proces van onderlinge uitwisseling van ervaringen in het ontwerpen, het uitvoeren, het onder-
zoeken, het vergelijken en het aanpassen van het sociaal beleid van de lidstaten, en dit alles op basis
van gemeenschappelijke doelstellingen. Voor haar uitvoering heeft ze aanleiding gegeven tot een eer-
ste belangrijke handeling (onder Frans voorzitterschap) : de goedkeuring van de Europese sociale
agenda, een vijfjarig actieprogramma. Ze moet nu werkbaar en doeltreffend worden op het gebied
van het sociale beleid om de wenselijke concretisering mogelijk te maken (zie Algemene beleidsnota
– voor het begrotingsjaar 2001 - van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. Vandenbrouc-
ke, "De sociale welvaartsstaat : een grotere participatie, een betere sociale bescherming en een hoge-
re levenskwaliteit", 5. Europese sociale samenwerking : van principes naar realiteit, pp. 60-61). De
nota maakte nadien het voorwerp uit van een parlementair document van de Kamer, nr. 500905/021
van 15 november 2000.
(14) Zie Alaluf (Matéo), Dictionnaire du prêt à penser, Brussel-Charleroi, Evo, 2000, p. 46.
(15) Zie Algemene beleidsnota, op. cit., p. 65.
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BIJLAGE

VERDUIDELIJKINGEN BETREFFENDE DE DRIE WETENSCHAPPELIJKE CONFERENTIES
DIE HET BELGISCHE SOCIALE VOORZITTERSCHAP KRACHT ZULLEN BIJZETTEN OP
DE DRIE GEKOZEN PUNTEN

1. In verband met de eerste prioriteit : de armoede, de sociale uitsluiting, de uitwer-
king en keuze van indicatoren

Antwerpen, 14-15 IX 2001
« Indicatoren rond sociale insluiting : gemeenschappelijke EU-doelstellingen

doen slagen »

a. Doelstelling : onderzoeken van de wetenschappelijke basis van de beschikbare of
voorgestelde indicatoren, hun sterke punten, hun zwakke punten en de wijze waarop
ze in de praktijk gebracht kunnen worden, vanuit empirisch standpunt. Wetenschap-
pelijk aantonen dat gemeenschappelijke indicatoren van de Europese Unie op het
vlak van sociale insluiting niet alleen nuttig zijn, maar ook gemakkelijk te gebruiken,
in die zin dat ze nauwkeurig omschreven en berekend kunnen worden.

b. Basis : een wetenschappelijk rapport opgesteld onder coördinatie van Sir Tony
Atkinson, directeur van het Nuffield College (Oxford). Noodzakelijke informatie.
Bedenkingen voor de discussie.

2. In verband met de tweede prioriteit : de pensioenen, het onderzoek en de keuze
van gemeenschappelijke doelstellingen

Leuven, 19-20 X 2001
«Naar een nieuwe architectuur voor sociale bescherming in Europa ?

Pensioenstelsels in perspectief »

a. Doelstelling : helpen een van de voornaamste Europese sociale uitdagingen te
overkomen, het vastleggen van een geheel van gemeenschappelijke doelstellingen
voor het nationaal beleid inzake pensioenen, doelstellingen die sociaal, billijk en
realiseerbaar moeten zijn. Door een discussie over deze doelstellingen, helpen de
aangewezen strategieën te bepalen en bijdragen tot de inspanning van de Europese
Unie om een toekomstig beleid inzake pensioenen uit te stippelen. De wisselwer-
king tussen het pensioenbeleid en de globale structuur van de sociale bescherming
zal eveneens worden onderzocht, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed
aan de nieuwe risico's en behoeften ingevolge de veranderingen in het actieve leven
en in het gezinsleven (laatste aspect dichter bij het thema van de regionale Europese
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vergadering van de I.S.S.A. te brengen – International Social Security Association –
die wordt georganiseerd te Dresden, Duitsland, op 22-23 XI 2001 over "Sociale
zekerheid en veranderingen van de arbeidswereld").

b. Basis : een wetenschappelijk verslag gecoördineerd door professor Gösta Esping
– Andersen (Universiteit van Pompeu Fabra, Spanje). Nodige informatie. – Beden-
kingen voor de discussie.

3. In verband met de derde prioriteit : de modernisering en vereenvoudiging van
Reglement 1408/71

Gent, 7-8 XII 2001
« Europese integratie en gezondheidssystemen :

een uitdaging voor het sociaal beleid »

a. Doelstelling : een wetenschappelijk debat mogelijk maken over de invloed van de
Europese integratie op de mogelijkheden van de lidstaten om hun gezondheidssys-
teem op autonome wijze te organiseren en te financieren. De conferentie wil in het
bijzonder nagaan in welke mate de sociale doelstellingen die eigen zijn aan de Euro-
pese gezondheidszorgstelsels in het kader van deze integratie gevrijwaard kunnen
blijven.

b. Basis : Nog te preciseren. Gecoördineerd wetenschappelijk rapport of diverse bij-
dragen. Nodige informatie of elementen. – Bedenkingen voor de discussie.

__________
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DE IDEE EN DE « HAALBAARHEID » VAN
EEN MECHANISME VOOR DE VRIJWARING,
DE CONSOLIDERING EN DE 
ONTWIKKELING, IN DE CONVERGENTIE,
VAN DE NIVEAUS VAN DE SOCIALE
BESCHERMING BINNEN SOCIAAL-
ECONOMISCHE RUIMTES OP WEG NAAR
INTEGRATIE - DE « EUROPESE SOCIALE
SLANG » *

DOOR PIERRE VAN DER VORST
Professor aan de Université Libre de Bruxelles
Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (België)

« Vous n’avez je suppose pas tout à fait oublié les aventures de Mowgli, son enlè-
vement par le Peuple Singe interdit, les Bandar-log, et « la chasse de Kaa », le
python allié de Baloo et de Bagheera. C’est à Kaa, qui en sait plus que ces der-
niers, rappelez-vous, que Mowgli et ses deux grands amis doivent la vie et la
liberté dans la Ville Perdue. Pourquoi l’Europe ne devrait-elle pas un peu de son
salut et beaucoup de sa sérénité au Serpent social ? »

Bulletin de la Fondation André Renard, 1990

INLEIDING

Ik wil de I.S.S.A. en de Duitse organisatoren van deze vergadering bedanken dat zij
zo goed zijn geweest mij uit te nodigen om u toe te spreken. Ik stel voor dat we, om
bondig te werken,  het onderwerp naar analogie met de gelijkluidende financiële
term de "Europese sociale slang" noemen. Dit originele mechanisme, dat werd uitge-
werkt door een team van de Université Libre de Bruxelles (1), gaat zeker verder dan
de bekommernissen die u vandaag bezighielden. Als u echter in het vrije ver-

* Mededeling aan de Europese Regionale Vergadering van de International Social Security Association
(I.S.S.A.) over de totstandkoming van de Europese sociale ruimte: gevolgen van het vrije verkeer van
personen op de organisatie en de structuur van de socialezekerheidsstelsels, Bonn, 25 mei 1992.
(1) Zie bijlage 1: eerste referenties.
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keer van werknemers, zoals het geval is voor het Europa van de Twaalf, een van de
eerste mogelijke stappen ziet naar een verder doorgedreven integratie op econo-
misch en politiek vlak, zou het u moeten boeien. Het zou ook de aandacht moeten
trekken van iedereen die het voornemen heeft wat voor sociaal-economische ruimte
ook uit te bouwen, aanvankelijk bestaand uit staten of regio's met hun eigen sociale-
zekerheidsstelsel.

Omdat mijn toespraak maximum een vijftiental minuten in beslag mag nemen, zal ik
vier punten erg bondig behandelen. Voor een grondigere bespreking, verduidelijkin-
gen, nuances of bedenkingen en toelichtingen, verwijs ik naar de diverse teamwer-
ken waarop ik mij hier noodzakelijkerwijze inspireer (1) en die werden uitgevoerd
met mijn collega's van de U.L.B., Michel Dispersyn (2), Yvan Guillaume, Danièle
Meulders en Marc De Falleur, Christian Hecq en Bernard Lange. Deze vier punten
zijn de volgende:

De algemene context van onze aanvangsreflectie, namelijk de Europese Gemeen-
schap op de vooravond van 1993, op de vooravond van haar nieuwe geïntegreerde
economische ruimte;

De idee van een regelmechanisme dat in staat is deze economische ruimte sociale
homogeniteit te garanderen, of ten minste haar te helpen ze te realiseren;

Het onderzoek van de "haalbaarheid" van een dergelijk mechanisme;

De analyseresultaten of -instrumenten waarover we beschikken of op korte ter-
mijn kunnen beschikken.

1. DE ALGEMENE CONTEXT VAN DE ONGELIJKE BESCHERMING IN DE STATEN

Wanneer we als observatiedomein de Europese Gemeenschap nemen, op de voor-
avond van 1993, met haar inspanningen voor een steeds verdergaande integratie en
haar streven naar sociale homogeniteit (maar ik zou dezelfde denkpiste kunnen vol-
gen voor iedere andere sociaal-economische ruimte) gelijklopend met de organisatie
van haar economische homogeniteit, moeten we eerst de ongelijkheid vaststellen.
Er bestaan aanzienlijke verschillen in de sociale bescherming tussen de lidstaten,
zowel wat het geheel van de aangewende geldsommen als wat het eigenlijk bedrag
van de individuele uitkeringen betreft.

Zo kan het aandeel van het bruto binnenlands product (B.B.P.) dat wordt besteed
aan de sociale bescherming, verschillen vertonen tot 100 procent in landen als Por-
tugal en Nederland.

(1) Zie bijlage 1 : eerste referenties.
(2) Co-promotor van de idee van het regelmechanisme door een gezamenlijke nota aan de Belgische
minister van Sociale Zaken op 26 september 1989.
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Wanneer we het gewicht van de sociale bescherming uitdrukken in termen van uit-
keringen per inwoner, bedraagt de verhouding tussen de laagst en hoogst geklas-
seerde landen 1 tot 4 en zelfs 5, afhankelijk van het beschouwde jaar (na omzetting
in Europese koopkrachtstandaard (KKS)).

Deze merkelijke verschillen in het niveau van de bescherming die de beschouwde
lidstaten bieden, geven in diverse milieus - en niet ongegrond - aanleiding tot een
grote vrees : de angst voor een ontmanteling, een zware aanpassing van de sociale
beschermingssystemen, als gevolg van een economische integratie die niet sociaal
gestuurd wordt.

Zullen de openstelling van een enorme eengemaakte markt, zoals zal gebeuren op 1
januari 1993, en de verscherpte concurrentie die daar onvermijdelijk uit zal voort-
vloeien, niet zowel hier als elders leiden tot een stagnering, een achteruitgang of
een neerwaartse aanpassing van de sociale bescherming ?

2. DE IDEE VAN EEN REGELMECHANISME, DE ZOGENAAMDE "EUROPESE SOCIALE
SLANG"

Hoe kunnen we deze vrees ontkrachten, garanderen dat er geen sprake zal zijn van
stagnering, noch van achteruitgang of neerwaartse aanpassingen, maar wel van con-
solidering en vooruitgang?

Dat was het vertrekpunt van de denkoefening die ik heb gehouden met mijn assis-
tent en latere collega M. Dispersyn. Die bracht ons er in september 1989 toe de Bel-
gische minister van Sociale Zaken voor te stellen de mogelijkheid te onderzoeken
een regelmechanisme in te voeren voor de sociale beschermingsniveaus, dat luistert
naar de naam "Europese sociale slang". Dit mechanisme zou er in de convergentie
(3) naar streven in iedere lidstaat de bereikte beschermingsniveaus te vrijwaren, te
consolideren en te ontwikkelen (4).

Is het immers, in de geest van de Europese Akte, niet essentieel dat Europa zo
homogeen mogelijk is, sociaal en economisch, en dat wat de integratie genoemd
wordt kan gebeuren met een minimum aan vertekeningen, concurrentievervalsing
en spanningen ?

(3) Over de keuze van de communautaire convergentiestrategie van de doelstellingen, die verdergaat
dan de coördinatie en de voorkeur voor harmonisering, zie meer bepaald M. Dispersyn, "Comment
assurer la convergence et la sauvegarde des systèmes de sécurité sociale dans la communauté
européenne", in Quel avenir pour l’Europe sociale : 1992 et après, Brussel, Uitg. CIACO, 1992., pp.
161 tot 173.
(4) Een ander origineel Belgisch voorstel is een sociaal verzekeringsstelsel uit te bouwen dat in zeke-
re zin de diverse nationale systemen zou overkoepelen en vervangen, de zogenaamde "Dertiende
Staat" (zie Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 12, 1990, pp. 861 tot 893).
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De Europese sociale slang (E.S.S.) impliceert dat zowel het niveau als de reikwijdte
van de sociale bescherming in iedere staat correct en voorafgaand worden bepaald
met behulp van een of meer relevante parameters, weerhouden bij consensus (bij-
voorbeeld door rekening te houden met een percentage van het bruto binnenlands
product), en dat de evolutie ervan gevolgd kan worden.

Verder veronderstelt het dat de mate waarin iedere Staat afwijkt van het gemeen-
schapsgemiddelde inzake sociale bescherming, gemeten en gevolgd kan worden.

Voor de landen die boven dit gemeenschapsgemiddelde uitsteken, zou de "positie-
ve" afwijking, over een gegeven periode, constant moeten blijven of moeten toene-
men. Een gevoelige daling van het sociale beschermingsniveau in deze landen, die
een toegelaten schommelmarge overschrijdt, zou een communautaire overlegproce-
dure starten die gevolgd zou kunnen worden door een communautaire compensa-
tie-ingreep.
Een gevoelige stijging van de bescherming in diezelfde staten, die een toegelaten
grootte overschrijdt, zou daarentegen aanleiding kunnen geven tot een interventie
ten voordele van landen die het gemeenschapsgemiddelde niet halen, om te vermij-
den dat hun "achterstand" ten opzichte van dit gemiddelde buitensporig zou toene-
men.

Omgekeerd zou, in de landen die zich onder het Europese gemiddelde bevinden, de
"negatieve" afwijking, over een bepaalde periode moeten afnemen en zou een mer-
kelijke stijging van hun sociale bescherming kunnen leiden tot aangepaste steun van
de gemeenschap om de convergentie aan te moedigen. Daartegenover staat dat
door een gevoelige daling van de bescherming, groter dan de aanvaarde marge, de
bovenvermelde overlegprocedure zou starten die, zoals in de eerste veronderstel-
ling, zou kunnen leiden tot vrijwaringsmaatregelen.

Met andere woorden, het in te voeren mechanisme, een verantwoord Europees soli-
dariteitsmechanisme over de staatsgrenzen heen (5), zou de verbetering van de
sociale bescherming niet in de weg staan in de staten die er de mogelijkheden voor
hebben, terwijl de bestaande kloven tussen de diverse beschermingsniveaus wor-
den verkleind en de opwaartse convergentie wordt bevorderd.

Het zou een dubbel doel dienen : ten minste het gemiddelde niveau behouden, en
dit verhogen indien mogelijk; voorkomen dat de verschillen groter worden en, voor
zover mogelijk, ijveren voor de convergentie.

(5) Tussen lidstaten, maar ook binnen lidstaten, tussen de diverse actoren van de sociale zekerheid.

150



DE IDEE EN DE HAALBAARHEID ...

3. DE HAALBAARHEIDSSTUDIE VAN EEN DERGELIJK MECHANISME

Het voorstel van M. Dispersyn en mijzelf werd goedgekeurd als onderwerp voor een
zogenoemde haalbaarheidsstudie die door het Belgisch Ministerie van Sociale Voor-
ziening werd toegekend aan de Rechtsfaculteit en het Departement toegepaste eco-
nomie (DULBEA) van de Université Libre de Bruxelles. Het onderzoek is gestart op 1
maart 1990 en werd beëindigd op 31 december 1991.

Het heeft geleid tot de opstelling van een kunstmatige index, door de weging (6)
van verschillende kwantitatieve of statistische (7) en kwalitatieve of normatieve (8)
indicatoren per functie van de sociale zekerheid. Deze indicatoren werden geselec-
teerd als meetinstrumenten die kenmerkend zijn voor de beschermingsgraad (9).
Verder heeft de studie geleid tot de definitie, per functie in iedere lidstaat en voor
de Gemeenschap in haar geheel, van een unieke coëfficiënt die representatief is
voor hun beschermingsgraad.

Daarbij werd een beroep gedaan op twee types metingen of signalen : de standaard-
afwijking of de variantie voor de convergentie, en het gemiddelde voor de vrijwa-
ring. "De parallelle bewegingen van de standaardafwijking en het gemiddelde laten
toe globale informatie te geven over het gedrag van de goed of slecht geklasseerde
landen ten opzichte van het communautaire of internationale gemiddelde".

"Vanuit een dynamisch standpunt kan de wijze waarop de niveaus met betrekking
tot ieder criterium van de bescherming van jaar tot jaar evolueren dus op eenvoudi-
ge wijze worden samengevat, door twee statistische waarden te onderzoeken.

Net zoals geaggregeerde indexen werden aangemaakt van de relatieve bescher-
mingsniveaus (door het gemiddelde te berekenen van de genormaliseerde waarden
van ieder in rekening genomen criterium), is het mogelijk geaggregeerde indexen te
berekenen voor de twee statistische waarden die bij ieder criterium horen. Deze
indexen bestrijken dan alle criteria en maken het mogelijk om, van jaar tot jaar, te
beoordelen of de beschermingsniveaus globaal genomen stijgen of dalen (aan de

(6) Over deze weging van de criteria, zie het eindrapport van het onderzoek, op. cit., pp. 7 – 8
(weging door het tegenovergestelde van de standaardafwijking van ieder criterium) en p. 10.
(7) De statistische criteria zijn resultaatindicatoren die voornamelijk het gemiddelde niveau van de
uitkeringen meten.
(8) De normatieve criteria vloeien voort uit de wettelijke en reglementaire bepalingen en vertalen in
het algemeen de toegankelijkheid van de uitkeringen, de ten laste genomen periodes, de grotere of
kleinere flexibiliteit van de systemen en de methodes voor berekening van de bedragen van uitkerin-
gen en hun marges.
(9) Rekening houdend met de tijd die werd besteed aan het onderzoek, hebben we ons beperkt tot
voldoende vergelijkbare indicatoren en konden we niet in detail ingaan op de veelvuldige wettelijke
of reglementaire bepalingen.
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hand van de geaggregeerde index betreffende de gemiddelden), en of er, rond het
gemiddelde, convergentie of divergentie plaatsheeft (aan de hand van de standaard-
afwijking van de totaalindex).

Het aflezen ervan is gemakkelijk, vermits slechts met twee statistische waarden
rekening gehouden moet worden. Het vastleggen van minimale vrijwarings- en con-
vergentiedoelstellingen kan dus gebeuren door middel van deze twee waarden,
waarvoor bepaalde limietschommelingen kunnen worden vastgelegd in functie van
de weerhouden beleidsopties."

Alle negen klassieke functies van de sociale bescherming, met name ouderdom,
overleven, gezinsuitkeringen, moederschap, terugbetaling van geneeskundige ver-
zorging, ziekte-uitkeringen, beroepsrisico's en werkloosheid, werden behandeld
voor een reeks van vijf jaren (1984-1988), volgens dezelfde methodologie. Dit
gebeurde in het kader van de algemeenste basisstelsels die, ten minste voor wat de
bijdrageplichtige stelsels betreft, enkel van toepassing zijn op de werknemers.

Overigens werd deze analyse per functie aangevuld met de samenstelling van
indexen die alle indexen van de negen bestudeerde functies samenvoegen.

De doelstelling van het onderzoek was evenwel niet al een vergelijkende studie te
maken van de Europese socialezekerheidsstelsels, of zelfs van de takken ervan. Wel
was het de bedoeling bewijs te leveren voor de haalbaarheid en betrouwbaarheid
van een regelmechanisme voor de convergentie van de sociale beschermingsni-
veaus, en aan te tonen dat het, met meer tijd en middelen, mogelijk geworden was
een dergelijk reflectie- en meetmiddel ter beschikking te stellen.

In deze optiek ging het eindrapport zelfs over tot enkele simulaties, dat wil zeggen
het testen van de mogelijke effecten op de bekomen resultaten van sommige van de
convergentiedoelstellingen die zijn opgenomen in het actieprogramma van de Com-
missie van Brussel betreffende de uitvoering van de rechten vastgelegd in het
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden.

Hiertoe behoorden simulaties die deze resultaten zouden optekenen indien de
Twaalf allen aan de werknemers bij het bereiken van de minimumpensioenleeftijd,
de mogelijkheid boden verder te werken tot voorbij deze leeftijd, of indien zij al
hun gepensioneerden hetzelfde vervangingspercentage gaven ten opzichte van het
vroegere beroepsinkomen, en simulaties die dezelfde resultaten zouden optekenen
indien iedere lidstaat in 1988, voor moederschap, de vergoedingen gedurende ten
minste 14 weken had aangehouden, enz…
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4. DE CONCLUSIES OF DE MOGELIJKHEDEN VAN DE UITGEWERKTE METHODOLOGIE

De studie van de U.L.B* toont onweerlegbaar aan dat het, zelfs al moeten nog enkele
verfijningen kunnen worden aangebracht, perfect mogelijk is om de complexiteit te
overstijgen en de meting van de sociale beschermingsniveaus in een reeks landen
verzameld in een Gemeenschap op correcte wijze te beoordelen voor professionele
en politieke doeleinden. Deze mogelijkheid is reëel, zowel vanuit het standpunt van
het relatieve beschermingsniveau in ieder land ten opzichte van het gemiddelde
niveau van de Twaalf als vanuit het standpunt van de convergentie, of om de evolu-
tie te volgen, eveneens zowel inzake gemiddeld niveau als op het vlak van de con-
vergentie.

Er bestaat een methode voor de goedkeuring van de criteria die de evaluatie moge-
lijk maken van een relatieve klassering, een gemiddeld niveau en de divergentie tus-
sen landen. Ze kan zowel worden toegepast op de sociale bescherming zoals die
werd weerhouden voor de uitgevoerde oefening als op de sociale bescherming in
ruime zin, met inbegrip van de maatschappelijke steun, aangezien ze zich kan
beperken tot een specifieker aspect ervan, bijvoorbeeld de meting van de afwijkin-
gen tussen de armoedeniveaus (10), en kan helpen bij het opstellen van een beleid
dat erop gericht is deze te verminderen om de integratie van de minstbedeelden te
verbeteren.

Deze afgeleide methodologie kan, en het is belangrijk dit aan te halen, worden
gebruikt tot "voorbij" het doeleinde dat wij haar aanvankelijk gaven, namelijk het
ondersteunen van het mechanisme van de eigenlijke "Europese sociale slang" en dus
door de vooruitgang de toenadering van de uitkeringsniveaus aanmoedigen. Ze kan
immers zeer nuttig samengaan met de bescheiden of elementaire (dat wil zeggen,
realistische) convergentiestrategie waar de Europese Gemeenschap zich op toelegt
(11) en die de voornoemde simulaties rechtvaardigde.

* Deze studie werd gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 4, 5, 6, (speci-
aal nr.), 1992. (noot van de redactie).
(10) Zie het nieuwe Europese communautaire actieprogramma betreffende de economische en socia-
le integratie van economisch en sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen, in het bijzonder met
betrekking tot de mogelijke gevolgen van de economische en technologische veranderingen die te
verwachten zijn naar aanleiding van de totstandkoming van de eengemaakte markt op 1 januari 1993
(opgesteld voor de periode van 1 juli 1989 tot 30 juni 1994). Dit programma bevat de doelstelling
een communautaire definitie op te stellen van de armoede door een Europees basisniveau vast te leg-
gen, en vervolgens de prestaties van de lidstaten ten opzichte van deze armoededefinitie te evalu-
eren. Ook zullen de afwijkingen tussen de nationale definities en de Europese definitie gemeten wor-
den.
(11) - De gelijkschakeling van de uitkeringsniveaus, die in ruime mate afhankelijk zijn van het ontwik-
kelingsniveau van ieder land, niet nastreven (zelfs niet concreet aanmoedigen), en dus wachten tot
deze aanpassing "natuurlijk" gebeurt "met de geleidelijke gelijkschakeling van de levensstandaards in
de Gemeenschap".
- Niet de harmonisering van de sociale beschermingssystemen nastreven, vermits de diversiteit, het
resultaat van de geschiedenis van de sociale betrekkingen, erkend en gerespecteerd moet worden.
- Een aantal gemeenschappelijke oriënteringen bepalen in het beleid van de lidstaten in het kader van
de sociale bescherming, en dus gemeenschappelijke doelstellingen aannemen die als richtlijn moeten
dienen voor dit beleid.
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In deze milde benadering van de convergentie, laat de uitgewerkte methodologie
toe de beschouwde Gemeenschap, na het bepalen van gemeenschappelijke doel-
stellingen, een meet-, evaluatie- en controlemiddel aan te reiken voor :

de respectievelijke sociale uitkeringsniveaus bereikt in de lidstaten en de vrije evo-
lutie van deze niveaus in de toekomst;

de vorderingen van de lidstaten bij de vrijwillige verwezenlijking van louter aanbe-
volen gemeenschappelijke doelstellingen.

Met andere woorden, het wetenschappelijke werk dat werd uitgevoerd door de
U.L.B. maakt het mogelijk op korte termijn te beschikken over het observatorium
dat noodzakelijk is om een ernstige balans op te stellen van de beslissingen of keu-
zes die gemaakt moeten worden inzake convergentie en zelfs vrijwaring.

Tot slot zou de hier beschreven methodologie kunnen dienen voor "intern" gebruik
in de staten, en elk van hen in staat stellen een "overzicht" op te maken van hun
sociale beschermingssysteem, dat hen inlichtingen verschaft over de verwezenlijkin-
gen en de evolutie ervan.

(Vertaling)
__________
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DE STRIJD TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE
UITSLUITING EN DE OPEN METHODE
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Directeur van het Observatoire social européen, Brussel

INLEIDING

Een waarnemer die in het midden van de jaren '90 zou beweerd hebben dat onder-
werpen als armoede en sociale uitsluiting, overheidspensioenen en gezondheids-
zorg korte tijd later centraal op de agenda van de Europese Unie zouden staan, kon
wellicht niet rekenen op veel waardering als analist. Maar sinds de mededeling van
de Commissie van juli 1999 over een gecoördineerde strategie inzake sociale
bescherming worden deze vraagstukken niet alleen openlijk besproken in Europese
middens, maar wordt er ook een nieuwe werkmethode voor gebruikt : de open
methode van coördinatie (in elk geval voor de eerste twee vermelde thema's) (cf. de
la Porte en Pochet, 1999). Dit artikel zal vooral aandacht besteden aan het vraagstuk
van de armoede en de sociale uitsluiting. Het zal proberen aan te tonen hoe origi-
neel het huidige proces is in vergelijking met de Europese werkgelegenheidsstrate-
gie.

Om aan te geven hoeveel weg er werd afgelegd, zullen wij eerst kort de belangrijk-
ste fasen in deze onverwachte evolutie bespreken. Wij zullen onze aandacht daarbij
richten op het leerproces en het opnieuw bepalen van de uitdagingen die plaatsvon-
den in de jaren '90. In het tweede deel zullen wij de resultaten presenteren die tot
nu toe werden behaald. Tot besluit vergelijken wij deze dynamiek met het proces
op het gebied van de werkgelegenheid.

1. DE FASEN

De bevoegdheden van de Europese Unie inzake sociale bescherming waren van bij
het ontstaan van de Europese Gemeenschap zeer beperkt. Het optreden van de
Unie bleef beperkt tot het bevorderen van het vrij verkeer van werknemers door de
rechten van burgers uit een bepaald land en van vreemde werknemers uit andere
EG-landen gelijk te schakelen. Het ging dus niet om een poging tot Europese harmo-
nisatie, maar om het gelijkschakelen van de rechten op elk nationaal grondgebied.
Daarbij streefde men ernaar dat de werknemers hun verworven rechten van de ene
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staat naar de andere konden meenemen en dat ze de periodes die ze in diverse lid-
staten hadden doorgebracht zouden kunnen laten meetellen voor hun pensioen, dat
dus alle werkperiodes zou omvatten.

Het door het Verdrag van Maastricht (1992) ingevoerde subsidiariteitsprincipe leek
nog te bevestigen dat sociale bescherming een zuiver nationale kwestie was. Het
aan het verdrag toegevoegde sociaal akkoord vermeldde weliswaar de mogelijkheid
om in deze materie richtlijnen uit te vaardigen, maar dan uitsluitend met eenparig-
heid van stemmen. Dat sloot de facto elke mogelijke richtlijn uit. Bovendien sloot
het Verenigd Koninkrijk zichzelf uit van een sociaal akkoord, waardoor de goedkeu-
ring van een scenario van dwingende maatregelen nog onwaarschijnlijker werd. Het
Verdrag van Amsterdam (1997) integreerde het sociaal akkoord in het Verdrag zelf,
zonder de beslissingregels inzake sociale bescherming te wijzigen. Dit standpunt
werd nog bevestigd door het Verdrag van Nice (2001).

In de rand en zonder specifieke juridische basis werden reeds acties gevoerd, onder
meer op het domein van de armoede en de sociale uitsluiting. Aan het einde van de
jaren '70 werd een – karig bedeeld – "Armoedeprogramma" ingevoerd en daarna
werd een Europees netwerk van onafhankelijke experts opgericht (Observatorium
van de beleidsmaatregelen in de strijd tegen de uitsluiting). De Commissie steunde
ook de oprichting van een netwerk van NGO's die zich bezighouden met armoede
en sociale uitsluiting (European Anti-Poverty Network, EAPN) (een algemeen over-
zicht hiervan vindt men bij Chassard, 2001).

De meeste specialisten van het sociale Europa waren van mening dat de interne
markt en de arresten van het Hof van Justitie weliswaar invloed uitoefenden op de
werking van de nationale verzorgingsstaten, maar dat er wegens het ontbreken van
een pertinente juridische basis geen uitgesproken politieke wil was om op dit
domein tot een positieve integratiebeweging te komen (Pierson en Liebfried, 1995;
Streeck, 1996).

1.1. VAN HET SOCIALE CHARTER NAAR EEN GECOORDINEERDE STRATEGIE
Om de ommekeer op Europees niveau te begrijpen, moet men de gebeurtenissen
van de voorbije tien jaar herlezen. Het Sociale Charter van de werknemers in de
Gemeenschap, dat in 1989 als een gewone plechtige verklaring, zonder het Ver-
enigd Koninkrijk, werd goedgekeurd, betekende in feite een belangrijk keerpunt. 

Het Charter bevatte een artikel over sociale bescherming dat handelde over perso-
nen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten en twee andere artikels over bejaarden.
Het actieprograma van de Commissie voorzag in twee "Gemeenschapsinitiatieven"
(die in 1992 de vorm van aanbevelingen kregen), over de sociale bescherming in
het algemeen (convergentie van de doelstellingen) (Raad van de Europese Unie,
1992a), en over het uitwerken van gemeenschappelijke criteria met betrekking tot
de middelen en prestaties die als voldoende worden beschouwd (Raad van de Euro-
pese Unie, 1992b).160
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Op dat ogenblik ging men er meestal van uit dat de draagwijdte van die aanbevelin-
gen erg beperkt of zelfs helemaal onvoldoende was. Het niet-bindende karakter van
de teksten werd vergeleken met de, wel degelijk bindende, criteria voor toetreding
tot de monetaire unie die in het Verdrag van Maastricht waren ingeschreven.

Uit deze korte herlezing van de voorbije tien jaar komen vier elementen naar voren
die een cruciale rol hebben gespeeld in het geleidelijk formuleren van de nieuwe
Europese strategie inzake sociale bescherming.

In de eerste plaats wordt dit thema benaderd in termen van convergentieproces-
sen en dus niet langer als een harmonisatie. De diversiteit van de nationale syste-
men voor sociale bescherming wordt volledig erkend. Men blijft echter niet steken
in deze vaststelling en zoekt naar middelen om eraan te verhelpen. Er worden twee
argumenten gebruikt om te pleiten voor convergentie : enerzijds het probleem van
de oneerlijke concurrentie (gevaar voor sociale dumping) en anderzijds dat van de
gemeenschappelijke uitdagingen (de systemen zien zich geconfronteerd met uitda-
gingen die weliswaar niet identiek, maar toch gelijkaardig zijn, zoals de veroudering
van de bevolking). Dit tweede argument geeft impliciet ook aan dat zelfs verschil-
lende institutionele systemen kunnen leren van ervaringen in andere landen. 

De tweede vooruitgang bestaat erin dat er naar convergentie in de doelstellingen
wordt gezocht en niet naar institutionele aanpassingen. Met andere woorden : het is
mogelijk om gemeenschappelijke doelstellingen langs verschillende wegen te berei-
ken. Deze benadering laat elke lidstaat de mogelijkheid om het nationale systeem
naar eigen inzicht te organiseren, zolang de "prestaties" maar compatibel zijn met de
overeengekomen doelstellingen.
Voor de hierboven vermelde aanbevelingen was dat niet eens zo moeilijk, want de
lidstaten hadden de vooropgestelde doelstellingen reeds behaald. Zolang men de
interne organisatie van de nationale systemen niet al te zeer in detail bekijkt, is het
obstakel van de diversiteit gedeeltelijk uit de weg geruimd, evenals dat van het nale-
ven van het subsidiariteitsprincipe. Hiermee wordt impliciet de weg geopend voor
het uitwisselen van "good practices", waardoor het mogelijk moet zijn om de natio-
nale prestaties te verbeteren en de doelstellingen beter te bereiken.

Het derde aspect is het uittekenen van een methode die op dit ogenblik als een
soort onvoltooide open methode van coördinatie (OMC) kan worden beschouwd
(net zoals men kan beweren dat Essen in 1994 een pre-OMC op het gebied van de
werkgelegenheid was). De eerste aanbeveling bepaalde dat de Commissie, op het
domein van de doelstellingen, belast was met het indienen van een rapport dat de
vorderingen op de weg naar de afgesproken doelstellingen moest evalueren en het
gebruik van geschikte indicatoren uitwerken en ontwikkelen. Voor de tweede aan-
beveling, die te maken heeft met de criteria, werd bepaald dat men, in samenwer-
king met de lidstaten, het systematisch uitwisselen van informatie en ervaringen
moest stimuleren en organiseren en dat de goedgekeurde nationale schikkingen
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continu moesten worden geëvalueerd. Bovendien moest eerst binnen drie jaar en
daarna op regelmatige basis een rapport worden ingediend dat de geboekte vooruit-
gang en de aanwezige obstakels zou beschrijven.

Het vierde punt ten slotte betreft het ontstaan van een proces van systematische
vergelijking met de huidige dynamiek voor de monetaire Unie. Alle sociale beleids-
maatregelen worden gemeten aan de hand van de methode die voor de monetaire
Unie wordt gebruikt (gemeenschappelijke doelstellingen, criteria, peer review). De
monetaire Unie levert een aantal termen op die worden hergebruikt in de sociale
context (bijvoorbeeld convergentiestress, dat wil zeggen de gecumuleerde druk om
de vooropgestelde doelstellingen te bereiken), maar ze heeft ook geleid tot het
mobiliseren van de sociale krachten die proberen een tegengewicht te vormen voor
de economische dynamiek. Eén van de uitdagingen van het Verdrag van Amsterdam
is trouwens het vinden van formuleringen voor werkgelegenheid die vergelijkbaar
zijn met die van de monetaire Unie (in feite zijn we hier nog ver van verwijderd)
(zie Goetschy en Pochet, 1997). In Lissabon zijn het de werkgelegenheid en het pro-
ces van Luxemburg die model staan voor de andere OMC's, meer bepaald op sociaal
gebied. 

In de loop van de jaren '90 krijgen deze elementen echter slechts zeer langzaam
vorm. Als men terugblikt, ziet men niettemin dat de mislukkingen, de blokkeringen
en de diverse discussiedocumenten (groenboeken, witboeken, rapporten, enz.)
toch een meer gemeenschappelijke benadering van de uitdagingen hebben onder-
steund.

Het in werking stellen van de twee aanbevelingen ging echter vrijwel onopgemerkt
voorbij. Er ontstond trouwens ook een debat over de juridische capaciteit van de
Europese Unie om op te treden op het domein van armoede en uitsluiting. Het pro-
gramma "Armoede 3" werd vanaf 1993 in de Raad geblokkeerd, onder meer na het
verzet van Duitsland (om subsidiariteitsredenen). Het Hof van Justitie stelde vervol-
gens vragen over de wettelijkheid van een reeks Gemeenschapsprogramma's waar-
van de juridische grondslag werd betwist.

Dit alles verhinderde de Commissie niet om regelmatig mededelingen te publiceren
en om de twee jaar een rapport in te dienen over de sociale bescherming in Europa.
Het Groenboek over het sociale beleid van 1993 en het daarop volgende Witboek
van 1994 breidden de raadpleging van de actoren uit, maar wijzigden niets funda-
menteels. Het Groenboek gaf aan dat de economische en de sociale vooruitgang
hand in hand moesten gaan, terwijl het Witboek in dezelfde zin de doelstelling for-
muleerde van een evenwicht tussen het economische en het sociale beleid.

Het kernpunt van de redenering die stilaan naar voren kwam uit de documenten en
toespraken (naast de reeds vermelde Gemeenschapsdocumenten was er bijvoor-
beeld ook de belangrijke conferentie onder het voorzitterschap van Nederland
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(1997) over het Sociale Beleid en de Economische Prestaties), was dat sociale
bescherming een productieve factor is en dat sociale en economische doelstellingen
elkaar eerder versterken dan dat ze tegengesteld zijn (Berghman, 1997).

Tegelijk met deze overwegingen van de Commissie hebben onderzoekers in de
tweede helft van de jaren '90 netwerken ontwikkeld die zich meer bepaald bogen
over de mogelijkheden en de voorwaarden voor een hervorming van de sociale
bescherming (1). Deze onderzoeken van hoog academisch niveau steunden op een
dubbel idee :
a) het is nodig en wenselijk om de sociale bescherming te moderniseren (opnieuw
te ijken, te verjongen, enz.);
b) dit kan op een positieve manier gebeuren, waarbij zowel de weg van het status
quo als die van de permanente erosie (retrenchment) of van de ineenstorting  (Fer-
rera et al., 2000, Lévy, 1999) worden verworpen. Op Europees gebied kwamen in
de tweede helft van de jaren '90 eveneens beschouwingen over een nieuwe, meer
soepele methode op de voorgrond (OSE, 1996) (2).

Op die manier legden de mededelingen van de jaren '90 en het academisch onder-
zoek een gemeenschappelijke basis, waardoor de versnelde bewustwording van de
uitdagingen van de sociale bescherming op Europees niveau kon steunen op de
resultaten van die voorafgaande discussies. Bovendien hebben de keuze van de lid-
staten voor de euro en de terugkeer van de economische groei de deur geopend
voor nieuwe thema's.

1.2. DE MEDEDELING VAN 1999 : EEN STRATEGISCH KEERPUNT
Na de val van de Commissie onder het voorzitterschap van J. Santer in maart 1999
en de overgangsperiode in afwachting van de nieuwe Commissie R. Prodi heeft de
Commissie in juli 1999 een mededeling over een gecoördineerde strategie inzake
sociale bescherming goedgekeurd.

(1) De drie voornaamste netwerken zijn gelinkt aan het Max-Planck Institute (zie Scharpf en Schmidt,
2000a en b), Harvard University (Pierson, 2001) en het Instituut voor Europese Studies van Firenze
(Rhodes en Ferrera, 2000). In Frankrijk werd vanaf het midden van de jaren '90 een grondige vergelij-
kende studie gemaakt door MiRe-DRESS.
(2) In een rapport voor het Belgische ministerie van Sociale Zaken dat in maart 1996 werd ingediend,
schreef het Observatoire social européen onder meer deze aanbevelingen :
"In de huidige toestand van het Europese bouwwerk lijkt het moeilijk om van de regeringen een
akkoord te verkrijgen over dwingende doelstellingen. Wij stellen voor dat zij over een reeks niet-
dwingende, maar verifieerbare doelstellingen over meerdere jaren inzake werkgelegenheid en/of
sociale zekerheid verbintenissen zouden aangaan. Daardoor zou er aan deze meerjarenprogramma's
een grotere ruchtbaarheid worden gegeven dan nu het geval is en zou er geleidelijk een gemeen-
schappelijk kader voor analyse en actie tot stand komen. Deze praktijk zou de regeringen ook ver-
plichten om te zorgen voor een grotere coherentie tussen hun nationale en Europese verbintenissen.
Men mag ook hopen dat de beste resultaten of praktijken aanstekelijk werken en zich verspreiden."
(...) men kan zich voorstellen dat de Commissie, nadat ze gemeenschappelijke doelstellingen heeft
bepaald, guidelines inzake sociale zekerheid zou opstellen."
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Deze mededeling vermeldt drie contextelementen – de economische integratie en
de monetaire Unie, de strategie van Luxemburg en de uitbreiding – die rechtvaardi-
gen dat de kwestie van de sociale bescherming op Europees niveau zou worden
behandeld. Kort samengevat gaat het om de volgende logica : de monetaire Unie
vergroot het gevaar voor een gelijkschakeling naar beneden van de sociale inspan-
ningen en meer bepaald voor een vermindering van de sociale lasten wanneer er
zich een economische schok zou voordoen. De werkgelegenheidsstrategie levert
een model op dat kan worden gevolgd, maar houdt ook het risico in dat de sociale
bescherming alleen voor haar bijdrage tot de werkgelegenheid wordt gewaardeerd,
ten nadele van andere aspecten, zoals solidariteit of sociale cohesie. Door de uitbrei-
ding zullen ten slotte ook landen toetreden met een minder solide sociaal systeem.
Daarbij komt nog de veroudering van de bevolking die een grote uitdaging vormt
voor alle nationale systemen. 

Er worden vier domeinen vooropgesteld als krachtlijnen van een gecoördineerde
strategie op Europees niveau :

werken voordeliger maken en een vast inkomen opleveren;

een vast pensioen en leefbare pensioenstelsels garanderen;

sociale insluiting bevorderen;

een hoog en duurzaam niveau van gezondheidsbescherming garanderen (zie voor
meer details de la Porte et Pochet, 1999).

De sociale agenda 2000-2005 die in Nice werd goedgekeurd (december 2001) heeft
een tijdschema voor de prioriteiten opgesteld (Pochet, 2001). De strijd tegen armoe-
de en uitsluiting staat bovenaan op het lijstje, dan volgen de pensioenen. Het debat
over de werkgelegenheidsvallen (wanneer de verschillen tussen het minimumloon
of het inkomen uit deeltijds werken kleiner zijn of nauwelijks groter zijn dan alle
ontvangen uitkeringen samen) en over de gezondheid, zijn vooruitgeschoven naar
2002-2003.

Het Comité voor sociale bescherming speelde een sleutelrol in het hele proces. Het
moet de ontwikkeling van een gemeenschappelijke deskundigheid mogelijk maken,
zodat er een consensus tussen de lidstaten kan komen (inclusief het opstellen van
indicatoren. Hiervoor is een subgroep opgericht). Het Comité moet er ook toe bij-
dragen dat de sociale bescherming haar plaats vindt tussen de werkgelegenheid (en
het werkgelegenheidscomité) en het economische bestel (en het comité voor eco-
nomisch beleid).

2. LOPENDE PROCESSEN

De Europese Raad van Lissabon had de Raad en de Commissie gevraagd om : 

een beter begrip van de sociale uitsluiting te bevorderen door het voortzetten van
de dialoog en het uitwisselen van informatie en best practices, op basis van indicato-
ren die in gemeenschappelijk overleg zijn bepaald;
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het bevorderen van de solidariteit in het beleid van de lidstaten inzake werkgele-
genheid, onderwijs en opleiding, gezondheid en huisvesting te integreren. De toela-
gen van de Structuurfondsen binnen het huidige budgettaire kader ondersteunen
deze strategie;

prioritaire acties te bepalen voor sommige doelgroepen (bijvoorbeeld : minderhe-
den, kinderen, bejaarden of gehandicapten), waarbij het kiezen van de meest
geschikte acties aan de beoordeling door de lidstaten wordt overgelaten. 

In tegenstelling tot de werkgelegenheid kan dit proces niet steunen op artikels van
het verdrag die de te volgen procedure aangeven. Alleen een op consensus gerichte
actie maakt het mogelijk om vorderingen te boeken op deze domeinen. De opeen-
volgende verklaringen van de Europese Raden zijn dan ook van het grootste belang.
De Europese Raad van Nice (december 2001) heeft de vier hoofddoelstellingen (met
een groot aantal ondergeschikte doelstellingen) goedgekeurd :
1) het participeren in de werkgelegenheid en de toegang tot middelen, rechten,
goederen en diensten voor iedereen bevorderen;
2) risico's voorkomen;
3) positieve acties opzetten voor de meest kwetsbaren;
4) alle actoren mobiliseren.

In juni 2001 werden nationale actieplannen ingediend (zie hieronder). Indicatoren
voor het meten van de bereikte vooruitgang werden goedgekeurd voor de Europese
Raad van Laken (december 2001).

De Commissie beschikt over een zekere know how op dit domein en heeft het ter-
rein voorbereid door een reeks studies te financieren. Anderzijds hebben sommige
regeringen – waaronder Portugal dat in het eerste semester van 2000 het Voorzitter-
schap van de Europese Unie waarnam - een strategische aanpak van het probleem
ontwikkeld. Ten slotte zijn ook de NGO's zeer goed gestructureerd, zodat zij effi-
ciënt kunnen lobbyen.

Deze belangenconfiguraties situeren zich in een ruimere context van hernieuwde
nationale belangstelling voor het zoeken naar oplossingen in de loop van de voor-
bije vijf jaar. We denken hierbij in het bijzonder aan het Observatorium van armoe-
de en sociale uitsluiting (Observatoire de la pauvreté et l’exclusion sociale) dat na
het goedkeuren van de wet op de uitsluitingen in 1998 in Frankrijk werd opgericht
en aan het feit dat in Duitsland voor het eerst (in 2001) een nationaal rapport aan dit
thema werd gewijd. Ook in verscheidene andere landen liggen de voorbeelden van
het opduiken van dit vraagstuk in de politieke agenda in de tweede helft van de
jaren '90 voor het oprapen (UNIOPSS, 2000). Wij vermelden België, dat een Alge-
meen Rapport over de armoede heeft opgesteld (1994), Nederland, dat jaarlijks
sociale conferenties over deze vraagstukken organiseert, Ierland, waar een nationale
strategie voor bestrijding van de armoede in 1997 werd bevestigd in het meest
recente Sociaal Pact, of nog Portugal, waar in 1996 het gewaarborgd minimuminko-
men werd ingevoerd. De Scandinavische landen hebben de laagste armoedegraad en 165
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zij kunnen hun acties op dat domein voortzetten, aangezien ze niet bang moeten
zijn om op de vingers te worden getikt door het Europese niveau. De volgende tabel
geeft een samenvatting van de verschillen in monetaire armoedegraad in de Europe-
se Unie.

TABEL 1 : ARMOEDEGRAAD (60 % VAN HET MEDIAAN INKOMEN) (3)

Ongeveer 20 % Ongeveer 15 % Ongeveer 10 %

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

1995 23 22 20 19 20 16 17 15 13 22 11 12 - 12 -

1996 22 21 20 19 19 17 16 14 14 18 12 12 - 10 8

1997 23 22 19 20 19 - 15 - 13 - 14 - 12 10 9

Bron : Eurostat, ECHP.

Deze gemeenschappelijke bezorgdheid betekent niet automatisch een convergentie
inzake strategie, prioriteiten of instellingen. Zo steunt de aanpak van Frankrijk voor-
al op rechten en participatie, terwijl het Verenigd Koninkrijk zich concentreert op
doelgroepen (jongeren, migranten, bejaarden). De poging van Portugal en het Ver-
enigd Koninkrijk om van kinderarmoede een strategische krachtlijn van het optre-
den van de Unie te maken, stuitte op het onbegrip van de meeste andere lidstaten,
die in kinderarmoede geen pertinente categorie zien.

De lidstaten hebben elk een eigen Nationaal Plan voor insluiting (NAPinc), naar het
model van de nationale actieplannen voor de werkgelegenheid (PAN), met een duur
van twee jaar in juni 2001. Deze plannen werden door de Commissie geanalyseerd
met de hulp van externe experts. Ze werden door elke lidstaat in juli 2001 ook
gepresenteerd in een peer review sessie. We onderstrepen dat de NAPinc steunen
op zeer ruime algemene doelstellingen, in tegenstelling tot de PAN voor de werkge-
legenheid. Die laatste waren van meet af aan gebaseerd op een twintigtal krachtlij-
nen die in vier groepen waren samengebracht (tewerkstelbaarheid, aanpassingsver-
mogen, ondernemingsgeest, gelijkheid tussen mannen en vrouwen). Bovendien
waren er voor het proces van Luxemburg van meet af aan becijferde doelstellingen
inzake tewerkstelbaarheid, terwijl de NAPinc juist gebruikt worden om gemeen-
schappelijke indicatoren te vinden. De grote diversiteit in de NAPinc – zowel naar
hun vorm als in het al dan niet overeenstemmen met de Europese prioriteiten –
hoeft ons dan ook niet te verbazen.

(3) Deze drempel werd door het Comité voor Sociale Bescherming herdoopt in : armoederisico.
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De Commissie had in haar ontwerp van gemeenschappelijk rapport de nationale
plannen geëvalueerd en de landen onderverdeeld in vier groepen. Sommige lidsta-
ten hebben echter hevig gereageerd op dit voorstel tot classificatie van de Commis-
sie en op wat zij beschouwden als een onterechte kritiek op hun optreden. In het
uiteindelijke gemeenschappelijke rapport werd dit gedeelte substantieel gewijzigd
en elke verwijzing naar een classificatie werd geweerd. Zoals de inleiding het nu
aangeeft : "Dit rapport evalueert niet de doeltreffendheid van systemen die reeds in
gebruik zijn in de lidstaten. Het concentreert zich veeleer op een analyse van de
benaderingen door de lidstaten".

Volgens de analyse door het Observatoire social européen (Peña-Casas, 2001) van
de nationale plannen die steunt op criteria zoals de referenties naar het Europese
proces, de opvolging van de voorgestelde doelstellingen en de presentatie van
ermee samenhangende indicatoren, stelt men vast dat een aantal landen zich ertoe
hebben beperkt om hun reeds bestaande nationale plannen onder de Europese doel-
stellingen onder te brengen. De meest in het oog springende voorbeelden zijn het
Verenigd Koninkrijk, met zijn plan "Opportunities for All", en Ierland dat zijn
"National Anti-Poverty Strategy" heeft afgestoft. Frankrijk en Portugal hebben een
belangrijke inspanning geleverd om volledig aan te sluiten bij de Europese logica. In
mindere mate geldt dat ook voor België, Nederland, Luxemburg en Italië.

Uit een meer gedetailleerde analyse van de Italiaanse en Deense plannen (Ragaglia,
2001) blijkt dat het Italiaanse plan aansluit bij de Europese logica vanuit een vrij ver-
warde nationale actie, terwijl het Deense plan sommige Europese indicatoren
afwijst, maar wel een goed ontwikkelde en coherente nationale actie voert.

De Commissie heeft uit de analyse van de plannen acht grote uitdagingen gedistil-
leerd :

1. ontwikkeling van een solidaire arbeidsmarkt en bevordering van werkgelegen-
heid als een recht en mogelijkheid voor iedereen;

2. een toereikend inkomen en middelen garanderen voor een menswaardig bestaan;
3. de onderwijsachterstand aanpakken;
4. behoud van de solidariteit van het gezin en bescherming van de rechten van kin-

deren;
5. waarborgen van goede huisvesting voor iedereen;
6. het garanderen van gelijke toegang tot diensten van kwaliteit (gezondheidszorg,

vervoer, sociale voorzieningen, zorg, cultuur, recreatie, rechtsbijstand);
7. verbetering van de dienstverlening;
8 herstel van gebieden met een meervoudige achterstelling.

Het valt buiten het bestek van dit artikel om alle gegevens uit het meer dan 250
pagina's tellende rapport samen te vatten. Wij willen alleen nog de dubbelzinnige
rol van de Commissie in dit proces onderstrepen. Sommige regeringen willen aan de
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Commissie alleen de rol van een gewone notaris toebedelen, in plaats van een initia-
tiefnemer. De toegevoegde waarde van een dergelijk proces wordt daardoor
beperkt. Het belang dat de Commissie, als één van de "bedenkers" van de OMC
(Rodrigues, te verschijnen, Telò, 2001) in het proces heeft, werd voortdurend bena-
drukt. De Commissie garandeert immers de coherentie van de aanpak over een
bepaalde periode en dwingt de regeringen om de fase van de formele ontmoetingen
te overschrijden.

3. INDICATOREN

Voor het proces van de OMC is het absoluut noodzakelijk dat er gemeenschappelij-
ke indicatoren worden afgesproken. Dat is immers een voorwaarde voor de ontwik-
keling van het proces op Europees niveau. Zonder gemeenschappelijke indicatoren
(ook al is iedereen zich ervan bewust dat ze beperkt zijn door de aard van de verge-
lijkbare bronnen zelf en dat extra inspanningen moeten worden geleverd) zou het
proces snel ontaarden in een gewone uitwisseling van meningen tussen de lidstaten.
Daarom besteden wij dit hoofdstuk aan die ogenschijnlijk meer technische kwestie.

De eerste fase in het aanbrengen van gemeenschappelijke indicatoren is afkom-
stig uit het evaluatieproces van de doelstellingen van Lissabon. Daar werd bepaald
dat een reeks structurele indicatoren (35) voor de Europese Raden van de lente zou
worden gepresenteerd. Een tiental daarvan staan in verband met vier grote thema's
(Werkgelegenheid, Innovatie en onderzoek, Economische hervorming en Sociale
Cohesie). Vanuit institutioneel oogpunt werd dit proces van selectie van structurele
indicatoren grotendeels geleid door de Ecofin Raad en het comité voor economisch
beleid dat adviezen uitbrengt bij die Raad. Voor ons zijn vooral de zes structurele
indicatoren van belang die onder het hoofdstuk 'sociale cohesie' werden samenge-
bracht (4) (Europese Commissie, 2001b) :

1. de inkomensspreiding (ratio van de inkomenskwintielen), dat wil zeggen de
verhouding tussen het gecumuleerde inkomen van de 20% rijksten en het gecumu-
leerde inkomen van de 20% armsten. Hiermee kan men de ongelijkheid van de inko-
mensverdeling in een land meten; 
2. de armoedegraad voor en na sociale transfers waarmee men het percentage
van de bevolking onder de armoedegrens (60% van het mediane beschikbare inko-
men) meet. Deze dubbele indicator meet dus de omvang van de armoede en de
weerslag van de sociale transfers (met uitzondering van de pensioenen);
3. de persistentie van de armoede of het deel van de bevolking dat gedurende een
periode van drie jaar en meer continu onder de armoedegrens zit. Dit geeft een idee
van de ernst van het armoedeprobleem en de dynamiek ervan;
4. de regionale cohesie die wordt gemeten met de variatiecoëfficiënt van de regio-
nale verschillen in BBP/inwoner, waardoor een idee ontstaat van de regionale onge-
lijkheid;

(4) Vorig jaar waren het er zeven.
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5. de langdurige werkloosheidsgraad als weerspiegeling van de structurele proble-
men van de arbeidsmarkt en van het risico op erosie van de beroepsbekwaamheid
die ermee gepaard gaat en die invloed heeft op de tewerkstellingskansen en het risi-
co op sociale uitsluiting;
6. het aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat en de begonnen studie of
één of andere opleiding niet afmaakt - dit is een indicator voor de investeringen in
human resources, waarbij men ervan uitgaat dat schoolverlaters over een goed basis-
onderwijsniveau moeten beschikken om hun kansen op tewerkstelling te vergroten
en hun sociale integratie te verzekeren.

Het Comité voor sociale bescherming werd ermee belast om voor de Europese Raad
van Laken zijn voorstellen ter zake te presenteren. Zij werden goedgekeurd in
december 2001 (zie kaderstukje). Het zijn er 18 in totaal.

De indicatoren die door de Raad Sociale Zaken op 3 december 2001 wer-
den goedgekeurd.

Indicatoren van niveau 1 (5)

1A het aandeel van de lage inkomens na sociale transfers, per leeftijd en geslacht
1B het aandeel van de lage inkomens na sociale transfers, volgens de meest fre-

quente activiteit
1C het aandeel van de lage inkomens na sociale transfers, ingedeeld volgens gezins-

type
1D het aandeel van de lage inkomens na sociale transfers, volgens het woningsta-

tuut (eigenaar of huurder)
1E lage-inkomensdrempel (illustratieve waarden uitgedrukt in KKS, euro's en natio-

nale munt)
2. ongelijkheid van de inkomensdistributie (inkomen van de 20% rijksten in ver-

houding tot de 20% armsten)
3. persistentie in de lage inkomens (2 jaar en meer onder de lage-inkomensdrem-

pel)
4. relatieve mediaanafwijking van de lage inkomens in verhouding tot de lage-inko-

mensdrempel (60%)
5. regionale cohesie : coëfficiënt van regionale variatie van het tewerkstellingscij-

fer
6. langdurige werkloosheidsgraad
7. personen die in gezinnen zonder werk leven
8. jongeren die vroegtijdig de school verlaten
9. levensverwachting bij de geboorte
10. gezondheidstoestand volgens het inkomensniveau

(5) Volgens de definitie van het Sociaal Beschermings Comitee (2001) « de primaire indicatoren zijn
samengesteld uit een beperkt aantal hoofdindicatoren, die beschouwd worden als de belangrijkste
factoren die tot sociale uitsluiting leiden. De secundaire indicatoren worden verondersteld de primai-
re indicatoren te ondersteunen en zouden andere dimensies van de problemen beschrijven. »
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Indicatoren van niveau 2

11. dispersie rond de lage-inkomensdrempel (40-50-70% van het mediaan inkomen)
12. het aandeel van de lage inkomens dat verankerd is in de tijd
13. het aandeel van de lage inkomens vóór sociale transfers
14. de Gini-coëfficiënt van ongelijkheid van inkomen
15. persistentie in de zeer lage inkomens (minder dan 50% van het mediaan inko-

men)
16. relatief aandeel van werkloosheid van lange duur
17. werkloosheidscijfer van zeer lange duur (2 jaar en meer)
18. laag geschoolde personen

Men moet hier een onderscheid maken tussen de armoedekwestie, waarvoor het
vrij gemakkelijk is om afspraken te maken over enkele indicatoren, en de kwestie
van de sociale uitsluiting, die veel complexer is. Er bestaat immers geen algemene
definitie van de "uitsluiting" die door iedereen zou worden aanvaard, noch Europese
indicatoren die bijvoorbeeld de participatie of de toegang tot bepaalde diensten zou-
den meten.

Het zoeken naar gemeenschappelijke Europese indicatoren stuit rechtstreeks op de
zwakte van de beschikbare Europese statistische gegevens. Een deel van het debat
bestaat er dan ook in om enerzijds de indicatoren af te bakenen die nog niet
beschikbaar zijn op Europees niveau, maar die wel die status zouden kunnen krijgen
in de toekomstige Europese enquête over inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC) (6), en anderzijds het zoeken naar eventuele algemene equivalenties tussen de
nationale indicatoren (als men aanvaardt dat ze grosso modo hetzelfde meten).

Maar zelfs de ogenschijnlijk meest eenvoudige indicator : de graad van monetaire
armoede die door Eurostat op 60% van het mediaan inkomen wordt gesitueerd,
levert problemen op. Om te beginnen baseren sommige lidstaten (Italië, Portugal,
UK) zich ook op een absolute armoede-indicator, die trouwens op een andere
manier tot stand komt. Griekenland en Italië houden in hun definitie van armoede
ook rekening met de consumptie, terwijl Ierland en Oostenrijk hun armoedegraad
aanpassen op basis van bijkomende indicatoren.

Om deze kwestie wat concreter te maken hebben wij berekend wat de diverse
drempels betekenen voor België.

(6) Meer concreet betekent dit ook dat deze nieuwe indicatoren in het beste geval slechts in 2005-
2006 beschikbaar zullen zijn, omdat ze nog moeten worden ingevoerd en er voldoende afstand moet
kunnen worden genomen om hun stabiliteit te beoordelen.
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TABEL 2 : MAANDBEDRAGEN VAN DE DIVERSE LAGE-INKOMENSDREMPELS IN 1997

Alleenstaande Gezin met 2 « Armoede- »
kinderen percentage

C= FB C= FB

drempel : 70% van 
mediaan inkomen 798 32.201 1.676 67.260 23%
drempel : 60% van 
mediaan inkomen 684 27.602 1.437 57.965 15%
drempel : 50% van 
mediaan inkomen 570 23.000 1.197 48.300 10%
drempel : 40% van 
mediaan inkomen 456 18.401 958 38.642 06%

Bron : Belgische NAPinc, OSE-berekeningen voor echtpaar met kinderen

Als we als hoofdindicator van de monetaire armoede een relatieve indicator nemen,
bijvoorbeeld 60% van het mediaan inkomen, dan kunnen we bovendien slecht de
positieve gevolgen van het gevoerde beleid meten, temeer omdat de laatste beschik-
bare gegevens dateren van 1997 (zie tabel 1). We kunnen dit illustreren aan de hand
van het Ierse voorbeeld : door zijn relatieve aard wijst de indicator erop dat de
armoede in Ierland is toegenomen. Maar dat is alleen maar zo als het aantal armen
wordt gerelateerd aan de totale rijkdom, die het voorbije decennium sterk is geste-
gen. Maar in absolute cijfers is de situatie van armsten verbeterd ten opzichte van
een vaste armoedelijn. Aangezien het weinig waarschijnlijk is dat het inkomen van
de armsten sneller stijgt dan het nationale gemiddelde, zou het invoeren van deze
indicator contra-productief kunnen werken voor de nationale regeringen, aangezien
hun inspanningen niet zouden resulteren in een daling van het relatieve percentage
armen dat op deze manier wordt gemeten. Deze kwestie werd in detail besproken
in een rapport voor het Belgische voorzitterschap door Atkinson et al. (2002).

Hierbij moet worden opgemerkt dat in de indicatoren die zijn goedgekeurd door de
Raad de armoedegraad het risico op armoede is. Dit betekent impliciet dat de
"echte" armoedegraad lager ligt dan 60%.

In verband met het toepassen van de OMC op dit gebied werd een actieprogram-
ma voor een periode van vier jaar (2002-2006) door de Commissie voorgesteld. Het
budget ervan bedraagt 75 miljoen euro. In tegenstelling tot de doelstellingen van de
vroegere "Armoedeprogramma's" gaat het hier niet langer om het financieren van
enkele proefprojecten met onzekere verspreidingseffecten. Er wordt integendeel
een nieuwe strategie geschetst die hoofdzakelijk twee lacunes wil opvangen : ken-
nis ("een beter begrip van sociale uitsluiting") en actoren ("het verbeteren van de
capaciteit van de actoren om sociale uitsluiting doeltreffend aan te pakken, onder
meer door op Europees niveau de NGO-netwerken te steunen die strijden tegen
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armoede en sociale uitsluiting"). Het gaat ten slotte ook om het "organiseren van de
samenwerking en het wederzijdse leerproces in de context van de nationale actie-
plannen, dat wil zeggen de OMC in de praktijk doen werken" (Programma voor
Gemeenschapsactie in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, 2001). 

Op dit domein zijn de NGO's en vooral het European Anti-Poverty Network (EAPN)
(2001) erin geslaagd om deskundigheid te ontwikkelen en onder hun leden een
goede kennis van de Europese uitdagingen en actiemogelijkheden te verspreiden.
Zij zijn in staat om op die basis eigen indicatoren te ontwikkelen en voor te stellen.

Hoewel de open methode van coördinatie zich vrij snel ontwikkelt in verscheidene
dimensies (nationale plannen, gemeenschappelijke doelstellingen, indicatoren, peer
review, enz.), blijven er toch nog vele valkuilen bestaan. De zwakte van de beschik-
bare indicatoren is daar één van. Het vermogen van de regeringen om de monetaire
armoede terug te dringen in een meer geglobaliseerde wereld waar de sociale en
ruimtelijke ongelijkheden eerder toenemen dan verminderen, is nog zo'n valkuil.
Vooral omdat de kwestie van de kostprijs van het terugdringen van de armoede nog
steeds niet is behandeld. Ten slotte is er geen sprake van dat lidstaten die de over-
eengekomen doelstellingen niet zouden naleven aanbevelingen zouden krijgen.
Toch werd er op dit gevoelige domein bijzonder snel vooruitgang geboekt op Euro-
pees niveau, zoals reeds werd onderstreept door de EAPN-evaluatie tijdens het
EAPN-seminarie van november 2001.

CONCLUSIE

Elk proces inzake open coördinatie is specifiek van aard (Vandenbroucke, 2001, de
la Porte en Pochet, 2002) en een poging om de specifieke kenmerken ervan te
onderscheiden is zinvol.

Over de uiterst algemene doelstellingen inzake armoede en uitsluiting wordt vrij
snel een politieke consensus bereikt, maar uit de toepassing in de praktijk blijkt dat
sommige lidstaten nog steeds zeer gevoelig zijn voor de rol van de Commissie en de
kritiek die zij kregen te verduren. In tegenstelling tot het proces Werkgelegenheid,
waar de Commissie aan de Verdragen de capaciteit ontleent om aanbevelingen te
doen aan de lidstaten, steunt het proces armoede/uitsluiting hoofdzakelijk op de
consensus tussen lidstaten die wordt versterkt en legitiem gemaakt door de Conclu-
sies van de diverse Europese Raden. De rol van de Commissie is niet duidelijk afge-
bakend in deze context.

Voor wat de niet-gouvernementele actoren betreft, lijken de NGO's in staat te zijn
om de nieuwe kansen van de Europese strategie te grijpen om hun legitimiteit op
Europees en nationaal niveau te versterken. Om dit te illustreren wijzen wij erop dat
onder het Belgische voorzitterschap vier Europese conferenties (EVV, EAPN, Euro-
pees sociaal netwerk en Internationale Federatie van Sociale Verenigingen) plaats-
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vonden. De participatie van de actoren is trouwens één van de vier grote doelstellin-
gen die in Nice werden afgesproken en het Actieprogramma van de Unie verleent er
steun aan.

In het debat over de armoede en sociale uitsluiting wordt men ook getroffen door
de afwezigheid van het thema van de budgettaire kosten van het terugdringen van
de armoede. Het lijkt erop dat de OMC op dat gebied eerder ertoe dient het dis-
cours over het Europees sociaal model te versterken, onder meer in het licht van de
geplande uitbreiding (Ferrera, 2001).

Vervolgens blijkt het opstellen van gemeenschappelijke indicatoren veel moeilijker
dan gedacht. Daarvoor gelden enerzijds technische redenen (de enquêtes over de
gezinnen of de arbeidspopulatie leveren niet voldoende mogelijkheden op), ander-
zijds ook politieke redenen, waarbij de keuze van de indicatoren een bepaalde visie
ondersteunt. Ten slotte moeten er niet alleen Europese indicatoren worden opge-
steld, maar moet men er ook voor zorgen dat met die gegevens rekening wordt
gehouden. Ze moeten worden aanvaard als pertinent op nationaal niveau, en als
men de NAPinc analyseert is dat zeker niet volledig het geval. Maar er zijn geen
sancties die kunnen worden opgelegd, geen ogenblik waarop aan evaluatie wordt
gedaan, geen boetes bij mogelijke tekortkomingen. Het gaat dus uitsluitend om een
vrijwillig proces, met vrij beperkte kosten als een land zich terugtrekt of de maatre-
gelen niet uitvoert.

De open methode van coördinatie staat nog in haar kinderschoenen. Hoe ze zich
verder zal ontwikkelen kan maar moeilijk worden voorspeld. Als men echter het
lopende proces inzake armoede en sociale uitsluiting vergelijkt met de dynamiek die
rond werkgelegenheid werd ontwikkeld, dan wordt men in de eerste plaats getrof-
fen door het experimentele karakter ervan. Welke concrete doelstellingen moeten
worden nagestreefd ? Hoe moeten die aansluiten op het lopende proces (werkgele-
genheid, kwaliteit van de arbeid en vooral de grote krachtlijnen van het economisch
beleid)? Welke indicatoren moeten worden gebruikt ? Moeten er ook aanbevelingen
worden gedaan aan de lidstaten ? Welke structuur moeten nationale rapporten krij-
gen ? Al die vragen blijven nog open. Nog meer zelfs : enkele maanden na het onder-
tekenen van het Verdrag van Amsterdam had de Europese strategie voor de werkge-
legenheid reeds de grote krachtlijnen uitgetekend die moesten worden gevolgd
voor de nationale rapporten. Inzake armoede en uitsluiting treedt er een tegenover-
gestelde beweging op : men vertrekt van nationale rapporten en probeert zo een
Europese strategie uit te bouwen. Dat is waarschijnlijk ook de kracht van het pro-
ces. Een reeks gedecentraliseerde actoren probeert een "bottom up" aanpak toe te
passen die complementair is aan de benadering op het Europese niveau (zie voor de
ontwikkelingen op dit gebied de la porte, et al., 2001). Dat geldt ook voor het
lopende proefproject dat erop gericht is om pertinente indicatoren af te bakenen,
steunend op en met de ervaring van personen die zich in een situatie van armoede
en sociale uitsluiting bevonden of nog steeds bevinden.
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HOE WIJS IS VERWIJZEN ? TOEPASSING
VAN ART. 74, 2e LID VAN DE
ARBEIDSONGEVALLENWET

DOOR LUC DRUBBEL
Advocaat-generaal, Arbeidshof Gent

De hier behandelde problematiek is beperkt tot één van de aspecten van de proce-
dure met betrekking tot de burgerlijke vordering bij de strafvordering inzake
arbeidsongevallen, namelijk de toepassing van art. 74, 2de lid van de Arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971.

Het artikel 74 is gesitueerd in Hoofdstuk III van de wet dat betrekking heeft op “De
verzekering”, namelijk in afdeling III “Procedure”. In zijn eerste lid stelt dit artikel
dat de rechtsvordering tot betaling of tot herziening van de vergoedingen bepaald
bij deze wet in geen geval voor de strafrechter kan gebracht worden; het instellen
van die rechtsvordering is onafhankelijk van het instellen van de publieke rechtsvor-
dering waartoe het ongeval aanleiding kan geven.

Het tweede lid van dit artikel stelt dat “prejudiciële geschillen die zich stellen voor
de strafrechter in verband met de interpretatie van de Arbeidsongevallenwet,
beslecht worden door het arbeidsgerecht”. Dit geeft aanleiding tot zeer uiteenlopen-
de toepassingen.

Dikwijls wordt de zaak door de correctionele rechtbank “verzonden” naar het
arbeidsgerecht. 
Zo besliste de Correctionele Rechtbank te Ieper (1) de vraag te stellen aan de
arbeidsrechtbank van hetzelfde arrondissement, of het dodelijk arbeidsongeval van
“X” door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber “al dan niet opzettelijk was
veroorzaakt”. De burgerlijke partijen enerzijds en de dader samen met de burger-
rechtelijk aansprakelijke partij anderzijds, zijn daarna vrijwillig verschenen voor de
Arbeidsrechtbank te Ieper waar de zaak thans nog in behandeling is. 

De Correctionele Rechtbank te Kortrijk heeft, alvorens recht te doen op burgerlijk
gebied, de burgerlijke vordering verwezen naar de Arbeidsrechtbank te Kortrijk,
“teneinde te bepalen of artikel 46 van de Wet van 10 april 1971 op de arbeidsonge-

(1) Corr. Ieper d.d. 6 oktober 1997, Not. 66.99.852/96.
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vallen het gelijkheidsbeginsel en het niet-discriminatiebeginsel als vervat in de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet schendt” en de zaak op burgerlijk gebied onbe-
paald uitgesteld (2). 
Het artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet betreft de zogenaamde “immuniteitsre-
gel” waardoor een burgerlijke vordering van een slachtoffer van een arbeidsongeval
tegen zijn werkgever en/of zijn medewerknemer die het arbeidsongeval veroorzaakt
heeft, nagenoeg volledig uitgesloten wordt.

In een ander vonnis van dezelfde rechtbank wordt het geschil op burgerlijk gebied
naar de Arbeidsrechtbank te Kortrijk verwezen, met als vraagstelling “of de beklaag-
de en de burgerrechtelijk aansprakelijke immuniteit genieten en of samenwonenden
recht hebben op prestaties krachtens de Arbeidsongevallenwet” (3). De Correctio-
nele Rechtbank te Brugge sprak een gelijkaardig vonnis uit (4). 

Men kan zich daarbij de vraag stellen of in dergelijke “verwijzingen” wel voorzien is
in art. 74, 2de lid van de Arbeidsongevallenwet en wat de draagwijdte is van de term
“prejudiciële geschillen” in het geciteerde artikel, dat letterlijk luidt :
“Prejudiciële geschillen die zich stellen voor de strafrechter in verband met de inter-
pretatie van de Arbeidsongevallenwet worden beslecht door het arbeidsgerecht.”  

1. SITUERING VAN HET PROBLEEM

Mag een correctionele rechter wel een vraag stellen aan een arbeidsrechtbank ?
Zo ja, wie bezorgt het dossier aan de arbeidsrechtbank ?
Moet het strafdossier meegestuurd worden ?
Welke arbeidsrechtbank is territoriaal bevoegd ?

Het voornaamste probleem bij dergelijke doorverwijzingen lijkt mij echter dat de
partijen die in de strafzaak voorkomen (het openbaar ministerie, de in verdenking
gestelde(n), de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de burgerlijke partij) niet
noodzakelijk die zijn welke belang hebben bij de vraag of een ongeval als arbeidson-
geval moet beschouwd worden en dus de vraag of het ongeval al dan niet aanleiding
moet geven tot de vergoedingen die bij de Arbeidsongevallenwet bepaald zijn.

(2) Corr. Kortrijk d.d. 28 februari 2000 (Not. 828/96).
(3) Corr. Kortrijk d.d. 16 april 1996 (Not. 152/94) bevestigd bij arrest van de derde Kamer van het
Hof van Beroep te Gent d.d. 16 april 1998 (Not. 31/96) : inmiddels werd ter zake een wetsvoorstel
ingediend houdende diverse maatregelen met gelijkstelling van de wettelijke samenwoning met het
huwelijk (Kamer, 18 mei 2000, 6661/001). Thans besliste het Arbitragehof op 21 juni 2001 dat art.
12 van de wet de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, eventueel in samenhang met de artikelen 8 en 14 van het E.V.R.M. niet schendt, in
zoverre die bepaling een onderscheid maakt tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden (bij
het ter perse gaan niet gepubliceerd).
(4) Corr. Brugge d.d. 7 november 1995 (Not. 959/94).
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Zo kan het gebeuren dat de “debiteur” van de vergoedingen (in beginsel de wetsver-
zekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen) niet in de “verwezen” procedure
betrokken is (5). 

Bovendien is er een belangrijk procedureprobleem. Zo blijkt dat heel wat arbeids-
rechtbanken na de doorverwijzing het artikel 662 van het Ger. W. toepassen, waarin
onder meer bepaald is dat de partijen op verzoek van één van hen door de griffier
worden opgeroepen bij gerechtsbrief (2de lid, eerste zin). Hierbij moet nochtans
opgemerkt worden dat voormeld artikel opgenomen is in Titel IV van het Ger. W.
die handelt over “regeling van geschillen van bevoegdheid”, terwijl een verzending
van de correctionele rechtbank naar de arbeidsrechtbank geenszins als een “geschil
van bevoegdheid” kan beschouwd worden (6). 

2. TOTSTANDKOMING VAN ART. 74, 2DE LID VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET

De wijziging van art. 74 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bij artikel 8
van de Wet van 7 juli 1978 ging gepaard met het invoeren van de bepaling dat de
schadevergoeding die volgens het gemeen recht toegekend wordt, geen betrekking
kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door de
Arbeidsongevallenwet (art. 46 §2, 2de lid).

De bedoeling van de nieuw ingevoerde regeling inzake prejudiciële geschillen was
duidelijk :
‘‘het kan gebeuren dat de strafrechter, die tevens kennis neemt van een eis van
burgerlijke schadeloosstelling zoals morele schade, de Arbeidsongevallenwet moet
toepassen : bijvoorbeeld is het ongeval wel een arbeids(weg)ongeval zoals
bedoeld in de Arbeidsongevallenwet ? Door de (nieuwe) wet is de strafrechter niet
meer bevoegd. Hij zal de uitspraak van de (arbeidsrechtbank) moeten afwach-
ten. Vroeger, wanneer de werknemer de keuze had tussen een vordering van
gemeen recht en een vordering op grond van de Arbeidsongevallenwet, kon het
voorkomen dat, wanneer eerst een vordering in gemeen recht ingeleid was, de
rechter die uitspraak deed over de vordering op grond van de Arbeidsongevallen-
wet, gebonden was door het gezag van gewijsde van de strafrechter” (7).

(5) Prejudiciële geschillen kunnen zich immers niet enkel voordoen tussen partijen die elkaar in de
strafprocedure ontmoeten, maar ook tussen allerlei belanghebbenden, zoals de gesubrogeerde wets-
verzekeraar of andere belanghebbenden : Arbeidshof Bergen d.d. 13 mei 1985, Jur. Liège, 1986, 353;
Hof van Beroep Gent d.d. 23 maart 1984, R.W. 1984-85, 1295.
Ik herinner tevens aan de rede van Eerste Advocaat-generaal Van Der Steichel op 1.9.1993 “Kritische
bedenkingen bij een vermeend arbeidswegongeval” R.W. 1993-94, p. 521 waar de moeilijkheden
beschreven werden die voortvloeiden uit het feit dat afzonderlijke procedures gevoerd werden op
strafrechtelijk vlak en op burgerlijk vlak.
(6) Cass. 17 februari 1981, Arr. Cass. 1980-81, 690; vergelijk : Clesse J., “La réparation des accidents
du travail et la responsabilité civile”, R.G.A.R., 1984, 10797.
(7) Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer, Z. 1974, 203/N1, p.4.
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3. DRAAGWIJDTE VAN HET BEGRIP “PREJUDICIELE GESCHILLEN”

De uitdrukking “prejudiciële geschillen” is wat de strafvordering betreft niet in de
klassieke betekenis op te vatten als “geschil in rechtsgang op te lossen alvorens men
tot de berechting van de hoofdzaak kan komen” (8). Immers, dergelijke klassieke
“prejudiciële geschillen” bij de strafrechter worden bepaald in de artikelen 15 tot 19
van de V.T.Sv. (9). Het gaat daarbij om geschillen die moeten opgelost worden voor-
aleer beslist kan worden over de strafvordering, met name om vragen die betrek-
king hebben op een betwist element van het ten laste gelegde misdrijf.

Voor de “prejudiciële geschillen van burgerlijke aard” die bepalend zijn voor de con-
stitutieve bestanddelen van het misdrijf is overigens in een specifieke procedure
voorzien en is onder meer bepaald dat de partij die het prejudicieel geschil opge-
worpen heeft, de zaak binnen de twee maanden aanhangig moet maken bij de
bevoegde rechter, op straffe waarvan de behandeling op strafrechtelijk vlak zonder
meer voortgezet wordt. De artikelen 15 tot en met 18 van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering leggen enerzijds het principe vast dat, behoudens
de bij wet bepaalde uitzonderingen, de strafrechter beslist over de geschillen van
burgerlijke aard die incidenteel voor hem worden opgeworpen naar aanleiding van
de misdrijven die bij hem aanhangig zijn (art.15) en bevatten anderzijds een aantal
gevallen van prejudiciële geschillen zoals het geval waarin de beklaagde zich
beroept op het recht op eigendom of een ander onroerend zakelijk recht (art. 17).
De rechtbank kan (behoudens indien daartoe vrijstelling verleend wordt) een ter-
mijn bepalen waarbinnen de partij die het prejudicieel geschil opgeworpen heeft,
de zaak bij de bevoegde rechter moet aanhangig maken (… art. 18). Dit alles heeft
betrekking op de strafvordering, die moet beoordeeld worden in het licht van de
oplossing van het prejudicieel geschil (10).

In tegenstelling tot dergelijke prejudiciële geschillen in strafzaken, heeft art. 74, 2de
lid van de Arbeidsongevallenwet geenszins betrekking op de strafvordering inzake
arbeidsongevallen, want in de regel heeft zulke strafvordering slechts betrekking op
inbreuken op de Welzijnswet Werknemers enerzijds en anderzijds op onvrijwillige
slagen of verwondingen (art. 418 e.v. Sw.).

(8) Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Antwerpen, 1995, 2363.
(9) Toepassing o.m. Cass. 28 juni 1978, Pas. 1978, 1235 ; Cass. 21 januari 1981, Pas. 1981, I, 534 ;
Cass. 7 oktober 1981, Rev. dr. pén. 1982, 270; Cass. 22 december 1981, Pas. 1982, 547.
(10) Omtrent prejudiciële “vragen” en prejudiciële “geschillen” en betreffende prejudiciële geschil-
len in strafzaken in het algemeen :
– Verstraeten R., Handboek van Strafvordering, Maklu, 1999, 86 e.v..
– Declercq R., Beginselen van Strafrechtspleging, Maklu, 1999, 36 e.v..
– Bosly H. en Vandermeersch D., Droit de la Procédure Pénale, Die Keure, 1999, 713.
– Du Jardin J, “De prejudiciële geschillen in strafzaken”, in Recht in beweging, Opstellen aangebo-
den aan Prof. Ridder R. Victor, Kluwer, Antwerpen, 1973, 433.
– Schuindt G., Traité pratique du droit criminel, R. II, COMP. 12, 128/129.
– Fontigny A. “Les questions préjudicielles”, in Les Novelles, Brussel, 1946, 246.
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Bovendien is inzake prejudiciële geschillen zoals bedoeld in voormeld art. 74,
2de lid geen enkel procedurevoorschrift vastgesteld.

Aldus is inzake arbeidsongevallen evenmin bepaald dat de strafrechter een prejudi-
ciële vraag zou mogen stellen aan de arbeidsrechtbank.

Het stellen van vragen aan de arbeidsrechtbanken en het verzenden of versturen van
het strafdossier daartoe, steunt dan ook, naar het mij voorkomt, op geen enkele
wetsbepaling.

Ik besluit hieruit dat de Arbeidsongevallenwet in zijn art. 74 enkel een verbod
oplegt aan de strafrechter om uitspraak te doen over de interpretatie van de
Arbeidsongevallenwet, in die gevallen waar omtrent de vergoedingen een geschil
vastgesteld wordt. Het bedoelde wetsartikel bepaalt immers (enkel) dat prejudiciële
geschillen “beslecht worden door” het arbeidsgerecht en voorziet niet in de moge-
lijkheid voor de correctionele rechter tot verzending van de zaak of tot vraagstel-
ling.

4. WELKE PREJUDICIELE GESCHILLEN  ?

Het is niet 100 % duidelijk over welke geschillen met betrekking tot de Arbeidsonge-
vallenwet de correctionele rechter niet zelf uitspraak mag doen. Op het eerste
gezicht vermeldt de wet immers geschillen over “de” interpretatie van de Arbeids-
ongevallenwet en zou “elke” betwisting met betrekking tot de Arbeidsongevallen-
wet hiervoor in aanmerking komen.

Het komt mij echter voor dat uit de parlementaire voorbereiding duidelijk gebleken
is dat enkel dié geschillen die betrekking hebben op de vraag of een ongeval een
arbeidsongeval (of een wegongeval) is, en derhalve de vergoedingen voortvloeiend
uit de Arbeidsongevallenwet betreffen, aan de beoordeling van de strafrechter ont-
trokken zijn (11) (12).

De oudere rechtspraak van het Hof van Beroep te Gent ging eerder in de richting
van een ruime interpretatie en stelde vragen over de burgerlijke immuniteitsregel
van werkgevers en medewerknemers (art. 46 van de Arbeidsongevallenwet) aan het
arbeidsgerecht (13). 

(11) Voor een toepassingsgeval : Cass. 12 januari 1993, R.W. 1993-94, 19.
(12) Zie ook : Mommaerts J., Bevoegdheid en rechtspleging, Aron, 5.3/1 en volgende : in het bijzon-
der 5.3/9.
(13) Gent, 15 oktober 1980 waarover sprake in het geciteerde Cassatiearrest van 17 februari 1981,
R.W. 1983-84, 690; Gent, 23 maart 1984, R.W. 1984-85, 1295; Gent 15 april 1983, R.W. 1983-84,
1771.
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Nochtans is de arbeidsrechtbank in beginsel enkel bevoegd inzake geschillen over
vergoedingen opgenomen in de Arbeidsongevallenwet (14). Artikel 64 van deze
wet verwijst uitdrukkelijk, wat de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank betreft,
naar een reeks artikelen van de wet : art. 46 (de zogenaamde immuniteitsregel)
komt daar niet in voor.

Het lijkt toch ondenkbaar dat de arbeidsrechtbank in het kader van een “prejudi-
cieel geschil” bevoegd zou zijn om de wet te interpreteren, terwijl dezelfde arbeids-
rechtbank “ten gronde” deze bevoegdheid om te oordelen over burgerlijke vorde-
ringen (schadevergoedingen) uit hoofde van een arbeidsongeval zelf niet bezit en
dus “ten gronde” niet kan oordelen over de toepasselijkheid van de immuniteitsre-
gel opgenomen in art. 46 van de Arbeidsongevallenwet.

Van bij de totstandkoming van het nieuwe art. 74, 2de lid van de Arbeidsongevallen-
wet werd er trouwens op gewezen dat het verbod om uitspraak te doen over de
vraag of een ongeval een arbeidsongeval (of wegongeval) is, enkel geldt voor de
strafrechter, maar niet voor de burgerlijke rechter van dezelfde rechtbank van eerste
aanleg die met een gelijkaardige eis geconfronteerd wordt (15).

Ik keer dan ook nogmaals terug naar de geciteerde parlementaire voorbereidingen,
waaruit blijkt dat met de term “geschil” bedoeld werd, de vraag of een ongeval al
dan niet als arbeidsongeval (of wegongeval) erkend moet worden.

Om te oordelen over de burgerlijke partijstelling van een slachtoffer of een andere
rechthebbende moet immers geweten zijn of er een vergoeding verschuldigd is in
het kader van de Arbeidsongevallenwet, want er moet vermeden worden dat de
strafrechter een vergoeding in gemeen recht toekent, zolang er geen zekerheid is of
het ongeval een arbeidsongeval (of wegongeval) is. Dààrover (en alléén dààrover) is
m.i. de beslissingsmacht exclusief bij de arbeidsgerechten gelegd (16).

Het gaat om prejudiciële geschillen die “zich stellen” voor de strafrechter. Dit bete-
kent m.i. dat de strafrechter niet ambtshalve mag “veronderstellen” dat er een
geschil is (17). Het Hof van Cassatie heeft overigens beslist dat wetsbepalingen
betreffende de rechten die de getroffene of zijn rechthebbenden en de gesubrogeer-
de arbeidsongevallenverzekeraar kunnen doen gelden tegenover de voor het onge-
val aansprakelijke, niet van openbare orde of van dwingend recht zijn (18).

(14) Vergelijk : Petit J., Sociaal Procesrecht, Brugge, 2000, nrs. 524-529.
(15) Beyens R., “Commentaire de la loi du 7 juillet 1978 modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents du travail”, J.T.T. 1979, 279/280. Dezelfde auteur maakt overigens een aantal kritische aanteke-
ningen bij de toen pas tot stand gekomen nieuwe wetgeving;
Luik, 20 oktober 1994, J.L.M.B. 1997, met noot L. Van Gossum.
(16) Vergelijk : Simoens D., Wijzigingen in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 door een Wet
van 7 juli 1978, R.W. 1978-79, 1315 : “Er dient vermeden te worden dat, bij betwisting, de strafrech-
ter aan de burgerlijke partij een gemeenrechtelijke schadeloosstelling toekent voordat de arbeids-
rechtbank uitspraak gedaan heeft”.
(17) Luik, 22 november 1988, Pas. 1989, II, 126.
(18) Cass. 5 oktober 1992, J.T.T. 1992, 479.
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5. PRAKTISCHE TOEPASSINGEN 

Wanneer de burgerlijke vordering ingesteld wordt uit hoofde van de schade geleden
wegens het arbeidsongeval, dit overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek, is het artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet (de “immuniteitsregel”) de ver-
bodsregel die van het gemeen recht afwijkt. Het geschil handelt dan niet over de
vraag of het om een arbeidsongeval (of wegongeval) gaat, maar wel over de vraag of
de burgerlijke vordering al dan niet stuit op de verbodsregel van artikel 46 (19) van
de Arbeidsongevallenwet. De strafrechter moet in zulk geval zelf de Arbeidsongeval-
lenwet zonder meer toepassen.

Op deze wijze kan vermeden worden dat de correctionele rechter (20) de zaak naar
de arbeidsrechtbank van zijn rechtsgebied doorstuurt met als loutere vraag of de
regeling inzake burgerlijke immuniteit van de werkgever al dan niet in strijd is met

(19) “§ 1. Ongeacht de uit deze wet voortvloeiende rechten blijft de rechtsvordering inzake burger-
lijke aansprakelijkheid mogelijk voor de getroffene of zijn rechthebbenden :
1° tegen de werkgever die het arbeidsongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of die opzettelijk een
ongeval heeft veroorzaakt dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft;
2° tegen de werkgever wanneer het arbeidsongeval schade aan goederen van de werknemer heeft
veroorzaakt;
3° tegen de lasthebber of aangestelde van de werkgever die het arbeidsongeval opzettelijk heeft
veroorzaakt;
4° tegen de personen andere dan de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die voor het
ongeval aansprakelijk zijn;
5° tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden wanneer het ongeval zich voordoet op de
weg naar en van het werk;
6° tegen de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden wanneer het ongeval een verkeersongeval
betreft. 
Onder verkeersongeval wordt verstaan ieder ongeval in het wegverkeer waarbij één of meer al
dan niet gemotoriseerde voertuigen zijn betrokken en dat verband houdt met het verkeer op de
openbare weg;
7° tegen de werkgever die de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake arbeidsveiligheid en
–hygiëne zwaarwichtig heeft overtreden en die de werknemers aan het risico van arbeidsongeval-
len heeft blootgesteld, terwijl de ambtenaren die zijn aangewezen om toezicht te houden op de
naleving van die bepalingen hem schriftelijk hebben gewezen op het gevaar aan hetwelk hij deze
werknemers blootstelt.
De schriftelijke ingebrekestelling vermeldt de overtredingen op de veiligheids- en hygiënevoor-
schriften die werden vastgesteld, het specifieke risico voor arbeidsongevallen dat hierdoor wordt
gecreëerd, de concrete te nemen preventiemaatregelen alsmede de termijn waarbinnen deze moe-
ten worden gerealiseerd op straffe waarvan de mogelijkheid van een burgerlijke aansprakelijk-
heidsvordering bij gebeurlijk ongeval openstaat voor de getroffene of diens rechthebbenden.
De burgerlijke aansprakelijkheidsvordering wordt niet toegelaten tegen de werkgever die bewijst
dat het ongeval mede is toe te schrijven aan de niet-naleving door de getroffen werknemer van de
hem voorafgaandelijk door de werkgever schriftelijk ter kennis gebrachte veiligheidsinstructies
terwijl de nodige veiligheidsmiddelen hem ter beschikking werden gesteld.
§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1 is de verzekeraar verplicht de vergoedingen die voort-
vloeien uit deze wet te betalen binnen de bij de artikelen 41 en 42 gestelde termijn.
De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de ver-
goeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag samengevoegd worden
met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen”.
(20) Corr. Kortrijk d.d. 28 februari 2000 (Not. 828/96).
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het gelijkheidsbeginsel opgenomen in de Grondwet, terwijl de arbeidsrechtbank
daarbij dan als “doorgeefluik” fungeert want hij is evenmin als de doorverwijzende
rechter bevoegd om een antwoord te geven op de gestelde vraag (art. 26 §1 van de
Bijzondere Wet op het Arbitragehof) (21).

Zo ook werd door uw Arbeidshof (op beroep tegen een vonnis van de Arbeidsrecht-
bank van Veurne (22)) bij arrest van 9 december 1999 (23) de eis van enkele burger-
lijke partijen, die een “nieuwe” vordering tot schadeloosstelling ingeleid hadden bij
de arbeidsrechtbank, afgewezen omdat :

er in de voorliggende zaak geen “geschil” was over de toepassing van de Arbeids-
ongevallenwet, namelijk over de vraag of het ongeval een arbeidsongeval betrof of
niet, maar dat het om een vordering tot schadeloosstelling ging waarvoor de
arbeidsgerechten niet bevoegd zijn;

dezelfde vordering reeds ingesteld was voor de correctionele rechter, die overi-
gens de vordering reeds ontvankelijk had verklaard.

Uw Hof liet ook duidelijk verstaan dat de correctionele rechter zelf de eis had moe-
ten behandelen omdat hij gesteund was op art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

6. VERZENDING MET BETREKKING TOT DE STRAFVORDERING ZELF

Wat er ook van zij, in geen geval mag de strafvordering zelf afhankelijk gesteld wor-
den van enige voorafgaande uitspraak of interpretatie vanwege het arbeidsgerecht.

“De bedoeling van art. 74, 2de lid van de Arbeidsongevallenwet was immers te ver-
hinderen dat de strafrechter een schadevergoeding volgens het gemeen recht zou
toekennen op een ogenblik waarop de arbeidsrechtbank zich nog niet uitsprak over
de vraag of het bijvoorbeeld een ongeval op de weg naar het werk betrof of niet.
Vroeger was het mogelijk dat de arbeidsrechtbank later gehouden was door wat
eens daaromtrent door de strafrechter beslist was. Nu moet de strafrechter de beslis-
sing van het arbeidsgerecht afwachten” (24). Het artikel 74, 2de lid betreft dus lou-
ter de burgerlijke vordering, de schadevergoeding die naar aanleiding van een
arbeidsongeval gevorderd wordt bij de strafrechter.

(21) Zo heeft de derde kamer van het Hof van Beroep te Gent met een arrest van 16 maart 2000
(Not. 1/98) zelf rechtstreeks een vraag ter zake gesteld aan het Arbitragehof . Inmiddels werd in ant-
woord op de vraag van het Hof van Beroep het voormeld arrest van het Arbitragehof d.d. 1 maart
2001 uitgesproken (B.S. 17.5.2001 blz. 16359-16362). Het Arbitragehof oordeelt dat de regeling van
art. 46 van de Arbeidsongevallenwet op zich niet strijdig is met de Grondwet. De regeling in de inter-
pretatie dat ook degenen die niet gerechtigd zijn op de vergoedingen die voorvloeien uit de Arbeids-
ongevallenwet (overeenkomstig art. 12 t.e.m. 17 van de wet) géén burgerlijke vordering zouden kun-
nen instellen tegen de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers (wegens de immuniteitsregel) is
wél strijdig met het gelijkheidsbeginsel.
(22) Vonnis d.d. 18 februari 1999, A.R. 22.272.
(23) Eerste kamer, afdeling Brugge, A.R. 99/129.
(24) Declerq R., Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 1999, nr. 99, p. 52.
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Er bestaat niet zoiets als “Le social tient le criminel en état” (25). Zolang omtrent de
feiten die het arbeidsongeval vormen een strafvordering hangend is moet de
arbeidsrechtbank de bij hem ingestelde vordering opschorten (26).

Immers, door het “verzenden” van een strafzaak in zijn geheel naar het arbeidsge-
recht, met het oog op een voorafgaande interpretatie van de Arbeidsongevallenwet
door het arbeidsgerecht, zou de zaak de facto uit handen van het openbaar ministe-
rie gegeven worden, dat dan op geen enkele wijze de strafvordering nog verder zou
kunnen uitoefenen (27) !

De strafvordering zou dan immers afhankelijk worden van de “goodwill” van de in
verdenking gestelde, de burgerlijke partij en de eventuele burgerrechtelijk aanspra-
kelijke partij, of zelfs van de wetsverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen,
die er in sommige gevallen geen belang bij hebben (of niet gehaast zijn) om voor
het arbeidsgerecht een definitieve uitspraak uit te lokken.

De plaats van art. 74, 2de lid van de Arbeidsongevallenwet, onder het hoofdstuk III
“Verzekeringen”, wijst er overigens onbetwistbaar op dat deze bepaling enkel de
burgerlijke vordering betreft. Het 2de lid van art. 74 sluit aan op het eerste en is er
een precisering van.

Het artikel in zijn geheel wenst ervoor te zorgen dat uitspraken over vergoedingen
inzake arbeidsongevallen exclusief aan de arbeidsrechtbank voorbehouden worden.
In het eerste lid wordt dit gerealiseerd door het onmogelijk te maken om vorderin-
gen tot betaling of herziening van vergoedingen bij de strafrechter in te stellen. In
het besproken tweede lid wordt dit gerealiseerd door aan de strafrechter verbod op
te leggen “prejudiciële geschillen die zich stellen voor de strafrechter in verband
met de interpretatie van de Arbeidsongevallenwet” zelf te beslechten. Dit laatste kan
m.i. dan ook enkel betekenen dat de correctionele rechter, geconfronteerd met een
burgerlijke vordering voortvloeiend uit een arbeidsongeval, het geschil omtrent de
toepassing van de Arbeidsongevallenwet (dus wat de vergoedingen betreft die
voortvloeien uit deze wet) niet zelf mag beslechten.

Zelfs indien de tenlastelegging luidt dat de werkgever een arbeidsongeval niet tijdig
heeft aangegeven (aan de verzekeraar en/of aan de technische arbeidsinspectie :
inbreuk op artikel 62, 1ste lid en 91 quater, 1° van de Arbeidsongevallenwet) en er
discussie is over de vraag of het ongeval dat zich heeft voorgedaan een arbeidsonge-
val is of niet, mag de correctionele rechter geen “interpretatie” vanwege het
arbeidsgerecht afwachten : in voormeld art. 62, 1ste lid van de Arbeidsongevallen-
wet is overigens niet bepaald dat “ieder arbeidsongeval” moet aangegeven worden,

(25) Clesse J., o.c., nr. 10.797, nr. 15, ook aangehaald in Persyn Chr., Janvier R., Van Eechoutte W.,
“Overzicht van rechtspraak Arbeidsongevallen, T.P.R., 1990/3, p. 1403.
(26) Persyn Chr., Janvier R., Van Eeckhoute W., “Overzicht van rechtspraak Arbeidsongevallen”,
T.P.R., 1990/3, p. 1402.
(27) Dit in tegenstelling met de eigenlijke “prejudiciële geschillen” waarvan hierboven sprake zoals
geregeld in het Wetboek van Strafvordering. 189
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maar wel “ieder ongeval dat aanleiding kan geven tot toepassing van deze wet” (28).
Zelfs indien een ongeval dat prima facie een arbeidsongeval kan zijn achteraf geen
aanleiding geeft tot de vergoedingen bij de wet bepaald (bijvoorbeeld omdat de
voorwaarden daartoe niet vervuld zijn, omdat er verjaring is ingetreden etc.), blijft
de correctionele rechter de énige bevoegde rechter om over de strafvordering te
oordelen.
De arbeidsrechtbank is trouwens geenszins “bevoegd” om vragen die betrekking
hebben op de strafvordering te beoordelen (29).

7. CONCLUSIE 

Naar mijn oordeel mag de correctionele rechter geen zaak verwijzen naar de
arbeidsrechtbank en mogen evenmin vragen aan de arbeidsrechtbank gesteld wor-
den.
Art. 74, 2de lid van de Arbeidsongevallenwet houdt enkel een verbod in voor de
correctionele rechter om bij het beoordelen van de burgerlijke vordering zelf uit-
spraak te doen wanneer zich een prejudicieel geschil aandient. Een prejudicieel
geschil moet in die zin opgevat worden, dat het gaat om een geschil over de vraag
of een ongeval een arbeidsongeval dan wel een wegongeval is (waarvoor vergoedin-
gen uit hoofde van de Arbeidsongevallenwet verschuldigd zijn).

__________

(28) Nog afgezien van de vraag op welke wijze een dergelijke “interpretatie” zou kunnen tot stand
komen. De werkgever wordt immers niet ontslagen van zijn verplichtingen om een ongeval als
arbeidsongeval aan te geven om de loutere reden dat er twijfel kan zijn over de toepassing van de
Arbeidsongevallenwet (Arbeidshof Bergen, De Verz. 2000, 426).
(29) Impliciet : arrest 21 juni 2001, Not. 2/01, 3de kamer.190
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ONDERZOEKSRESULTATEN

Titel :
De regeling van artikel 47 KBW: een handicaperend systeem dat getroffen is door
een ontoereikendheid van minstens 66% – Diagnose en remedie

Onderzoekster :
Hilde Hermans

Instelling :
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

Opdrachtgever :
Stageverslag

Onderzoeksresultaten :
Het basiscriterium voor de toepassing van artikel 47 Gecoördineerde Wet (een licha-
melijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%) herleidt het beeld van de
handicap tot een zuiver medisch gegeven. Hier vinden we een onderzoek van de
procedure en de reglementering.

Beschikbaar bij :
RKW, Trierstraat 70, 1000 Brussel, 02/ 237.20.20

*
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LOPEND ONDERZOEK

Titel onderzoek :
Onzichtbare pensioenen in België. Doorlichting van de tweede en derde pijlerpen-
sioenen in België.

Onderzoekers :
Veerle Van Gestel, Hans Peeters en Gerhard Gieselink

Promotor en instelling :
Jos Berghman, Centrum voor Sociaal Beleid, KULeuven
Bea Van Buggenhout, Institituut voor Sociaal Recht, KULeuven

Contactpersoon :
Gerhard Gieselink, Instituut voor Sociaal Recht, KULeuven
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Opdrachtgever :
Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenhe-
den (DWTC)

Looptijd :
van 01/06/2001 tot 28/02/2003

Doelstelling en onderzoeksmethode :
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in de spreiding van aanvullende
pensioenvoorzieningen (‘onzichtbare pensioenvoorzieningen’) over de bevolking.
De aandacht gaat daarbij hoofdzakelijk uit naar aanvullende pensioenvoorzieningen
voor werknemers (de zogenaamde tweede pijler).
Het onderzoek verloopt in 3 fasen. De eerste twee fasen zijn hoofdzakelijk beschrij-
vend van aard. De eerste fase beoogt een grondige inventarisatie van de verschillen-
de, in België beschikbare pensioenvoorzieningen. In de tweede fase wordt de pen-
sioenproblematiek benaderd vanuit historisch perspectief en worden de krachtlij-
nen in kaart gebracht van het Belgische pensioenbeleid sedert 1980. In de derde
fase wordt tegen de achtergrond van dit beschrijvende kader de eigenlijke vraag
gesteld naar de verdelingsproblematiek inzake aanvullende pensioenen. Daartoe
worden zoveel mogelijk beschikbare data geanalyseerd op microniveau (vb. PSBH),
op mesoniveau (enquêtes op ondernemingsniveau) en op macroniveau (pensioenka-
daster, fiscale statistieken). Uitgaande van deze bevindingen zullen desgevallend
beleidsvoorstellen worden geformuleerd met het oog op een betere spreiding van
aanvullende pensioenvoordelen.

*
*     *

Titel onderzoek :
Gelijkheid en solidariteit in aanvullende werknemerspensioenen

Onderzoeker :
Yves Stevens

Promotor en instelling :
Bea Van Buggenhout, Instituut voor Sociaal recht, KULeuven

Contactpersoon :
Yves Stevens, Instituut Sociaal Recht, KULeuven
Tiensestraat 41, 300 Leuven, 016/32.54.03
Yves.Stevens@law.kuleuven.ac.be
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Opdrachtgever :
Onderzoeksfonds KULeuven

Looptijd :
Tot najaar 2002 (verdediging doctoraal proefschrift)

Doelstelling en onderzoeksmethode : 
Aanvullende pensioenen worden steeds belangrijker in de sociale bescherming van
de werknemers. De sociale bescherming wordt hierbij aanzien als een systeem uit-
gewerkt in drie luiken. Naast de bijstand en de wettelijk verplichte basisverzekerin-
gen (sociale zekerheid) nemen erkende collectieve arbeidsverzekeringen een steeds
prominentere plaats in. Een steeds ouder wordende bevolking, gepaard met een
omslagstelsel binnen de wettelijke pensioenen, maakt pensioenhervormingen
onomkeerbaar. De selectiviteit van de werkgever of inrichter van het pensioenplan,
de solidariteit onder de werknemers en de (on)gelijkheid tussen werknemers zijn
hierbij de relevante onderzoeksthema’s. Omdat aanvullende pensioenen een juri-
disch kruispunt vormen van sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht en verzekerings-
recht is het proefschrift verankerd binnen deze drie rechtstakken. Uitgangspunt is
dat de gelijke behandeling de basis vormt van de solidariteit binnen de aanvullende
pensioenen. Gelijkheid en selectiviteit zijn daarbij antipolen. Aanvullende werkne-
merspensioenen zijn tegelijkertijd loon en sociale bescherming. De gelijke behande-
ling van de werknemers wordt over deze twee lijnen behandeld. Dit mondt uit in
een toetsing van deze gelijkheidsregels waarbij uiteindelijk de vraag aan bod komt
over wat de toekomst te bieden heeft als het om aanvullende werknemerspensioe-
nen gaat.

*
*     *

Titel onderzoek :
Europese statistieken van de beroepsziekten in de 15 Europese lidstaten (EODS in
het Engels)

Promotor :
De Europese Commissie

Instelling :
EUROSTAT, Luxemburg

Contactpersoon :
Didier Dupré, tel. 352-4301-35034
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Duur :
Lopend, het rapport is voorzien voor einde 2002, begin 2003

Doelstelling en onderzoeksmethode :
Het onderzoek zal gebaseerd zijn op een statistische analyse van alle gevallen van
erkende ziekten in de loop van het jaar 2001 in 14 Europese lidstaten (Duitsland
heeft zich teruggetrokken) volgens 10 variabelen.

*
*     *

Titel onderzoek :
De beroepsziekten in Europa

Instelling :
Eurogip voor de Caisse nationale d’assurance maladie-invalidité des travailleurs sala-
riés (CNAMTS) van Frankrijk met de steun van het Forum européen de l’assurance
AT-MP

Contactpersoon :
Marie-Chantal Blandin, Eurogip, tel. 00.33.1.40.56 30 40

Duur :
Lopend, het rapport is voorzien voor juni 2002

Doelstelling en onderzoeksmethode :
Het nagestreefde doel is een update te maken van statistische gegevens over de
beroepsziekten die reeds werden gepubliceerd in het voorgaande rapport : “Les
maladies professionnelles en Europe”, een vergelijkende studie over 13 landen (sep-
tember 2000), en een studie te maken van twee nieuwe gevallen : 1 geval van lum-
balgie en 1 geval van beroepsastma.

*
*     *
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ONDERZOEKSPROJECTEN

Titel onderzoek :
Aansprakelijkheid bij professionele risico’s (doctoraatsproefschrift)

Promotor :
Prof. J. Van Steenberge en prof. A. Van Regenmortel

Onderzoeker :
Valérie Vervliet

Instelling :
UIA, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

Contactpersoon :
Valérie Vervliet, tel : 03/820.29.11

Looptijd :
Aangevangen in februari 2001

Doelstelling :
Het proefschrift stelt zich als doel de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid binnen de onderneming te onderzoeken.
Een “historisch compromis” in 1903 heeft het begrip “professioneel risico” inge-
voerd, dat nog steeds de kern vormt van de arbeidsongevallen- en beroepsziektenre-
gelingen. De vraag rijst echter of de fundamenten van deze historische constructie
niet in toenemende mate worden ondergraven door de recente wijzigingen in de
wet, rechtspraak en doctrine. De aanvankelijk bijna absolutie immuniteit van de
werkgever kan in steeds meer gevallen worden doorbroken. Rechtsvergelijkend
onderzoek zal onder meer worden aangewend om na te gaan welke technieken in
andere landen gebruikt worden om aansprakelijkheid binnen de ondernemingen te
regelen.

*
*     *

Titel onderzoek :
De regeling van het arbeidsongeval uit het oogpunt van de getroffene

Instelling :
Studiegroep van arbeidsrechtmagistraten en experts inzake arbeidsongevallen

Contactpersoon :
André Cheron, tel. : 010/65.65.87.
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Duur :
Lopend

Doelstelling en onderzoeksmethode : Er werd een vragenlijst opgestuurd aan
slachtoffers van arbeidsongevallen verblijvend in België, waarbij de afloop van de
arbeidsongevallen werd geregeld door een bekrachtiging of een vonnis in 1997,
1998, 1999 en 2000.
De antwoorden op de vragenlijst werden besproken in een colloquium “Le par-
cours, le vécu de la victime” op 18 oktober 2001.

*
*     *

Titel onderzoek :
Enquête op de geslachtsdimensie in de gezondheid op het werk

Instelling :
Bureau Technique Syndical Européen pour la Santé et la Sécurité

Contactpersoon :
Laurent Vogel, fax : 32.2/224.05.61

Duur :
Lopend, de resultaten worden voorgesteld op de 3de Internationale Conferentie
Vrouwen, Gezondheid en Werk te Stockholm, 2-5 juni 2002.

Doelstelling :
Een overzicht opstellen van de integratie van de geslachtsdimensie in het arbeidsge-
zondheidsbeleid.

Onderzoeksmethode :
Het onderzoek gebeurt aan de hand van twee enquêtes, enerzijds de enquête via
een vragenlijst bij de instellingen die bevoegd zijn voor de arbeidsgezondheid,
zowel in België als in de andere lidstaten van de Unie, en anderzijds een enquête die
wordt ondersteund door het Belgisch Ministerie voor Tewerkstelling in het kader
van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, uitgevoerd door het BTS in
samenwerking met het Centre de Sociologie du travail, de l’emploi et de la forma-
tion en het Centre de Sociologie de la santé.

__________
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BOEKEN

Het stelsel van de kinderbijslag voor werknemers
door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (R.K.W.)
Brussel, R.K.W., 2001, 52 pagina’s

Het kinderbijslagstelsel wil de financiële last van de gezinnen bij de opvoeding van
kinderen verlichten.
Deze brochure, bedoeld voor het grote publiek, wil een antwoord geven op de
vraag in hoeverre het stelsel van de gezinsbijslag voor werknemers in België in dit
opzet slaagt.
De publicatie geeft eveneens een overzicht van de reglementering en de organisatie
van de kinderbijslag in België.

*
*     *

De statistische reeksen - Het stelsel van de zelfstandigen. Het stelsel van de open-
bare overheid 
door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (R.K.W.)
Brussel, R.K.W., 2001, 117 pagina’s

Deze studie probeert de statistische gegevens te analyseren met betrekking tot het
aantal gerechtigden en de uitgaven in de kinderbijslagstelsels van de zelfstandigen
en van de openbare sector. Ze werd samengesteld aan de hand van de cijfers die
werden bekendgemaakt door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (R.S.V.Z.). De gegevens betreffende de openbare sector zijn ramingen
gemaakt door de Rijksdienst. Deze beheert immers de gezinsbijslagen voor verschil-
lende openbare instellingen en staat momenteel in voor meer dan 30% van de gezin-
nen die worden tewerkgesteld in de openbare sector.

De kenmerken van de beide stelsels en hun voornaamste trends worden toegelicht
in een eerste deel. Het tweede deel, met de titel “Bijlagen”, bevat een reeks tabellen
betreffende het aantal gerechtigden en de uitgaven voor de periode 1984-1999 voor
de zelfstandigen, en voor de periode 1993-1999 voor de openbare sector.

*
*     *
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Sociale Zekerheid : een ander gezichtspunt
Toekomstperspectief vanuit vier disciplines
door J. Berghman, D. Pieters, E. Schokkaert  et …. al,
(S. Klasse ed)
Brugge, die Keure (Juridische Uitgaven), 2001, 286 pagina’s

De maatschappij is geëvolueerd van een samenleving zonder sociale zekerheid in de
19de eeuw naar een kennismaatschappij.

Tegen deze achtergrond stelt zich de vraag of het bestaande geheel van sociale
zekerheden en sociale verzekeringen nog past in zo’n nieuwe maatschappij. Men
kan stilstaan bij de vraag of de gebeurlijkheden die vandaag de dag aangeduid wor-
den als sociale risico’s ook dezelfde sociale risico’s inhouden in de toekomst. Of
misschien kan het stelsel van sociale zekerheid flexibeler worden, zodat er meer
kan ingespeeld worden op een individuele situatie.

Dit boek biedt geen pasklare antwoorden, maar wel een goede aanzet daarvoor.

Deze uitgave schetst de huidige ontwikkelingen op het terrein van de sociale zeker-
heid, vanuit verschillende disciplines bekeken, om zo tot een multidisciplinair toe-
komstbeeld te komen.
In de overtuiging dat multidisciplinariteit een noodzakelijke voorwaarde is voor het
bereiken van sociale zekerheid, beoogt men het socialezekerheidsdebat op deze
manier te verrijken.
De eenzijdigheid van het debat wordt doorbroken door de rechtsvergelijkende
benadering van de problematiek, waar zowel Vlaamse als Nederlandse deskundigen
aan bod komen.

In het licht van de hierboven geschetste doelstelling begint de bundel met een nade-
re uiteenzetting van de kernpunten van de leer van de menselijke schade omdat mis-
schien niet iedereen daarmee vertrouwd is. Vervolgens geven Nederlandse deskun-
digen uit achtereenvolgens de sociologische, de medische, de economische en de
juridische discipline hun visie op de voornaamste ontwikkelingen die zich de laatste
tien tot vijftien jaar hebben voorgedaan op hun vakgebied, evenals op de betekenis
daarvan voor de toekomst van de sociale zekerheid. Om zowel het rechtsvergelij-
kende perspectief als de invalshoek vanuit de schadeleer tot hun recht te laten
komen, wordt elk disciplinebetoog gevolgd door een commentaar die door Vlaamse
deskundigen terzake resp. door deskundigen in de schadeleer wordt verzorgd. Het
geheel wordt afgesloten met een synthese waarin de bevindingen die uit de zojuist
genoemde bijdragen naar voren komen, in het licht van hun betekenis voor de toe-
komst van de sociale zekerheid worden gewogen. Het resultaat daarvan wordt in
een aantal conclusies samengevat.

*
*     *
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Armoede en sociale uitsluiting
door de Koning Boudewijnstichting
Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2001, 92 pagina’s

Dit werk behandelt de sociale uitsluiting in plattelandsgebieden.
Uit eerdere rapporten was al gebleken dat sociale uitsluiting ook op het platteland
bestaat.
Belangrijke pijnpunten hierbij zijn mobiliteit, gebrekkige huisvesting en geen of
nauwelijks alternatieve tewerkstellingsprojecten voor specifieke doelgroepen. Het
eerste rapport van 1998 lag aan de basis van 16 projecten die deze uitsluiting probe-
ren aan te pakken.
Dit rapport bevat een individuele beschrijving van elk project en een daarop geba-
seerde verdere analyse van de problematiek.

*
*     *

Werknemer of zelfstandige : met vragenlijst en puntensysteem naar een vooraf-
gaandelijk bindend advies
door Guido Van Limbergen en Johan Put
Brugge, die Keure, 2001, 299 pagina’s

Het boek bevat een uiteenzetting en een grondige evaluatie van een door het Unizo
ontwikkelde vragenlijst met puntensysteem, die ernaar streeft de overheid een in-
strument aan te reiken om werknemers en zelfstandigen van mekaar te onderschei-
den en dienaangaande een beslissing te nemen waarop de overheid onder bepaalde
voorwaarden niet meer terugkomt.

*
*     *

La Sécurité sociale des travailleurs européens
Principes directeurs et grands arrêts de la Cour de Justice des Communautés
européennes
door Sean Van Raepenbusch 
Brussel, De Boeck Université, 200 pagina’s

Miljoenen mensen moeten zich verplaatsen door de verschillende lidstaten van de
Europese Unie voor hun werk, hun studies, hun contacten of om een vredig pen-
sioen te beleven.
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Maar wat met hun sociale zekerheid ? Wat met de kinderbijslagen voor kinderen die
in hun land van herkomst blijven, of studies volgen in het buitenland; wat met de
berekening van het ouderdoms-, overlevings- of invaliditeitspensioen voor een loop-
baan die volbracht werd in verschillende lidstaten; wat met werkloosheidsuitkerin-
gen wanneer werk wordt gezocht in een andere lidstaat; wat met ziekte-uitkeringen
in geval van dringende verzorging die wordt verleend in het buitenland; wat met de
sociale dekking van grensarbeiders, seizoenarbeiders, gedetacheerde werknemers,
zeelieden, het personeel van de internationale transportsector of, in het algemeen,
van werknemers die hun activiteit – al dan niet met loon – uitoefenen in verschillen-
de lidstaten ?

Aan vragen geen gebrek. De nationale wetgevingen inzake sociale zekerheid zijn al
complex, ontoegankelijk en aan evolutie onderhevig. Maar wat dan wanneer ze toe-
gepast moeten worden op transnationale situaties, zodat verschillende nationale
socialezekerheidsstelsel worden aangesneden ?

Er bestaat een communautaire reglementering die precies bestemd is om een volle-
dige en ononderbroken sociale dekking te garanderen aan de personen die zich bin-
nen de Europese Unie bewegen. Het doel van dit werk is de verschillende proble-
men aan te brengen die, op het vlak van sociale zekerheid, ontstaan wanneer de
Europese burgers hun recht op vrij verkeer in de Unie uitoefenen, en te proberen
de oplossingen toe te lichten die werden weerhouden op Europees vlak, in het licht
van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, die
terzake erg uitgebreid is.

*
*     *

Les services sociaux entre associations, Etat et marché – L’aide aux personnes
âgées
onder leiding van Jean-Louis Laville en Marthe Nyssens
Parijs, La Découverte, 2001

De vergrijzing is een van de meest ingrijpende sociaal-demografische veranderingen
met een invloed op de hedendaagse maatschappijen. Hoe zorgen voor bejaarden ?
En wie moet dat doen ? Ten welken titel ? Verantwoordelijken van de openbare en
particuliere sector verwachten van de snelle ontwikkeling van buurtdiensten dat zij
nieuwe activiteiten voortbrengt en banen schept. Maar deze diensten, waarvan de
diensten aan bejaarden een symbolisch voorbeeld vormen, brengen nieuwe proble-
men aan die betrekking hebben op erg diverse gebieden : werkgelegenheidsbeleid,
verhoudingen tussen generaties en genres, samenstelling van het werkgelegenheids-
beleid, samenstelling van het overheidsbeleid in het raakgebied tussen openbaar
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domein en privé-sfeer, tussen staat en maatschappij. De diensten aan bejaarden vor-
men een uitdaging, zowel door hun hoog relatiegehalte en hun verwevenheid met
het privé-domein, als door hun dimensie van collectief belang. Is het mogelijk het
verzamelde erfgoed aan ervaringen, en in het bijzonder van de verenigingen en
sociale ondernemingen, te mobiliseren voor de uitbouw van diensten die geïndivi-
dualiseerd zijn en toch een cultuur van samen-leven promoten ?

Het doel van dit werk is deze vragen aan te snijden aan de hand van gegevens uit
een internationale vergelijking, die de evolutie over de afgelopen dertig jaar toont in
negen landen (Frankrijk, België, Québec, Oostenrijk, Spanje, Noorwegen, Groot-
Brittannië, Duitsland, Italië). Het boek is opgedeeld in drie delen.

Het eerste deel bestaat uit nationale casestudies. Daarbij wordt uitgegaan van een
historisch gezichtspunt. Het toont aan dat diensten aan bejaarden zich sinds jaar en
dag niet beperken tot de gezinssfeer. In de eerste helft van de eeuw vormen zowel
de tussenkomsten van verenigingen en overheden als de combinaties van beiden
een wezenlijk onderdeel van deze diensten. De opkomst van commerciële privé-
ondernemingen in dit gebied voltooit de schets van een landschap dat alleen nauw-
keuriger begrepen kan worden via een gedetailleerd onderzoek van de verschillen-
de nationale samenstellingen.

Het tweede deel is eveneens opgemaakt aan de hand van internationale en nationale
waarnemingen. Het selecteert enkele essentiële aspecten die blijk geven van de reik-
wijdte van de huidige veranderingen, zoals het feit dat rekening wordt gehouden
met de afhankelijkheid, de collectieve voordelen en de kwaliteit van de prestaties.

Het derde deel besluit door globale lessen te trekken uit het geheel aan verzamelde
gegevens over de economische analyse van de rol van verenigingen, over de
opkomst van een verenigingsvorm die gekenmerkt kan worden als sociale onderne-
ming, over de onderlinge verbanden tussen openbare regelingen en diensten.

*
*     *
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Recueil annuel de jurisprudence belge 2001 - Jurisprudence 2000
door Jacques, Christian en Claude Lepaffe, met de medewerking van Philippe De Page,
Marc Godfroid, Els Trypsteen en Annick Steimes
Brussel, Larcier, 2001, 1743 pagina’s

De recentste editie van de “recueil annuel de jurisprudence belge” (de tweeënvijftig-
ste) bevat het beknopte overzicht van alle rechtspraak en de referenties van de
rechtsleerartikels en de besprekingen van werken die werden gepubliceerd in Bel-
gië in de loop van het jaar 2000.

Dit werk wordt terecht erg op prijs gesteld door al wie het recht beoefent of bestu-
deert, omdat het volledig is (alle rechtspraak en de gepubliceerde rechtsleer zijn
opgenomen), omdat de overzichten bondig, duidelijk en nauwkeurig zijn en omdat
de raadpleging ervan erg eenvoudig is, met name dankzij verschillende zeer prakti-
sche tabellen : chronologisch, alfabetisch volgens materie en alfabetisch volgens de
naam van de auteur(s).

De alfabetische inhoudstafel volgens materie bevat meer dan 500 rubrieken (zonder
de secundaire rubrieken mee te tellen, die verwijzen naar de hoofdrubrieken), en de
belangrijkste daarvan zijn aangevuld met een gedetailleerd plan van de materie.

Die overvloed aan rubrieken stelt de gebruiker in staat snel de overzichten en refe-
renties te vinden van de rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot het probleem
dat hem bezighoudt.

Al deze eigenschappen zorgen er zonder twijfel voor dat dit overzicht het beste
referentiewerk is, en zelfs een onmisbaar hulpmiddel, bij het opzoeken van recht-
spraak en rechtsleer.

De editie van dit jaar bevat meer bepaald de volgende rubrieken die rechtstreeks
betrekking hebben op het recht van de sociale zekerheid of de maatschappelijke
steun :

Arbeidsongevallen, Kinderbijslagen – Gezinsbijslagen, Verplichte verzekering voor
ziekte en uitkeringen, Gehandicapten, Werkloosheid, Beroepsziekten, Bestaansmini-
mum, Pensioenen, Gewaarborgd inkomen voor bejaarden, Sociale zekerheid, Jaar-
lijkse vakantie.

*
*     *
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La politique européenne d’asile et d’immigration (Enjeux et perspectives)
door Nathalie Berger
Brussel, Bruylant, 2001, 289 pagina’s

De Europese eenmaking heeft tot doel een “steeds hechter verbond tussen de Euro-
pese volkeren” tot stand te brengen. Dit vertaalt zich in de invoering van een Euro-
pees burgerschap, dat gepaard gaat met economische en politieke rechten. Onder
die rechten neemt het vrije verkeer van personen een prominente plaats in. De ver-
wezenlijking daarvan is echter nauw verbonden met de afschaffing van de grenscon-
troles en, zodoende, met het beleid ten opzichte van onderdanen van derde landen.

Het vreemdelingenbeleid duikt vandaag de dag op als een noodzaak om een interne
doelstelling van de Europese constructie te realiseren. In een voortdurend wijzigen-
de internationale context, die wordt gekenmerkt door de uiteenspatting van staten
en de opkomst van lokale conflicten die gepaard gaan met de gedwongen uitwijzing
van bevolkingsgroepen, blijkt het geïsoleerde optreden van de Europese staten een
gebrek aan doeltreffendheid te vertonen. Alleen een gemeenschappelijk beleid,
omschreven op het niveau van de Europese Unie, kan ons in staat stellen de migra-
tiebewegingen te beheersen en de illegale immigratie te bestrijden, en er tegelijk
voor zorgen dat buitenlanders in een regelmatige situatie geïntegreerd worden en
vluchtelingen en asielzoekers beschermd worden.

Tot slot vormt de verwezenlijking van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-
vaardigheid binnen een termijn van vijf jaar, zoals voorzien in de bepalingen van het
verdrag van Amsterdam, de komende jaren een grote uitdaging voor de Europese
Unie. De invoering van een nieuw gemeenschapsbeleid, in een kader van gediffe-
rentieerde integratie, in samenwerking met Noorwegen en IJsland, met een bijdrage
ad hoc van Denemarken en buiten enige deelname van het Verenigd Koninkrijk en
Ierland, vertoont een zeldzaam complex karakter. De uitbreiding van de Europese
Unie met de Centraal- en Oost-Europese landen is in dit opzicht zowel een kans als
een uitdaging.

*
*     *

Droit de la Communauté européenne (2e uitgave)
door Joe Verhoeven
Brussel, Larcier, 2001, 510 pagina’s

De Europese Gemeenschap, die voor Maastricht nog de toelichting “economische”
meekreeg en tegenwoordig deel uitmaakt van een ruimere “Unie”, kende sinds de
ondertekening van het verdrag van Rome, meer dan veertig jaar geleden, een enor-
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me ontwikkeling. Dit werk brengt verslag uit over de voornaamste juridische ele-
menten daaruit.

Het Gemeenschapsrecht bestaat uit het geheel aan regels die enerzijds de eigen wer-
king ervan regelen en anderzijds de particulieren, ondernemingen of nationale over-
heden specifieke verplichtingen opleggen.

Het “beknopt overzicht” heeft hoofdzakelijk betrekking op het institutionele
gemeenschapsrecht. In dat opzicht analyseert het niet alleen de verschillende
“instellingen” van de Gemeenschap (Raad, Commissie, Parlement, Hof van Justitie…)
en haar andere organen (Europese Centrale Bank, Economisch en Sociaal Comité,
…), maar ook – en vooral – het normenstelsel dat de communautaire juridische orde
zo origineel maakt (categorieën, verhoudingen met het nationale recht, geldigheid,
interpretatie, uitvoering, sancties, verantwoordelijkheden, …). Er is ook niet verge-
ten het algemene kader te schetsen van het communautaire bouwwerk – avontuur ?
– en bij deze gelegenheid te herinneren aan de fundamentele kenmerken van het
materieel recht van de Gemeenschap.

Het werk zal interessant blijken voor al wie het recht in de praktijk beoefent – advo-
caten, magistraten, bedrijfsjuristen, … – en zal hen onmisbare inlichtingen verstrek-
ken over de regels van de Gemeenschap waardoor ze gemakkelijker te begrijpen
worden, wat altijd mooi meegenomen is.

De tweede uitgave van “Droit de la Communauté européenne”, waarin de wijzigin-
gen zijn opgenomen die werden ingevoerd door de verdragen van Amsterdam en
Nice, brengt verslag uit over het gemeenschapsrecht dat van kracht is op 1 januari
2001.

*
*     *

Droit de la Communauté et de l’Union européenne 
door Marianne Dony
Brussel, éditions de l’U.L.B., 2001, 340 pagina’s

De Europese Unie is de eerste poging om het Europese continent één te maken die
geen gebruik maakt van wapengekletter, maar wel van de kracht van het recht, dat
voortaan de verhoudingen moet regelen tussen de Europese instellingen en de rege-
ringen van de lidstaten. Zij heeft de ietwat vreemde vorm aangenomen van een
“Griekse tempel met drie pijlers” die elementen van een integratie met supranatio-
naal karakter combineert met elementen van intergouvernementele samenwerking.
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Dit werk wil de lezer vertrouwd maken met het recht van de Gemeenschap en de
Europese Unie. Bovenaan de hiërarchie staan de verdragen : de drie gemeenschaps-
verdragen van Parijs en Rome en het verdrag over de Europese Unie dat werd
ondertekend te Maastricht. Zij worden uitgevoerd op het terrein via twee kanalen :
enerzijds de externe akkoorden van de Gemeenschap en het afgeleide gemeen-
schapsrecht, anderzijds de specifieke actiemiddelen van het buitenlands beleid en
het gemeenschappelijke veiligheidsbeleid en de samenwerking van politie en
gerecht in strafzaken.

De auteur legt zich in het eerste deel van dit werk toe op het institutionele recht :
deelname aan de Unie; institutioneel stelsel van de Unie en de Gemeenschappen,
met een bijzondere nadruk op het beslissingsproces; bevoegdheden van de
Gemeenschap; bronnen en voornaamste kenmerken van het gemeenschapsrecht;
en tot slot communautaire geschillen.

In het tweede deel stelt zij de hoofdkenmerken van de Gemeenschap en de Europe-
se Unie voor : de interne markt en zijn vier vrijheden (vrij verkeer van goederen,
van personen, van diensten en van kapitaal); de ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid, bekrachtigd door het verdrag van Amsterdam; de economische en
monetaire Unie en haar eenheidsmunt – de euro – die sinds 1 januari 2002 een tast-
bare realiteit is geworden voor de burgers; de sectorale beleidslijnen die het econo-
mische domein overstegen hebben om een bijdrage te leveren tot een betere levens-
kwaliteit en meer solidariteit binnen de Unie; de buitenlandse betrekkingen die een
toenemend belang kenden en kennen met de mondialisering van de economie, het
sluiten van partnerships en samenwerkingsverbanden met een groeiend aantal lan-
den en organisaties en de ontwikkeling van het gemeenschappelijke buitenland- en
veiligheidsbeleid.

Zij heeft uiteraard rekening gehouden met de institutionele hervormingen die het
Verdrag van Nice invoert, zodra het in werking is getreden.

Terwijl dit werk wil bijdragen tot de basisvorming van de studenten, richt het zich
ook tot de beoefenaars van het recht die steeds vaker geconfronteerd worden met
het gemeenschapsrecht en aldus, duidelijk en bondig uiteengezet, alle begrippen
kunnen vinden die zij nodig hebben om het doel, de werking en de actiemiddelen
van de Gemeenschap en de Europese Unie te begrijpen.

*
*     *

211



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2002

Boekhouding en financiële analyse voor ziekenhuizen 
door Marc Segers en Chris Houtman
Kortrijk, Uga 2001, 220 pagina’s

Dit werk is bestemd voor mensen met een basiskennis van ondernemingsboekhou-
ding. 
In het eerste deel komen alle ziekenhuisspecifieke boekhoudkundige bepalingen
aan bod. In het tweede deel wordt de analyse van de ziekenhuisjaarrekening behan-
deld. Het laatste deel behandelt op een gedetailleerde wijze de exploitatieboekhou-
ding binnen ziekenhuizen.

*
*     *

Mannen en vrouwen op de drempel van de 21e eeuw. Een gebruikersboek gen-
derstatistieken
door Nico Steegmans, Elke Valgaeren en Mieke Van Haegendoren
Brussel, Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 2001, 268 pagina’s

Het SEIN (Sociaal Economisch Instituut) van het Limburgs Universitair Centrum
heeft in opdracht van het D.W.T.C. (Federale diensten voor wetenschappelijke,
technische en culturele aangelegenheden) het gebruikershandboek Genderstatistie-
ken voltooid. Het is een bundeling van cijfers, tabellen en grafieken met tekst en uit-
leg over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de volgende domeinen :
demografie, arbeid, inkomen en vertegenwoordiging in de besluitvorming.
De belangrijkste vaststellingen zijn dat het aantal alleenstaande moeders op 30 jaar
verdubbeld is, dat de tewerkstellingsprogramma’s vooral gericht zijn op vrouwen,
dat de meerderheid van de leefloners vrouwen zijn en dat vooral vrouwen blijken te
zorgen voor hulpbehoevende familieleden, terwijl mannen dan weer meer dan vrou-
wen actief zijn in het vrijwilligerswerk. Daarnaast blijken niet-gehuwde vrouwen
meer te verdienen dan gehuwde vrouwen en blijken vrouwen hoofdzakelijk in klei-
nere bedrijven te werken. Anderzijds valt op te merken dat mannen de publieke sec-
tor verlaten.

*
*     *
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Kinderrechtengids
(commentaren, regelgeving, rechtspraak)
door E. Verhellen, A. Alen, J. Bomans et al.
Gent, Mys en Breesch, 2001, 2500 pagina’s

De ‘Kinderrechtengids’ is een losbladige uitgave over de rechten van het kind. De
bedoeling van de publicatie is om de lezer permanent een up-to-date overzicht te
bieden van de meest recente evoluties over de maatschappelijke en juridische posi-
tie van het kind in onze samenleving. De commentaren gaan dieper in op een wel-
bepaald aspect van het kind-zijn. Naast deze commentaarstukken wordt eveneens
een selectie opgenomen van de meest relevante regelgeving en rechtspraak met
betrekking tot deze materie. De publicatie wordt tenslotte vervolledigd door de
opname van registers en verdere verwijzingen.
Onder meer naar aanleiding van de totstandkoming en implementatie van het VN-
Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989), is een krachtige discussie ontstaan
over de wijze waarop kinderen in onze samenleving worden bejegend. Deze discus-
sie weerspiegelt zich zowel in een evolutie van maatschappelijke als juridische nor-
men. De bedoeling van de ‘Kinderrechtengids’, als instrument, is om deze interactie
tussen beide normen ook materieel zichtbaar te maken. Door een duiding van
recente evoluties binnen een mensenrechtenkader is het uiteindelijke doel te stre-
ven naar een volwaardige participatie van kinderen in de samenleving.

De ‘Kinderrechtengids’ richt zich tot diegenen die op diverse terreinen professio-
neel met kinderen werken : zowel voor mensen uit de juridische sfeer (advocaten,
jeugdrechters, parketmagistraten, …) als uit een breed maatschappelijk werkveld
(onderwijs, jeugdhulpverlening, vakbonden, ziekenhuizen, kinderopvang, kinder-
zorg, jeugdwerk, …).

*
*     *

Internet voor juristen : een praktische en aanschouwelijke gids doorheen de juri-
dische vindplaatsen in België
door Frank Gowe
Gent, Mys en Breesch, 2001, 134 pagina’s

Dit boek focust op het informatie-aspect van het internet, in casu op het juridisch
domein. De overheid, ook de federale Staat en de deelstaten, wil het kleed van
oubollige instantie duidelijk van zich afschudden. Diverse overheidssites zijn een
voorbeeld geworden van informatieoverdracht en interactie tussen diverse diensten
en instellingen. De informatie is vrij toegankelijk, gratis en in digitale vorm aanwe-
zig, wat heel wat nuttige toepassingen mogelijk maakt. Privé-bedrijven ontwikkelen
databanken met een nooit geziene meerwaarde ten opzichte van hun gedrukte equi-
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valenten. Daartoe worden de nodige financiële middelen en personeel ingezet.
Meestal zijn deze databanken dan ook slechts toegankelijk na betaling van een abon-
nementsgeld.
Vele elektronische documenten worden aangeboden in het vrij recente pdf-formaat
(pdf = portable document format), wat op internet heel wat voordelen biedt.

Het eigenlijke doel van dit boek is op een no-nonsense manier een overzicht geven
van betrouwbare bronnen (overheden, uitgeverijen, universiteiten, …) van juridische
informatie in de brede zin van het woord met een introductie tot het gebruik en de
voordelen van het pdf-formaat (onontbeerlijk om met de elektronische documenten
te kunnen werken). In de categorieën rechtspraak, wetgeving, rechtsleer en tijd-
schriften, juridische en fiscale databanken en websites met juridische interessante
inhoud, wordt een overzicht gegeven van een aantal websites die vandaag te vinden
zijn in België op het internet.
Elke website wordt besproken, zowel inhoudelijk als de wijze van consulteren, met
het eventueel prijskaartje dat eraan verbonden is. De illustratie met talrijke print-
screens moeten het geheel visueel verduidelijken.

*
*     *

Het bewijs in sociale zaken - Arbeidsrecht 
door Herman Buyssens 
Gent, Mys en Breesch, 2001, 108 pagina’s

De reeks over bewijsrecht waartoe dit werk behoort, heeft tot doel aan de praktijk-
jurist een reeks boekjes te bieden die geactualiseerde informatie verschaft met
betrekking tot een deelgebied van het bewijsrecht.
De ruime titel van dit boekje Bewijs in sociale zaken diende, om de lezer niet te mis-
leiden, aangevuld te worden met de ondertitel Arbeidsrecht.
Het bewijs inzake de diverse takken van het socialezekerheidsrecht komt niet aan
bod, tenzij zijdelings waar het bewijs inzake de arbeidsovereenkomst gevolgen heeft
voor de onderwerping aan de sociale zekerheid.
Gepoogd werd een overzicht te geven van de klassieke bewijsmiddelen, toegepast
inzake het arbeidsrecht alsook van specifieke arbeidsrechtelijke bewijsmiddelen.
Hierbij werd ook aandacht besteed aan de bewijsbeperkingen, voortvloeiende uit
materieelrechtelijke en formeelrechtelijke bewijsregels, alsook uit de toetsing aan
de grondrechten, inzonderheid het recht op privacy.
Verder komen de uiteenlopende bewijslastregelingen aan bod, zoals deze meestal
door de wetgever zijn ingevoerd ter bescherming van de economisch zwakkere par-
tij, de werknemer.
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Tenslotte wordt een hoofdstukje gewijd aan het bewijs van het bestaan van de
arbeidsovereenkomst, bewijs dat vaak het moederprobleem vormt, zowel in zuiver
arbeidsrechtelijke betwistingen als in betwistingen met betrekking tot de sociale
zekerheid en het sociaal strafrecht.
De bespreking van de diverse bewijsmiddelen en bewijslastregelingen in het
arbeidsrecht, leert dat de onaantastbare appreciatie van de rechter met betrekking
tot de bewijswaarde van getuigenverklaringen en vermoedens aanleiding geeft tot
een niet altijd gestroomlijnde casuïstiek.
Deze casuïstiek evolueert bovendien erg snel ten gevolge van nieuwe wettelijke ini-
tiatieven of principiële beslissingen van het Arbitragehof en het Hof van Cassatie.
Dit boekje kan dan ook enkel een momentopname zijn van een materie die - voor
diegenen die hieraan nog zouden twijfelen - de specificiteit van het arbeidsrecht
bevestigt.
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“Op zoek naar een nieuw elan voor zorgarbeid. EVC-toepassingen in de gezond-
heidszorg” 
door H. Parys, P. De Coninck, A. De Jonghe en H. Meulemans

De zorgsector kampt met een personeelstekort. Vervroegde uitstroom en een tekort
aan instroom zijn  belangrijke oorzaken. Dit brengt de uitgaven voor de sociale
zekerheid onder druk. EVC, d.w.z. erkenning van Elders Verworven Competenties,
kan hier een oplossing bieden. “Elders” refereert aan competenties die buiten het
formele onderwijs zijn verworven. Zij worden immers niet alleen verworven in for-
mele opleidingssituaties, maar ook daarbuiten. Zorgcompetenties kunnen bij uitstek
worden overgedragen van de informele naar de formele sfeer. Om dit te doen moet
men ze herkennen en erkennen. Na herkenning kunnen ze verder worden ontwik-
keld via vorming en opleiding. Certificering geeft een publiek karakter aan de aldus
verworven competenties en is de meest complete vorm van EVC.
De toepassing van EVC houdt in dat de mogelijkheid wordt geboden tot het volgen
van verkorte opleidingen, gesneden op maat van het individu. Vooral voor mensen
met niet voltooide zorgopleidingen kan dit een aantrekkelijke weg zijn om een baan
te vinden. EVC is dus een instrument om de instroom van personeel in de sector te
bevorderen. Rekening houden met competenties biedt meer ontplooiingskansen
voor mensen, bevordert de doorstoom naar andere functies en gaat de vervroegde
uitstroom tegen. In België worden reeds elementen van EVC toegepast.  

“In search of a new impetus in health care. EVC applications in the field of
health care”
by H. Parys, P. De Coninck, A. De Jonghe and H. Meulemans

The health care sector is facing a shortage of personnel. The main causes are early
departures and an insufficient recruitment. As a result, social security spending is
strained. EVC, viz. competence acquired elsewhere (Elders Verworven Competen-
ties) could offer a solution to this problem.  “Elsewhere” refers to abilities acquired
outside formal education.  In reality, ability is not exclusively acquired in the usual
context of training, it is also the fruit of experience gained outside the education
system. Such abilities in the field of provision of care are ideally suited to a transfer
from the informal to the formal.  In order to achieve this, it will, however, be neces-
sary to recognise and validate such abilities. Once recognised, they can be develo-
ped through training and instruction. Certification gives official recognition of the
abilities so acquired and constitutes the most complete form of EVC.  Application of
the EVC system implies the possibility of following shortened training, tailored to
the individual. This could prove to be an attractive path towards finding a job, parti-
cularly for those who did not finish their studies in the field of health care.  EVC
could, therefore, be instrumental in improving the influx of personnel into this sec-
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tor. Taking account of their abilities, gives people a greater chance of fulfilment,
facilitates access to other positions and stems the tide of early departures. In Bel-
gium, certain aspects of the EVC system are already working.

*
*     *

“Voor een sociologische evaluatie van het statuut van oudere werkloze”
door Nathalie Burnay

Al vele jaren is het beleid dat de Belgische regering voert een aanmoediging van de
vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt voor de oudste werknemers. Nu de federale
regering in deze materie rechtsomkeer maakt, met name op aansporen van de Euro-
pese Unie, biedt dit artikel ons een evaluatie van het statuut van oudere werkloze
dat werd ingevoerd in 1985 en werd gewijzigd in 1996, rekening houdend met de
subjectieve dimensie van deze bijzondere werkloosheidservaring. Een eerste deel
toont ons hoezeer de beleving van het einde van de loopbaan kan verschillen, en
een tweede deel zal zich erop toeleggen aan te tonen hoezeer de invoering en de
geleidelijke toepassing op grote schaal van het statuut van oudere werkloze belang-
rijke gevolgen hebben gehad in termen van sociabiliteit en existentiële tevreden-
heid voor deze specifieke bevolkingsgroep, maar ook hoezeer zij in zekere zin het
maatschappelijke probleem verschoven hebben naar een nog jongere en nog kwets-
baardere leeftijdsgroep, die van de veertigers.

“For a sociological evaluation of the status of the older unemployed’’
by Nathalie Burnay

For many years, the public policies implemented by the Belgian Government have
encouraged the early retirement of older employees from the labour market. At a
time when the Federal Government is making a “U” turn on the subject, and is
being pressed to do so by the European Union, this article makes an evaluation of
the status of the older unemployed that was adopted in 1985 and modified in 1996,
taking into account the subjective dimension of this particular experience of unem-
ployment. The first part shows us how differently individuals can experience the
end of a career and the second part sets out to show to what extent the creation
and progressive application of the status of the older unemployed has had signifi-
cant repercussions, in terms of sociability and existential satisfaction, on this parti-
cular group of persons, but also how much it has in some way displaced the social
problem  towards an even younger and more vulnerable age group, that of the for-
ties.

*
*     *
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“De ultieme ongelijkheid : sterfteverschillen bij Belgische mannen en vrouwen
naar socio-economische karakteristieken en huishoudenstype”
door Sylvie Gadeyne en Patrick Deboosere

Ondanks de toegenomen welvaart en de uitbouw van een socialezekerheidssysteem
blijft sociale ongelijkheid in sterfte bestaan. Internationale studies wijzen de laatste
decennia in tal van geïndustrialiseerde landen zelfs op een toename van die ongelijk-
heid.
Tot voor kort konden sociale sterfteverschillen in België enkel op geaggregeerd
niveau bestudeerd worden. Dankzij de aanmaak van de Nationale Databank Mortali-
teit 1991-1996, kunnen nu ook individuele analyses verricht worden voor ons land.
De databank bestaat uit een geanonimiseerde koppeling van de socio-economische
data uit de Census 1991 en de informatie over sterfte tussen 1991 en 1996 uit het
Rijksregister. 
In dit onderzoek worden drie assen van ongelijkheid opgenomen : geslacht, regio
en socio-economische status. In het eerste onderzoeksdeel worden sterftetafels
opgesteld in functie van deze dimensies. De tafels geven een duidelijke differentiatie
aan voor alle assen. De hoogste levensverwachting wordt waargenomen bij vrou-
wen met een diploma hoger onderwijs in Vlaanderen, de laagste bij mannen zonder
diploma of met een diploma lager onderwijs in Wallonië. Het verschil tussen beide
groepen bedraagt maar liefst 12,4 jaar.
Om het effect van de sociale positie verder open te vouwen, worden in het tweede
onderzoeksdeel Cox-regressies opgesteld met verschillende socio-economische indi-
catoren voor Belgische mannen en vrouwen van middelbare leeftijd. Alle variabelen
– onderwijsniveau, beroepsstatus, soort van inkomen, huisvestingskwaliteit, leef-
vorm en rollencombinatie - genereren significante sterfteverschillen, zowel bij man-
nen als bij vrouwen. 
De geobserveerde verschillen confronteren ons met de vraag naar de efficiëntie van
ons sociaal beleid en vormen een belangrijke uitdaging voor de welvaartsmaatschap-
pij in het algemeen.

“The ultimate inequality : differences in mortality between men and women
according to socio-economic and family characteristics”
by Sylvie Gadeyne and Patrick Deboosere

Despite increased prosperity and the development of a social security system,
social inequality in mortality persists. International studies even indicate that, in a
large number of industrialised countries, this inequality has got worse in recent
decades.
Until recently, social differences in mortality in Belgium could only be studied in
aggregate. Thanks to the setting-up of the national database of mortality 1991-1996,
individual analyses can now be undertaken in our country. The database comprises
the compilation, made anonymous, of the socio-economic data from the 1991 cen-
sus and the information on deaths between 1991 and 1996, retrieved from the
National Register. 221
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In this study, we have looked at three factors in inequality : sex, geographical loca-
tion and socio-economic status. In the first part of the research, mortality tables are
examined in the light of these factors. In each case, the tables show a marked diffe-
rence. The longest life expectancy is observed to that of Flemish women with de-
grees in higher education and the shortest, to be that of Walloon men with no edu-
cational qualifications or with only primary education. The difference between the
two groups is no less than 12.4 years.
In order to refine the analysis of the effects of social position,  Cox regressions are
introduced into the second part of the study using different socio-economic indica-
tors for Belgian middle-aged men and women. All the variables – level of education,
professional status, category of income, living conditions, life-style and combination
of roles – lead to significant differences in mortality, both in men and in women.
These differences confront us with questions about the efficiency of our social poli-
cy and  they also amount to a significant challenge for the active social state in
general.

*
*     *

“Ziekteverzuim in België : een vergelijkende analyse van sectoraal statistisch
materiaal”
door Robby Verdée en Herman Meulemans

Wanneer een Belgisch bedrijf de omvang van zijn verzuim wenst te vergelijken met
de sectorgemiddelden, blijken dergelijke referentiepunten in de praktijk nagenoeg
onbeschikbaar. De oorzaken hiervan zijn velerlei, maar overwegend kan men aanha-
len dat de complexe arbeidswetgeving met opgesplitst statutenstelsel het voornaam-
ste struikelblok vormt in een nauwgezette statistische verwerking van de verzuim-
problematiek. Het feit dat men van overheidswege bij de R.S.Z. de verschillende
regelingen onvoldoende opneemt in de kwartaalrapporteringen werkt niet stimule-
rend voor de sectorfederaties, die dan ook mettertijd hun analyses van ziekte-afwe-
zigheden stopzetten of gewoon geen aanstalte meer maken onderzoek hiernaar te
verrichten. Lidbedrijven zijn bijgevolg volkomen op zichzelf aangewezen en de
vraag blijft of dit zal volstaan in de steeds meer concurrentiële bedrijfswereld van de
toekomst.
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“Absence from work on grounds of ill health, in Belgium : a comparative analy-
sis of sectorial statistical data”

by Robby Verdee and Herman Meulemans

When a Belgian company wishes to compare the extent of its staff absenteeism with
the average for the sector, it comes up, in practice, against a lack of availability of
such reference points. There are several reasons for this, but the main cause being
surely the complexity of work related legislation with its system of dual status (wor-
kers – employees), which is a real stumbling block for an accurate statistical recor-
ding of the problem of absenteeism. As a public institution, the R.S.Z./O.N.S.S.
(National Office for Social Security) does not take sufficient account of the different
regimes in its quarterly reports. This lacuna does nothing to stimulate the federa-
tions for each sector, which, therefore, over a period of time, cease their own analy-
ses of illness related absenteeism or, quite simply, do not envisage undertaking such
studies. As a consequence, affiliated companies are left to fend for themselves.  The
question, therefore, is whether such a situation is tenable in tomorrows highly com-
petitive economic world.

*
*    *

“Hoe wijs is verwijzen ? Toepassing van art. 74, 2de lid van de Arbeidsongevallen-
wet”
door Luc Drubbel

Dit artikel is het derde deel van de rede uitgesproken door advocaat-generaal Luc
Drubbel naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar 2001 bij het
Arbeidshof te Gent.

In zijn artikel wijst de auteur op de veel voorkomende praktijk waarbij de correctio-
nele rechtbanken die geconfronteerd worden met een burgerlijke vordering vanwe-
ge een slachtoffer van een arbeidsongeval, menen dat zij niet zelf deze vordering
kunnen behandelen gelet op de bepaling in art. 74, 2de lid van de Arbeidsongeval-
lenwet die zegt dat “prejudiciële geschillen die zich stellen voor de strafrechter in
verband met de interpretatie van de Arbeidsongevallenwet, beslecht worden door
het arbeidsgerecht”.

Sommige correctionele rechtbanken zien hierin een aansporing om, zodra de
Arbeidsongevallenwet moet toegepast worden, de zaak (op burgerlijk vlak of op zijn
geheel) te verwijzen naar de arbeidsrechtbanken.

De auteur komt tot de slotsom dat het verzenden van zaken door de correctionele
rechtbanken naar de arbeidsgerechten of het stellen van prejudiciële vragen aan
deze arbeidsgerechten niet op een wettelijke basis berust. In geen geval mag de
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strafvordering zelf afhankelijk gemaakt worden van enige voorafgaande uitspraak of
interpretatie vanwege het arbeidsgerecht. Het geciteerde artikel houdt enkel een
verbodsbepaling in : de correctionele rechter mag zich niet uitspreken over de ver-
goedingen vastgesteld in de Arbeidsongevallenwet.

“Is transferral to another court always judicious ? Application of the art. 74, 2nd
par. of the Law on work related accidents”
by Luc Drubbel

This article is the third part of the speech given by the Advocate-General to the mee-
ting for the opening of the judicial year 2001, before the Labour Court of Ghent.

In his article, the author refers to the frequent practice whereby criminal courts, in
cases where there is a civil claim made by the victim of a work related accident,
consider that they are unable to deal with the claim themselves, because of the dis-
positions of the art. 74, 2nd par. of the Law on work related accidents.  This article
provides that : “ interlocutory questions coming before a criminal court on the sub-
ject of the interpretation  of the law on work related accidents, are to be settled by
the labour courts”.

As soon as the Law on work related accidents becomes applicable, some criminal
courts see this as  a reason to transfer the case (either on the civil aspect or general-
ly) to the labour courts.

The author concludes that the transfer of cases by the criminal courts to the labour
courts or the submission of interlocutory questions (arising out of litigation) to
those courts, has no legal basis. Under no circumstances can criminal proceedings
be subordinated to a judgement or an interpretation given by the labour courts. The
article that is referred to contains only one prohibitive provision: the judge of the
criminal court may not make any pronouncement concerning the damages set out
in the Law on work related accidents.

__________
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“Op zoek naar een nieuw elan voor zorgarbeid. EVC-toepassingen in de gezond-
heidszorg” 
door H. Parys, P. De Coninck, A. De Jonghe en H. Meulemans

De zorgsector kampt met een personeelstekort. Vervroegde uitstroom en een tekort
aan instroom zijn  belangrijke oorzaken. Dit brengt de uitgaven voor de sociale
zekerheid onder druk. EVC, d.w.z. erkenning van Elders Verworven Competenties,
kan hier een oplossing bieden. “Elders” refereert aan competenties die buiten het
formele onderwijs zijn verworven. Zij worden immers niet alleen verworven in for-
mele opleidingssituaties, maar ook daarbuiten. Zorgcompetenties kunnen bij uitstek
worden overgedragen van de informele naar de formele sfeer. Om dit te doen moet
men ze herkennen en erkennen. Na herkenning kunnen ze verder worden ontwik-
keld via vorming en opleiding. Certificering geeft een publiek karakter aan de aldus
verworven competenties en is de meest complete vorm van EVC.
De toepassing van EVC houdt in dat de mogelijkheid wordt geboden tot het volgen
van verkorte opleidingen, gesneden op maat van het individu. Vooral voor mensen
met niet voltooide zorgopleidingen kan dit een aantrekkelijke weg zijn om een baan
te vinden. EVC is dus een instrument om de instroom van personeel in de sector te
bevorderen. Rekening houden met competenties biedt meer ontplooiingskansen
voor mensen, bevordert de doorstoom naar andere functies en gaat de vervroegde
uitstroom tegen. In België worden reeds elementen van EVC toegepast.  

“In search of a new impetus in health care. EVC applications in the field of
health care”
by H. Parys, P. De Coninck, A. De Jonghe and H. Meulemans

The health care sector is facing a shortage of personnel. The main causes are early
departures and an insufficient recruitment. As a result, social security spending is
strained. EVC, viz. competence acquired elsewhere (Elders Verworven Competen-
ties) could offer a solution to this problem.  “Elsewhere” refers to abilities acquired
outside formal education.  In reality, ability is not exclusively acquired in the usual
context of training, it is also the fruit of experience gained outside the education
system. Such abilities in the field of provision of care are ideally suited to a transfer
from the informal to the formal.  In order to achieve this, it will, however, be neces-
sary to recognise and validate such abilities. Once recognised, they can be develo-
ped through training and instruction. Certification gives official recognition of the
abilities so acquired and constitutes the most complete form of EVC.  Application of
the EVC system implies the possibility of following shortened training, tailored to
the individual. This could prove to be an attractive path towards finding a job, parti-
cularly for those who did not finish their studies in the field of health care.  EVC
could, therefore, be instrumental in improving the influx of personnel into this sec-
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tor. Taking account of their abilities, gives people a greater chance of fulfilment,
facilitates access to other positions and stems the tide of early departures. In Bel-
gium, certain aspects of the EVC system are already working.

*
*     *

“Voor een sociologische evaluatie van het statuut van oudere werkloze”
door Nathalie Burnay

Al vele jaren is het beleid dat de Belgische regering voert een aanmoediging van de
vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt voor de oudste werknemers. Nu de federale
regering in deze materie rechtsomkeer maakt, met name op aansporen van de Euro-
pese Unie, biedt dit artikel ons een evaluatie van het statuut van oudere werkloze
dat werd ingevoerd in 1985 en werd gewijzigd in 1996, rekening houdend met de
subjectieve dimensie van deze bijzondere werkloosheidservaring. Een eerste deel
toont ons hoezeer de beleving van het einde van de loopbaan kan verschillen, en
een tweede deel zal zich erop toeleggen aan te tonen hoezeer de invoering en de
geleidelijke toepassing op grote schaal van het statuut van oudere werkloze belang-
rijke gevolgen hebben gehad in termen van sociabiliteit en existentiële tevreden-
heid voor deze specifieke bevolkingsgroep, maar ook hoezeer zij in zekere zin het
maatschappelijke probleem verschoven hebben naar een nog jongere en nog kwets-
baardere leeftijdsgroep, die van de veertigers.

“For a sociological evaluation of the status of the older unemployed’’
by Nathalie Burnay

For many years, the public policies implemented by the Belgian Government have
encouraged the early retirement of older employees from the labour market. At a
time when the Federal Government is making a “U” turn on the subject, and is
being pressed to do so by the European Union, this article makes an evaluation of
the status of the older unemployed that was adopted in 1985 and modified in 1996,
taking into account the subjective dimension of this particular experience of unem-
ployment. The first part shows us how differently individuals can experience the
end of a career and the second part sets out to show to what extent the creation
and progressive application of the status of the older unemployed has had signifi-
cant repercussions, in terms of sociability and existential satisfaction, on this parti-
cular group of persons, but also how much it has in some way displaced the social
problem  towards an even younger and more vulnerable age group, that of the for-
ties.

*
*     *
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“De ultieme ongelijkheid : sterfteverschillen bij Belgische mannen en vrouwen
naar socio-economische karakteristieken en huishoudenstype”
door Sylvie Gadeyne en Patrick Deboosere

Ondanks de toegenomen welvaart en de uitbouw van een socialezekerheidssysteem
blijft sociale ongelijkheid in sterfte bestaan. Internationale studies wijzen de laatste
decennia in tal van geïndustrialiseerde landen zelfs op een toename van die ongelijk-
heid.
Tot voor kort konden sociale sterfteverschillen in België enkel op geaggregeerd
niveau bestudeerd worden. Dankzij de aanmaak van de Nationale Databank Mortali-
teit 1991-1996, kunnen nu ook individuele analyses verricht worden voor ons land.
De databank bestaat uit een geanonimiseerde koppeling van de socio-economische
data uit de Census 1991 en de informatie over sterfte tussen 1991 en 1996 uit het
Rijksregister. 
In dit onderzoek worden drie assen van ongelijkheid opgenomen : geslacht, regio
en socio-economische status. In het eerste onderzoeksdeel worden sterftetafels
opgesteld in functie van deze dimensies. De tafels geven een duidelijke differentiatie
aan voor alle assen. De hoogste levensverwachting wordt waargenomen bij vrou-
wen met een diploma hoger onderwijs in Vlaanderen, de laagste bij mannen zonder
diploma of met een diploma lager onderwijs in Wallonië. Het verschil tussen beide
groepen bedraagt maar liefst 12,4 jaar.
Om het effect van de sociale positie verder open te vouwen, worden in het tweede
onderzoeksdeel Cox-regressies opgesteld met verschillende socio-economische indi-
catoren voor Belgische mannen en vrouwen van middelbare leeftijd. Alle variabelen
– onderwijsniveau, beroepsstatus, soort van inkomen, huisvestingskwaliteit, leef-
vorm en rollencombinatie - genereren significante sterfteverschillen, zowel bij man-
nen als bij vrouwen. 
De geobserveerde verschillen confronteren ons met de vraag naar de efficiëntie van
ons sociaal beleid en vormen een belangrijke uitdaging voor de welvaartsmaatschap-
pij in het algemeen.

“The ultimate inequality : differences in mortality between men and women
according to socio-economic and family characteristics”
by Sylvie Gadeyne and Patrick Deboosere

Despite increased prosperity and the development of a social security system,
social inequality in mortality persists. International studies even indicate that, in a
large number of industrialised countries, this inequality has got worse in recent
decades.
Until recently, social differences in mortality in Belgium could only be studied in
aggregate. Thanks to the setting-up of the national database of mortality 1991-1996,
individual analyses can now be undertaken in our country. The database comprises
the compilation, made anonymous, of the socio-economic data from the 1991 cen-
sus and the information on deaths between 1991 and 1996, retrieved from the
National Register. 221
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In this study, we have looked at three factors in inequality : sex, geographical loca-
tion and socio-economic status. In the first part of the research, mortality tables are
examined in the light of these factors. In each case, the tables show a marked diffe-
rence. The longest life expectancy is observed to that of Flemish women with de-
grees in higher education and the shortest, to be that of Walloon men with no edu-
cational qualifications or with only primary education. The difference between the
two groups is no less than 12.4 years.
In order to refine the analysis of the effects of social position,  Cox regressions are
introduced into the second part of the study using different socio-economic indica-
tors for Belgian middle-aged men and women. All the variables – level of education,
professional status, category of income, living conditions, life-style and combination
of roles – lead to significant differences in mortality, both in men and in women.
These differences confront us with questions about the efficiency of our social poli-
cy and  they also amount to a significant challenge for the active social state in
general.

*
*     *

“Ziekteverzuim in België : een vergelijkende analyse van sectoraal statistisch
materiaal”
door Robby Verdée en Herman Meulemans

Wanneer een Belgisch bedrijf de omvang van zijn verzuim wenst te vergelijken met
de sectorgemiddelden, blijken dergelijke referentiepunten in de praktijk nagenoeg
onbeschikbaar. De oorzaken hiervan zijn velerlei, maar overwegend kan men aanha-
len dat de complexe arbeidswetgeving met opgesplitst statutenstelsel het voornaam-
ste struikelblok vormt in een nauwgezette statistische verwerking van de verzuim-
problematiek. Het feit dat men van overheidswege bij de R.S.Z. de verschillende
regelingen onvoldoende opneemt in de kwartaalrapporteringen werkt niet stimule-
rend voor de sectorfederaties, die dan ook mettertijd hun analyses van ziekte-afwe-
zigheden stopzetten of gewoon geen aanstalte meer maken onderzoek hiernaar te
verrichten. Lidbedrijven zijn bijgevolg volkomen op zichzelf aangewezen en de
vraag blijft of dit zal volstaan in de steeds meer concurrentiële bedrijfswereld van de
toekomst.
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“Absence from work on grounds of ill health, in Belgium : a comparative analy-
sis of sectorial statistical data”

by Robby Verdee and Herman Meulemans

When a Belgian company wishes to compare the extent of its staff absenteeism with
the average for the sector, it comes up, in practice, against a lack of availability of
such reference points. There are several reasons for this, but the main cause being
surely the complexity of work related legislation with its system of dual status (wor-
kers – employees), which is a real stumbling block for an accurate statistical recor-
ding of the problem of absenteeism. As a public institution, the R.S.Z./O.N.S.S.
(National Office for Social Security) does not take sufficient account of the different
regimes in its quarterly reports. This lacuna does nothing to stimulate the federa-
tions for each sector, which, therefore, over a period of time, cease their own analy-
ses of illness related absenteeism or, quite simply, do not envisage undertaking such
studies. As a consequence, affiliated companies are left to fend for themselves.  The
question, therefore, is whether such a situation is tenable in tomorrows highly com-
petitive economic world.

*
*    *

“Hoe wijs is verwijzen ? Toepassing van art. 74, 2de lid van de Arbeidsongevallen-
wet”
door Luc Drubbel

Dit artikel is het derde deel van de rede uitgesproken door advocaat-generaal Luc
Drubbel naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar 2001 bij het
Arbeidshof te Gent.

In zijn artikel wijst de auteur op de veel voorkomende praktijk waarbij de correctio-
nele rechtbanken die geconfronteerd worden met een burgerlijke vordering vanwe-
ge een slachtoffer van een arbeidsongeval, menen dat zij niet zelf deze vordering
kunnen behandelen gelet op de bepaling in art. 74, 2de lid van de Arbeidsongeval-
lenwet die zegt dat “prejudiciële geschillen die zich stellen voor de strafrechter in
verband met de interpretatie van de Arbeidsongevallenwet, beslecht worden door
het arbeidsgerecht”.

Sommige correctionele rechtbanken zien hierin een aansporing om, zodra de
Arbeidsongevallenwet moet toegepast worden, de zaak (op burgerlijk vlak of op zijn
geheel) te verwijzen naar de arbeidsrechtbanken.

De auteur komt tot de slotsom dat het verzenden van zaken door de correctionele
rechtbanken naar de arbeidsgerechten of het stellen van prejudiciële vragen aan
deze arbeidsgerechten niet op een wettelijke basis berust. In geen geval mag de
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strafvordering zelf afhankelijk gemaakt worden van enige voorafgaande uitspraak of
interpretatie vanwege het arbeidsgerecht. Het geciteerde artikel houdt enkel een
verbodsbepaling in : de correctionele rechter mag zich niet uitspreken over de ver-
goedingen vastgesteld in de Arbeidsongevallenwet.

“Is transferral to another court always judicious ? Application of the art. 74, 2nd
par. of the Law on work related accidents”
by Luc Drubbel

This article is the third part of the speech given by the Advocate-General to the mee-
ting for the opening of the judicial year 2001, before the Labour Court of Ghent.

In his article, the author refers to the frequent practice whereby criminal courts, in
cases where there is a civil claim made by the victim of a work related accident,
consider that they are unable to deal with the claim themselves, because of the dis-
positions of the art. 74, 2nd par. of the Law on work related accidents.  This article
provides that : “ interlocutory questions coming before a criminal court on the sub-
ject of the interpretation  of the law on work related accidents, are to be settled by
the labour courts”.

As soon as the Law on work related accidents becomes applicable, some criminal
courts see this as  a reason to transfer the case (either on the civil aspect or general-
ly) to the labour courts.

The author concludes that the transfer of cases by the criminal courts to the labour
courts or the submission of interlocutory questions (arising out of litigation) to
those courts, has no legal basis. Under no circumstances can criminal proceedings
be subordinated to a judgement or an interpretation given by the labour courts. The
article that is referred to contains only one prohibitive provision: the judge of the
criminal court may not make any pronouncement concerning the damages set out
in the Law on work related accidents.

__________
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