
VOORSTELLEN TOT HERVORMINGEN IN
HET PENSIOENREGIME VAN DE
ZELFSTANDIGEN?
TWEEDE VERSLAG VAN DE WERKGROEP
CANTILLON (1)

DOOR BEA CANTILLON, M. CROP, L. PAEME en G. PERL

“Dat me de kracht gegeven zij om dat te verdragen wat niet kan veranderd wor-
den en de moed om dat te veranderen wat kan, maar vooral de wijsheid het ene
van het andere te onderscheiden.”
Marcus Aurelius (Pensées pour moi-même)

1. SAMENVATTING

1.1. VASTSTELLINGEN
Het pensioenregime van de zelfstandigen was in het recente verleden onderhevig
aan voortdurende aanpassingen en hervormingen. De koopkracht van de minimum-
pensioenen is sedert 1970 meer dan verdubbeld (tabel 1 en 2); in 1982 werd de aan-
zet gegeven voor de ontwikkeling van een volwaardige tweede pijler met de invoe-
ring van het Vrij Aanvullend Pensioen en in 1984 werd in de eerste pijler de regeling
van de proportionaliteit ingevoerd. In de architectuur van het pensioenregime van
de zelfstandigen zijn nu alle ingrediënten aanwezig om in de toekomst een behoor-
lijke bescherming te garanderen aan de zelfstandige op oudere leeftijd. Om dit feite-
lijk én duurzaam te kunnen realiseren blijven er echter zeer ernstige structurele pro-
blemen bestaan.

(1) Dit rapport is de neerslag van de tweede fase van de werkzaamheden van de werkgroep ‘Cantil-
lon’. 
Gelet op het onderwerp werkten de heren M. Crop (ministerie van Middenstand en Landbouw), L.
Paeme (RSVZ) en G. Perl (RVP) intensief mee aan dit verslag. 
De gegevens en analysen verstrekt door Mevrouw M.-J. Festjens (Planbureau) waren zeer waardevol
voor de oriëntatie van de conclusies. 
De opstellers van dit rapport danken uitdrukkelijk de medewerkers van het Bestuur van het Sociaal
Statuut der Zelfstandigen, de medewerkers van het RSVZ, de heren R. Huylebroeck en J. Melchior en
Mevrouw S. Fichtner (RVP) en Mevrouw N. Van Mechelen (CSB) voor de intellectuele en praktische
ondersteuning.
Het eerste verslag handelde over de arbeidsongeschiktheid, de gezondheidszorgen en de gezinsbijsla-
gen en werd gepubliceerd in: Cantillon, B., Crop, M., De Cock, J., Deloof, E., Grinberg, G., Paeme,
L., Perl, G., Van der Vorst, P., Verstraeten, J. (2001), ‘Naar een harmonisering van de arbeidsonge-
schiktheid, de gezondheidszorgen en de gezinsbijslagen van zelfstandigen en werknemers. Verslag
van de werkgroep Cantillon’, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, jrg. 43, nr. 2, p. 311-347.
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1.1.1. Het doelmatigheidsprobleem
Het eerste probleem verwijst naar de ondoelmatigheid van de bescherming. Voor
gepensioneerden met in hoofdzaak een loopbaan als zelfstandige én die geen of
slechts beperkte rechten hebben opgebouwd (cq. kunnen opbouwen) in de indivi-
duele derde pijler, zijn de pensioenuitkeringen absoluut ontoereikend (tabel 3 en
4). Een aanduiding hiervoor wordt gevonden in het feit dat zelfstandigen meer dan
werknemers een beroep moeten doen op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaar-
den (thans IGO). Ruim 10% van de gepensioneerde in de zelfstandigenregeling ont-
vangt het Gewaarborgd Inkomen (geheel of gedeeltelijk), tegenover 4% in het werk-
nemersstelsel (tabel 5). 
Dit doelmatigheidsprobleem wordt veroorzaakt door het te lage niveau van de wet-
telijke minimumpensioenen, door de strengere loopbaanvoorwaarden voor het ver-
krijgen van minimumpensioenrechten, door het feit dat de proportionalisering van
de wettelijke pensioenen pas in 2029 haar volle maturiteit bereikt en door het
recente karakter van de (overigens weinig gebruikte) mogelijkheid om pensioen-
rechten op te bouwen in de tweede pijler.

Tegenover het te lage niveau van de minimumpensioenen staat een gemiddelde ver-
vangingsratio (d.w.z. de verhouding tussen het minimum en de gemiddelde inkom-
sten die als basis dienen voor de bijdrageberekening) die hoger is dan de ratio die
geldt voor de werknemers. Het minimum gezinspensioen bedraagt voor zelfstandi-
gen 54% van het gemiddeld jaarinkomen, tegenover 49,7% bij de werknemers (tabel
6). Het proportioneel pensioen daarentegen biedt een vervangingsratio die minder
gunstig is dan bij de werknemers. In het stelsel van de zelfstandigen ligt weliswaar
het plafond van de bedrijfsinkomsten hoger, maar daartegenover staat dat slechts
57% van de bedrijfsinkomsten in rekening worden genomen voor de berekening van
de pensioenen, terwijl bij de werknemers de totale (geplafonneerde) bezoldiging
telt (tabel 8). De reden daarvoor is dat men bij de introductie van het proportioneel
pensioen ervan uitgegaan is dat 1 frank betaald voor een zelfstandigenpensioen
evenveel pensioen moest opleveren als 1 frank betaald voor een werknemerspen-
sioen. Het bijdragepercentage voor zelfstandigen en werknemers bedroegen op dit
ogenblik afgerond respectievelijk 8,23% en 16,4%.

1.1.2. Het legitimiteitsprobleem
Het wettelijk pensioenstelsel van de zelfstandigen kampt ten tweede met een groot
legitimiteitsprobleem. De gepercipieerde ontoereikendheid van de wettelijke
bescherming gaat gepaard met de ondoorzichtigheid van de regelgeving en met
belangrijke distorsies in de verhouding tussen bijdragen en uitkeringen. 

Sommigen betalen relatief veel voor een erg klein pensioen, anderen betalen weinig
voor een minimumpensioen dat ongeveer gelijk is aan de inkomsten die als basis
dienden voor de bijdrageberekening. Zelfstandigen openen het recht op een mini-
mumpensioen van zodra bijdragen werden betaald op een jaarinkomen van
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408.126 BEF of 10.117,18 EUR (2). Dit bedrag ligt slechts 10% hoger dan het mini-
mumpensioen voor gezinshoofden (tabel 7). Dit betekent ook dat bij verhoging van
het minimumpensioen tot op het niveau van de werknemers dat minimum hoger
zou komen te liggen dan het minimuminkomen waarop bijdragen werden betaald.
Omgekeerd wordt voor de hogere inkomens minder dan de helft van het (geplafon-
neerde) inkomen in rekening gebracht voor de berekening van het proportionele,
bovenminimale pensioen. Afgaande op het feit dat het Vrij Aanvullend Pensioen erg
weinig succes kent, is ook de legitimiteit (en/of de bekendheid) van de tweede pen-
sioenpijler gering.

1.1.3. Het betaalbaarheidsprobleem
Het derde probleem verwijst naar de betaalbaarheid van het stelsel in de toekomst.
De eerste pijler van het pensioenregime voor zelfstandigen is in volle ontwikkeling.
Het tot maturiteit komen van de proportionalisering doet zich uitgerekend voor in
een periode van demografische veroudering. Hoewel de uitgavenstijging minder
groot zal zijn dan in het werknemersstelsel, verwacht het Planbureau voor de perio-
de 2005-2015 een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,77% (grafiek 5). De gemiddelde
groei van de ontvangsten was in het recente verleden 3 keer lager (tabel 10). Daar-
enboven moet rekening gehouden worden met de hoge budgettaire kost van de
noodzakelijke verhoging van de minimumpensioenen. 

Gelet op de actuele trage groei van de ontvangsten in het Globaal Beheer van de
zelfstandigen moet ermee rekening worden gehouden dat de te verwachten stijging
van de pensioenuitgaven voor problemen zal zorgen, temeer daar de ruimte voor
demografische minderuitgaven (zoals voor de werkloosheid in het werknemersstel-
sel) beperkt is.

Het betaalbaarheidsprobleem hangt deels samen met de ontwikkeling van de inko-
mensmassa waarop bijdragen worden betaald (d.i. de economische basis van het
systeem), deels met de financieringswijze van het wettelijk stelsel (een geplafon-
neerde regressieve bijdragestructuur, vertrekkend van een erg lage
minimuminkomensdrempel, zonder ‘derde betaler’ zoals de werkgevers in het
werknemersstelsel en met een gemiddelde overheidstussenkomst die lager is dan bij
de werknemers). 

(2) Het betreft hier de inkomsten zoals ze ons worden medegedeeld door de sociale verzekerings-
fondsen. Het gaat daarbij meer bepaald om de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfs-
uitgaven en –lasten en, in voorkomend geval, met de bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig
de wetgeving op de inkomstenbelastingen. M.a.w.: bovenvermelde inkomsten werden noch gebru-
teerd, noch geherwaardeerd.
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De pensioenuitgaven bedragen thans reeds ruim 52% van de ontvangsten in het Glo-
baal Beheer van de zelfstandigen. In 2004 zal deze verhouding reeds 53% bedragen
(tabel 11). Wil men in de toekomst de betaalbaarheid van de andere sociale uitkerin-
gen niet in het gedrang brengen, dan zijn additionele middelen met andere woor-
den onafwendbaar.

1.1.4. De heterogeniteit van de zelfstandigengroep
De zelfstandigengroep is zeer heterogeen samengesteld, zowel in termen van inko-
men en behoeften als in termen van beroepsloopbanen. Niet minder dan 70% van
de gepensioneerde zelfstandigen heeft een gemengde loopbaan, meestal in combi-
natie met een loopbaan als werknemer. Bovenal stuit het wettelijk pensioenstelsel
op de extreem grote scheefheid van de inkomensverdeling bij zelfstandigen. Ruim
31% van de verzekeringsplichtigen heeft een brutojaarinkomen dat lager is dan
350.000 BEF of 8.676,27 EUR; 60% heeft een inkomen dat niet hoger is dan 700.000
BEF of 17.352,55 EUR (zie tabel 13 en grafiek 8). 

Gelet op de structuur van de verdeling van de zelfstandigeninkomens is het niet
moeilijk in te zien dat ofwel de minima noodzakelijkerwijze op een laag peil moeten
worden gehouden, ofwel de bijdragedruk in hoofde van een kleine groep modale en
hogere inkomens op een erg hoog niveau moet worden geplaatst. De uitkomst van
deze arbitrage ligt thans ergens tussen beide extremen in: de minima zijn relatief
laag en de solidariteit relatief hoog. Deze uitkomst voldoet niet. De minimumpen-
sioenen blijven ontoereikend terwijl de legitimiteit van het systeem voortdurend
onder druk staat omdat de return op de bijdragen van modale en hogere inkomens
te beperkt is. In essentie is dit de kern van de problemen van het pensioenstelsel
voor zelfstandigen.

1.2. VOORSTELLEN
Tegen deze achtergrond is de werkgroep van mening dat het noodzakelijk is om tij-
dig en structureel in te grijpen, zowel aan de zijde van de uitkeringen als aan de
zijde van de inkomsten. Om een doelmatige, legitieme en duurzame beschermings-
wijze voor de zelfstandigen op oudere leeftijd tot stand te brengen, formuleert de
werkgroep volgende voorstellen:

gelijkstelling van de ‘nieuwe’ minima (d.w.z. de rechten die voor de toekomst
worden opgebouwd) aan de minima in de werknemersregeling en dit tegen dezelf-
de loopbaanvoorwaarden maar gekoppeld aan een hogere bijdragedrempel;

substantiële verhoging van de ‘oude’ minima voor zelfstandigen met een zuivere
loopbaan in functie van de budgettaire mogelijkheden;
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financieel veilig stellen van de verplichte (begrensde) proportionele pensioen-
vorming door het instellen van een gekapitaliseerde bijdrage, hetzij in de eerste pij-
ler hetzij in de tweede pijler (VAPZ);

verbreding van de financieringsbasis van de eerste en de tweede pijler door mid-
del van een hogere overheidstussenkomst en een bijkomende inspanning van de
vennootschappen;

aanmoediging van de vrije pensioenvorming in een meer gesolidariseerde tweede
pijler;

integratie van de ‘kleine risico’s’ in de verplichte verzekering geneeskundige ver-
zorging. 

Daarnaast moet onderzocht worden hoe de bepalingen met betrekking tot de uitoe-
fening van een beroepsactiviteit verder moeten aangepast worden en hoe ook aan
meewerkende echtgenoten de mogelijkheid kan gegeven worden om eigen pen-
sioenrechten op te bouwen in de eerste en de tweede pijler.

2. ELEMENTEN VAN DIAGNOSE

2.1. DE STRUCTUUR VAN DE PENSIOENVOORZIENINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN
1. Het geheel van de pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen bevat, net zoals bij
de werknemers, 3 pijlers:

de eerste pijler, d.w.z. de wettelijke pensioenen bestaande uit een verzekerings-
stelsel (met minima en maxima) en een bijstandsstelsel (Inkomensgarantie Oude-
ren);

de tweede pijler, d.w.z. pensioenplannen georganiseerd per groep (in het geval
van de werknemers op het niveau van de onderneming of van bedrijfstakken, in het
geval van de zelfstandigen, hetzij per groep, hetzij voor het geheel van de zelfstandi-
gen);

de derde pijler, d.w.z. de individueel genomen beslissingen m.b.t. het opbouwen
van pensioenrechten zoals het pensioensparen, de individuele levensverzekering en
de pensioenverzekering).

Hoewel erg weinig geweten is over de verhoudingen tussen de 3 pijlers bij werkne-
mers en zelfstandigen, mag ervan uitgegaan worden dat het gewicht van de derde
pijler alsook van het bijstandsgedeelte in de eerste pijler veel groter is voor zelfstan-
digen dan voor werknemers. De tweede pijler blijft onderontwikkeld terwijl de wet-
telijke pensioenen voor zelfstandigen significant lager zijn vanwege lagere minima
aan strengere loopbaanvoorwaarden, een proportionalisering die nog in volle ont-
wikkeling is en een groter aandeel van onvolledige loopbanen bij zelfstandigen (zie
verder).
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Werknemers Zelfstandigen

Pijler 1
- bijstand (IGO) - +
- verzekering + -

Pijler 2
Groepsgebonden Aanvullend Pensioen + -

Pijler 3
Individueel sparen - +

2. De huidige structuur van de pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen vormt het
historisch gegroeide resultaat van de initiële keuze in het zelfstandigenstelsel voor
een wettelijke beschermingswijze die gestoeld is op het Beveridgeaanse principe
van minimale uitkeringen gefinancierd door forfaitaire bijdragen. Hoewel gaande-
weg elementen van proportionele bijdrage-financiering werden ingevoerd, leidde
deze beschermingswijze – net als in andere Beveridgeaanse stelsels in het buiten-
land – tot lage minimale uitkeringen. Om de (forfaitaire) bijdragen, ook voor kleine
inkomens, betaalbaar te houden moeten zij immers relatief laag blijven, terwijl de
loutere minimumbescherming onvoldoende bijdragebereidheid genereert in hoofde
van de hogere inkomens. De lage minimumbescherming leidt enerzijds tot een rela-
tief groot aandeel van de behoeftegebonden bijstandsbescherming terwijl de afwe-
zigheid van een bovenminimale bescherming (in eerste en tweede pijler) de ontwik-
keling van de individuele pensioenvoorzieningen in de derde pijler noodzakelijk
maakte.

3. De kennelijke ondoelmatigheid van de pensioenen voor zelfstandigen – zowel in
termen van minimumbescherming als in termen van de waarborging van de verwor-
ven levensstandaard – leidde in het recentere verleden tot voortdurende aanpassin-
gen en hervormingen. De koopkracht van de minimumpensioenen voor zelfstandi-
gen is sedert 1970 meer dan verdubbeld; in 1982 werd de aanzet gegeven voor de
ontwikkeling van een volwaardige tweede pijler met de invoering van het Vrij Aan-
vullend Pensioen en in 1984 werd in de eerste pijler de regeling van de proportiona-
liteit (evenredigheid) ingevoerd. Aldus zijn nu ook in het pensioenregime van de
zelfstandigen alle ingrediënten aanwezig om in de toekomst een behoorlijke
bescherming te garanderen. Om zulks feitelijk en duurzaam te kunnen realiseren
blijven er echter belangrijke structurele problemen bestaan. Deze problemen heb-
ben betrekking op de doelmatigheid, de legitimiteit en de betaalbaarheid. 
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2.2. DE MINIMUMPENSIOENEN
4. Sedert 1970 is de koopkracht van de minimumpensioenen voor zelfstandigen
meer dan verdubbeld. Uitgedrukt in procent van het Netto Beschikbaar Inkomen
per hoofd stegen de minimum ‘gezinspensioenen’ van 43% in 1970 naar 60% in
2000; de minima voor alleenstaanden stegen van 29% naar 45%. In de meest recente
periode evenwel (van 1995 naar 2000) liepen de wettelijke minima (net zoals in het
werknemersstelsel) een achterstand op bij de algemene welvaartsstijging. Gemeten
aan het Netto Beschikbaar Inkomen per hoofd beloopt de achterstand 5 procent-
punten voor de gezinsminima en 4 procentpunten voor de alleenstaanden. Vergele-
ken met het gemiddeld maandinkomen van zelfstandigen daalden de minimum
gezinspensioenen van 66% in 1995 tot 65% en dat van alleenstaanden van 50 tot
49%.

TABEL 1 : MINIMUMPENSIOEN ZELFSTANDIGEN IN % VAN HET NBI, BELGIE, 1970-2000.

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

gezinspensioen 43 56 51 51 51 65 60
alleenstaande 29 45 40 41 39 49 45

Bron: Centrum voor Sociaal Beleid.

TABEL 2 : MINIMUMPENSIOEN ZELFSTANDIGEN IN % VAN HET GEMIDDELD MAANDINKOMEN
ZELFSTANDIGEN, BELGIE, 1970-1997.

1992 1993 1994 1995 1996 1997

gezinspensioen 58 58 57 66 66 65
alleenstaande 44 44 43 50 50 48

Bron: Centrum voor Sociaal Beleid.

5. Ondanks de opeenvolgende verhogingen van de wettelijke minima blijven de
bedragen in 2001 20% (voor een gezin) tot 25% (voor een alleenstaande) lager dan
de minima die gelden in het werknemersstelsel. 
Bovendien is voor de personen met enkel een loopbaan als zelfstandige (de zuivere
loopbanen) de toegang tot het minimumpensioen strenger dan voor de werkne-
mers. Sedert juli 1997 geldt in het werknemersstelsel een minimumrecht per loop-
baanjaar, zodra een tewerkstelling (van minstens 1/3 van een voltijdse betrekking)
van minstens 15 jaar als werknemer kan bewezen worden. Zelfstandigen hebben
pas recht op een minimumpensioen van zodra er een beroepsloopbaan bewezen
wordt van ten minste 30 jaar, hetzij alleen in het zelfstandigenregime, hetzij
gemengd in de stelsels van de zelfstandigen én werknemers. Deze loopbaan hoeft
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weliswaar niet volledig in het zelfstandigenstelsel gesitueerd te zijn maar betekent
wel dat zelfstandigen met een zuivere loopbaan van 15 tot 30 jaar minder gemakke-
lijk toegang hebben tot het minimumpensioen dan personen met een gelijkaardige
loopbaan in  het werknemersstelsel. 

TABEL 3 : WETTELIJKE PENSIOENMINIMA VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN, MAAND-
BEDRAGEN UITGEDRUKT IN PRIJZEN VAN 2001.

Regeling zelfstandigen Regeling werknemers
Gewaarborgde minima Gewaarborgde minima

Gezin Alleenstaande Gezin Alleenstaande Overleving
of overleving

BEF (EUR) BEF (EUR) BEF (EUR) BEF (EUR) BEF (EUR)

1970 20.917 (518,52) 16.734 (414,83)

1975 20.917 (518,52) 16.734 (414,83)

1980 20.917 (518,52) 16.734 (414,83) 33.712 (835,70) 26.976 (668,72) 26.086 (646,66)

1985 20.917 (518,52) 16.734 (414,83) 33.712 (835,70) 26.976 (668,72) 26.524 (657,51)

1990 25.040 (620,73) 19.198 (475,91) 35.058 (869,07) 28.055 (695,47) 27.584 (683,79)

1995 29.016 (719,29) 21.761 (539,44) 36.119 (895,37) 28.903 (716,49) 28.418 (704,46)

2001 29.780 (738,23) 22.334 (553,65) 38.107 (944,65) 30.496 (755,98) 29.998 (743,63)

Bron: RVP.

6. Volgens de gebruikelijke armoedemaatstaven zijn de minimumpensioenen voor
zelfstandigen erg ontoereikend. Uitgaande van de relatieve EU-lage inkomensnorm
(60% van het mediaan gestandaardiseerd inkomen) schiet het minimumpensioen
zelfstandigen 15% (voor alleenstaanden) tot meer dan 40% (voor koppels eenverdie-
ners) tekort. Volgens een lagere armoedelijn die afgeleid wordt van een korf van
noodzakelijke goederen en diensten (de zgn. budgetnorm) bedraagt het tekort 7 à
20%. Omdat tussen 1995 en 2000 de minimumpensioenen achterop bleven bij de
algemene welvaartsstijging, is de armoedekloof recent toegenomen.
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TABEL 4 : HET MINIMUMPENSIOEN IN HET ZELFSTANDIGENSTELSEL UITGEDRUKT IN % VAN
ENKELE ARMOEDEMAATSTAVEN

1992 1997

In % van de relatieve armoedenorm (60% van het mediaan gestandaardiseerd 
inkomen)

- Alleenstaande 0.84 0.85
- Ongehuwd koppel, vrouw geen eigen pensioenrechten 0.56 0.57
- Ongehuwd koppel, vrouw eigen pensioenrechten 1.33 1.32
- Gehuwd koppel, vrouw geen eigen pensioenrechten 0.73 0.75
- Gehuwd koppel, vrouw eigen pensioenrechten 1.32 1.30
In % van de budgetnorm (bij huur in de sociale sector)
- Alleenstaande 0.90 0.93
In % van de budgetnorm (bij huur in de private sector)
- Alleenstaande 0.77 0.80

Bron: Centrum voor Sociaal Beleid.

In het licht van het grote aandeel zelfstandigen met een gemengde loopbaan moet
het probleem van de lage minima in het zelfstandigenregime wel enigszins gerelati-
veerd worden. Zo’n 70% van de gepensioneerde zelfstandigen heeft een gemengde
loopbaan, meestal in combinatie met een loopbaan als loontrekkende. Dit aandeel is
gedurende de voorbije 20 jaren voortdurend gestegen (zie punt 14). Voor de grote
meerderheid van de zelfstandigen is het (minimum) zelfstandigenpensioen derhalve
niet de enige bron van inkomen. Evenwel staat vast dat de minimumpensioenen
voor zelfstandigen met in hoofdzaak een zelfstandigenloopbaan ontoereikend
zijn. Een aanduiding hiervoor wordt ook gevonden in het feit dat zelfstandigen
meer dan werknemers een beroep moeten doen op het Gewaarborgd Inkomen voor
Bejaarden (thans IGO). Ruim 10% van de gepensioneerden in de zelfstandigenrege-
ling ontvangt het Gewaarborgd Inkomen (geheel of gedeeltelijk), tegenover 4% in
het werknemersstelsel.

TABEL 5 : PERSONEN MET GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN IN HET STELSEL VAN DE
ZELFSTANDIGEN EN VAN DE WERKNEMERS, MEI 2001 (VOOR INVOERING IGO)

Aantal % van het totaal 
aantal werknemers
resp. zelfstandigen

Gewaarborgd inkomen, werknemersregeling 64.785 4,09%

Gewaarborgd inkomen, zelfstandigenregeling 51.144 10,22%

Bron: RVP.
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7. Ondanks het lage niveau van de minima is de verhouding van het minimumpen-
sioen tot het gemiddeld jaarinkomen waarop zelfstandigen bijdragen betalen in de
zelfstandigenregeling niet nadeliger dan in het werknemersstelsel: het minimum
gezinspensioen bedraagt voor zelfstandigen 54% van het gemiddeld jaarinkomen
(tegenover 52% bij de werknemers), voor alleenstaanden is het verschil 40% (en
42% bij de werknemers). 

TABEL 6 : MINIMUMPENSIOENEN VAN ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS IN % VAN HET GEMID-
DELD JAARINKOMEN VAN ZELFSTANDIGEN* IN HOOFDBEROEP EN VAN DE GEMIDDELDE LOON-
MASSA VAN WERKNEMERS, 2000

Zelfstandigen Werknemers

Gezinsbedrag 54,07 49,74
Alleenstaande 40,55 39,81

Noot :  * De percentages voor de zelfstandigen in deze tabel zijn niet vergelijkbaar met tabel 2, waar het minimum-
pensioen werd uitgedrukt als een percentage van het gemiddeld inkomen per bijdragebetalende. Tabel 6 is daaren-
tegen gebaseerd op het gemiddeld jaarinkomen per tewerkgestelde.

Bron: Centrum voor Sociaal Beleid; RSVZ; Vademecum begrotingscontrole 2001.

8. De minimumpensioenen voor zelfstandigen zijn weliswaar inadequaat in termen
van minimuminkomenswaarborg, maar ze bieden een vervangingsratio die hoger
ligt dan bij de werknemers. Tegenover het lage niveau van de minimumpensioenen
in de zelfstandigenregeling en de strengere loopbaanvoorwaarden die er toegang
toe geven, staat immers dat het minimuminkomen waarop bijdragen betaald moeten
worden relatief laag is. Werknemers openen het recht op een minimumpensioen
van zodra bijdragen werden betaald op een brutominimumloon van 551.964 BEF of
13.682,83 EUR, m.a.w. vanaf een inkomen dat 18% (gezinsbedrag) tot 47% (alleen-
staande) hoger ligt dan het minimumpensioen. Zelfstandigen hebben al recht op
een minimumpensioen als een inkomen werd verdiend van 408.126 BEF of
10.117,18 EUR. Dit bedrag ligt 10% (gezinsbedrag) tot 46% (alleenstaande) hoger
dan het minimumpensioen. Een verhoging van het minimumpensioen voor zelf-
standigen met 10% zou dus voor gevolg hebben dat het minimumpensioen op
hetzelfde niveau komt te liggen dan de minimuminkomsten die het recht op het
minimumpensioen openen. 
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TABEL 7 : VERHOUDING TUSSEN MINIMUMBEDRAG BIJDRAGEBEREKENING EN MINIMUM-
PENSIOEN IN STELSEL VAN DE ZELFSTANDIGEN EN DE WERKNEMERS, 01.07.2001

Minimum Minimum Verhouding Verhouding Verhouding
bedrag rustpensioen verhoging verhoging

bijdrage- voor een minimum minimum
berekening volledige rustpensioen rustpensioen

loopbaan

(a) (b) (a/b) +10 % +20 %

BEF (EUR) BEF (EUR)

Zelfstandigen
Gezinsbedrag 408.126 371.814 1,10 1,00 0,91

(10.117,18) (9.217,03)

Alleenstaande 408.126 278.863 1,46 1,33 1,22
(10.117,18) (6.912,83)

Werknemers
Gezinsbedrag 551.964 466.423 1,18

(13.682,83)* (11.562,32)

Alleenstaande 551.964 373.263 1,47
(13.682,83)* (9.252,95)

Noot: * jaarlijks brutobedrag gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voor een werknemer van minimaal
21 jaar zonder anciënniteit juni 2001.

Bron: RSVZ en Centrum voor Sociaal Beleid.

2.3. DE PROPORTIONELE WETTELIJKE PENSIOENEN
9. Sedert 1984 wordt in de zelfstandigenregeling de regel van de evenredigheid
(proportionaliteit) toegepast. De zelfstandigenpensioenen worden sindsdien bere-
kend op basis van de werkelijke, geherwaardeerde bedrijfsinkomsten, in plaats van
forfaitaire bedrijfsinkomsten. Toch verschilt de pensioenberekening van de zelfstan-
digen nog steeds van die in de werknemersregeling. Cruciaal punt van verschil is de
toepassing van een correctiecoëfficiënt op het bedrijfsinkomen. 
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TABEL 8 : PENSIOENFORMULE VOOR HET LOOPBAANJAAR 2000 IN HET STELSEL VAN DE ZELF-
STANDIGEN EN DE WERKNEMERS

Zelfstandigenregeling Werknemersregeling

werkelijke geherwaardeerde bedrijfsinkomsten bezoldigingen (plafond : 1.485.935 BEF of 36.835,37 EUR)

x   1/45 (man) of 1/42 (vrouw) x   1/45 (man) of 1/42 (vrouw)

x   0,567851 voor bedrijfsinkomsten tot x   75% (gezinspensioen) of 60% (alleenstaande)

1.515.139 BEF of 37.559,31 EUR

x   75% (gezinspensioen) of 60% (alleenstaande)

+

werkelijke geherwaardeerde bedrijfsinkomsten

x   1/45 (man) of 1/42 (vrouw)

x   0,463605 voor bedrijfsinkomsten tussen

1.515.139 BEF en 1.916.370 BEF

of 37.559,31 EUR en 47.505,57 EUR

x   75% (gezinspensioen) of 60% (alleenstaande)

In het stelsel van de zelfstandigen ligt het plafond van de bedrijfsinkomsten welis-
waar hoger, maar daartegenover staat dat slechts 57% van de bedrijfsinkomsten (en
47% voor de inkomsten tussen 1.515.139 en 1.916.370 BEF of 37.559,31 en
47.505,57 EUR) in rekening worden genomen voor de berekening van de pensioe-
nen, terwijl bij de werknemers de totale (geplafonneerde) bezoldiging telt.

Uitgaande van maximuminkomens van een man met volledige loopbaan met 17
jaren werkelijke inkomens (de jaren vóór 1984 worden altijd berekend op basis van
een forfaitair inkomen), bedraagt het evenredig pensioen thans 35.909 BEF of
890,16 EUR/maand (gezinsbedrag) en 28.727 BEF of 712,12 EUR (alleenstaandenbe-
drag). In 2029 zullen de maximumpensioenen voor zelfstandigen 62.526 BEF of
1.549,98 EUR (gezinsbedrag) en 50.021 BEF of 1.239,99 EUR (alleenstaande) bedra-
gen. De overeenstemmende bedragen in de werknemersregeling zijn resp. 86.350
BEF of 2.140,56 EUR en 69.080 BEF of 1.712,45 EUR.
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TABEL 9 : MAXIMALE PENSIOENEN EN GEWAARBORGDE MINIMA IN HET STELSEL VAN DE ZELF-
STANDIGEN EN DE WERKNEMERS (MAANDBEDRAGEN)

in BEF
Maximale pensioenen Gewaarborgde minima
Regeling zelfstandigen Regeling zelfstandigen

mannen vrouwen
gezin alleenstaande gezin alleenstaande gezin alleen-

staande

01.01.2001 35.909 28.727 36.980 29.584 30.376 22.781
01.06.2001 36.627 29.303 37.720 30.176 30.984 23.237
01.01.2029 64.525 51.612 64.525 51.612 30.984 23.237

Maximale pensioenen Gewaarborgde minima
Regeling werknemers Regeling werknemers

mannen vrouwen
gezin alleenstaande gezin alleenstaande gezin alleen-

staande

01.01.2001 68.024 54.419 70.511 56.409 38.107 30.496
01.06.2001 69.385 55.508 71.922 57.537 38.869 31.106
01.01.2029 86.350 69.080 86.350 69.080 38.869 31.106

Bron: RSVZ, RVP.

in EUR
Maximale pensioenen Gewaarborgde minima
Regeling zelfstandigen Regeling zelfstandigen

mannen vrouwen
gezin alleenstaande gezin alleenstaande gezin alleen-

staande

01.01.2001 890,16 712,12 916,71 733,37 753,00 564,73
01.06.2001 907,96 726,38 935,05 748,04 768,07 576,03
01.01.2029 1.599,53 1.279,43 1.599,53 1.279,43 768,07 576,03

Maximale pensioenen Gewaarborgde minima
Regeling werknemers Regeling werknemers

mannen vrouwen
gezin alleenstaande gezin alleenstaande gezin alleen-

staande

01.01.2001 1.686,27 1.349,01 1.747,92 1.398,34 944,65 755,98
01.06.2001 1.720,01 1.376,01 1.782,90 1.426,30 963,54 771,10
01.01.2029 2.140,56 1.712,45 2.140,56 1.712,45 963,54 771,10

Bron: RSVZ, RVP.
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10. De impact van de proportionalisering is nu nog zeer beperkt: ruim 95% van de
personen die thans een rustpensioen genieten op basis van een volledige loopbaan
en 97,5% van de overlevingspensioenen – ook op basis van een volledige loopbaan
– ontvangen niet meer dan het wettelijk minimum. Dit wordt deels verklaard door
het recente karakter van de evenredigheid, deels doordat een groot aantal zelfstandi-
gen bijdragen betaalt op inkomsten die lager zijn dan 800.000 BEF of 19.831,48
EUR/jaar. Dit is ongeveer het beroepsinkomen waar tegenover bovenminimale pen-
sioenen staan. Het aantal nieuwe gerechtigden op een bovenminimaal pensioen
stijgt echter snel, van 4% van de personen wiens rustpensioen inging in 1994 naar
13% van de personen wiens rustpensioen inging in 2000 (3). Voor de overlevings-
pensioenen is de stijging meer gematigd, van 1,8% (1994) naar 4,5% (2000). De
impact zal nog groter worden naarmate de nieuwe beschermingswijze tot volle
maturiteit komt. Volgens de vooruitberekeningen van het ministerie van Midden-
stand zouden in 2030 43,4% van de gerechtigden op een rustpensioen en 38,6% van
de gerechtigden op een overlevingspensioen, na een volledige loopbaan, een pen-
sioen ontvangen dat hoger is dan de wettelijke minima.

11. De pensioenhervorming van 1997 verhindert dat het proportionele pensioen
snel het embryonale stadium ontgroeit. In 1984, bij de introductie van het evenredig
pensioen, ging men er van uit dat 1 frank betaald voor een zelfstandigenpensioen
evenveel pensioen moest opleveren als 1 frank betaald voor het werknemerspen-
sioen. Daarom werd in de berekeningswijze van het proportioneel pensioen een
correctiecoëfficiënt geïntroduceerd. Deze komt overeen met de verhouding tussen
de respectievelijke bijdragepercentages van de zelfstandigen en die van de werkne-
mers (de proportionele bijdragebreuk). Deze bijdragebreuk bedroeg in 1984 0,506
(de verhouding tussen bijdragepercentages van de zelfstandigen (8,2788%) en de
werknemers (16,36%)). Het bijdragepercentage van de zelfstandigen is tussen 1984
en 1996 gestegen (tot 10,0089%), terwijl dit in de werknemersregeling constant
bleef, zodat de bijdragebreuk toenam tot 0,612 in 1996. 
Met de invoering van het globaal beheer verloor deze correctiecoëfficiënt zijn wet-
telijke basis. Daarom werd de bijdragebreuk bij de pensioenhervorming in 1997 aan-
gepast. Dit betekende tegelijk een verlaging van de correctiecoëfficiënt tot 0,568
waardoor de pensioenuitgaven gemilderd konden worden. Bovendien werd deze
correctiecoëfficiënt aangevuld met een inkomensplafond (gelijk aan het loonpla-
fond in de werknemersregeling) waarboven een nog lagere coëfficiënt toegepast
wordt. Voor de meerderheid van de zelfstandigen betekenden deze hervormingen
een belangrijke verlaging van het effect van de proportionaliteit.

12. Toch zorgt het tot maturiteit komen van de proportionalisering van de
zelfstandigenpensioenen voor een belangrijke ingebouwde kostenstijging, waarvoor
bij de invoering in 1984 geen bijkomende financiering werd voorzien. De meerkost

(3) Deze percentages hebben betrekking op de nieuwe gepensioneerden in resp. 1994 en 2000. De
aandelen van de rust- en van de overlevingspensioenen dat het wettelijk minimum niet overschrijdt
dat vermeld wordt aan het begin van deze paragraaf (95 resp. 97,5%) hebben daarentegen betrekking
op het totaal aantal gepensioneerden in 1999.
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van de proportionele pensioenen is thans 764 mlj. BEF of 18.939,06 duizend EUR
(hetzij 1,02% van de totale uitgaven). Voor 2014 kan – ceteris paribus – een meeruit-
gave van 2.351 mlj. BEF of 58.279,77 duizend EUR verwacht worden (hetzij 2,5%
van de geraamde totale uitgaven op dat ogenblik). Wanneer de proportionalisering
haar volledige maturiteit bereikt (d.w.z. na 45 jaren gelegen na 1983) zouden de uit-
gaven bovenop het minimumpensioen 10.200 mlj. BEF of 252.851,40 duizend EUR
bedragen (hetzij 7% van de totale uitgaven).

GRAFIEK 1 : EVOLUTIE VAN DE KOSTPRIJS VAN DE PROPORTIONALITEIT IN HET 
ZELFSTANDIGENREGIME

Bron: RSVZ. 

2.4. HET GEMIDDELD PENSIOEN
13. Vanwege het grote aandeel onvolledige loopbanen, de lagere minima, het recen-
te karakter van het proportionele pensioen en vanwege de correctiecoëfficiënt op
het bedrijfsinkomen voor de pensioenberekening, is het gemiddeld pensioen voor
zelfstandigen meer dan de helft lager dan voor werknemers. Ondanks de stijging van
de minima en de invoering van de proportionele pensioenen was de groei van de
gemiddelde bedragen tussen 1980 en 1999 bovendien aanzienlijk lager in het stelsel
van de zelfstandigen dan in dat van de werknemers. De kloof tussen de gemiddelde
werknemers- en zelfstandigenpensioenen neemt dus nog verder toe. Dit wordt ver-
klaard door de verlaging van de correctiecoëfficiënt (zie punt 11) en de toename
van het aandeel onvolledige loopbanen bij zelfstandigen.
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GRAFIEK 2 : EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE PENSIOENBEDRAGEN IN HET WERKNEMERS- EN
HET ZELFSTANDIGENREGIME

Bron : RVP.

14. Het merendeel van de zelfstandigenpensioenen heeft betrekking op een
gemengde loopbaan. Het gaat vooral om gepensioneerden die deels een loopbaan
als zelfstandige en deels een loopbaan als loontrekkende hebben opgebouwd. De
oudere gepensioneerden met een doorgaans volledige loopbaan als zelfstandige
worden steeds meer opgevolgd door gepensioneerden met een gemengde loop-
baan. In 2000 had maar 31% van diegenen die met pensioen gingen een ‘zuivere’
loopbaan, tegenover nog 44% in 1980. Dit wordt veroorzaakt door de grote
instroom in de werknemersregeling gedurende de gunstige economische cycli van
de 50’er en 60’er jaren. Deze evolutie drukt op het gemiddeld pensioen voor de zelf-
standigen. Het nuanceert ook enigszins het problematische karakter van de lage zelf-
standigenpensioenen.

GRAFIEK 3 : % GEPENSIONEERDE IN DE REGELING VAN DE ZELFSTANDIGEN EN VAN DE WERK-
NEMERS MET EEN ZUIVERE LOOPBAAN

Bron: RSVZ; zie tabel B3 in bijlage.
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2.5. DE AANVULLENDE PENSIOENEN
15. Volgens een recente enquête van de Union des Classes Moyennes (UCM) bouwt
67% van de actieve zelfstandigen een aanvullend pensioen op in de tweede en, voor-
al, in de derde pijler van de pensioenvoorzieningen. Slechts een klein aandeel zijn
contracten in het kader van de Vrije Aanvullende Pensioenen Zelfstandigen (VAPZ).
Deze aanvullende verzekering werd in 1981 ingesteld om het lage wettelijke pen-
sioen te compenseren. De bijdrage wordt uitgedrukt in een percentage van het
bedrijfsinkomen. De aanvullende bijdrage is echter wettelijk beperkt tot een vrij
gekozen bedrag tussen 1 en 7% van het bedrijfsinkomen, vastgesteld binnen de
grenzen van een drempel en een plafond. Dit plafond bedraagt 92.388 BEF of
2.290,24 EUR per jaar.
Deze verzekering is ongetwijfeld zeer voordelig voor de zelfstandigen: de gestorte
premies zijn voor 100% aftrekbaar als bedrijfslasten en bijgevolg maken ze een belas-
tingvermindering alsook een vermindering van de grondslag mogelijk waarop de
verplichte sociale bijdragen worden berekend. Overigens kan voor deze regeling,
sinds 1 april 1999, een forfaitaire premie worden gestort als het minimumbedrag
niet is bereikt. 
Nochtans is het succes van VAPZ nog erg beperkt. Een mogelijke reden is dat verze-
keringsinstellingen niet rechtstreeks een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen
kunnen aanbieden. Vandaag is het immers enkel mogelijk toe te treden tot de VAPZ
via de sociale verzekeringskassen. Het aantal geregistreerde contracten bedraagt
sinds het ontstaan van de regeling 68.756 (ter vergelijking: in 2000 telde de RSVZ
ongeveer 643.000 bijdragebetalenden). Hoewel er een duidelijke stijging merkbaar
is, bleef het aantal contracten waarvoor in 2000 effectief bijdragen werden gestort
onder de 50.000. Dit betekent dat 18.700 verzekerde zelfstandigen dat jaar geen bij-
drage betaalden. De gemiddelde gestorte premie bedraagt zo’n 60.000 BEF, d.w.z.
dat de meeste betalende aangeslotenen de maximaal toegelaten bijdragen storten.

16. Voor de geconventioneerde geneesheren, tandheelkundigen en apothekers is
een apart systeem van sociale voordelen voorzien, waaronder een aanvullende rust-
en overlijdensverzekering. De bijdragen, gestort in het kader van deze verzekering,
worden voor de toepassing van de inkomstenbelasting beschouwd als bijdragen die
met toepassing van de sociale wetgeving verschuldigd zijn. Voor deze bijdragen
geldt een plafond dat 115% bedraagt van dat van toepassing in het kader van het
VAPZ. Het surplus van 15% komt ongeveer overeen met de verplichting een solidari-
teitsbijdrage van 10% te vorderen van de leden van de pensioenkassen.  
In 1995 is men van het repartitiestelsel overgeschakeld naar een individuele kapitali-
satie met solidariteit. Deze solidariteit is een collectieve solidariteit tussen de leden.
De aangeslotenen bij het Aanvullend Pensioenfonds van het Notariaat dienen een
jaarlijkse bijdrage te storten. Advocaten en gerechtsdeurwaarders kunnen jaarlijks
een persoonlijke bijdrage storten aan de Voorzorgskas voor Advocaten en Gerechts-
deurwaarders.
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17. Naast het geringe succes van de VAPZ stelt de tweede pensioenpijler voor zelf-
standigen nog twee andere onopgeloste problemen. 
Ten eerste werd één bepaling van de wet van 25 januari 1999 nooit uitgevoerd,
namelijk het vaststellen van de voorwaarden waaronder de echtgenoot-helper van
een zelfstandige bijdragen kan betalen in de regeling van het aanvullend pensioen.
Een tweede probleem wordt gevormd door de klacht die bij de Europese Unie aan-
hangig werd gemaakt betreffende de voordelen toegekend door de Belgische over-
heid aan de Voorzorgskas voor Geneesheren (VKG) en de Voorzorgskas voor Apo-
thekers (VKA):

het bedrag van de bijdrage van het RIZIV is aftrekbaar als sociale bijdrage enkel en
alleen indien ze wordt gestort aan de VKG en VKA;

de fiscale aftrekbaarheid, als beroepskosten, voor de persoonlijke bijdragen
gestort in het kader van contracten bij de VKG en VKA is veel belangrijker in verge-
lijking met de stortingen verricht in het kader van de VAPZ;

de pensioeninstellingen kunnen niet rechtstreeks een aanvullend pensioen voor
de zelfstandigen aanbieden. Vandaag is het enkel mogelijk toe te treden tot VAPZ
via de sociale verzekeringskassen.

2.6. DE UITGAVENONTWIKKELING
18. De demografische verhoudingen in het stelsel van de zelfstandigen zijn proble-
matisch. Voor 729.000 zelfstandigen (586.000 in hoofdberoep en 143.000 in bijbe-
roep) (4) staan thans 501.000 pensioengerechtigden, hetzij 1,46 actieven voor 1
gepensioneerde. De (lichte) toename van het aantal actieve zelfstandigen gedurende
het jongste decennium ging gepaard met een belangrijke veroudering van de leef-
tijdsstructuur: het aandeel -35 jarigen verminderde van 34 naar 24% terwijl het aan-
deel 50 tot 60-jarigen aangroeide van 20 tot 23%. In de regeling voor de werknemers
zijn er momenteel 2.449.000 actieven voor 1.582.000 gepensioneerden of 1,55
actieven voor 1 gepensioneerde. 

19. Voor de pensioenlast is echter niet alleen het aantal actieven per gepensioneer-
de van belang, maar ook de duur van de loopbaan waarop de pensioenrechten
gevestigd worden. Van de zelfstandigen die in 1999 met pensioen gingen, had
slechts 8% een volledige loopbaan achter de rug, tegenover 28% in het werknemers-
stelsel. Vooral het aandeel van de personen die zowel pensioenrechten als zelfstan-
dige en als werknemer hebben opgebouwd (de ‘gemengde’ loopbanen, versus de
‘zuivere’ loopbanen), is veel groter bij de zelfstandigen dan bij de loontrekkenden:
bij de zelfstandigen heeft 69% van de gepensioneerden een gemengde loopbaan,
tegenover 37% bij de werknemers. 
Om toch een aantal gepensioneerden te verkrijgen dat gerelateerd kan worden aan
de bevolkingsaantallen en bovendien de evolutie van het gemiddeld pensioenbedrag
te kunnen analyseren zonder vertekeningen tengevolge van veranderingen in de fre-
quentie van de gemengde loopbanen, corrigeert het Federaal Planbureau het aantal
gepensioneerden met een gemengde loopbaan in beide stelsels zodat een aantal ‘fic-
tief zuivere’ loopbanen verkregen wordt. Vervolgens berekent het Planbureau de 
intredes in de verschillende pensioenregelingen vertrekkende van de oorspronkelij-

(4) De 63.500 zelfstandigen actief na pensioenleeftijd werden buiten beschouwing gelaten.246
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ke groep van potentiële gerechtigden (5) – werkgelegenheid in de verschillende
arbeidsstatuten en niet-tewerkgestelden met al dan niet een uitkering, zonder dub-
beltellingen – met toepassing van gedragsprobabiliteiten. Op basis van het aantal
gepensioneerden dat het Planbureau aldus berekent, is het aantal actieven per
gepensioneerde in het zelfstandigenstelsel veel ruimer dan bij de werknemers. Zelfs
na de verouderingsgolf die voor de volgende twee decennia verwacht wordt, zullen
er nog meer dan 2 actieve zelfstandigen per gepensioneerde zijn, tegenover 1,5
actieven per gepensioneerde bij de werknemers. Het effect van de veroudering
(geboorten na de oorlog, intrede op de arbeidsmarkt tijdens de jaren ‘60 en ‘70) is
sterker voelbaar in de werknemersregeling omdat de naoorlogse generaties hun
intrede op de arbeidsmarkt deden tijdens een periode van toenemende tewerkstel-
ling in de private sector. 

20. In de periode 1980-2000 zijn de uitgaven in het pensioenstelsel van de zelfstan-
digen (+20%) minder snel gegroeid dan bij de werknemers (+48%). Dit is niet alleen
te wijten aan de minder sterke groei van het aantal pensioengerechtigden; ook de
toename van de gemiddelde uitgave per gerechtigde was minder groot. De gemid-
delde pensioenen in het zelfstandigenstelsel ondervinden een sterke neerwaartse
druk door het toenemend aandeel gerechtigden met een onvolledige loopbaan als
zelfstandige en door de verlaging van de correctiecoëfficiënt.

GRAFIEK 4 : GEMIDDELDE JAARLIJKSE GROEI VAN HET AANTAL PENSIOENGERECHTIGDEN, VAN
DE PENSIOENUITGAVE PER GERECHTIGDE EN VAN DE TOTALE PENSIOENUITGAVEN

Bron: RVP; zie tabel B5 in bijlage.

(5) De oorspronkelijke groep verwijst naar het aantal personen in de verschillende stelsels waarin de
gepensioneerden zich vlak voor hun pensionering kunnen bevinden: werknemersregeling,
zelfstandigenstelsel, werkloosheid, invaliditeit, brugpensioen, ten laste van gezinshoofd (niet actief).
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21. Volgens de vooruitberekeningen van het Planbureau zullen de pensioenuitgaven
voor de zelfstandigen in het wettelijk stelsel, in 2015 bij ongewijzigde wetgeving,
26% hoger liggen dan nu (6). De jaarlijkse groei vertraagt de eerstkomende jaren, tot
minder dan 1% tussen 2003 en 2006, maar neemt daarna snel in tempo toe. Toch
wordt het niveau van de groei in het werknemersstelsel niet bereikt, althans niet
vóór 2015.

GRAFIEK 5 : RAMING JAARLIJKSE GROEI VAN DE PENSIOENMASSA (PRODUCTIVITEITS- EN
LOONSTIJGING VANAF 2007 = 2,25% PER JAAR), 2001-2015

Bron : Federaal Planbureau.

Deze beperkte groei is te wijten aan de minder sterke toename van het aantal pen-
sioengerechtigden én van de gemiddelde pensioenbedragen. Het aantal pensioen-
gerechtigden bij de zelfstandigen zou tussen 2003 en 2010 zelfs afnemen, vanaf
2010 wordt een jaarlijkse groei van het aantal gerechtigden met maximaal 1% ver-
wacht, tegenover meer dan 2% bij de werknemers. De veroudering zet zich bij de
zelfstandigen minder sterk door gezien de naoorlogse generaties vooral in het werk-
nemersstelsel instroomden. 
De evolutie van het gemiddeld pensioenbedrag kent het eerstkomende decennium
in beide pensioenstelsels een grillig verloop: een sterke toename in de jaren waar de
pensioenleeftijd voor de vrouwen verhoogt (zij moeten hun intrede een jaar uitstel-
len), gevolgd door een meer gematigde toename het daaropvolgende jaar (met terug
een genormaliseerde intrede van de vrouw). Verwacht wordt dat in het zelfstandi-
genstelsel het gemiddeld pensioenbedrag over het algemeen aan een gematigder
tempo zal groeien dan in het werknemersstelsel. Alhoewel de rijping van het pro-
portioneel pensioen een opwaartse druk uitoefent op het pensioenbedrag, wordt

(6) Deze raming veronderstelt vanaf 2007 een jaarlijkse herwaardering van de pensioenen met 0,5%
en een productiviteits- en loonstijging van 2,25%. Bovendien zijn er de herwaarderingsvoorstellen
van de regering tot 2006 in verwerkt. Dit verklaart de verschillen tussen de ramingen opgemaakt
door de RVP en deze van het Planbureau.
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deze invloed afgeremd door de pensioenhervorming van 1997. Vooral de invoering
van de verminderde correctiecoëfficiënten en in mindere mate van de inkomenspla-
fonds zullen tot 2015 invloed hebben op de toekomstige groei van het gemiddeld
pensioenbedrag zoals dit ook het geval is in de werknemersregeling door toedoen
van de loongrens. Door de beperktere aanwezigheid van vrouwen in het pensioen-
bestand van het zelfstandigenstelsel, heeft de verlenging van de vrouwelijke loopba-
nen ten gevolge de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, een geringere
impact. Tussen 2010 en 2015 wordt evenwel een convergentie van het groeiritme
in de zelfstandigen- en werknemersregeling voorspeld.

GRAFIEK 6 : RAMING VAN DE EVOLUTIE VAN HET AANTAL PENSIOENGERECHTIGDEN EN VAN DE
GEMIDDELDE PENSIOENBEDRAGEN, 2000-2015

Bron: Federaal Planbureau.

2.7. DE INKOMSTEN
22. Tussen 1997 en 2000 bedroeg de reële groei van de inkomsten in het Globaal
Beheer van het stelsel van de zelfstandigen 0,6% per jaar (tegenover een jaarlijkse
groei in het werknemersstelsel van ongeveer 2,9%). Deze ontwikkeling wordt ver-
oorzaakt doordat enerzijds de bijdragemassa minder sterk steeg bij de zelfstandigen
dan bij de werknemers (de stijging bedroeg resp. 0,7 en 2,9%) en anderzijds door de
reële nulgroei van de overheidstussenkomsten in het stelsel van de zelfstandigen
(versus een 2,5% stijging bij de werknemers). 
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TABEL 10 : LOPENDE ONTVANGSTEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN EN
WERKNEMERS (IN PRIJZEN VAN 2000)

in 1.000.000 BEF

1997 1998 1999 2000 Gemiddelde
jaarlijkse

groei
1997-2000

Zelfstandigenregeling
Bijdragen 84.834 86.208 86.146 86.697 0,73
Overheidstussen-
komsten 46.925 47.030 47.626 46.914 -0,01
Andere 3.437 3.543 3.541 3.995 5,14
Totaal 135.195 136.780 137.312 137.607 0,59

Werknemersregeling*
Bijdragen 1.087.852 1.120.923 1.163.520 1.183.808 2,86
Overheidstussen-
komsten 316.353 319.106 331.006 340.366 2,47
Andere 1.821 2.399 3.440 6.269 51,01
Totaal (enkel eigen 
ontvangsten) 1.406.025 1.442.429 1.497.967 1.530.443 2,87

Noot: * Er werd geen rekening gehouden met de eenmalige operaties in de lopende ontvangsten. Met name de
storting van de pensioenreserves ‘vrije verzekerden ASLK’ en de terugvorderingen van de bijdrageverminderingen in
het kader van Maribel bis en ter – beide in 2000 - werden niet opgenomen. Bovendien werd de fiscale regularisatie
van 12,3 miljard voor de periode 1995-1998 niet in 1999 opgenomen maar gelijkmatig verdeeld over de
betreffende jaren.
Bron: Centrum voor Sociaal Beleid; Begroting van de sociale zekerheid. Vademecum begrotingscontrole 2001. 

in 1.000 EUR

1997 1998 1999 2000 Gemiddelde
jaarlijkse

groei
1997-2000

Zelfstandigenregeling
Bijdragen 2.102.979,93 2.137.040,50 2.135.503,56 2.149.162,49 0,73
Overheidstussen-
komsten 1.163.240,37 1.165.843,25 1.180.617,70 1.162.967,68 -0,01
Andere 85.201,00 87.828,68 87.779,10 99.033,46 5,14
Totaal 3.351.396,51 3.390.687,63 3.403.875,57 3.411.188,43 0,59

Werknemersregeling*
Bijdragen 26.967.146,67 27.786.955,35 28.842.907,39 29.345.833,78 2,86
Overheidstussen-
komsten 7.842.186,02 7.910.431,11 8.205.424,41 8.437.452,75 2,47
Andere 45.141,41 59.469,66 85.275,37 155.404,45 51,01
Totaal (enkel eigen 
ontvangsten) 34.854.449,32 35.756.880,90 37.133.631,96 37.938.690,97 2,87
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23. Op langere termijn is niet duidelijk hoe de inkomsten in het Globaal Beheer zul-
len evolueren. Zeker is dat zelfs bij gelijkblijvende wetgeving de inkomsten in het
zelfstandigenstelsel zullen moeten stijgen, wil het aandeel van de pensioenuitgaven
in de inkomsten van het Globaal Beheer niet verder oplopen. Voor de zelfstandigen
wordt immers voor de periode 2005-2015 een reële gemiddelde jaarlijkse groei van
de pensioenuitgaven verwacht van 1,77%. De groei van de ontvangsten was in de
periode 1997-2000 maar liefst 3 keer lager. 

GRAFIEK 7 : JAARLIJKSE GROEI VAN DE ONTVANGSTEN IN HET GLOBAAL BEHEER VAN DE WERK-
NEMERS EN VAN DE ZELFSTANDIGEN

Bron: zie tabellen B6, B8 en B9 in bijlage.

24. De pensioenuitgaven bedragen thans 52,5% van de ontvangsten in het Globaal
Beheer van het stelsel van de zelfstandigen. Omdat de uitgaven sneller stijgen dan
de voorspelde inkomsten, wordt voor het jaar 2004 verwacht dat ruim 53,5% van de
ontvangsten nodig zullen zijn om de zelfstandigenpensioenen te financieren. Naar
de toekomst toe moet ook rekening worden gehouden met het feit dat, vanwege de
afwezigheid van de werkloosheidsverzekering in het stelsel van de zelfstandigen, de
te verwachten demografische minderuitgave ter compensatie van de stijgende pen-
sioenlasten veel minder zal doorwegen dan in het werknemersstelsel. In het voor-
deel van het pensioenregime voor zelfstandigen speelt dan weer het feit dat het veel
minder dan dat van de werknemers geconfronteerd wordt met uitgaven die verband
houden met de zogenaamde ‘gelijkgestelde perioden’.
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TABEL 11 : AANDEEL VAN DE PENSIOENUITGAVEN IN INKOMSTEN GLOBAAL BEHEER IN HET
STELSEL VAN DE ZELFSTANDIGEN EN DE WERKNEMERS

Zelfstandigenregeling Werknemersregeling

2000 52,5 36,9

2001 53,3 37,5

2002 52,5 36,6

2003 53,3 37,2

2004 53,5 n.b. 

Bron: zie tabellen B8-B9 in bijlage.

25. In vergelijking met het stelsel van de werknemers is de verhouding tussen de
aan bijdragen onderworpen inkomensmassa en de pensioenuitgaven veel gunstiger:
de pensioenuitgaven in het stelsel van de zelfstandigen bedragen 18% van de
inkomstenmassa versus 23% bij de werknemers. Evenwel was in het recente verle-
den de groei van de inkomensmassa bij de zelfstandigen significant lager dan in het
werknemersstelsel. 

TABEL 12 : PENSIOENUITGAVEN EN AAN BIJDRAGE ONDERWORPEN JAARLIJKSE INKOMSTEN-
MASSA IN HET ZELFSTANDIGEN- EN WERKNEMERSSTELSEL

(x 1.000.000 BEF)

1997 1998 1999 2000

Zelfstandigenregeling
Pensioenuitgaven 74.847 74.459 74.139 74.865
Jaarlijkse inkomstenmassa 479.626 439.844 437.375 427.182
Pensioenuitgave/inkomstenmassa 0,16 0,17 0,17 0,18

Werknemersregeling
Pensioenuitgaven 485.511 493.272 501.997 509.723
Jaarlijkse inkomstenmassa 1.921.172 1.992.911 2.079.117 2.178.048
Pensioenuitgave/inkomstenmassa 0,25 0,25 0,24 0,23

(x 1.000 EUR)

1997 1998 1999 2000

Zelfstandigen
Pensioenuitgaven 1.858.408,66 1.845.790,40 1.837.857,80 1.855.854,87
Jaarlijkse inkomstenmassa 11.889.617,97 10.903.447,95 10.842.243,04 10.589.565,17
Pensioenuitgave/inkomstenmassa 0,16 0,17 0,17 0,18

Werknemers
Pensioenuitgaven 12.035.503,31 12.227.893,48 12.444.180,58 12.635.703,11
Jaarlijkse inkomstenmassa 47.624.609,88 49.402.973,23 51.539.964,15 53.992.399,58
Pensioenuitgave/inkomstenmassa 0,25 0,25 0,24 0,23

Bron: RSVZ, RVP, Vademecum begrotingscontrole 2001.
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Voor de toekomst moet rekening gehouden worden met een ernstig
betaalbaarheidsprobleem. Hoewel de uitgavenstijging minder groot zal zijn dan in
het werknemersstelsel is de actuele groei van de ontvangsten te traag. Het te ver-
wachten betaalbaarheidsprobleem vloeit enerzijds voort uit de huidige negatieve
ontwikkeling van de inkomensmassa (d.i. de economische basis van het stelsel),
anderzijds uit de financieringswijze van het wettelijk stelsel, inzonderheid de gepla-
fonneerde regressieve bijdragestructuur, vertrekkend van een erg lage inkomens-
drempel, zonder ‘derde betaler’ zoals de werkgevers in het werknemersstelsel en
met een gemiddelde overheidstussenkomst die lager is dan bij de werknemers. 

26. Ten gronde stuit het wettelijk pensioenstelsel op de extreem grote scheefheid
van de inkomensverdeling bij zelfstandigen. Ruim 31% van de verzekeringsplichti-
gen heeft een bruto-jaarinkomen dat lager is dan 350.000 BEF of 8.676,27 EUR; 60%
heeft een inkomen dat niet hoger is dan 700.000 BEF of 17.352,55 EUR (tabel 13).
In grafiek 8 wordt deze verdeling vergeleken met de dispersie van de brutolonen bij
de werknemers.

TABEL 13 : PROCENTUELE VERDELING VAN ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EN DE WERKNE-
MERS OVER INKOMSTENSCHIJVEN*

Inkomstenschijf BEF (EUR) % zelfstandigen in hoofdberoep % werknemers
(Tellingsdatum 31/12/2000; 1999

inkomstenjaar 1997)

0 / 350.000  
(0/ 8.676,27) 31,4 5,6

350.000 / 700.000 
(8.676,27 / 17.352,55) 29,0 22,1

700.000 / 2.000.000 
(17.352,55 / 49.578,70) 33,3 68,0

2.000.000 / 3.000.000 
(49.578,70 / 74.368,06) 3,4 3,2

> 3.000.000 
(> 74.368,06) 2,9 1,2

Noot: * Voor de zelfstandigen gaat het om de bruto-bedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven, bedrijfs-
lasten en eventuele bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving op de inkomstenbelasting. Deze
inkomsten werden noch gebruteerd, noch geherwaardeerd. Voor de werknemers gaat het om de lonen die door de
werkgever werden aangegeven en bij de Fortis Bank werden ingeschreven op de individuele pensioenrekening voor
het jaar 1999.
Bron: RSVZ, RVP.
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GRAFIEK 8 : PROCENTUELE VERDELING VAN ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EN DE WERK-
NEMERS OVER INKOMSTENSCHIJVEN

Bron: RSVZ, RVP.

Gelet op de structuur van de verdeling van de zelfstandigeninkomens is het niet
moeilijk in te zien dat ofwel de minima noodzakelijkerwijze op een laag peil moeten
worden gehouden, ofwel de bijdragedruk in hoofde van een kleine groep modale en
hogere inkomens sterk moet verhoogd worden. De uitkomst van deze arbitrage ligt
thans ergens tussen beide extremen in: de minima zijn relatief laag en de solidariteit
relatief hoog. Of anders uitgedrukt: lage inkomens betalen relatief weinig voor een
minimumpensioen dat dicht in de buurt ligt van de inkomens waarop bijdragen
worden betaald, terwijl hogere inkomens relatief hoge bijdragen betalen voor een
erg laag pensioen. Deze uitkomst voldoet niet. De minimumpensioenen blijven
ontoereikend, terwijl de legitimiteit van het systeem voortdurend onder druk staat
omdat de return op de bijdragen van modale en hogere inkomens te beperkt is. In
essentie is dit de kern van de problemen van het pensioenstelsel voor zelfstandigen.

3. VOORSTELLEN

3.1. ZES STRATEGISCHE FACTOREN VAN BELEID
Het is van essentieel belang om de problemen, opgeworpen door de organisaties die
de zelfstandigen vertegenwoordigen, te beschouwen tegen de achtergrond van de
ruimere vraagstelling naar de noodzakelijke hervormingen teneinde een doelmatige,
legitieme en duurzame beschermingswijze voor de zelfstandigen op oudere leeftijd
tot stand te brengen. Hierbij moet het geheel van de pensioenvoorzieningen (eerste,
tweede en derde pijler) in rekening worden gebracht.
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De werkgroep formuleert daarom zes strategische factoren van beleid:

substantieel hogere minima in de eerste pijler;

het financieel veilig stellen van de verplichte (begrensde) proportionele pensioen-
vorming, hetzij in de eerste pijler, hetzij in de tweede pijler;

de aanmoediging van de vrije pensioenvorming in een meer gesolidariseerde
tweede pijler;

de verbreding van de financieringsbasis van de eerste en tweede pijler;

een meer evenwichtige verhouding tussen bijdragen en (minimum)uitkeringen in
de eerste pijler;

de verhoging van de activiteitsgraad bij oudere zelfstandigen. 

De werkgroep herinnert hierbij ook aan haar voorstellen inzake de integratie van
de ‘kleine risico’s’ in de verplichte verzekering geneeskundige verzorging. In de
huidige situatie bedraagt voor oudere zelfstandigen de premie in de aanvullende ver-
zekering gemiddeld zo’n 30.000 BEF of 743,68 EUR/jaar. Indien de verzekering ‘klei-
ne risico’s’ verplichtend zou worden, zouden gepensioneerde zelfstandigen – naar
analogie met de werknemersregeling – ontlast worden van deze premies. Bovendien
zouden dan alle zelfstandigen (met inbegrip van 50-plussers die eerder geen premies
betaalden en op grond daarvan worden uitgesloten van de aanvullende verzekering
‘kleine risico’s’) terugbetalingen krijgen voor hun uitgaven ‘kleine risico’s’. Deze uit-
gaven zouden dan ook voor iedereen in aanmerking worden genomen voor het
berekenen van de plafonds om toegang te krijgen tot de sociale en fiscale franchise
en het forfait voor chronisch zieken. 

3.2. HET MINIMUMPENSIOEN

3.2.1. Met betrekking tot de ‘nieuwe’ minima
De werkgroep is van oordeel dat voor de minimumpensioenrechten die in de toe-
komst in de eerste pijler zullen worden opgebouwd, de bedragen moeten worden
opgetrokken tot op het niveau van de geldende bedragen in het stelsel van de werk-
nemers. Dit houdt een verhoging in van 20 à 25% (resp. gezins- en alleenstaandenbe-
drag). De werkgroep is bovendien van mening dat de loopbaanvoorwaarden om
het recht op een minimumpensioen te openen, zouden moeten gelijkgesteld wor-
den aan de voorwaarden in het werknemersstelsel.

De verhoging van de minima voor de toekomst genereert naast een zeer belangrijke
meeruitgave ook een probleem met de equivalentie tussen de bijdragen en de uitkerin-
gen. Bij een verhoging van het minimumpensioen met 10% tot 20% zal dit minimum-
pensioen hoger komen te liggen dan de minimuminkomsten die het recht openen. 
Een substantiële verhoging van de minima noodzaakt derhalve een verhoging van de
minimuminkomensdrempel voor de bijdragebetaling. De werkgroep stelt daarom
voor om de opwaardering van het minimumpensioen en de versoepeling van de
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loopbaanvoorwaarden te koppelen aan de verhoging van de eerste bijdrage-drem-
pel. Hiermee wordt de verhouding gelijkwaardig aan diegene die thans bestaat in
het werknemersstelsel. Voor beginnende zelfstandigen met nog lage inkomsten en
om korte perioden van tegenvallende bedrijfsresultaten te overbruggen, moeten tij-
delijke afwijkingen op deze regel worden voorzien. 

3.2.2. Met betrekking tot de ‘oude’ minima
De werkgroep acht het noodzakelijk om, in functie van de budgettaire mogelijkhe-
den, de ‘oude’ minima voor zelfstandigen met een zuivere loopbaan substantieel
te verhogen. Dit is nodig om gedurende de transitieperiode waarin het pensioenre-
gime zich thans bevindt een volwaardige minimumbescherming te bieden aan zelf-
standigen met een zuivere loopbaan die nu reeds (of binnenkort) de pensioenge-
rechtigde leeftijd hebben bereikt (of zullen bereiken).

3.3. HET PROPORTIONEEL PENSIOEN
Sedert 1983 zijn in het pensioenregime van de zelfstandigen ingrediënten aanwezig
voor de opbouw van een proportioneel pensioen naar analogie met de proportione-
le pensioenen in de werknemersregeling. Evenwel werd bij de invoering ervan geen
bijkomende financiering voorzien. 

De proportionalisering van de zelfstandigenpensioenen zal in de toekomst een toe-
nemend beslag leggen op het Globaal Beheer van de zelfstandigen. De meerkost van
de proportionele pensioenen zal toenemen van 1,02% van de totale uitgaven nu,
naar 7% van de uitgaven in 2029. Het valt moeilijk in te zien hoe, gelet op de actu-
ele trage groei van de ontvangsten en uitgerekend in een periode van demografi-
sche veroudering, de verdere ontwikkeling van de bovenminimale bescherming
kan veilig gesteld worden zonder bijkomende financiering. Er weze aan herinnerd
dat de proportionalisering reeds 13 jaar na invoering sterk werd afgezwakt, mede
om budgettaire redenen. Dit wijst op de grote fragiliteit van de verplichte bovenmi-
nimale pensioenbescherming. 

De werkgroep is van mening dat om het proportioneel pensioen in de toekomst vei-
lig te stellen een additionele financiering in hoofde van de thans actieve zelfstandi-
gen noodzakelijk is. Dit kan gerealiseerd worden hetzij door de invoering van een
gekapitaliseerde bijdrage in het wettelijk stelsel, hetzij door het bovenminimaal
pensioen over te hevelen naar het VAPZ. In dit tweede scenario zou het VAPZ een
verplichtend karakter krijgen voor het gedeelte tot aan de wettelijk vastgelegde
maximumpensioenen. In het VAPZ zouden dan ook meer elementen van solidariteit
moeten worden ingebouwd.
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3.4. DE FINANCIERING
Om de toekomst van het proportioneel pensioen te vrijwaren en om de aanzienlijke
kostenstijging ten gevolge van de noodzakelijke verhoging van de oude en nieuwe
minimumpensioenen te dekken is de werkgroep van mening dat er additionele
financiële middelen moeten worden gegenereerd. Om de inkomsten te verhogen
suggereert de werkgroep naast een verhoogde overheidstussenkomst en een verho-
ging van de eerste bijdragedrempel ook de invoering van een gekapitaliseerde bij-
drage in het wettelijk stelsel (of in een verplicht gedeelte van het VAPZ). Ook een
bijkomende financiële inspanning ten laste van de vennootschappen moet over-
wogen worden. Dit kan verantwoord worden door het feit dat de meeste zelfstandi-
gen in een vennootschap werken. Met betrekking tot het veilig stellen van de finan-
ciering naar de toekomst toe, onderstreept de werkgroep bovendien het belang van
de verhoging van de activiteitsgraad bij oudere zelfstandigen. 

De werkgroep stelt voor om aan het Planbureau te vragen een vooruitberekening te
maken van de financieringsbehoeften van het wettelijk pensioenstelsel voor zelf-
standigen en van de respectievelijke opbrengsten op middellange termijn van de
hierboven opgesomde financieringswijzen. 

3.5. HET VERVROEGD PENSIOEN
De werkgroep is van mening dat het opheffen van de ongelijke behandeling, ten
gevolge van de bepalingen betreffende de vermindering wegens vervroeging, op erg
hoge kosten stuit die een dergelijke maatregel zou meebrengen. Bovendien zou dit
haaks staan op de noodzaak om de activiteitsgraad van oudere zelfstandigen op te
trekken. 

3.6. DE VORMING VAN EEN RUSTPENSIOEN TEN GUNSTE VAN DE MEEHELPENDE
ECHTGENOOT
De werkgroep is van mening dat het wenselijk weze om de bepaling van de wet van
25 januari 1999 (art. 204) uit te voeren waarbij aan de meehelpende echtgenoot
wordt toegelaten om bij te dragen met het oog op het aanleggen van een rustpen-
sioen, of een rust- en een overlevingspensioen ten gunste van de overlevende echt-
genoot. De meehelpende echtgenoot is thans niet onderworpen aan het sociaal sta-
tuut voor zelfstandigen en kan uit dien hoofde slechts aanspraak maken op afgeleide
rechten inzake pensioen. 

De werkgroep is van mening dat er in het algemene kader van het sociaal statuut
van de meewerkende echtgenoot ook een oplossing moet komen voor het pro-
bleem van de aanvullende pensioenen voor meewerkende echtgenoten. De werk-
groep verwijst daarvoor naar de werkzaamheden hieromtrent in de schoot van de
regering. 
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3.7. DE PENSIOENVORMING IN DE TWEEDE PIJLER
Omdat de berekeningswijze van het verplichte gedeelte van het bovenminimale
pensioen minder gunstig is voor zelfstandigen dan voor werknemers, is het – meer
nog dan voor de werknemers – noodzakelijk om de pensioenvorming in de twee-
de pensioenpijler aan te moedigen en te democratiseren. De werkgroep onder-
schrijft de betrachting van de regering dat ‘het einddoel moet zijn dat de volledige
actieve zelfstandige bevolking ervan gebruik kan maken’. Mede gelet op het geringe
succes van de Vrije Aanvullende Verzekering, de problemen die gesteld worden
door de Europese Commissie en de beperkte graad van solidariteit in de huidige
VAPZ, is de werkgroep van mening dat een aantal grondige aanpassingen nodig zijn
in de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen. De werkgroep verwijst hierbij naar
de nota van de Ministerraad, die zij volledig onderschrijft (zie bijlage 4). 

3.8. DE TOEGELATEN ARBEID
Om zelfstandigen aan te moedigen om hun beroepsactiviteit voort te zetten na de
normale pensioenleeftijd, moet onderzocht worden hoe de bepalingen met betrek-
king tot de uitoefening van een beroepsactiviteit verder moeten aangepast wor-
den, rekening houdende met de vergaande budgettaire consequenties van een volle-
dige liberalisering, met de moeilijkheden die rijzen met betrekking tot de behande-
ling van de vervroegde pensionering en rekening houdend met de eventuele aanpas-
singen aan de fiscale en parafiscale bepalingen. Deze kwestie moet verder onder-
zocht worden door het Algemeen Beheerscomité van de zelfstandigen. 

3.9. DE DEKKING VAN DE ‘KLEINE RISICO’S’ IN DE ZIEKTEVERZEKERING
De werkgroep herinnert aan haar eerder voorstel om de ‘kleine risico’s’ te integre-
ren in de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en hierbij dezelfde bij-
drageregeling toe te passen dan voor werknemers. Dit zou betekenen dat van
gepensioneerde zelfstandigen die gedurende tenminste 1/3 van hun loopbaan een
vrijwillige aanvullende verzekering hebben afgesloten de bijdrage ‘kleine risico’s’
zou vervallen. Deze ingreep – waarvan de kostprijs relatief gering is – zou een grote
verbetering betekenen, inzonderheid voor zelfstandigen met een (te) laag pensioen.
De werkgroep is dan ook van mening dat de integratie van de kleine risico’s in de
verplichte verzekering geneeskundige verzorging prioritair zou moeten geregeld
worden.
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TABEL B1

Regeling zelfstandigen (rust- en Regeling werknemers (rust- en
overlevingsuitkering) overlevingsuitkering)

aantal totaal % aantal totaal %
volledige aantal volledige aantal

loopbanen gepensioneerden loopbanen gepensioneerden

1980 125.273 427.737 29,29% niet beschikbaar
1985 109.082 438.385 24,88% 270.496 1.068.149 25,32%
1990 106.345 467.634 22,74% 264.837 1.155.545 22,92%

Noot: (*) met uitsluiting van de gerechtigden die een rust- en overlevingspensioen cumuleren.
Bron: RSVZ, RVP.

TABEL B2

Regeling zelfstandigen (rust- en Regeling werknemers (rust- en
overlevingsuitkering) overlevingsuitkering) (*)

aantal nieuwe totaal aantal % aantal nieuwe totaal aantal %
met volledige nieuwe met volledige nieuwe

loopbanen gepensioneerden loopbanen gepensioneerden

1994 2.907 28.232 11,00 % 19.140 76.406 25,05 %
1999 1.889 22.777 8,29 % 20.397 71.929 28,36 %

Noot: (*) met uitsluiting van de gerechtigden die een rust- en overlevingspensioen cumuleren.
Bron: RSVZ, RVP.

TABEL B3

Zuiver pensioen Gemengd pensioen % zuiver pensioen

Zelfstandigenregeling
1980 193.186 247.262 43,86
1990 162.620 323.673 33,44
2000 169.149 373.121 31,19

Werknemersregeling
1980 768.236 169.231 81,95
1990 912.236 217.805 80,73
2000 1.062.409 271.322 79,66

Bron: RSVZ.
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TABEL B4 : SITUATIE MEI 2001 (VOOR DE INVOERING VAN DE INKOMENSGARANTIE VOOR
OUDEREN)

Combinatie pensioenregeling Aantal gevallen Maandbedrag GI
BEF (EUR)

Enkel Gew. inkomen 10.873 20.096 (498,17)
Werknemer + Gew. inkomen 29.459 10.916 (270,60)
Zelfstandige + Gew. inkomen 15.818 5.179 (128,38)
Werknemer + Zelfstandige + Gew. inkomen 35.326 5.304 (131,48)

Totaal 91.476 8.848 (219,34)

Bron: RVP.

TABEL B5 : DE PENSIOENUITGAVEN 1980-2000 IN CONSTANTE PRIJZEN (INDEX 170,30).

in BEF 1980 1985 1990 1995 2000 Evolutie (%)
(n) (n) (n) (n) (n) '80-'90 '90-'00

Werknemers
Pensioenuitgaven (n x 1.000.000) 344.982 364.626 408.577 466.440 509.723 18,4 24,8
Gerechtigden (n x 1.000) 1.218 1.293 1.415 1.537 1.587 16,1 12,2
Pensioenuitgave per gerechtigde 
(n x 1.000) 283 282 289 304 321 2,1 11,1

Zelfstandigen
Pensioenuitgaven (n x 1.000.000) 62.403 61.834 67.500 74.954 74.865 8,1 10,9
Gerechtigden (n x 1.000) 422 442 465 501 505 10,1 8,6
Pensioenuitgave per gerechtigde 
(n x 1.000) 148 140 145 150 148 -2,0 2,1

Bron: RVP.

in EUR 1980 1985 1990 1995 2000 Evolutie (%)
(n) (n) (n) (n) (n) '80-'90 '90-'00

Werknemers
Pensioenuitgaven 
(n x 1.000) 8.551.880,40 9.038.842,44 10.128.359,27 11.562.745,57 12.635.703,11 18,4 24,8
Gerechtigden (n x 1.000) 1.218 1.293 1.415 1.537 1.587 16,1 12,2
Pensioenuitgave 
per gerechtigde 7.021,25 6.990,60 7.157,85 7.522,93 7.962,01 2,1 11,1

Zelfstandigen
Pensioenuitgaven 
(n x 1.000) 1.546.929,96 1.532.824,82 1.673.281,29 1.858.061,13 1.855.854,87 8,1 10,9
Gerechtigden (n x 1.000) 422 442 465 501 505 10,1 8,6
Pensioenuitgave 
per gerechtigde 3.665,71 3.467,93 3.598,45 3.708,70 3.674,96 -2,0 2,1
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TABEL B6 : DE INKOMSTEN IN HET GLOBAAL BEHEER EN DE PENSIOENUITGAVEN VOOR DE
ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS (1997-2000)

(x 1.000.000 BEF) Zelfstandigen Werknemers

Ontvangsten Pensioenuitgaven Ontvangsten Pensioenuitgaven
Globaal Beheer Globaal Beheer

1997 135.195 74.847 1.406.025 485.511
1998 136.780 74.459 1.442.429 493.272
1999 137.312 74.139 1.497.967 501.997
2000 137.607 74.865 1.530.443 509.723

Bron: RSVZ, RSZ, Vademecum begrotingscontrole 2001.

(x 1.000.000 EUR) Zelfstandigen Werknemers

Ontvangsten Pensioenuitgaven Ontvangsten Pensioenuitgaven
Globaal Beheer Globaal Beheer

1997 1.858.408,66 12.035.503,31
1998 1.845.790,40 12.227.893,48
1999 1.837.857,80 12.444.180,58
2000 1.855.854,87 12.635.703,11

TABEL B7 : RAMING VAN DE PENSIOENUITGAVEN VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS
(2000-2015)

Gemiddelde groei per jaar
2000-2004 2005-2015

Zelfstandigen 1,18% 1,92%
Werknemers 2,38% 4,06%

Bron: Federaal Planbureau.

TABEL B8 : DE RAMING VAN DE INKOMSTEN IN HET GLOBAAL BEHEER (2000-2003/2004)

Zelfstandigen Werknemers
Ontvangsten Globaal Beheer Ontvangsten Globaal Beheer
x 1.000.000 BEF (x 1.000 EUR) x 1.000.000 BEF (x 1.000 EUR)

2001 133.846 (3.317.955,67) 1.323.313 (32.804.072,39)
2002 137.950 (3.419.691,17) 1.388.504 (34.420.115,07)
2003 136.878 (3.393.116,99) 1.401.674 (34.746.590,84)
2004 137.045 (3.397.256,81) n.b.

Bron: RSVZ, RSZ.
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TABEL B9 : DE RAMING VAN DE PENSIOENUITGAVEN (2000-2015)*

Zelfstandigen Werknemers
Ontvangsten Globaal Beheer Ontvangsten Globaal Beheer
x 1.000.000 BEF (x.1000 EUR) x.1000.000 BEF (x 1.000 EUR)

2000 70.000 (1.735.254,67) 485.200 (12.027.793,82)
2001 71.300 (1.767.480,83) 496.300 (12.302.955,63)
2002 72.400 (1.794.749,12) 508.500 (12.605.385,73)
2003 73.000 (1.809.622,73) 521.000 (12.915.252,64)
2004 73.300 (1.817.059,54) 531.400 (13.173.061,91)
2005 73.900 (1.831.933,15) 540.600 (13.401.123,95)
2006 74.100 (1.836.891,02) 550.000 (13.634.143,86)
2007 75.000 (1.859.201,44) 565.000 (14.005.984,15)
2008 76.300 (1.891.427,59) 584.500 (14.489.376,52)
2009 77.300 (1.916.216,95) 601.800 (14.918.232,32)
2010 78.500 (1.945.964,17) 621.200 (15.399.145,76)
2011 80.100 (1.985.627,13) 646.000 (16.013.921,70)
2012 82.000 (2.032.726,90) 673.700 (16.700.586,76)
2013 83.900 (2.079.826,67) 702.200 (17.407.083,31)
2014 85.800 (2.126.926,44) 730.900 (18.118.537,73)
2015 88.100 (2.183.941,95) 760.100 (18.842.386,82)

Noot: * Deze raming veronderstelt vanaf 2007 een jaarlijkse herwaardering van de pensioenen met 0,5% en een
productiviteits- en loonstijging van 2,25%. Bovendien zijn er de herwaarderingsvoorstellen van de regering tot 2006
in verwerkt. Dit verklaart de verschillen tussen de ramingen opgemaakt door de RVP en deze van het Planbureau.
Bron: Federaal Planbureau. 

GRAFIEK B1 : EVOLUTIE VAN DE INKOMSTEN (IN % VAN HET BNP).

Bron: Ministerie van Financiën.
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DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN BIJ
ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP IN DE
COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE

DOOR DALILA GHAILANI
Observatoire social européen, Brussel

Het communautaire juridische landschap heeft heel wat veranderingen ondergaan
op het vlak van de rechten die van toepassing zijn bij zwangerschap en het moeder-
schap. Het arrest Dekker (dat we verderop zullen bespreken) vormde het beginpunt
van een aanzienlijke rechtspraakactiviteit, die slechts het logische gevolg is van het
wettelijke instrument dat werd opgezet voor vrouwen tijdens de zwangerschap of
het moederschapverlof door richtlijn 92/85 van de Raad van 19 oktober 1992 inzake
de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de vei-
ligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap,
na de bevalling en tijdens de lactatie (1). De Commissie heeft in haar verslag over de
tenuitvoerlegging van deze richtlijn gemeld: “over het algemeen is Richtlijn
92/85/EEG door de Lidstaten goed ten uitvoer gelegd” en “[dat] blijkt ook uit het
geringe aantal klachten dat de Commissie van zwangere werkneemsters heeft
ontvangen” (2). Het aantal zaken dat sinds de inwerkingtreding van deze richtlijn
aan het HJEG werd voorgelegd, getuigt daarentegen van de moeilijkheden met deze
materie.

Dit artikel heeft ons in staat gesteld ons te buigen over deze specifieke communau-
taire tekst, die dit jaar zijn tiende verjaardag zal vieren sinds hij werd aangenomen
en over de interpretatie die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
eraan gegeven heeft in zijn rechtspraak.

(1) Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatrege-
len ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werk-
neemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, PBEG 28 november 1992,
L 348, pp. 1-8.
(2) Europese Commissie (1999), Verslag over de tenuitvoerlegging van richtlijn 92/85/EEG van de
Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de ver-
betering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwanger-
schap, na de bevalling en tijdens de lactatie, COM (1999) 100 definitief, 15 maart 1999.
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Het eerste deel is gewijd aan de beschrijving van de juridische normen die van toe-
passing zijn op werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens
de lactatie. Wij zullen kort herhalen in welke juridische situatie zij zich bevonden
voor deze richtlijn werd aangenomen. Vervolgens gaan we over tot de bespreking
van enerzijds de rechten die zij hen toekent en anderzijds de lacunes die zij bevat.

In deel twee zullen we een overzicht maken van de belangrijkste rechtspraak van
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de rechten bij zwan-
gerschap en moederschap. Het Hof heeft immers niet gewacht tot deze communau-
taire tekst werd aangenomen om zwangere vrouwen het recht toe te kennen niet
bestraft te worden omwille van hun toestand. Zo heeft het sinds 1990 erkend dat
een weigering tot aanwerving niet kon worden gerechtvaardigd door de zwanger-
schap van de kandidate. De invoering van een specifiek instrument voor deze bij-
zondere categorie werkneemsters heeft evenwel niet alle problemen opgelost die
bij een buitengewone toestand als zwangerschap en moederschap komen kijken.

1. DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE

1.1. VOOR DE GOEDKEURING VAN RICHTLIJN 92/85/EEG VAN DE RAAD
Voor deze richtlijn in werking trad, werden de rechten van zwangere werkneem-
sters gedekt door de nationale wetgeving. In sommige lidstaten als Italië, Nederland
en Frankrijk was de voorziene bescherming uitgebreider dan wat de richtlijn vereis-
te.
Hun rechten inzake niet-discriminatie maakten bovendien het voorwerp uit van
andere communautaire bepalingen met betrekking tot de gelijkheid. Het betrof hier
artikel 119 van het EG-Verdrag (na wijziging artikel 141§1 van het EG-Verdrag
geworden) dat de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor-
schrijft, richtlijn 75/117/EEG betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetge-
vingen inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning (3) en richtlijn
76/207/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de
beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
(4). Deze richtlijn is uitermate belangrijk vermits we er fundamentele artikelen in
terugvinden. Artikel 2§1 legt het algemene beginsel vast dat stelt dat gelijke behan-
deling inhoudt dat iedere vorm van discriminatie is uitgesloten op grond van
geslacht, hetzij direct, hetzij indirect door verwijzing naar met name de echtelijke

(3) Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers, PBEG 19 februari 1975, L 45, pp. 19-20.
(4) Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeids-
proces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, PB
van 14 februari 1976, L 039 pp. 40-42.
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staat of de gezinssituatie. Artikel 2§3 vermeldt dat maatregelen genomen kunnen
worden om de vrouw te beschermen, met name voor wat zwangerschap en moe-
derschap betreft. Deze richtlijn is van groot belang, daar zij het Hof in staat gesteld
heeft bepaalde rechten toe te kennen aan zwangere vrouwen. Ze is overigens nog
steeds actueel, ondanks de toepassing van richtlijn 92/85. Zoals we verder zullen
zien werd de meerderheid van de beslissingen, uitgesproken door de hoogste Euro-
pese rechterlijke instantie, gebaseerd op deze twee teksten.

1.2. DE GOEDKEURING VAN RICHTLIJN 92/85/EEG VAN DE RAAD
In december 1989 hebben de staats- en regeringsleiders van elf lidstaten, met uitzon-
dering van het Verenigd Koninkrijk, te Straatsburg het Gemeenschapshandvest van
de sociale grondrechten van de werkenden aangenomen, dat ook wel het Sociale
Handvest genoemd wordt (5). Dit legt een hele reeks sociale rechten vast die gewaar-
borgd moeten worden op de Europese arbeidsmarkt. De Commissie heeft een actie-
programma uitgewerkt om de uitvoering van dit gemeenschapshandvest te verzeke-
ren. Dit programma bevatte 47 initiatiefvoorstellen met een nu eens dwingend, dan
weer niet dwingend (6) karakter. Daaronder het voorstel tot de “moederschapsricht-
lijn”. Het was gebaseerd op artikel 118A van het Verdrag van Rome (na wijziging arti-
kel 137 EG geworden), dat de invoering toelaat van richtlijnen met betrekking tot de
gezondheid en de veiligheid van de werknemers. De Raad kan immers optreden in
dit domein, met gekwalificeerde meerderheid, op voorstel van de Commissie in
samenwerking met het Europees Parlement en na overleg met het Economisch en
Sociaal Comité. De keuze van artikel 118A is een strategische zet die de Raad in staat
gesteld heeft te voorkomen dat de stemming unaniem moest zijn (7). 

Richtlijn 92/85/EEG inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneem-
sters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie werd dus aange-
nomen op 19 oktober 1992. Het was de tiende bijzondere richtlijn aangenomen
krachtens kaderrichtlijn 89/391/EEG (8) betreffende de gezondheid en de veiligheid
op het werk. Vrouwen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lacta-
tie vormen immers een bevolkingsgroep die is blootgesteld aan bijzondere risico’s
op de werkvloer. Bijgevolg moeten zij een specifieke bescherming genieten inzake
gezondheid en veiligheid. 

(5) Het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 9 december
1989. 
(6) Mededeling van de Commissie over haar actieprogramma tot uitvoering van het Gemeenschaps-
handvest van sociale grondrechten van de werkenden, COM (89) 568, 29 november 1989.
(7) Fenwick, H. (1996), “Special protections for women in European Union law” in Hervey T. en
O’Keeffe D. (ed.) Sex Equality Law in the European Union, Wiley, Chichester, pp. 64-80.
(8) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatre-
gelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op
het werk, PB van 29 juni 1989, L 183, pp 1.
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De oorspronkelijke tekst van de richtlijn was veel ambitieuzer dan de versie die uit-
eindelijk werd aangenomen. Elementen die aanvankelijk waren opgenomen in het
voorstel, het vaderschapsverlof, het verbod op weigering van aanwerving omwille
van zwangerschap, het moederschapverlof van ten minste 16 weken, de mogelijk-
heid voor werkende vrouwen die niet in dienstverband werken (zoals landbouw-
sters) om te genieten van vervangingsdiensten in geval van zwangerschap, de omke-
ring van de bewijslast in geval van schending van deze rechten, zijn allen rechten
die definitief verdwenen zijn uit de tekst tijdens de procedure (9). Het spectaculair-
ste aspect van het voorstel, het behoud van het nettoloon tijdens het moederschap-
verlof en zelfs tijdens de eventuele periode van verwijdering van de arbeidsplaats,
werd verlaagd tot het minimumniveau van de ziekte-uitkeringen. Geconfronteerd
met de verontwaardiging van de Europese vakbondsvertegenwoordigers, zagen de
Raad en de Commissie zich genoodzaakt de richtlijn te laten volgen door een verkla-
ring die verduidelijkt dat de zwangerschap en de bevalling niet gelijkgesteld worden
met een ziekte en die de verplichting tot “stand-still” benadrukt die artikel 1§3
oplegt aan de lidstaten waar reeds een hoger beschermingsniveau van kracht is (10).
Een definitief akkoord werd bereikt op 19 oktober 1992, ondanks de onthouding
van Italië en het Verenigd Koninkrijk. Dit akkoord weerspiegelt zeer goed de mini-
male ambities die werden verdedigd door het Verenigd Koninkrijk, dat volhield dat
een te ambitieuze tekst zou leiden tot minder kansen voor vrouwen omwille van de
bijkomende lasten die op de werkgevers zouden rusten.

1.2.1. De inhoud van de Richtlijn
De richtlijn beoogt een verbetering van de gezondheid en de veiligheid tijdens de
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie van werkneemsters die de
werkgever in kennis hebben gesteld van hun toestand overeenkomstig de modalitei-
ten voorzien in de nationale wetten of praktijken (artikelen 1 & 2). Ze legt de werk-
gevers een aantal verplichtingen op: de verplichting de blootstellingsrisico’s van de
werkneemsters aan de agentia en procédés opgenomen in bijlage I van de richtlijn
te evalueren, de verplichting de uurroosters en arbeidsomstandigheden aan te pas-
sen en, indien dit onmogelijk is, de verplichting de werkneemster onder te brengen
in een andere functie of haar verlof toe te kennen indien een dergelijke overplaat-
sing niet verwezenlijkt kan worden. De richtlijn verbiedt verder nachtarbeid en ver-
plicht de werkgever de betrokken werkneemster over te plaatsen naar dagarbeid.
Als een dergelijke overplaatsing niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden
verlangd, moet zij verlof of een verlenging van haar moederschapverlof genieten. Zij
bekrachtigt het recht van de beoogde werkneemster een moederschapverlof te
genieten van ten minste 14 weken, verdeeld voor of na de bevalling in overeenstem-
ming met de nationale praktijken. Deze periode moet ten minste 2 verplichte
weken voor of na de bevalling omvatten overeenkomstig de geldende praktijken in

(9) Ellis, E. (1993), “Protection of Pregnancy and Maternity”, Industrial Law Journal, Vol. 22, pp.
63-67.
(10) Jacqmain, J. (1995), “Protection de la maternité: l’exécution de la directive européenne 92/85”,
Chronique de Droit Social, nr. 8, pp. 361-370.
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de lidstaat (artikel 8). Tijdens dit moederschapverlof heeft de werkneemster recht
op het behoud van een bezoldiging of het genot van een adequate uitkering. Dit
wordt omschreven als een inkomen dat ten minste gelijk is aan het bedrag dat de
vrouw zou krijgen in geval van ziekteverlof. Het verlof om gezondheids- en veilig-
heidsredenen moet op dezelfde manier vergoed worden. De lidstaten hebben het
recht om aan deze bezoldiging of adequate uitkering de voorwaarde te verbinden
dat de betrokken werkneemster voldoet aan de door de nationale wetgevingen
gestelde voorwaarden voor de opening van het recht op deze inkomsten. De maxi-
male voorafgaande arbeidsperiode die geëist kan worden is 12 maanden voor de ver-
moedelijke bevallingsdatum (artikel 11). Zwangere vrouwen genieten bovendien, in
overeenstemming met de nationale wetgevingen en/of praktijken, het recht op
betaalde afwezigheden om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan wanneer deze
onderzoeken niet kunnen plaatsvinden buiten de werkuren (artikel 9). De richtlijn
beschermt daarenboven de beoogde werkneemsters tegen ontslag vanaf het begin
van hun zwangerschap tot het einde van hun moederschapverlof. De enige uitzon-
deringen op deze regel zijn ontslagen om redenen die geen verband houden met de
zwangerschap en door de nationale wetgeving zijn toegelaten en waarmee de
bevoegde instantie heeft ingestemd. Indien een door de richtlijn beschermde werk-
neemster tijdens deze periode wordt ontslagen, kan zij eisen dat de redenen voor
haar ontslag haar schriftelijk worden meegedeeld (artikel 10). De verdediging van
de rechten van de werkneemsters is opgenomen in artikel 12.

1.2.2. De lacunes van de Richtlijn
De richtlijn lijkt een coherent geheel te vormen van individuele en collectieve maat-
regelen, zowel op preventie als op vergoeding gericht, maar ze vertoont niettemin
lacunes en geeft aanleiding tot moeilijkheden met de toepassing.

a) Het persoonlijke toepassingsgebied 
Artikel 2 voorziet dat, om onder de definitie van werkneemster tijdens de zwanger-
schap, na de bevalling of tijdens de lactatie te vallen, de vrouw haar werkgever op
de hoogte moet brengen in overeenstemming met de nationale wetgeving en/of
praktijken. ‘Werkneemsters na de bevalling’ bijvoorbeeld, worden in de lidstaten op
sterk uiteenlopende wijzen gedefinieerd en de periode die in aanmerking wordt
genomen loopt over 2 maanden in Griekenland tot 6 maanden in het VK. De ver-
plichting de werkgever in te lichten verschilt eveneens in alle lidstaten. De bestaan-
de afwijkingen tussen de nationale definities van een werkneemster die bevallen is
of tijdens de lactatie houden in dat het persoonlijke toepassingsgebied van de richt-
lijn merkelijk verschilt van de ene lidstaat tot de andere. De verplichting tot inlich-
ting van de werkgever stelt ook een algemener probleem. Als een overduidelijk
zwangere vrouw haar werkgever niet officieel heeft ingelicht valt zij niet onder het
toepassingsgebied van de richtlijn, hoewel haar werkgever feitelijk op de hoogte is
van haar zwangerschap (11). 

(11) Europese Commissie (1999), op. cit.
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b) De weigering van aanwerving
De richtlijn behandelt de bescherming van de tewerkstelling uitsluitend met betrek-
king tot ontslagen. Nu blijkt uit de praktijk dat, naast de ontslagen, een zwanger-
schap en zelfs het vooruitzicht van een zwangerschap vaak factoren zijn van discri-
minatie bij de aanwerving. Op dit vlak kunnen we de rechtspraak van het Hof van
Justitie aanhalen. Er is nochtans een verband tussen discriminatie bij de aanwerving
en de weigering de arbeidsomstandigheden aan te passen om ze verenigbaar te
maken met de zwangerschap. Het zou logisch geweest zijn de richtlijn niet te beper-
ken tot de bescherming tegen het ontslag (12).

c) De hervatting van de arbeid na het moederschapverlof
Strikt genomen zegt de richtlijn niets over het recht van de vrouwen om hun werk
of een gelijkwaardige functie te hervatten op het einde van hun verlof. Dit recht op
herintegratie is nochtans een natuurlijk gevolg van het ontslagverbod (13).

d) De evaluatie van de risico’s
Zij speelt een centrale rol in de richtlijn. Die bepaalt evenwel geen enkele concrete
preventieve maatregel en neemt er genoegen mee risicofactoren te vermelden op
niet-limitatieve wijze en te voorzien dat deze factoren in aanmerking zullen worden
genomen bij het opstellen van preventiemaatregelen.

e) Het moederschapverlof
De werkelijke reikwijdte van de bescherming bestaande uit het moederschapverlof
is afhankelijk van het gewaarborgde bezoldigingsniveau. Op dit vlak is de richtlijn
ontoereikend. Door geen precies minimumniveau vast te leggen en te volstaan met
een verwijzing naar het inkomen van een werkneemster in geval van ziekte, houdt
de richtlijn een zeer grote ongelijkheid tussen de lidstaten in stand.

f) De vrijstellingen van arbeid
De richtlijn voorziet dat in gevallen waar de aanpassing van de arbeidsomgeving of
een overplaatsing naar een andere functie technisch en/of objectief niet mogelijk
zijn, de betrokken werkneemster is vrijgesteld van arbeid gedurende de gehele voor
de bescherming van haar veiligheid of gezondheid noodzakelijke periode, met
behoud van een bezoldiging of een adequate uitkering. Deze beslissing tot vrijstel-
ling van arbeid ligt impliciet bij de werkgever, vermits dit een van de mogelijke con-
clusies is van zijn risico-evaluatie. De mogelijkheden om in beroep te gaan, bijvoor-
beeld indien de werkneemster van mening is dat een aanpassing van de arbeidsom-
standigheden mogelijk was, zijn niet opgenomen in de richtlijn (14).

(12) Jacqmain, J. (1995), op. cit.
(13) Masselot, A. (2002), “La CJCE et les droits des salariées enceintes dans le cadre d’un contrat à
durée déterminée”, Droit Social, nr. 4, pp. 450-455.
(14) Observatoire du BTS, “La transposition de la Directive 92/85/CEE relative à la sécurité et à la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes”, Newsletter du BTS, nr. 6 en 7, juni en
december 1997.
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2. DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEEN-
SCHAPPEN INZAKE DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN BIJ ZWANGERSCHAP EN
MOEDERSCHAP

We zullen achtereenvolgens onderzoeken wat het Hof van Justitie ons leert op 4
vlakken: de weigering van aanwerving omwille van zwangerschap, het ontslag
omwille van zwangerschap, het ontslag omwille van afwezigheid te wijten aan een
ziekte die haar oorsprong vindt in de zwangerschap en de financiële gevolgen van
afwezigheid bij zwangerschap en moederschap.

2.1. DE WEIGERING VAN AANWERVING OMWILLE VAN ZWANGERSCHAP
Tot niet zo lang geleden was de zaak Dekker het enige geval waarover het HJEG uit-
spraak deed waarin de zwangerschap van een kandidate de doorslaggevende oor-
zaak was van de discriminatie waarvan zij tijdens de selectieprocedure het slacht-
offer werd. In deze zaak heeft het Hof tal van principiële vragen gesteld met betrek-
king tot de toepassing van de bepalingen van richtlijn 76/207 op de toegang tot het
arbeidsproces. Deze zaak weerspiegelde het sociale conflict tussen het recht van
een zwangere vrouw om niet gediscrimineerd te worden enerzijds en de begrijpelij-
ke wens van de werkgever om een economisch verlies te vermijden anderzijds. Ook
al handelt het niet over richtlijn 92/85, toch leek het ons nuttig dit arrest toe te lich-
ten vermits het daadwerkelijk om een standaardarrest gaat.

Elisabeth Dekker (15) werd een functie als vormingswerker geweigerd in een oplei-
dingscentrum, terwijl zij door de werkgever als meest geschikte kandidaat werd
beoordeeld. Zij was immers in de derde maand van haar zwangerschap bij de indie-
ning van haar kandidatuur. Voor deze weigering werden alleen redenen van econo-
mische aard opgegeven die rechtstreeks verband hielden met de zwangerschap. De
werkgever had mevrouw Dekker immers laten weten dat, als hij haar aannam, zijn
verzekeraar hem de dagvergoedingen niet zou terugbetalen die hij haar zou moeten
betalen tijdens haar moederschapverlof. De verzekeraar kon deze terugbetaling
inderdaad weigeren wanneer de werkneemster ongeschikt was geworden om haar
functies uit te oefenen binnen de zes maanden volgend op de aanvang van de verze-
kering, terwijl op het ogenblik van aanvang van de verzekering de gezondheidstoe-
stand van de betrokkene het intreden van deze ongeschiktheid binnen deze termijn
liet verwachten. Het begrip ziekte omvatte ook de zwangerschap en het moeder-
schap. De werkgever zou dus verplicht geweest zijn de kost te dragen van de uitke-
ringen die aan mevrouw Dekker gestort moesten worden en de kosten voor de aan-
werving van een vervanger. 

(15) HJEG, Arrest Dekker van 8 november 1990, C-177/88 Rec. 1990 I-03941.
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In zijn vonnis heeft het Hof besloten dat de weigering tot aanwerving op grond van
de zwangerschap een discriminatie vormde in strijd met de artikelen 2§1 en 3§1
(16) van richtlijn 76/207. Aangezien een zwangerschap alleen kan voorkomen bij
een vrouw, is de discriminatie die eruit bestaat dit criterium te weerhouden bij een
aanwerving van directe aard. Op de vraag naar de geldigheid van een rechtvaardi-
gingsgrond, die klaarblijkelijk ontvankelijk zou zijn in het nationale recht, ant-
woordt het Hof categorisch. Vermits het gaat om een directe discriminatie is zij niet
te rechtvaardigen, en de toepassing van het gelijkheidsbeginsel vereist dat de werk-
gever aansprakelijk wordt gesteld zodra hij de discriminatie begaat, zonder dat het
slachtoffer zijn fout anders moet bewijzen en zonder dat de in het nationale recht
voorziene rechtvaardigingsgronden worden erkend.
Na de belangen van beide partijen te hebben afgewogen, heeft het Hof geoordeeld
dat het belang van de zwangere vrouw om niet gediscrimineerd te worden groter
was dan het belang van de werkgever om beschermd te worden tegen een econo-
misch verlies (17).

Een decennium later kreeg het Hof de kans zijn rechtspraak in de zaak Dekker te
bevestigen in het arrest Mahlburg (18), dat eveneens betrekking had op een kandi-
date die werd geweigerd omwille van haar zwangerschap.

Mevrouw Mahlburg werd aangeworven in de hoedanigheid van verpleegkundige in
de operatiekamer van een Duits universitair ziekenhuis voor hartchirurgie in het
kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zij ondernam stappen om
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te genieten. Nadat haar te kennen
was gegeven dat een dergelijke tewerkstelling slechts mogelijk was indien zich een
concrete vacature voor dit type functie voordeed, stelde zij zich kandidaat voor
twee functies die intern werden aangeboden in de instelling. Deze twee functies
moesten onmiddellijk of zo snel mogelijk worden bezet en hielden arbeid in het
operatiekwartier in. Zij was reeds zwanger op het ogenblik van haar kandidatuur.
Zij bracht haar werkgever daar achteraf van op de hoogte die haar, om zich te hou-
den aan de Duitse beschermingswet, overplaatste naar activiteiten die geen besmet-
tingsrisico inhielden. Het ziekenhuis deelde haar later mee dat haar kandidatuur niet
in overweging genomen zou worden, gezien de wettelijke bepalingen die werkge-
vers verbieden zwangere vrouwen tewerk te stellen op een werkterrein waar zij aan
de nadelige invloed van schadelijke stoffen worden blootgesteld. Zij betwistte de
afwijzing van haar kandidatuur op grond van het argument dat de weigering een

(16) Artikel 2 §1 : “Het beginsel van gelijke behandeling ( ... ) houdt in dat iedere vorm van discrimi-
natie is uitgesloten op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij indirect door verwijzing naar met
name de echtelijke staat of de gezinssituatie.”; artikel 3§1: “De toepassing van het beginsel van gelij-
ke behandeling houdt in dat iedere vorm van discriminatie is uitgesloten op grond van geslacht voor
wat betreft de toegangsvoorwaarden, met inbegrip van de selectiecriteria, tot beroepen of functies,
ongeacht de sector of de bedrijfstak en tot alle niveaus van de beroepshierarchie.”
(17) Julen, J. (2001), “A blessing or a ban ? About the discrimination of pregnant job-seekers” in Num-
hauser-Henning A. (dir), Legal perspectives on equal treatment and non-discrimination, Kluwer
Law International, The Hague, pp. 169-204.
(18) HJEG, Arrest Mahlburg van 3 februari 2000, C-207/98, Rec. 2000 I-549.
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arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten en de redenen die daartoe
geleid hebben een ongeoorloofde discriminatie op grond van geslacht vormden in
de zin van artikel 2 van de richtlijn 76/207. Zij werd in eerste instantie afgewezen
door de Arbeidsrechtbank en ging tegen de beslissing in beroep. De verwijzende
rechterlijke instantie besloot een uitspraak op te schorten en stelde het HJEG de vol-
gende vraag: vormt het feit dat een werkgever weigert een kandidate aan te werven
in een vrije functie, die nochtans geschikt is om de voorziene activiteit uit te oefe-
nen, omdat zij zwanger is en een wettelijk arbeidsverbod voor de duur van haar
zwangerschap zou verhinderen dat zij van meet af aan de functie zou vervullen die
voor onbepaalde tijd moet worden bezet, een ongeoorloofde discriminatie op grond
van geslacht in de zin van richtlijn 76/207?

Het Hof antwoordt ondubbelzinnig: de toepassing van de bepalingen betreffende de
bescherming van zwangere vrouwen mag niet tot een minder gunstige behandeling
leiden wat de toegang tot arbeid van een zwangere vrouw betreft. Bijgevolg mag
een werkgever niet weigeren een zwangere sollicitante in dienst te nemen met als
argument dat een aan die zwangerschap verbonden arbeidsverbod hem zou belet-
ten, haar van meet af aan en voor de duur van haar zwangerschap tewerk te stellen
in de functie die te bezetten is voor onbepaalde tijd. Een weigering van aanwerving
omwille van zwangerschap kan verder niet gerechtvaardigd worden door het finan-
ciële nadeel dat de werkgever lijdt bij indienstneming van een zwangere vrouw,
voor de duur van de zwangerschap. Het Hof herhaalt dus het principe dat werd
vooropgesteld in de zaak Dekker: het belang van de zwangere vrouw om niet gedis-
crimineerd te worden heeft de overhand op het tegenovergestelde belang van de
werkgever om beschermd te zijn tegen een economisch verlies.

De prejudiciële vraag had betrekking op de verenigbaarheid van artikel 2§1 van de
richtlijn 76/207 met de bescherming van het moederschap die in Duitsland wordt
opgelegd door het Mutterschutzgesetz: noch de nationale rechtbank, noch de partij-
en, noch de Advocaat-generaal in zijn conclusies hebben enigszins verwezen naar
richtlijn 92/85 betreffende de bescherming van het moederschap. Welnu, de Duitse
wetgeving in kwestie verzekerde de uitvoering van deze richtlijn, ook al ging zij
eraan vooraf en de verwijdering van de verzoekende werkneemster die zij voor-
schreef, was in overeenstemming met de communautaire bepalingen. Over de fei-
ten kon evenwel geen enkele twijfel bestaan. ‘‘Toen het ziekenhuis mevrouw Malh-
burg had aangeworven voor bepaalde tijd bestond reeds het risico dat zij overge-
plaatst moest worden als zij zwanger werd en toen dit risico werkelijkheid werd,
had de werkgever haar, klaarblijkelijk zonder moeilijkheden, overgeplaatst
naar andere opdrachten die verenigbaar waren met de wettelijke bepalingen. Er
was dus een weigering de betrokkene toe te laten tot een voordeligere te-
werkstelling om redenen die verband hielden met de zwangerschap en een 
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directe discriminatie in de zin van artikel 2§1 van richtlijn 76/207’’ (19). Maar zoals
Jean Jacqmain benadrukt ‘‘laat de beslissing, door haar gebrek aan nuancering, de
hypothese onbeantwoord waarin de aanwervende werkgever geen enkele mogelijk-
heid heeft om de zwangere werkneemster die hij zou aanwerven onmiddellijk over
te plaatsen naar andere activiteiten, wat hem ertoe zou kunnen brengen de verho-
len discriminatie toe te passen die de twee richtlijnen 76/207 en 92/85 willen uit-
roeien’’ (20). In zijn conclusies was de Advocaat-generaal blijven stilstaan bij de
financiële ongemakken die de bescherming van het moederschap kon meebrengen
voor sommige werkgevers. Deze ongemakken kunnen echter in geen enkel geval
een schending rechtvaardigen van het fundamentele beginsel dat de gelijke behan-
deling tussen mannen en vrouwen is. De Advocaat-generaal heeft de mening geuit
dat het de lidstaten zijn die positieve acties moeten ondernemen ter bescherming
van de situatie van de kwetsbaarste werkgevers in het kader van hun sociaal beleid,
eventueel ondersteund door een coördinerende activiteit op communautair niveau.
Dergelijke acties voorzien zou de positie van de vrouwen versterken door de
bestaansreden van vele discriminaties weg te nemen (21). 

2.2. HET ONTSLAG OMWILLE VAN ZWANGERSCHAP
Het Hof heeft het verbod een zwangere vrouw te ontslaan omwille van haar zwan-
gerschap bekrachtigd. Hoewel het duidelijk werd vastgelegd voor arbeidsovereen-
komsten voor onbepaalde tijd, heeft het Hof vele jaren lang twijfel laten bestaan met
betrekking tot de toepassing van dit fundamentele beginsel op zwangere werkneem-
sters die zijn tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Mevrouw Habermann-Beltermann (22), gediplomeerd bejaardenverzorgster, sollici-
teerde naar een betrekking als nachtzuster in een bejaardentehuis. Wegens gezins-
omstandigheden kon zij uitsluitend ‘s nachts werken. Er wordt een arbeidsovereen-
komst ondertekend die bepaalt dat de betrokkene uitsluitend nachtdienst zal ver-
richten. Zij verneemt achteraf dat zij zwanger is en dat haar zwangerschap nog
begonnen is voor de ondertekening van de overeenkomst. De werkgever verwijst
naar artikel 8 van de Duitse wet op de bescherming van de moeder, die zwangere
vrouwen verbiedt nachtarbeid te verrichten, om de arbeidsovereenkomst te beëin-
digen. Volgens het Duitse burgerlijk recht is iedere overeenkomst gesloten in strijd
met een wettelijk verbod (in dit geval het verbod te werken) nietig. Is een dergelijk
ontslag strijdig met artikel 2§1 gelezen in combinatie met de artikelen 3§1 en 5§1
(23) van de richtlijn 76/207?

(19) Jacqmain, J. (2000), “Egalité et protection de la maternité, une rechute dans l’abstraction”, noot
onder Mahlburg, Chronique de Droit Social, nr. 6, p. 273.
(20) Jacqmain, J. (2000), “Egalité entre travailleurs féminins et masculins”, Journal des Tribunaux
de Droit Européen, nr. 73, pp. 201-210.
(21) Conclusies van de Advocaat-Generaal A. Saggio, punten 34 en 36.
(22) HJEG, Arrest Habermann-Beltermann van 5 mei 1994, C-421/92, Rec., I-01657.
(23) Artikel 5§1: “De toepassing van het beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de ontslagvoorwaarden, houdt in dat voor mannen en vrou-
wen dezelfde voorwaarden gelden, zonder discriminatie op grond van geslacht.”
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Het Hof benadrukt het feit dat het gaat om een arbeidsovereenkomst zonder bepaal-
de duur en dat het verbod op nachtarbeid voor zwangere vrouwen bijgevolg slechts
geldt voor een beperkte periode ten opzichte van de volledige duur van de arbeids-
overeenkomst. Toelaten dat de overeenkomst nietig verklaard of opgezegd kan wor-
den omwille van de tijdelijke onmogelijkheid van de zwangere werkneemster om de
nachtarbeid uit te voeren waarvoor zij werd aangeworven, zou in strijd zijn met de
beschermingsdoelstelling die artikel 2§3 van de richtlijn nastreeft en zou deze bepa-
ling van haar nuttige werking beroven. Het Hof besluit: “De beëindiging van een
overeenkomst van onbepaalde duur wegens zwangerschap van de werkneemster
(...) kan dus niet worden gerechtvaardigd door het feit dat een wettig verbod, dat
is opgelegd wegens de zwangerschap, de werkneemster tijdelijk belet nachtarbeid
te verrichten”.

Het Hof van Justitie heeft zich nogmaals uitgesproken in die zin in het arrest-Webb
(24), enkele maanden later. 

Mevrouw Webb werd aangeworven om in eerste instantie een werkneemster te ver-
vangen die op moederschapverlof vertrok. Haar arbeidsovereenkomst bevatte geen
beperking in tijd. Zij wist bij haar aanwerving niet dat ze zwanger was. Enkele
weken na haar indienstneming werd zij op de hoogte gesteld van haar toestand en
heeft zij haar werkgever daarover onmiddellijk ingelicht. Deze heeft haar ontslagen
omwille van deze zwangerschap op grond van het feit dat zij de taak niet kon ver-
vullen waarvoor zij werd aangeworven. Het Industrial Tribunal verwierp het ver-
zoek van mevrouw Webb op basis van het bestaan van een directe discriminatie op
grond van geslacht. De rechtbank was van mening dat als een man zou zijn aange-
worven onder dezelfde voorwaarden als de verzoekster en als hij zijn werkgever
had aangegeven dat hij afwezig zou zijn voor een vergelijkbare periode als de waar-
schijnlijke afwezigheid van mevrouw Webb, hij ontslagen zou zijn. Er was dus geen
directe discriminatie. Ze verwierp ook het bestaan van een indirecte discriminatie
op grond van het feit dat de werkgever het bewijs had geleverd dat de redelijke
behoeften van zijn onderneming vereisten dat de persoon die werd aangeworven
ter vervanging van de werkneemster in moederschapverlof, beschikbaar was. Het
House of Lords vroeg het HJEG uitspraak te doen over de wettelijkheid van een der-
gelijk ontslag in het licht van richtlijn 76/207/EEG. 
Hoewel ze nog niet in werking was getreden, verwees het Hof naar richtlijn 92/85
en herinnerde het eraan dat “In verband met het risico dat een eventueel ontslag
een nadelige uitwerking heeft op de lichamelijke en geestelijke toestand van
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie,
daaronder begrepen het bijzonder ernstige risico dat een zwangere werkneemster
ertoe wordt gebracht vrijwillig haar zwangerschap af te breken, heeft de gemeen-
schapswetgever verder bij artikel 10 van richtlijn 92/85/EEG (...) aan vrouwen
een bijzondere bescherming verleend door ontslag te verbieden gedurende de

(24) HJEG, Arrest Webb van 14 juli 1994, C-32/93, Rec.1994, I-03567.
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periode vanaf het begin van hun zwangerschap tot het einde van het moeder-
schapverlof (...) Bij de beantwoording van de vraag van het House of Lords, die
betrekking heeft op richtlijn 76/207, moet met deze algemene context rekening
worden gehouden.”

Het Hof verwierp onmiddellijk de gelijkstelling van de zwangerschapstoestand met
een toestand van ziekte en benadrukte dat het niet relevant was voor de werkgever
te pleiten dat hij ook een man ontslagen zou hebben die op gelijkaardige wijze
arbeidsongeschikt was om medische of andere redenen. Het ontslag van een zwan-
gere vrouw, aangeworven voor onbepaalde duur, kan niet worden gebaseerd op
redenen die zijn ontleend aan haar ongeschiktheid om aan een van de essentiële
voorwaarden van haar arbeidsovereenkomst te voldoen. De door het gemeenschaps-
recht aan de vrouw tijdens haar zwangerschap en na de bevalling gegarandeerde
bescherming mag niet afhangen van de vraag of de aanwezigheid van de betrokkene
tijdens de periode van zwangerschap en bevalling voor de goede gang van zaken bij
de onderneming onontbeerlijk is. Een andere interpretatie zou de bepalingen van de
richtlijn hun nuttig effect ontnemen. Het Hof besluit dus dat de verbreking van een
overeenkomst van onbepaalde duur wegens zwangerschap van de werkneemster
niet kan worden gerechtvaardigd door het feit dat de werkneemster tijdelijk is ver-
hinderd de arbeid waarvoor zij is aangenomen te verrichten.

De arresten Habermann en Webb hebben verbaasd door het belang dat het HJEG
hecht aan de duur van de arbeidsovereenkomst. In beide gevallen vermeldt de
beslissing zelf het feit dat de verzoekster werd aangeworven voor onbepaalde duur.
Het Hof heeft opgemerkt dat het nadeel dat de zwangerschap en bevalling van de
werkneemster de werkgever zouden kunnen berokkenen, louter tijdelijk zou zijn
gezien de duur van de overeenkomst. Moeten we daaruit afleiden dat de ontslagen
gerechtvaardigd geweest zouden zijn als de arbeidsovereenkomsten gesloten waren
voor bepaalde duur (25)? In deze twee zaken blijkt de onuitgesproken redenering
van het HJEG te zijn dat, als de werkneemster is aangeworven voor bepaalde duur,
haar zwangerschap of ten minste het vooruitzicht van haar afwezigheid ingevolge
het moederschapverlof, haar ongeschikt zou kunnen maken om haar taken te ver-
vullen, wat de werkgever die haar ontslaat of die weigert haar aan te werven zou
kunnen rechtvaardigen. Een dergelijke redenering toestaan zou het beginsel in vraag
stellen dat zegt dat geen enkele objectieve rechtvaardiging een directe discriminatie
kan goedpraten (26). Het is pas in 2001 dat de sluier werd gelicht dankzij twee
zaken, Brandt-Nielsen (27) en Jiménez-Melgar (28), waarbij zwangere werkneem-
sters betrokken waren die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur hadden.

(25) Hervey, T. en Shaw, J. (1998) “Women, Work and Care: women’s dual role and double burden
in EC Sex Equality Law”, Journal of European Social Policy, Vol. 8, nr. 1, pp. 43-61.
(26) Jacqmain, J. (1994), “Pregnancy as Grounds for Dismissal”, Industrial Law Journal, Vol. 23, pp.
355-359.
(27) HJEG, Arrest Tele Danmark van 4 oktober 2001, zaak C-109/00.
(28) HJEG, Arrest Maria Luisa Jiménez Melgar van 4 oktober 2001, zaak C-438/99.
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Mevrouw Brandt Nielsen werd aangeworven door Tele Danmark voor een periode
van 6 maanden. Kort na haar aanwerving deelde zij haar werkgever mee dat ze
zwanger was, waarbij de bevalling voorzien was in de loop van de uitvoering van de
overeenkomst. Zij werd ontslagen op grond van het feit dat zij Tele Danmark niet
had ingelicht over haar zwangerschap bij haar aanwerving. 

Mevrouw Brandt Nielsen heeft Tele Danmark gedagvaard voor de lagere rechtbank
om de betaling van een schadeloosstelling te bekomen op grond van het feit dat
haar ontslag in strijd was met de Deense wet betreffende de gelijkheid van behande-
ling. Zij werd afgewezen in eerste aanleg maar kreeg niettemin de vordering toege-
wezen in beroep, daar het Hof van Beroep het bewezen achtte dat het ontslag ver-
band hield met de zwangerschap.
Tele Danmark heeft cassatieberoep ingesteld, stellende dat het verbod om een
zwangere werkneemster te ontslaan, voorzien in het gemeenschapsrecht, niet van
toepassing was op de als tijdelijke kracht aangestelde werkneemster die haar werk-
gever bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst niet heeft meegedeeld dat ze
zwanger was en die, wegens haar recht op moederschapverlof, de arbeid waarvoor
zij werd aangeworven tijdens een belangrijk deel van de looptijd van de overeen-
komst niet had kunnen verrichten. 

Het Hof begint met de herhaling van het beginsel dat werd ontwikkeld in Dekker,
Webb en Habermann-Beltermann, op grond van de toepassing van het beginsel van
gelijke behandeling: ontslag van een vrouwelijke werknemer wegens zwangerschap
vormt een rechtstreekse discriminatie op grond van geslacht, wat tot gevolg heeft
dat geen rekening wordt gehouden met het economische nadeel dat de werkgever
lijdt door de afwezigheid bij deze zwangerschap.

De werkneemster die bewust nalaat haar werkgever in te lichten over haar zwanger-
schap, kan niet om die reden ontslagen worden. Het Hof verduidelijkt bovendien
dat artikel 10 van richtlijn 92/85 geen onderscheid maakt tussen de behandeling van
de werkneemsters in functie van de duur van hun arbeidsovereenkomst; de duur
van de arbeidsovereenkomst kan geen enkele invloed hebben op het discrimineren-
de karakter van het ontslag. Uitgaand van het principe dat de duur van de arbeids-
overeenkomsten in het algemeen variabel is, bevestigt het HJEG dat het onmogelijk
is een onderscheid te maken in de behandeling van de werknemers in functie van
de looptijd van hun arbeidsovereenkomst, te meer daar de arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde duur vernieuwd of verlengd kunnen worden.

Mevrouw Jiménez Melgar werd dan weer aangeworven door de Spaanse gemeente
Los Barios voor een duur van drie maanden. Haar arbeidsovereenkomst werd twee-
maal vernieuwd. Zij ondertekende een vierde deeltijdse arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur. Net zoals de voorgaande bevatte deze arbeidsovereenkomst geen
einddatum. Mevrouw Jiménez Melgar heeft evenwel een brief ontvangen van de
gemeente die haar meedeelde dat de overeenkomst afliep amper een maand na de
aanvang ervan. Inmiddels werd de gemeente op de hoogte gebracht van de zwan-
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gerschap van Mevrouw Jiménez Melgar. In de overtuiging dat haar ontslag discrimi-
natoir was en in strijd was met haar fundamentele rechten, heeft zij de gemeente
Los Barios gedagvaard voor de bevoegde rechtbank.

Het Hof heeft in eerste instantie bevestigd dat artikel 10 van richtlijn 92/85 wel
degelijk rechtstreekse werking had en dat het kon worden ingeroepen door particu-
lieren voor een nationale rechtbank tegenover de nationale autoriteiten, daar Spanje
op het ogenblik van de feiten de richtlijn immers nog niet had omgezet. Vervolgens
heeft het Hof erop gewezen dat het verbod om zwangere werkneemster te ontslaan
dat is ingeschreven in de communautaire bepalingen die geen enkel onderscheid
hanteren in functie van de duur van de arbeidsbetrekkingen, zowel op arbeidsover-
eenkomsten van bepaalde duur van toepassing was als op arbeidsovereenkomsten
van onbepaalde duur. 
Het Hof heeft evenwel erkend dat de niet-vernieuwing van een arbeidsovereen-
komst van bepaalde duur, wanneer deze haar normale einddatum heeft bereikt, niet
gelijkgesteld kon worden met een ontslag strijdig met het gemeenschapsrecht,
behalve indien blijkt dat de niet-vernieuwing van een dergelijke overeenkomst
berust op de zwangerschap. Het Hof heeft besloten dat de nationale rechter moest
nagaan of de niet-vernieuwing van de arbeidsovereenkomst van mevrouw Jiménez
Melgar daadwerkelijk gemotiveerd was door haar zwangerschap.

2.3. HET ONTSLAG OMWILLE VAN AFWEZIGHEID TE WIJTEN AAN EEN ZIEKTE DIE
HAAR OORSPRONG VINDT IN DE ZWANGERSCHAP
Terwijl onweerlegbaar is vastgesteld dat het ontslag van een vrouwelijke werkne-
mer omwille van een zwangerschap of om een reden die voornamelijk op deze
zwangerschap berust, uitsluitend bij vrouwen kan voorkomen en een discriminatie
op grond van geslacht vormt, kan de weigering een zwangerschap gelijk te stellen
met een toestand van ziekte leiden tot verrassende resultaten in het licht van de
doelstelling zwangere vrouwen te beschermen.

Op dezelfde dag als het beruchte arrest Dekker, heeft het Hof het arrest Hertz (29)
uitgesproken dat betrekking had op deze kwestie. Mevrouw Hertz had een zeer
moeilijke zwangerschap gehad die zij voor het overgrote deel had doorgebracht in
ziekteverlof. Ze had de arbeid hervat op het einde van haar moederschapverlof. Ver-
schillende maanden na deze hervatting was zij gedurende meer dan 100 dagen
opnieuw met ziekteverlof. De partijen waren het erover eens dat deze ziekte een
gevolg was van haar zwangerschap en haar bevalling. Haar werkgever beëindigde
haar arbeidsovereenkomst, waarbij hij verklaarde dat haar afwezigheid de oorzaak
was van het ontslag en dat het gebruikelijk was werknemers die vaak ziek waren te
ontslaan.

(29) HJEG, Arrest Hertz van 8 november 1990, C-179/88, Rec. I-03979.
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Het Hof heeft twee vaststellingen geformuleerd voorafgaand aan de benadering van
deze problematiek: het ontslag van een vrouwelijke werknemer omwille van haar
zwangerschap vormt een directe discriminatie op grond van geslacht; daarentegen
vormt het ontslag van een vrouwelijke werknemer omwille van herhaald ziektever-
lof dat zijn oorsprong niet vindt in een zwangerschap of een bevalling, geen directe
discriminatie op grond van geslacht wanneer een dergelijk ziekteverlof in dezelfde
omstandigheden ook tot ontslag zou leiden voor mannelijke werknemers.

Wat de ziekte betreft die haar oorsprong vindt in een zwangerschap of in een beval-
ling, heeft het Hof een zeer duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee periodes:
die van het moederschapverlof en die na het moederschapverlof. In het eerste geval
“verzet [de richtlijn] zich (...) niet tegen nationale bepalingen die vrouwen speci-
fieke rechten op grond van zwangerschap of bevalling toekennen, zoals moeder-
schapverlof. Hieruit volgt dat de vrouw gedurende het moederschapverlof waar-
voor zij naar nationaal recht in aanmerking komt, beschermd is tegen ontslag
wegens afwezigheid. Het staat aan iedere Lid-Staat vrij de periodes van moeder-
schapverlof zodanig vast te stellen dat vrouwelijke werknemers afwezig kunnen
zijn gedurende de periode waarin de met zwangerschap en bevalling verband
houdende stoornissen zich voordoen”. In het tweede geval, “wanneer een ziekte
optreedt na het moederschapverlof, behoeft een ziekte die haar oorsprong vindt
in zwangerschap of bevalling niet te worden onderscheiden van elke andere ziek-
te. Die pathologische toestand valt derhalve onder de gewone ziekteregeling”.

Het Hof besluit daaruit dat, onder voorbehoud van bepalingen naar nationaal recht
genomen krachtens artikel 2§3 van de richtlijn 76/207/EEG (dat de lidstaten toelaat
regels in te voeren met het oog op de bescherming van vrouwen met betrekking tot
zwangerschap en moederschap), het niet discriminerend is een vrouw te ontslaan
omwille van een arbeidsongeschiktheid die is ontstaan na het moederschapverlof,
ook al werd de ziekte veroorzaakt door de zwangerschap of de bevalling. Met ande-
re woorden, na de bevalling en het einde van het moederschapverlof bevindt de
vrouw zich niet langer in een verschillende fysiologische toestand dan mannen, ook
al vindt de ziekte waardoor zij getroffen wordt na haar moederschapverlof haar oor-
zaak in de zwangerschap of de bevalling.

In het arrest Webb (30) dat we reeds aanhaalden, had het Hof opgemerkt dat een
zwangerschap geenszins gelijkgesteld kon worden met een pathologische toestand,
a fortiori niet met een arbeidsongeschiktheid van niet-medische oorsprong, situaties
die op zich het ontslag van een vrouw kunnen motiveren zonder dat dit ontslag
daarom discriminerend is op grond van geslacht. Het is interessant aan te halen dat
het Hof ervoor gezorgd heeft de algemene context te schetsen waarin de zaak zich
situeerde door niet alleen rekening te houden met de mogelijkheid van de lidstaten
om maatregelen te treffen ter bescherming van de vrouw wat betreft zwangerschap
en moederschap, in overeenstemming met artikel 2§3 van de richtlijn, wat in het

(30) Webb, op. cit.
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licht van het gelijkheidsbeginsel de bescherming rechtvaardigt van de biologische
toestand van de vrouw tijdens en na de zwangerschap; maar ook met de doelstelling
van artikel 10 van richtlijn 92/85/EEG terwijl deze nog niet in werking getreden was
op het ogenblik van de feiten.

Het Hof zal zich opnieuw uitspreken over dit moeilijke domein in het arrest Larsson
(31) in 1997, waarin het de rechtspraak Hertz bevestigt. 
Het betrof een werkneemster die werd ontslagen toen haar moederschapverlof was
afgelopen, wegens langdurige afwezigheid ingevolge haar zwangerschap, die voor
het overgrote deel plaatsvond tijdens de zwangerschap en werd gerechtvaardigd
door geneeskundige getuigschriften. Het Hof heeft geoordeeld dat, in tegenstelling
tot wat de verzoekster betoogde, “niet kan worden gesteld dat het Hof aldus een
onderscheid heeft gemaakt op basis van het tijdstip waarop de ziekte optreedt of
kenbaar wordt. In het feitelijk kader dat aan hem was voorgelegd, was het Hof
slechts van oordeel dat, vanuit het gezichtspunt van het in de richtlijn neergeleg-
de beginsel van gelijke behandeling, geen onderscheid diende te worden gemaakt
tussen een ziekte die veroorzaakt wordt door zwangerschap of bevalling en iede-
re andere ziekte. Deze uitlegging wordt overigens bevestigd doordat in het dispo-
sitief van het arrest Hertz niet wordt verwezen naar het tijdstip waarop de ziekte
optreedt of kenbaar wordt.”

Wat de vraag betreft of het verenigbaar was met het gemeenschapsrecht dat de
werkgever, voor de berekening van de periode die het ontslag naar nationaal recht
rechtvaardigt, rekening zou kunnen houden met de afwezigheden tijdens de zwan-
gerschap en het moederschapverlof heeft het Hof een onderscheid gemaakt. Het in
aanmerking nemen van het moederschapverlof is strijdig met de doelstelling die arti-
kel 2§3 van de richtlijn 76/207/EEG nastreeft. Daarentegen geniet de vrouw, buiten
de periode van het moederschapverlof en bij gebrek aan nationale of communautai-
re bepalingen die vrouwen een bijzondere bescherming waarborgen, krachtens de
richtlijn 76/207/EEG geen bescherming tegen ontslag wegens afwezigheid (zelfs tij-
dens de zwangerschap) ingevolge een ziekte die haar oorsprong vindt in de zwan-
gerschap (punt 23).

In overweging 25 benadrukt het Hof dat de wettelijke situatie gewijzigd is sinds de
inwerkingtreding van richtlijn 92/85, waarvan artikel 10 ontslag tijdens de zwanger-
schap en het moederschapverlof verbiedt, wat volgens het Hof, gezien de doelstel-
ling van deze bepaling, verbiedt afwezigheid tijdens de beschermde periode in aan-
merking te nemen om een later ontslag te rechtvaardigen. Het Hof voegt er evenwel
aan toe dat de richtlijn 92/85 nog niet was aangenomen ten tijde van het ontslag van
mevrouw Larsson. 
Het Hof had eenzelfde redenering kunnen volgen voor de periode voorafgaand aan
het verstrijken van de omzettingstermijn van richtlijn 92/85, op basis van de
beschermingsdoelstelling die artikel 2§3 van de richtlijn nastreeft, als het reeds had

(31) HJEG, Arrest Larsson van 29 mei 1997, C-400/95, Rec. I-2757.
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gevolgd in het arrest Webb, waar het niet aarzelde om een bevestiging van haar
standpunt te vinden in richtlijn 92/85 die nochtans nog niet in werking getreden
was (32).

Het Hof komt het jaar daarop terug op zijn rechtspraak Larsson in het arrest Brown
(33). Mevrouw Brown was werkneemster. Vanwege de moeilijkheden met haar
zwangerschap was zij arbeidsongeschikt gedurende haar volledige zwangerschap en
heeft zij het werk nooit hervat. Zij werd ontslagen na 26 weken arbeidsongeschikt-
heid in overeenstemming met de bepalingen van de arbeidsovereenkomst die zij
had met Rentokil waarin bepaald werd dat, in geval van afwezigheid wegens ziekte
van meer dan 26 weken zonder onderbreking, de werknemer, man of vrouw, werd
ontslagen. Zij beviel na haar ontslag.

Het Hof herinnert aan de motivering van het arrest Webb door te verwijzen naar
artikel 2§3 van richtlijn 76/207/EEG, dat in het verband van het beginsel van gelijke
behandeling de wettigheid erkent van de bescherming van de biologische gesteld-
heid van de vrouw tijdens en na de zwangerschap en naar artikel 10 van richtlijn
92/85/EEG, dat door het ontslag te verbieden tijdens de periode vanaf het begin van
de zwangerschap tot het einde van het moederschapverlof, het bestaan bevestigt
van het risico dat een eventueel ontslag meebrengt voor de fysieke en psychische
toestand van de werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling of tijdens
de lactatie. Het Hof voegt eraan toe dat de stoornissen en complicaties die tijdens de
zwangerschap kunnen voorkomen en tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden,
behoren tot de risico’s die nauw verbonden zijn met zwangerschap en derhalve
even specifiek zijn als de zwangerschap zelf.
Het herinnert eraan dat het in zijn arrest Hertz, uit artikel 2§3 van de richtlijn heeft
afgeleid dat de vrouw tijdens haar moederschapverlof is beschermd tegen ontslag
omwille van haar afwezigheid. Hetzelfde moet gelden voor de volledige duur van de
zwangerschap (punt 24). Het Hof van Justitie zal toegeven dat het zich vergiste op
29 mei 1997: “dat, anders dan het Hof in het arrest (...) Larsson oordeelde, wan-
neer een vrouwelijke werknemer afwezig is wegens een ziekte die haar oor-
sprong vindt in zwangerschap of bevalling, ingeval deze ziekte is opgetreden tij-
dens de zwangerschap en gedurende en na het moederschapverlof heeft voortge-
duurd, de afwezigheid niet alleen tijdens het moederschapverlof maar ook gedu-
rende de periode vanaf het begin van de zwangerschap tot het begin van het
moederschapverlof niet in aanmerking kan worden genomen voor de bereke-
ning van de periode die haar ontslag naar nationaal recht rechtvaardigt. De
afwezigheid van de vrouwelijke werknemer na het moederschapverlof kan onder
dezelfde voorwaarden in aanmerking worden genomen als de afwezigheid van
een man wegens een arbeidsongeschiktheid van dezelfde duur.” (34)

(32) Durant, C-F. en Van Raepenbusch, S. (1999), “Les principaux développements de jurisprudence
de la CJCE et du TPI 01.08.97 au 31.07.98”, Cahiers de Droit européen, pp. 439-444.
(33) HJEG, Arrest Brown van 30 juni 1998, C-394/96, Rec. I-4185.
(34) Chavrier, H. (2000), “Le contentieux de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
devant la Cour de justice (Dernières applications)” in Vonfelt, G., L’égalité de traitement entre les
hommes et les femmes, Institut Européen d’Administration Publique, Maastricht, pp. 21-50.
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2.4. DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE AFWEZIGHEID BIJ ZWANGERSCHAP
Het Hof had een vrij ongunstig standpunt voor zwangere vrouwen, vermits het
enige tijd geduurd heeft alvorens het erkende dat een vrouw in moederschapverlof
recht had op haar normale bezoldiging.

Mevrouw Gillepsie (35) en 16 van haar collega’s hadden allen moederschapverlof
genomen in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst die van toe-
passing was voor hun beroep. Die voorzag de volledige betaling van het loon gedu-
rende de 4 eerste weken van het moederschapverlof, een betaling ten belope van
90% van het loon gedurende de twee volgende weken en ten belope van de helft
van het loon gedurende de 12 resterende weken. De verzoeksters stelden dat iedere
vermindering van hun loon en voordelen tijdens de periode van hun moederschap-
verlof een directe discriminatie op grond van hun geslacht vormde, in strijd met arti-
kel 119 van het Verdrag (na wijziging artikel 141 EG geworden), richtlijn
75/117/EEG en richtlijn 76/207/EEG.

Vermits richtlijn 92/85 nog niet van kracht was heeft het HJEG, waar het Hof van
Beroep van Noord-Ierland de zaak aanhangig maakte, zijn redenering niet gebaseerd
op de bepalingen daaruit, maar het heeft ernaar verwezen voor de interpretatie van
artikel 119 EG, de richtlijn 75/117 over de gelijke beloning en de richtlijn 76/207
over de gelijke behandeling. Zo heeft het Hof geoordeeld dat vrouwen in moeder-
schapverlof geen aanspraak konden maken op hun volledige loon voor zover hun
situatie niet vergelijkbaar was met die van een mannelijke werknemer die arbeid
verricht, gezien de specifieke bescherming die van toepassing is op de periode van
zwangerschap. De zwangerschapsuitkeringen worden dus berekend volgens het
beginsel van een adequate uitkering tijdens het moederschapverlof en niet volgens
het recht van de werkneemsters om hun volledige loon te ontvangen.

Uit het arrest Gillepsie moeten we afleiden dat de richtlijn 92/85 de richtlijnen over
de gelijkheid niet vervangt. Zwangere vrouwen kunnen zowel rekenen op de richt-
lijn “zwangerschap en moederschap” als op de richtlijnen over de gelijkheid. Zodra
het moederschapverlof is begonnen kan daarentegen alleen richtlijn 92/85 van toe-
passing zijn. Het is niettemin vreemd vast te stellen dat een zwangere vrouw discri-
minatie op grond van geslacht, die in strijd is met de gelijkheid, kan inroepen
omwille van haar zwangerschap, maar dat niet kan wanneer zij in moederschapver-
lof is. De verklaring die door het Hof wordt geopperd over het gebrek aan een ver-
gelijkbare situatie is betwistbaar. Aangezien het beginsel van de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen opgenomen is in de inleiding van richtlijn 92/85 (36), had-
den de bepalingen ervan geïnterpreteerd moeten worden in het licht van de richtlij-
nen over de gelijkheid (37).

(35) HJEG, Arrest Gillepsie van 13 februari 1996, zaak C-342/93, Rec. I-475.
(36) “dat de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werkneemsters tijdens de zwan-
gerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie geen afbreuk mag doen (...) aan de richtlijnen (...)
op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen”.
(37) Caracciola Di Torella, E. (1999), “Recent developments in Pregnancy and Maternity Rights”,
Industrial Law Journal, Vol. 28, pp. 276-282.384
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De zaak Boyle (38) verduidelijkt dat een vrouw in moederschapverlof niet vergele-
ken kan worden met een werknemer die arbeid verricht, noch met een werknemer
in ziekteverlof. Het HJEG heeft de situatie geïnterpreteerd vanuit de unieke invals-
hoek van de bijzondere bescherming van richtlijn 92/85 en suggereerde bovendien
dat deze bescherming voldoende garanties bood tegen de kwetsbaarheid van vrou-
wen tijdens hun moederschapverlof.

Mevrouw Boyle en haar collega’s van de Equal Opportunity Commission (EOC)
vochten het Maternity Scheme, dat was bestemd voor vrouwelijke werknemers, aan
als discriminerend in vergelijking met de schikkingen voorzien in het Staff Hand-
book dat gold voor alle werknemers. De zwangerschapsregeling die door de EOC
werd toegekend per overeenkomst, was guller dan het Britse wettelijke stelsel (Sta-
tutory Maternity Pay). Volgens de per overeenkomst geldende regeling heeft iede-
re werkneemster met ten minste één jaar anciënniteit recht op 14 volledig vergoede
weken moederschapverlof. Om hiervan te genieten moet de werkneemster evenwel
verklaren dat zij voornemens is haar werk te hervatten na de bevalling en, indien zij
het werk niet zou hervatten, zich ertoe verbinden het verschil tussen het uitgekeer-
de bedrag en het wettelijk voorziene bedrag terug te betalen. Nu moeten, volgens
het Staff Book, werknemers in betaald verlof (met inbegrip van ziekteverlof) hun uit-
kering niet terugbetalen indien zij het werk niet hervatten na hun verlofperiode. De
Industrial Tribunal van Manchester ondervroeg het HJEG over de verenigbaarheid
van dit systeem met het gemeenschapsrecht.
Het HJEG heeft, op basis van de richtlijnen 76/207 en 92/85, geoordeeld dat de ver-
plichting het bedrag terug te betalen dat de door de wettelijke regeling betaalde uit-
kering overschrijdt, niet onverenigbaar was met de voornoemde richtlijnen. Ener-
zijds is het doel dat wordt nagestreefd door artikel 11(2)b (dat voorziet in het
behoud van een bezoldiging en/of de betaling van een adequate uitkering voor
werkneemsters tijdens het moederschapverlof) van richtlijn 92/85 de werkneem-
sters een inkomen te verschaffen dat ten minste gelijkwaardig is aan de ziekte-uitke-
ring en niet hen een hoger inkomen te waarborgen. Anderzijds kan een contractu-
ele bepaling die de toepassing voorziet van gunstigere regels niet beschouwd wor-
den als strijdig met artikel 1 van de richtlijn op de gelijkheid van bezoldiging. 

Het Hof aanvaardt ook, in het licht van de twee richtlijnen, de omzetting met terug-
werkende kracht van ziekteverlof wegens gezondheidsredenen die verband houden
met de zwangerschap in moederschapverlof indien de bevalling vroegtijdig plaats-
vindt. Artikel 8 van richtlijn 92/85 verplicht de lidstaten een moederschapverlof toe te
kennen van ten minste 14 weken, waarvan twee weken verplicht voor of na de beval-
ling, maar laat het aan hen over te beslissen over de aanvangsdatum van dit verlof. 

Het Hof aanvaardt dat alleen de wettelijke duur van het moederschapverlof in aan-
merking genomen wordt voor de opbouw van het recht op vakantie in de overwe-
ging: “het onbetaald moederschapverlof is immers een specifiek voordeel dat ver-

(38) HJEG, Arrest Boyle van 27 oktober 1998, C-411/96, Rec. I-6401.
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der gaat dan de in richtlijn 92/85 voorgeschreven bescherming en is voorbehou-
den aan vrouwen, zodat de onderbreking van de opbouw van het recht op
vakantie gedurende dit moederschapverlof geen ongunstige behandeling van
vrouwen kan meebrengen”. Het heeft daarentegen bevestigd dat richtlijn 92/85
iedere clausule verbood die de opbouw van pensioenrechten tijdens het verlof
beperkte tot krachtens wettelijke bepalingen of een arbeidsovereenkomst betaald
verlof. 

In de zaak Pedersen (39) lijkt het Hof zijn arrest Gillepsie in vraag te stellen. Het
geschil, waarin 4 werkneemsters tegenover hun werkgevers stonden, heeft het Hof
ertoe gebracht de tekortkomingen te benadrukken die de Deense wetgeving ver-
toont ten opzichte van het gemeenschapsrecht inzake gelijkheid en de richtlijn
92/85. De zwangere verzoeksters hadden in de drie maanden voorafgaand aan de
verwachte bevallingsdatum een abnormaal zwangerschapsverloop. De Deense wet
die in casu van toepassing was, voorziet dat een werknemer in geval van ziekte zijn
volledige loon blijft ontvangen, maar dat vrouwen die arbeidsongeschikt worden
om redenen die verband houden met de zwangerschap in de periode van drie maan-
den die voorafgaat aan hun bevalling, geen recht hebben op dit volledige loon.

Het Hof heeft eraan herinnerd dat het door een werkgever betaalde loon tijdens een
ziekteverlof een beloning vormt in de zin van artikel 119 van het Verdrag. Het voegt
eraan toe dat, hoewel zwangerschap geen pathologische toestand is, tijdens deze
periode stoornissen en complicaties kunnen voorkomen die de vrouw verplichten
haar activiteit te onderbreken tijdens de volledige zwangerschap of een deel daar-
van. Het Hof heeft daaruit afgeleid dat de gedeeltelijke beloning waarvan sprake
was, in strijd was met het beginsel van de gelijke behandeling dat is vastgelegd in
artikel 119/141 van het Verdrag en in de Richtlijn over de gelijke beloning, niette-
genstaande de economische rechtvaardiging die de verweerder aanbracht.
Daarentegen is de afwezigheid tijdens een zwangerschap met abnormaal verloop
zonder dat de werkneemster arbeidsongeschikt verklaard wordt, een persoonlijke
keuze. Het loonverlies dat daaruit volgt kan bijgevolg niet beschouwd worden als
voornamelijk veroorzaakt door de zwangerschap. Het feit dat de wetgeving niet het
behoud van het loon ten laste van de werkgever voorschreef is niet in strijd met arti-
kel 119/141 van het Verdrag, noch met richtlijn 75/117.

Het laatste punt was het interessantst. Voor de eerste maal had het Hof de gelegen-
heid de regels te interpreteren die de verplichtingen regelen tot aanpassing van de
arbeidsomstandigheden voor zwangere vrouwen, voorzien in artikelen 4 en 5 van
de richtlijn 92/85. Zo heeft het de Deense wetgeving veroordeeld die voorzag dat
de werkgever wanneer hij meende een zwangere vrouw die nochtans arbeidsge-
schikt was niet te kunnen tewerkstellen, haar naar huis kon sturen zonder haar het
volledige loon te betalen: een wetgeving die de belangen van de werkgevers voorop
stelde, ten koste van de bescherming van de toestand van de vrouwen.

(39) HJEG, Arrest Pedersen van 19 november 1998, C-66/96, Rec. I-7327.

386



DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN BIJ ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP IN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE

De arresten Boyle en Pedersen stellen ons dus in staat twee periodes te onderschei-
den: de eerste loopt van de zwangerschap tot aan het moederschapverlof en de
tweede periode vanaf het begin van dit verlof. Enerzijds vormt de ongunstige behan-
deling van een vrouw tijdens haar zwangerschap, maar buiten de periode van het
moederschapverlof, een discriminatie op grond van het geslacht die in strijd is met
de richtlijnen 76/207 en 92/85.
Anderzijds kan de ongunstige behandeling van een vrouw omdat zij in moeder-
schapverlof is enkel verboden worden indien ze strijdig is met de bepalingen
beoogd in richtlijn 92/85. De vrouw valt dus niet meer onder richtlijn 76/207 op de
gelijke behandeling en haar situatie kan niet meer vergeleken worden met die van
een andere werknemer (40). 

Deze twee arresten hebben een zekere vooruitgang mogelijk gemaakt in het con-
cept van de zwangerschapsuitkeringen. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is,
heeft het Hof de uitbreiding van het recht op zwangerschapsuitkeringen tot voor
het moederschapverlof erkend. Het heeft de vergelijking van een zieke zwangere
vrouw met een zieke mannelijke werknemer mogelijk gemaakt. Bovendien heeft
het, door de werkgevers plichten op te leggen, openlijk erkend dat zwangerschap
en moederschap een reorganisatie van de arbeidsplaats noodzakelijk maakten (41).
Toch moeten we benadrukken dat door aan te halen dat artikel 8 van de Richtlijn
een bijzonder voordeel invoerde dat speciaal wordt toegekend aan vrouwen, het
Hof het beeld heeft versterkt van het traditionele gezin, waarin de verzorging van de
kinderen niet gelijk verdeeld wordt tussen de ouders maar vooral door de moeder
gebeurt (42). Het Hof heeft in zijn redenering geen rekening gehouden met de
mening van advocaat-generaal Colomer die benadrukte dat de mogelijkheid van
onbetaald verlof om pasgeborenen te verzorgen enkel voorbehouden aan vrouwen,
niet bijdraagt tot het bevorderen van gelijke kansen van beide geslachten en het
idee versterkt dat de verzorging van de kinderen natuurlijkerwijze tot de rol van de
moeder behoort (punt 60).

In het arrest Renault (43) heeft het Hof zich moeten uitspreken over de vraag of het
discriminerend was ten opzichte van de mannelijke werknemers dat een werkneem-
ster gunstiger behandeld wordt tijdens haar moederschapverlof dan in normale
omstandigheden. 
Verschillende mannelijke werknemers vochten als strijdig met artikel 119/141 van
het Verdrag aan dat de collectieve arbeidsovereenkomst die in de onderneming van
kracht was, een forfaitaire uitkering toekende aan de werkneemster die op moeder-
schapverlof vertrok, waarin zij bovendien haar volledige bezoldiging behield. Het

(40) Berthou K. en A. Masselot (1999), “Egalité de traitement et maternité. Jurisprudence récente de
la Cour de justice”, Droit Social, nr. 11, pp. 942-947.
(41) Berthou K. en A. Masselot (2000), “La CJCE, le droit de la maternité et le principe de non-discri-
mination. Vers une clarification”, Cahiers de Droit européen, pp. 637-656.
(42) Caracciola Di Torella, E. (1999), “Recent developments in Pregnancy and Maternity Rights”,
Industrial Law Journal, Vol. 28, pp. 276-282.
(43) HJEG, Arrest Renault van 16 september 1999, C-218/98, Rec. I-5723.
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Hof heeft geoordeeld dat de uitkering in casu bedoeld is om de nadelen te compen-
seren die de werkneemster lijdt wegens haar afwezigheid in de onderneming inge-
volge het moederschapverlof (verlies van beroepservaring, opleidingskansen,…). De
situaties zijn dus niet vergelijkbaar en er is geen discriminatie in de zin van artikel
119/141. Zo heeft het Hof de negatieve gevolgen bevestigd die de werkgever kop-
pelde aan het moederschapverlof, zonder de geoorloofdheid ervan ten opzichte van
richtlijn 76/207 na te gaan (44).

De regel die werd gesteld in de zaken Boyle en Gillepsie, werd echter afgezwakt
door het arrest van het HJEG in de zaak Lewen (45).

In de zaak Lewen werden twee vragen voorgelegd aan het HJEG door een Duitse
rechtbank: is een ter gelegenheid van Kerstmis door de werkgever betaalde premie
een beloning in de zin van artikel 119 van het Verdrag, of in de zin van artikel
11(2)(b) van richtlijn 92/85/EEG? Is de volledige of gedeeltelijke uitsluiting door de
werkgever van het recht op deze premie ten nadele van vrouwen die in de loop van
het jaar van uitkering een moederschapverlof genoten gevolgd door ouderschaps-
verlof, in strijd met artikel 119 van het Verdrag en met artikel 11(2) van richtlijn
92/85/EEG en met clausule 2, punt 6 (46) van de bijlage bij richtlijn 96/34/EG?

Het Hof bevestigt dat de premie een beloning vormt in de zin van artikel 119, maar
dat het niet om een bezoldiging kan gaan in de zin van artikel 11(2)(b) van richtlijn
92/85, vermits de kerstpremie er niet op gericht is de vrouwelijke werknemer een
minimaal inkomensniveau te waarborgen tijdens haar moederschapverlof. Het Hof
heeft de noodzaak benadrukt de precieze hoedanigheid vast te stellen van deze pre-
mie. Er zijn twee mogelijke hypothesen: ofwel beloont de premie het werk dat
werd uitgevoerd in de loop van het jaar van uitkering, ofwel vormt ze een buitenge-
wone uitkering die de werknemers wil stimuleren. 

Wat de periodes van bescherming van het moederschap betreft: het standpunt van
het Hof is duidelijk. Zowel in het opzicht van artikel 141 van het Verdrag en van
richtlijn 75/117 als in het opzicht van artikel 11(b)(2) van richtlijn 92/85 mag de
werkneemster geen enkel nadeel lijden omwille van haar zwangerschap. De
beschermingsperiodes moeten dus gelijkgesteld worden met prestaties voor de
berekening van de premie als zij vroeger verricht werk beloont. 

(44) Jacqmain, J. (2000), op. cit.
(45) HJEG, Arrest Lewen van 21.10.1999, C-333-97, Rec. I-7403.
(46) “De op de datum van ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rech-
ten of rechten in wording blijven ongewijzigd behouden tot het einde van het ouderschapsverlof.
Na afloop van het ouderschapsverlof zijn deze rechten, met inbegrip van de uit de wetgeving, col-
lectieve overeenkomsten of nationale gebruiken voortvloeiende veranderingen, van toepassing.”
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Wat het ouderschapsverlof (of opvoedingsverlof) betreft is het Hof minder catego-
risch. Vermits het verlof dat richtlijn 96/34 op het ouderschapsverlof (47) opeist,
toegankelijk is voor zowel mannen als vrouwen, kan een eventuele discriminatie
alleen indirect zijn. Bovendien erkent het Hof dat vrouwen vaker een beroep doen
op ouderschapsverlof dan mannen (overweging 35). Maar het keert meteen terug
naar het begrip specifieke situatie dat werd aangehaald in het arrest Gillepsie. In de
veronderstelling van een beloningspremie vindt het Hof het aanvaardbaar dat de
afwezigheid wegens ouderschapsverlof een evenredige vermindering van het recht
veroorzaakt: omwille van de indirecte discriminatie tegen vrouwen veroordeelt het
enkel de voorwaarde van activiteit in de onderneming. En in de veronderstelling van
een stimulerende premie, is deze voorwaarde sowieso geoorloofd (48). 

3. CONCLUSIE

Over de uitgesproken arresten kunnen we de onderstaande balans opmaken. Er
werd duidelijk gesteld dat een zwangere vrouw geen tewerkstelling geweigerd mag
worden omwille van haar zwangerschap. Een dergelijke weigering vormt een direc-
te discriminatie die niet gerechtvaardigd kan worden door het eventuele economi-
sche nadeel dat de werkgever lijdt wegens deze zwangerschap (Dekker), noch door
de toepassing van een wettelijke bepaling ter bescherming van vrouwen in uitvoe-
ring van artikel 2§3 van richtlijn 76/207 (Malhburg). 
De bescherming tegen ontslag die de werkneemsters genieten vanaf het begin van
hun zwangerschap tot het einde van hun moederschapverlof is niet afhankelijk van
de duur van de arbeidsovereenkomst. Deze bescherming is zowel van toepassing op
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur als op arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde duur (Jiménez Melgar en Tele Danmark). De tijdelijke ongeschiktheid van
de werkneemster om de taak te vervullen waarvoor zij werd aangeworven kan niet
gelden als grondslag voor een ontslag (Habermann en Webb). De afwezigheden van
de zwangere vrouw wegens obstetrische ziekte tijdens haar zwangerschap en haar
moederschapverlof mogen niet in aanmerking genomen worden om een ontslag te
rechtvaardigen. Het is van geen belang hoe een man behandeld geweest zou zijn bij
arbeidsongeschiktheid, noch of de discriminatie economisch gerechtvaardigd kan
worden. De bescherming reikt echter niet tot de afwezigheden wegens ziekten die
hun oorsprong vinden in de zwangerschap, maar die beginnen of voortduren na het
moederschapverlof. Zodra het wettelijke moederschapverlof is verstreken hebben
de ziekten die verband houden met de zwangerschap niet langer een bijzonder sta-
tuut en vallen zij onder het gebruikelijke ziektekader. Een vergelijking met een man
die afwezig is in zijn functie wegens ziekte is mogelijk, vermits de herkomst van de
ziekte niet langer in aanmerking genomen wordt (Brown). 

(47) Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het
EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, PB van 19 juni 1996, L 145, pp. 4-9.
(48) Jacqmain, J. (2000), “Maternité, congé parental: des directives inégalement traitées ?”, noot
onder Lewen, Chronique de Droit Social, nr. 6, pp. 269-270; Caracciolo di Torella, E. (2000), “Child-
care, employment and equality in the European Community : first (false) steps of the Court”, Europe-
an Law Review, Vol. 25, pp. 310-316.
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Wat de bezoldiging betreft, wanneer zij betaald wordt tijdens een moederschapver-
lof, valt zij onder het toepassingsgebied van artikel 141 EG vermits zij gebaseerd is
op een arbeidsbetrekking. Maar de situatie van een vrouw in moederschapverlof
kan niet vergeleken worden met die van een actieve werknemer om de betaling van
het volledige loon te eisen. Het beginsel van de gelijke beloning is hier dus niet van
toepassing en wordt vervangen door het beginsel van de adequate uitkering (Gillep-
sie). De situatie is anders als de zwangere vrouw ziek is en arbeidsongeschikt is om
redenen die verband houden met de zwangerschap. Zij kan immers vergeleken wor-
den met een werknemer die eveneens afwezig is omwille van ziekte. Als deze laatste
tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een volledige bezoldiging krijgt, vereist het begin-
sel van de gelijke beloning dat de zieke zwangere vrouw die eveneens krijgt (Peder-
sen). Het is duidelijk dat het Hof een onderscheid heeft gemaakt om te oordelen of
artikel 141 EG al dan niet van toepassing is. Een zwangere werkneemster wordt
beschermd door dit artikel, terwijl een vrouw in moederschapverlof enkel aan-
spraak kan maken op de bescherming van richtlijn 92/85. Wat de toekenning van
een premie betreft, zoals de kerstpremie, deze kan niet gekwalificeerd worden als
bezoldiging in de zin van richtlijn 92/85. Als ze echter een beloning vormt voor het
door de werkneemster verrichte werk, moet de wettelijke periode van het moeder-
schapverlof in aanmerking genomen worden voor de berekening ervan (Lewen).

Richtlijn 92/85, die bijna 10 jaar geleden werd aangenomen, blijkt niet een juridisch
instrument te zijn dat op afdoende wijze de rechten beschermt die aan zwanger-
schap en moederschap verbonden zijn, in tegenstelling tot wat de Commissie
beweerde in haar verslag over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Dit verslag
werd overigens zeer slecht onthaald door het Europees Parlement. Dat keurde op 6
juli 2000 een resolutie goed (49) waarin het zich uitsprak voor een herziening van
deze richtlijn. Het nodigde de Commissie uit tegen het einde van het jaar 2000 een
voorstel van herziening in te dienen waarin rekening werd gehouden met de lacu-
nes die zijn opgedoken bij de tenuitvoerlegging. Er zou moeten voorzien zijn in:

het recht op moederschapverlof opgetrokken tot 20 weken met een verplichte
rustperiode van 8 weken na de bevalling;

het strikte verbod op ontslag tijdens de zwangerschap en het moederschapverlof,
en de verplichting om haar tewerk te stellen in dezelfde of in een gelijkwaardige
functie na het einde van het moederschapverlof;

een nauwkeuriger omschrijving van de adequate uitkering tijdens het moeder-
schapverlof, die ten minste 80 % van het voorafgaande loon zou moeten bedragen;

het verbod op toepassing van een discriminatie ten opzichte van vrouwen tijdens
de zwangerschap of het moederschapverlof op het vlak van beroepspromotie of
arbeidsomstandigheden.

(49) Resolutie A5-0155/2000 van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie over de
tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerleg-
ging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het
werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie.

390



DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN BIJ ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP IN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE

Het Europees Parlement eiste dat de herziene richtlijn specifiekere en dwingendere
bepalingen zou bevatten voor de lactatie tijdens de werkuren, de nachtarbeid van
zwangere vrouwen en het recht van zelfstandige vrouwen op moederschapverlof.
De Commissie is tot op heden niet ingegaan op dit verzoek. Er is evenwel voorzien
dat zij een tweede verslag over de uitvoering van de richtlijn publiceert in de loop
van 2003. Dit verslag zou een voorstel tot herziening kunnen bevatten indien de
Commissie dit opportuun acht.

Het grote aantal zaken dat voor het Hof van Justitie gebracht wordt, getuigt hoe
moeizaam de tenuitvoerlegging van de communautaire teksten met betrekking tot
de rechten bij zwangerschap en moederschap verloopt. 
Het Hof moet goochelen met de richtlijnen 92/85 en 76/207 om de beginselen te
verhelderen die de situatie regelen van vrouwen tijdens de zwangerschap, na de
bevalling en tijdens de lactatie. Het heeft aangetoond dat een dergelijke situatie niet
volledig omschreven kon worden door de specifieke tekst die eraan gewijd is. Zo
blijft het beginsel van de gelijke behandeling voorzien in richtlijn 76/207 van toepas-
sing op problemen met de aanwerving en vernieuwing van de arbeidsovereenkom-
sten van zwangere werkneemsters, terwijl richtlijn 92/85 op dit punt zwijgt. Maar
soms stelt zich de vraag welke verbanden tussen deze twee teksten gelegd moeten
worden, een verduidelijking die de Raad niet heeft aangebracht toen deze tekst
werd aangenomen.

De situatie van vrouwen tijdens de zwangerschap of na de bevalling is dus zeker
niet gemakkelijk in te schatten. Het is een onweerlegbaar feit dat de richtlijn die
speciaal aan hen gewijd is, niet alle problemen oplost die zich kunnen voordoen tij-
dens deze bijzondere periode, waar van nature uitsluitend vrouwen mee te maken
krijgen. De rechtspraak van het Hof is voor hen niet altijd bijzonder gunstig. De ver-
wijzing naar het begrip “vergelijkbare of niet-vergelijkbare situatie” speelt vaak in
hun nadeel. Hetzelfde geldt voor de stereotypen over de rol van de moeder die
doorschemeren in bepaalde beslissingen. Er is dus nog een lange weg af te leggen,
zowel op wettelijk vlak als inzake mentaliteit.

(Vertaling)
____________

391



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2002

INHOUDSTAFEL

DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN BIJ ZWANGERSCHAP 
EN MOEDERSCHAP IN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE

1. DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE 368

1.1. VOOR DE GOEDKEURING VAN RICHTLIJN 92/85/EEG VAN DE RAAD  . . . . . . . 368
1.2. DE GOEDKEURING VAN RICHTLIJN 92/85/EEG VAN DE RAAD . . . . . . . . . . 369

2. DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN INZAKE DE BESCHERMING VAN DE RECHTEN BIJ 
ZWANGERSCHAP EN MOEDERSCHAP 373

2.1. DE WEIGERING VAN AANWERVING OMWILLE VAN ZWANGERSCHAP   . . . . . . . 373
2.2. HET ONTSLAG OMWILLE VAN ZWANGERSCHAP   . . . . . . . . . . . . . . . 376
2.3. HET ONTSLAG OMWILLE VAN AFWEZIGHEID TE WIJTEN AAN EEN ZIEKTE DIE 
HAAR OORSPRONG VINDT IN DE ZWANGERSCHAP    . . . . . . . . . . . . . . . 380
2.4. DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE AFWEZIGHEID BIJ ZWANGERSCHAP . . . . . . 384

3. CONCLUSIE 389

392



ONDERZOEKSPROJECTEN

LOPEND ONDERZOEK 395
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LOPEND ONDERZOEK

Titel onderzoek :
Jongeren in de Actieve Welvaartstaat. Een sociologisch onderzoek naar de ervaring
van jonge bestaansminimumtrekkers met het sociaal integratiecontract

Onderzoekers : 
Koen Hermans en Tine Seynaeve

Promotor en instelling :
Frans Lammertyn 
Afdeling Sociologie en Sociaal Beleid, KULeuven

Opdrachtgever :
Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenhe-
den (DWTC)

Looptijd :
Van 12/2000 tot 02/2003

Contactpersoon :
Frans Lammertyn
Afdeling Sociologie en Sociaal Beleid, KULeuven
Van Evenstraat 2b, 3000 Leuven
016/32.31.67

Doelstelling en onderzoeksmethode : 
De centrale onderzoeksvraag van dit project is of het geïndividualiseerd integratiecon-
tract een antwoord biedt op de noden en behoeften van jonge bestaansminimumtrek-
kers. Is deze maatregel inderdaad te zien als een belichaming van de actieve welvaarts-
staat en hoe ervaren de jonge bestaansminimumtrekkers het contract : emanciperend
of disciplinerend? Welke doelstellingen primeren in de ogen van de jongeren? Hoe
beleven zij het beroep op het OCMW en het sociaal integratiecontract ?

*
*     *

Titel onderzoek :
De invloed van de globalisering op de sociale zekerheid

Onderzoekers : 
An Maes, Dries Crevits, Steven D’Haeseleer en Hans Peeters

Promotor en instelling :
Prof. Bea Van Buggenhout 
Instituut voor Sociaal Recht, KULeuven
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Opdrachtgever :
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (F.W.O.-Vlaanderen)

Looptijd :
Van 01/01/2000 tot 31/12/2003

Contactpersoon :
An Maes
Afdeling Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht, KULeuven
Blijde Inkomststraat 19, 3000 Leuven
016/32.54.18
An.Maes@law.kuleuven.ac.be

Doelstelling  en onderzoeksmethode : 
Het project stelt zich tot doel de invloed van het fenomeen globalisatie op de socia-
le zekerheid te bestuderen. Het wil vooreerst nagaan wat de voorwaarden zijn voor
het behoud van de bestaande stelsels van sociale zekerheid in de geïndustrialiseerde
landen, wat een aanpassing van de bestaande begrippen, modellen en technieken
vereist. Daarnaast wil het voorstellen formuleren met het oog op de uitbouw van
een sociale basisbescherming in de andere landen, wat de ontwikkeling van een
mondiaal model gericht op een veralgemeende basisbescherming inhoudt. Hiertoe
bestudeert een jurist de gevolgen van de globalisering voor de socialezekerheidswet-
geving en analyseert een socioloog de maatschappelijke implicaties van de globalise-
ring op de sociale bescherming. Samen zullen zij voorstellen formuleren gericht op
een aanpassing van de bestaande sociale beschermingsregels aan de gewijzigde
sociale en economische toestand.

*
*     *

Titel onderzoek : 
Flexibiliteit en sociale bescherming : pistes om flexibele tewerkstellingsvormen in
de loop van het beroepsleven te verzoenen met bestaanszekerheid voor de indivi-
du’s - Literatuurbespreking

Promotor en instelling :
Prof. Pascale Vielle 
Département de droit économique et social (DESO), UCL
Pierre Walthéry 
Institut des Sciences du Travail (IST), UCL

Opdrachtgever :
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Dublin
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Looptijd :
Van januari 2002 tot augustus 2002 

Contactpersoon :
Pierre Walthéry - walthery@trav.ucl.ac.be
Pascale Vielle - pascale.vielle@deso.ucl.ac.be
Université Catholique de Louvain
Collège Thomas More, Place Montesquieu 2, 1348 Louvain-la-Neuve
010/47.47.60

Doelstelling en onderzoeksmethode : 
Het onderzoek heeft tot doel te identificeren welke belangen en gevolgen de nieu-
we flexibele arbeidsvormen (arbeid via uitzendkantoor, deeltijdse arbeid, arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde duur, loopbaanonderbreking, bijzondere statuten
die voortvloeien uit het tewerkstellingsbeleid, enz.) kunnen meebrengen op het
vlak van toegang, reikwijdte van de rechten en omvang van de uitkeringen in enkele
sociale beschermingsstelsels (geneeskundige verzorging, werkloosheid, gezinsbijsla-
gen, pensioenen, toegang tot het minimuminkomen). De 15 lidstaten van de EU
komen aan bod, met bijzondere aandacht voor Griekenland, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, Nederland, Zweden en Spanje, en voor de geslachtsproblematiek. Het
wil ook de mogelijke pistes onderzoeken die een betere verzoening mogelijk moe-
ten maken tussen bestaanszekerheid voor de individu’s en flexibele arbeid.

Status van het onderzoek :
Nu de eerste fase (consolidatie van het theoretisch kader, uitwerken van het analys-
erooster voor de nationale studies) voltooid is, is de tweede fase (grondig doorne-
men van de literatuur inzake sociale bescherming en flexibiliteit) van start gegaan.

*
*     *

Titel onderzoek :
Social Governance : Corporate Governance in instellingen van Sociale Zekerheid,
gezondheidszorg en welzijnswerk.

Onderzoeker : 
Vanessa Verdeyen

Promotor en instelling :
Prof. Bea Van Buggenhout
Instituut voor Sociaal Recht, KULeuven
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Opdrachtgever :
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (F.W.O.-Vlaanderen)

Looptijd :
Van 01/01/2002 tot 31/12/2005

Contactpersoon :
Vanessa Verdeyen
Instituut voor Sociaal Recht, KULeuven
Tiensestraat 41, 3000 Leuven
016/32.54.17
Vanessa.Verdeyen@law.kuleuven.ac.be

Doelstelling en onderzoeksmethode : 
Met corporate governance of deugdelijk ondernemingsbestuur wordt beoogd de
macht van het management te beperken en de aandeelhouders terug in het beleid te
betrekken. Ook in de socialezekerheids-, gezondheids- en welzijnsinstellingen kun-
nen elementen van corporate governance een meerwaarde opleveren door met de
belangen van alle stakeholders rekening te houden. Bij social governance wordt via
openheid, emancipatie, transparantie, controle, informatie, participatie door de ver-
schillende stakeholders en via maatschappelijke legitimering gestreefd naar een sys-
teem van checks and balances.
Onderzocht zal worden of bestaande instrumenten uit rechtspersonenwetgeving en
de sociale wetgeving instrumenten voor social governance  kunnen aanreiken, dan
wel of hiervoor nieuwe instrumenten dienen uitgewerkt te worden.

__________
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BOEKEN

Handboek Socialezekerheidsrecht 
door Jef Van Langendonck en Johan Put
Schoten, Intersentia, 2002, 900  pagina’s

Dit “klassieke” handboek beschrijft de beginselen van het volledige, in België gel-
dende socialezekerheidsrecht. De auteurs hebben bewust vermeden te zeer in detail
te treden: het zijn de hoofdlijnen, de algemene beginselen die hier duidelijk in kaart
worden gebracht. Zowel de specialist als hij die occasioneel met deze materie te
maken heeft, vinden in dit boek een klaar overzicht van het vigerende recht. 
Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt de lezer
gemakkelijk het antwoord op zijn vragen en dringt hij snel door tot de kern van de
zaak. 
De evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en
rechtsleer maken van dit boek een goede basis voor doelgericht opzoekingswerk.

Dit werk biedt, naast oplossingen voor socialezekerheidsproblemen, ook inzicht in
het gehele systeem van de sociale zekerheid en in het achterliggende gedachtegoed.

De uitgever biedt in de toekomst op zijn website de geïndexeerde bedragen aan en
de bespreking van de wetswijzigingen die betrekking hebben op de inhoud van het
boek.

*
*     *

Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001
door D. Simoens en J. Put (eds)
Brugge, die Keure, 2001,1202 pagina’s

Het boek bundelt tweeëntwintig teksten over de ontwikkelingen die zich in het
domein van de sociale zekerheid aftekenden in de periode 1996 – maart 2001.

Deze teksten werden opgesteld naar aanleiding van de vervolmakingscyclus “Ont-
wikkelingen van de sociale zekerheid 1995-2000”, die tijdens het academiejaar
2000-2001 traditiegetrouw werd georganiseerd door het Instituut voor Sociaal Recht
van de K.U. Leuven.

In het kader van deze cyclus brachten negenentwintig specialisten verslag uit, elk
voor hun sector. Dit werk is niet alleen een schriftelijke weergave van de referaten
per sector, de bijdragen beschrijven de evoluties die zich, inzake wetgeving, in de
betrokken sectoren hebben voorgedaan.
Ook rechtspraak en het ‘onderliggende’ ideeëngoed krijgen de nodige aandacht.
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De beschrijving van 2 nieuwe sectoren, met name de zorgverzekering en de maat-
schappelijke dienstverlening (verstrekt door de OCMW’S) en de sectoroverschrij-
dende items ‘het handvest van de sociaal verzekerde’ en ‘de Kruispuntbank’ en ‘het
Europese socialezekerheidsrecht’ vervolledigen deze publicatie.

*
*     *

Praktisch handboek voor OCMW-recht 
door D. Adriaens, J. De Backer, P. Van Schuylenbergh en E. Wauters
Brugge, die Keure, 2001, 617 pagina’s

Mandatarissen, ambtenaren, verenigingen en burgers hebben de afgelopen jaren
massaal gebruik gemaakt van het ‘Praktisch handboek voor gemeenterecht’ en sinds
enige tijd ook van het ‘Praktisch handboek voor gemeentebeleid’. 
Het derde praktisch handboek op rij is bedoeld voor OCMW-raadsleden, OCMW-
secretarissen, OCMW-ontvangers, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen, wel-
zijnsorganisaties, …

De auteurs bundelden hun krachten vanuit hun jarenlange ervaring als OCMW-
secretaris, met deze breed opgevatte handleiding over de OCMW-wetgeving als
resultaat. De bestuursorganen, het administratief toezicht, het bevoegde OCMW, de
dienstverlening in het algemeen en enkele bijzondere vormen, het bestaansmini-
mum, de terugvordering en het verhaal, het personeel, het financieel beleid, over-
heidsopdrachten, … komen uitvoerig aan bod in 11 hoofdstukken.
Het is voor het eerst dat de 3 basiswetten (de organieke wet van 8 juli 1976, de
bestaansminimumwet van 7 augustus 1974 en de wet inzake de bevoegdheid van
het OCMW van 2 april 1965) in één werk uiteengezet worden.

Deze eerste editie van het ‘Praktisch handboek voor OCMW-recht’ is geactualiseerd
tot 1 februari 2001.

Met het oog op de onmiddellijke bruikbaarheid van het Praktisch handboek werd
veel aandacht besteed aan de concrete toepassing van het OCMW-recht. De struc-
tuur van het werk zorgt ervoor dat de lezer er onmiddellijk zijn weg in vindt.
De specifiek technische materies werden in een kleiner korps weergegeven. Deze
passages bevatten waardevolle informatie voor wie een bepaald probleem verder
wenst uit te diepen. Vooraan in het boek is een zeer gedetailleerde inhoudstafel
opgenomen, waardoor de gebruiker heel snel een passage kan terugvinden.

*
*     *
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Praktische handleiding voor sociaal recht 
door Willy Chevalier en Christian Deneve
Kortrijk, Uga, 2002, vijftiende volledig bijgewerkte uitgave

Het sociaal recht is en blijft een materie die voortdurend in beweging is. De gewij-
zigde arbeidsomstandigheden scheppen nieuwe situaties waarop vroegere wettek-
sten geen vat hebben.
De sociaalrechtelijke verhoudingen en problemen worden ook almaar complexer.

Zowat iedereen heeft op de een of andere manier te maken met sociaal recht. Ofwel
bent u arbeider, bediende of handelsvertegenwoordiger en hebt u er alle belang bij
te weten welke nu precies uw rechten en verplichtingen zijn. Ofwel bent u werkge-
ver of zelfstandige. Dan moet u niet alleen op de hoogte zijn van de arbeidswetge-
ving in enge zin, ook de formaliteiten en verplichtingen inzake de sociale zekerheid,
de paritaire overlegorganen, de verzekering tegen arbeidsongevallen, de bijzondere
statuten (startbaanovereenkomsten, deeltijdse arbeid) zijn van kapitaal belang. Uit-
zendarbeid, flexibele arbeidsregeling, tijdskrediet zijn begrippen die niet meer weg
te denken zijn. Om nog maar niet te spreken van het eigen sociaal statuut van zelf-
standige.
Een degelijke en betrouwbare handleiding is in die omstandigheden noodzakelijk.

De Praktische handleiding voor sociaal recht poogt in deze behoefte te voldoen.
Zopas verscheen de volledig bijgewerkte 15e druk.
De meest recente wetswijzigingen zijn er opnieuw in verwerkt, aangevuld met dui-
delijke en concrete voorbeelden.

Een gedetailleerd trefwoordenregister laat opzoekingswerk efficiënt en snel gebeu-
ren.
De bijgevoegde modellen van arbeidsovereenkomsten vervolledigen het werk.

*
*     *

Les pensions complémentaires en pratique
door P. Doyen, C. Devoet, J.J. Gollier en L. Sommerijns
Brussel, Kluwer, 2002, 800 pagina’s

Vanwege de groeiende onzekerheid over de toekomst van de wettelijke pensioe-
nen, vormt een weldoordacht aanvullend pensioenaanbod voor de ondernemingen
een steeds belangrijkere troef bij het aantrekken en behouden van personeel.

Het is echter een complexe materie, die daarenboven voortdurend evolueert.
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De keuze van het voordeligste systeem brengt heel wat vragen mee, te meer daar
jaar na jaar de behoeften van de onderneming en de impact van nieuwe wettelijke,
fiscale en reglementaire maatregelen kunnen leiden tot een herziening van de vroe-
gere opties.

– Wat te doen in geval van ontslag, brugpensioen, vertrek?
– Wat is de rechtsgeldigheid van de verbintenis die de onderneming aangaat?
– Is de oplossing die tot op heden werd toegepast nog rendabel?

De geactualiseerde versie 2002 van het werk ‘Les Pensions complémentaires en pra-
tique’ geeft antwoorden die de actualiteit op de voet volgen.

De lezer vindt er onder meer:
– een objectieve benadering van de gevolgen van het wetsontwerp-Vandenbroucke
over de extralegale pensioenen,
– een zeer volledige analyse van de belastinghervorming van het jaar 2000,
– een Europese visie op de pensioenproblematiek en geavanceerde oplossingen,
meer bepaald in het Groothertogdom Luxemburg.
Dit werk richt zich tot iedereen die beroepsmatig op een of andere wijze te maken
krijgt met aanvullende pensioenen: personeelsdirecteurs, financiële directeurs,
makelaars, actuarissen, bedrijfsjuristen, gespecialiseerde advocaten, consultants,
verzekeraars…
Het boek bevat de belangrijkste wetteksten en tal van verwijzingen naar reglemente-
ringen, legt de nadruk op toelichtingen en praktische verklaringen, bespreekt in
detail ieder aspect van het probleem via een ruime, multidisciplinaire aanpak, bun-
delt de kennis van een twaalftal erkende experts en beschikt over een duidelijke
structuur en een gedetailleerde index om snel een antwoord te vinden op de gestel-
de vragen.

Om het praktische aspect van het werk nog te versterken en er een echt werkinstru-
ment van te maken, hebben de auteurs in het bijzonder een beroep gedaan op de
voorstelling van concrete situaties.
Uitgaande van een duidelijk omschreven situatie, beschrijft het werk de verschillen-
de mogelijke keuzes aan de hand van ieder scenario (vertrek uit de onderneming,
nieuwe tewerkstelling, vestiging als zelfstandige).

*
*     *
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Actuele problemen van jaarlijkse vakantie.
door Daniel Ryckx en Jef Nietvelt.
Schoten, Intersentia, 2001, 110 pagina’s

Rechtspraak en boeken over jaarlijkse vakantie zijn zeldzaam: klaarblijkelijk is dit
een materie van wetgever en sociale partners waar weinig wetenschappelijke aan-
dacht wordt aan besteed. Hierbij is het merkwaardig vast te stellen dat andere
schorsingen van de arbeidsovereenkomst in de literatuur wel zeer veel aandacht
krijgen, hoewel mag aangenomen worden dat de jaarlijkse vakantie voor bijna alle
werknemers de meest frequente vorm van schorsing van de arbeidsovereenkomst
is, die bovendien het beste wordt vergoed.

De geringe aandacht voor de vakantiereglementering staat in schril contrast met het
feit dat elke beoefenaar van het sociaal recht regelmatig wordt geconfronteerd met
toepassingsproblemen – van principiële tot louter rekenkundige – bij het implemen-
teren van de reglementering.

Dit boek biedt een actueel en algemeen overzicht van de vakantiereglementering,
met bijzondere aandacht voor de rechtspraak.  Ook de problemen die rijzen wan-
neer de tewerkstelling internationale elementen bevat en de vraag hoe variabel loon
wordt behandeld in de vakantiereglementering, worden uitgebreid behandeld.  Het
boek sluit af met enkele knelpunten rond het vakantiegeld bij het einde van de
dienstbetrekking en bij de nieuwe werkgever: wat is de brutowedde waarop vakan-
tiegeld einde dienst wordt becijferd, hoe wordt het vakantiegeld bij de nieuwe
werkgever berekend?

*
*     *

Wegwijs in…arbeid en moederschap
door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Brussel, Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 2002, 52 pagina’s

De nieuwe brochure “Wegwijs in … arbeid en moederschap” uit de “Wegwijs”-reeks
wil een gids zijn voor elke vrouw die gezin en werk tracht te combineren. De
bescherming van het moederschap is in die context van groot belang. De vrouw
moet immers de tijd en de middelen krijgen om haar beroepstaken te onderbreken
om haar kind ter wereld te brengen, het in de eerste levensweken alle aandacht te
geven en zelf terug op krachten te komen.
Nadien moet ze haar plaats in de arbeidswereld terug kunnen innemen.
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De bescherming van het moederschap werd de afgelopen jaren versterkt met het
oog op een grotere waarborg voor de kwaliteit van het leven van de aanstaande en
kersverse moeder. De maatregelen, die de omzetting zijn van een aantal Europese
richtlijnen, hebben onder meer betrekking op de arbeidsvoorwaarden en de veilig-
heid en gezondheid van de zwangere werkneemster.

Deze brochure richt zich tot de werkneemsters in de privé-sector en het overheids-
personeel in contractueel dienstverband en tot hun werkgevers. Ze komt eveneens
tegemoet aan de belangen van de toekomstige werkende vaders. De brochure
behandelt de gevolgen van de zwangerschap voor de uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst, de matregelen die moeten worden genomen voor het welzijn van de
werkneemster, het moederschapsverlof en de sociale zekerheid.
De brochure bevat ook een hoofdstuk over kinderverzorging en kinderopvang en
wordt afgesloten met een lijst van nuttige adressen.

*
*     *

Autonomie, solidariteit en samenwerking, enkele belangen van het Belgisch
federalisme in de 21ste eeuw 
door Philippe Cattoir, Philippe De Bruycker, Hugues Dumont, Henry Tulkens en Els
Witte (red.) 
Brussel, Larcier, 2002, 600 pagina’s

In 2000 en 2001 werden in België een aantal nieuwe institutionele hervormingen
doorgevoerd. Nu al steken nieuwe eisen de kop op, wat doet vermoeden dat het
staatshervormingsproces dat in 1970 werd begonnen nog niet helemaal is afgelo-
pen. Dit werk wil enkele belangen van dit proces en de debatten die er rond
gevoerd worden toelichten, rekening houdend met de ervaringen van andere fede-
rale of geregionaliseerde staten zoals de Federale Republiek Duitsland, Canada,
Spanje of Zwitserland.

Vier grote thema’s komen aan bod : fiscale autonomie, sociale zekerheid, interge-
westelijke financiële solidariteit en samenwerking tussen de federale staat en haar
componenten. Achttien economisten en negen juristen schreven over deze kwes-
ties rapporten die ze op 6 en 7 november 2000 presenteerden tijdens een colloqui-
um op initiatief van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze rapporten zijn volledig bijgewerkt en in dit werk opgenomen voor het
publiek. Elke studie is gepubliceerd in de taal van de auteur en wordt voorafgegaan
door een samenvatting in het Frans en het Nederlands. Het boek eindigt met een
verslag van een politieke rondetafel over dezelfde thema’s tussen de heren Guy Ver-
hofstadt, Patrick Dewaele, Jean-Claude van Cauwenberghe en Jacques Simonet.
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Door over deze gevoelige politieke kwesties wetenschapsmensen uit België (Vlaam-
se en Franstalige) en het buitenland aan het woord te laten, wilden de verantwoor-
delijken van deze uitgave een pluridisciplinaire, open en constructieve discussie
over de toekomst van het Belgisch federalisme bevorderen. De ideeën werden
onderzocht voor wat ze zijn en niet enkel in functie van hun herkomst.

*
*     *

Twee eeuwen solidariteit 
door Karel Veraghtert en Brigitte Widdershoven
Amsterdam (Zeist), Aksant, 2002, 358 pagina’s 

De ziekte- en ziektekostenverzekering vormen binnen de Europese Gemeenschap
een belangrijk onderdeel van de hedendaagse sociale zekerheid. De verzekeringsin-
stellingen in de verschillende landen verzekeren miljoenen mensen, ontvangen en
keren jaarlijks miljarden euro uit en zorgen voor een aanzienlijke werkgelegenheid.
De moderne ziekenfondsen vormen een essentiële schakel in dit gigantische en
complexe geheel.

Deze moderne ziekenfondsen kennen vaak een lange en boeiende voorgeschiedenis
en hebben niet zelden hun ontstaan te danken aan bescheiden plaatselijke initiatie-
ven in de negentiende eeuw. De Europese eenwording, met zijn drang naar unifor-
me regelgeving, dreigt ook op het vlak van de ziekenfondsen te botsen met de histo-
risch gegroeide nationale verschillen en eigenaardigheden. Andersom kan kennisna-
me van de ontwikkelingen elders een bron van inspiratie vormen. Deze studie toetst
de ontwikkeling van de Duitse en Belgische ziekenfondsen en ziekte(kosten)verze-
kering aan die in Nederland.

*
*     *

Grensoverschrijdende conflicten in het arbeidsrecht
door Christian Deneve
Schoten, Intersentia, 2001, 179 pagina’s

In het huidige Europa ontwikkelen zich meer en meer permanente toestanden waar-
bij een werknemer bijvoorbeeld actief is in meerdere lidstaten, of waar een interim-
bureau geconfronteerd wordt met de vraag om arbeidskrachten uit te zenden naar
andere landen, of waar managers bijvoorbeeld vaak een beroepsinkomen ontvangen
van meerdere filialen van een zelfde economisch concern in de verschillende landen
waar ze actief zijn. 
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Zij komen allen in een juridisch vacuüm terecht, waar niet duidelijk is welk arbeids-
recht van toepassing is op hun activiteit: dat van het woonland, van het werkland,
daar waar de zetel van de onderneming gevestigd is die hen uitzendt of daar waar ze
hun hoofdactiviteit uitoefenen?

In dit boek worden de verschillende aspecten van deze diverse onderwerpen samen
behandeld. Het geeft een overzicht van de geldende regels, is geschreven vanuit de
praktijk en toont dan ook op diverse vlakken de praktische gevolgen aan van het
afsluiten van arbeidsovereenkomsten met gehele of gedeeltelijke uitvoering in het
buitenland.

*
*     *

Social Indicators. The EU and Social Inclusion
door Tony Atkinson, Bea Cantillon, Eric Marlier en Brian Nolan
Oxford, Oxford University Press, 2002, 240 pagina’s

De Europese sociale agenda bevindt zich in een belangrijke fase. Dit boek beschrijft
de Actieplannen voor Sociale Inclusie die de 15 lidstaten in juni 2001 hebben voor-
gelegd aan de Europese Unie.
Het bekijkt vanuit een nieuwe invalshoek de sleutelthema’s voor een sociaal beleid
in Europa zoals armoede, inkomensongelijkheid, lage scholingsgraad, werkloosheid,
slechte gezondheidstoestand, huisvestingsproblematiek, dakloosheid, analfabetisme.

Sociale indicatoren zijn belangrijke instrumenten bij de evaluatie van het sociale ont-
wikkelingsniveau van een land en voor het meten van de invloed van beleidsmaatre-
gelen.
Sociale indicatoren worden reeds in verschillende Europese landen gehanteerd bij
het onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting en ze beginnen een belangrijke
rol te spelen bij de bevordering van de sociale dimensie in de Europese Unie.
Dit werk bekijkt ook de onderliggende grondbeginselen van de constructie van
beleidsrelevante indicatoren en de thema’s die opkomen bij het gebruik ervan.
De publicatie poogt daarbij de theoretische en methodologische instrumenten bij
de opmeting van armoede en sociale uitsluiting samen te brengen met de empiri-
sche praktijk van sociaal beleid.

Dit werk is bestemd voor beleidsverantwoordelijken, academici en onderzoekers in
het sociale en Europese domein en voor al diegenen die actief zijn in de sector van
het sociale beleid.

*
*     *
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Building Social Europe through the Open Method of Co-ordination 
door Caroline de la Porte en Philippe Pochet (red.)
Brussel, P.I.E. Peter Lang, 2002, 313 pagina’s

De “Open Method of Co-ordination” (OMC) is een multidimensioneel instrument
voor politici, sociale hoofdrolspelers, onderzoekers en andere actoren. De doelstel-
ling van Building Social Europe through the Open Method of Co-ordination is de
rol van de OMC te beschrijven als beheersinstrument voor de sociale dimensie van
Europa, vanuit een multidisciplinair standpunt.

De werkelijk beoogde resultaten hebben betrekking op de mogelijkheid voor de
OMC om een instrument van europeanisering te worden en op de manier waarop
de Lidstaten de bijstelling van het beleid van de EU beïnvloeden. De complexiteit
van de nationale processen voor het uitwerken van het werkgelegenheidsbeleid
wordt nauwgezet onderzocht door onderzoekers uit verschillende landen van de EU
in een poging te achterhalen hoe het gebruik van de OMC geïntegreerd wordt (als
er van integratie sprake kan zijn) in het beleid van de Lidstaten. Bovendien wordt
een analyse gemaakt van de complexe druk die de EU uitoefent voor een hervor-
ming van de wettelijke pensioenregelingen die bestaan op nationaal niveau (Neder-
land, Duitsland, Zweden en Italië). De auteurs wijden hun inspanningen aan het
begrijpen van de euronationale dynamiek van de OMC op het vlak van werkgelegen-
heid, sociale uitsluiting en pensioenen. Dit boek vormt een eerste stap naar een
theoretisch kader voor de verklaring van de dynamiek van de OMC.

*
*     *

La Charte sociale européenne
door J. Fr. Akandji Kombé en Stéphanie Leclerc
Brussel, Bruylant – collectie “Rencontres européennes”, 228 pagina’s

Het Europese Sociale handvest, dat werd uitgewerkt in het kader van de Raad van
Europa, werd ondertekend te Turijn op 18 oktober 1961. Het werd van kracht op
25 februari 1965 en is een aanvulling op de Europese Conventie van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, die burgerlijke en politieke rechten
bekrachtigt en beschermt.

Dit Handvest werd de voorbije tien jaar herzien en aangepast om het meer dyna-
miek en meer doeltreffendheid te geven en is voortaan een belangrijk instrument ter
bescherming van de sociale rechten in nagenoeg dertig landen.
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Het doel van dit werk is het Handvest voor te stellen, een balans op te maken van de
toepassing ervan, de gevolgen ervan te meten en tot slot de interactie te bestuderen
tussen deze conventie en het binnenlandse en internationale recht.

*
*     *

Code du droit des étrangers, (2 volumes)
door B. Hubeau en M. Taverne (red.)
Brussel, la Charte, 2001, 2 losbladige volumes 

Het eerste volume bevat het administratieve statuut en de bespreking artikel per
artikel van de reglementering betreffende het verblijf. 
De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 31.12.1980) is opge-
nomen in geannoteerde vorm: onder ieder artikel van de wet staat een overzicht van
de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de rechtsleer; per titel, afdeling of
hoofdstuk vindt de lezer naast de vermelding ‘Bibl.’ een bibliografie van de belang-
rijkste algemene werken en de recentste rechtspraakoverzichten.

Volume 2 behandelt de bijzondere wetgeving en de aanvullende reglementering,
zelfstandige activiteit, maatschappelijke hulp, identiteitskaart en paspoort, gods-
diensten, fundamentele rechten, nationaliteit, raadplegingsorganen, immigratiebe-
leid, integratiepremie, racisme, vluchtelingen, gegarandeerde stelsels, diplomatisch
statuut, arbeid als werknemer, E.U.-verblijf.

*
*     *

Le Conseil d’Etat de Belgique
Cinquante ans après sa création (1946-1996)
door Bernard Blero (ed.)
Brussel, Bruylant, 2002, 892 pagina’s

De Raad van State van België is een kostbare instelling: zowel voor de burgers, die
hij door zijn bevoegdheid tot nietigverklaring helpt beschermen tegen onwettelijke
beslissingen van de openbare macht als ook voor de overheden, die hij in het kader
van zijn adviesbevoegdheid technische ondersteuning biedt bij het uitwerken van
wetten en reglementen.

Op 23 december 1996 werd de Raad van State vijftig jaar. Het Centre de droit public
van de Rechtsfaculteit van de U.L.B. was van mening dat deze gebeurtenis gevierd
diende te worden met de organisatie van studiedagen om de balans op te maken van
de instelling, haar bronnen, haar huidige activiteit en haar toekomst.
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Door een colloquium te organiseren heeft het Centre de droit public hulde willen
brengen aan zijn toenmalige voorzitter en toen terzelfdertijd voorzitter van de Raad
van State: professor en Eerste Voorzitter wijlen Paul Tapie. Dit werk, dat het verslag
van dit colloquium uit 1996 bevat, wil de herinnering levendig houden aan de voor-
aanstaande vakman, de ongeëvenaarde docent en de grote humanist die hij was.

*
*     *

De Valks juridisch woordenboek 
door Eric Dirix, Bernard Tilleman en Paul Van Orshovent (eds)
Schoten, Intersentia, 2001, 429 pagina’s

Het is de taak van elke jurist het specifieke vakjargon te respecteren en zuiver te
hanteren. Taal is een van de belangrijkste communicatiemiddelen. Een correct taal-
gebruik is zeker in de juridische wereld een essentieel element voor een ondubbel-
zinnig begrip. 

Niet alleen het juridisch jargon van de eigen specialiteit is voor de gebruiker van
belang, maar ook dat van andere rechtstakken waar hij ook mee in aanraking kan
komen. 

Veel zaken worden bij het Hof van Cassatie ingeleid op basis van aangevochten ter-
minologie. Hetzelfde geldt voor heel wat aanvragen tot hoger beroep. Soms valt of
staat een zaak door het (on)juiste woordgebruik.

Dit woordenboek bestrijkt volledig het bij ons geldende recht, zowel dat van Belgi-
sche, internationale, Europese als van Vlaamse oorsprong. Bij elk lemma worden
ook de Franse vertaling, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving
en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.

*
*     *
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Code de l’Union européenne
door Antonio Tizzano en Daniel Vignes
Brussel, Bruylant, 2002, 1172 pagina’s

In de tweede, sterk herwerkte versie van deze Code zijn de zowat tweehonderd
oprichtingsteksten van de Unie en de Gemeenschappen, ondersteund door een dui-
zendtal minder belangrijke teksten -bijgewerkt tot begin 2001- die enkel worden
vermeld evenals het Verdrag van Nice terug te vinden.

Het werk biedt alle betrokkenen, studenten en onderzoekers, politici, ambtenaren
en juristen een instrument waarin zij de fundamentele teksten van de Gemeenschap
en de Europese Unie kunnen aantreffen.

__________
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STERKTE/ZWAKTE-ANALYSE VAN DE
SOCIALE BESCHERMING VOOR
WERKNEMERS IN BELGIE *

DOOR HET BESTUUR VAN DE INFORMATIE EN DE STUDIEN

Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

1. SOCIALE ZEKERHEID IN EEN VERANDERENDE WERELD
De wereld van het begin van de eenentwintigste eeuw is niet meer deze van het
naoorlogse tijdperk, waarin de fundamenten van het Belgische sociaal bescher-
mingssysteem werden gelegd. Een aantal ingrijpende veranderingen in economie en
samenleving hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van nieuwe sociale risico’s
of hebben ertoe geleid dat de klassieke sociale risico’s zich op een andere manier
aandienen. De vraag kan gesteld worden of ons sociaal beschermingssysteem in de
voorbije decennia in voldoende mate aan deze ontwikkelingen werd aangepast. 

Zonder volledigheid te betrachten – de bedoelde veranderingen zijn inmiddels uit-
gebreid beschreven in de literatuur - wordt in deze paragraaf, bij wijze van inleiding,
een korte schets gemaakt van de belangrijkste trends en de nieuwe uitdagingen
voor de sociale zekerheid. Het overzicht dient als achtergrond voor de sterkte/zwak-
te-analyse die verder in deze nota volgt. 

1.1. HET UITGANGSPUNT : DE KLASSIEKE SOCIALE RISICO’S EN HET ANTWOORD VAN
DE NAOORLOGSE SOCIALE BESCHERMING
In het naoorlogs tijdperk stond het mannelijke kostwinnersmodel centraal. In dit
klassieke gezinspatroon zorgde de mannelijke kostwinner voor het inkomen, terwijl
de vrouw de onbezoldigde zorgtaken voor man, kinderen, ouderen, zieken in het
gezin op zich nam. Het maatschappelijke en economisch leven was rond dit model
opgebouwd. De naoorlogse economie van de gestandaardiseerde massaproductie
veronderstelde een standaard werknemer met een standaardgezin en een standaard
levensverloop. Een periode van schoolplicht tot 14 - 16 jaar werd gevolgd door een
stabiele job gedurende 45 – 50 jaar tijdens dewelke sociale bijdragen werden
betaald en een pensioenperiode vanaf 65 - 70 jaar. Het Keynesiaans economisch
denken impliceerde een arbeidsmarkt die bijna altijd voor voldoende, stabiele jobs
(ook voor ongeschoolde werknemers) zorgde.

* Dit rapport werd opgemaakt als basistekst voor de Ronde Tafel over de sociale solidariteit.
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De sociale zekerheid was rond het kostwinnersmodel opgebouwd. Zij moest ervoor
zorgen dat het gezin, ook wanneer een sociaal risico optrad, kon terugvallen op een
menswaardig inkomen. Als sociale risico’s werden beschouwd : werkonbekwaam-
heid (ook door (beroeps)ziekte of arbeidsongeval), ouderdom, (conjuncturele)
werkloosheid, kinderlast en de behoefte aan gezondheidszorg. De progressieve uit-
bouw van de sociale zekerheid in de loop van de tweede helft van de twintigste
eeuw werd onder meer mogelijk gemaakt door het feit dat ingevolge de babyboom
de financieringsbasis van de sociale bescherming (actieve bevolking) tot ver in de
jaren zestig steeds verder verbreedde.

1.2. TRENDS IN SAMENLEVING EN ECONOMIE
In de voorbije vijftig jaar lijken vooral volgende trends in samenleving en economie
een belangrijke impact te hebben gehad op de problematiek van de sociale bescher-
ming : de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, de veralgemening van het tweever-
dienerschap en de onvoltooide emancipatie, het opduiken van de structurele werk-
loosheid, de totstandkoming van de kenniseconomie en de ermee gepaard gaande
eisen inzake opleiding en flexibiliteit, de vergrijzing, de gezinsverdunning en de
technologische vooruitgang in de gezondheidszorg.

1.2.1. De vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, de veralgemening van het tweever-
dienerschap en de onvoltooide emancipatie
In de naoorlogse samenleving was het feit of iemand vrouw of man was een goede
voorspeller voor het al dan niet hebben van een betaalde baan of een eigen inko-
men. Sindsdien is er veel veranderd. Steeds meer vrouwen zijn toegetreden tot de
arbeidsmarkt. Het tweeverdienerschap heeft het kostwinnermodel verdrongen. Er is
een emancipatorische beweging op gang gekomen. Dit betekent niet dat de gender-
dimensie vandaag irrelevant is op het domein van de sociale bescherming. In dit ver-
band heeft men het over de ‘onvoltooide emancipatie’ die ertoe leidt dat vrouwen
nog vaak in mindere mate beschermd zijn tegen sociale risico’s dan mannen.

De naoorlogse emancipatiebeweging heeft in de eerste plaats de arbeidsmarkt
zwaar onder druk gezet.  Het begrip volledige werkgelegenheid krijgt immers een
nieuwe betekenis. In de klassieke sociale bescherming streefde men enkel naar een
volledige mannelijke werkgelegenheid. Nu gaat het erom de mannelijke en vrouwe-
lijke bevolking op actieve leeftijd een volwaardige baan te bezorgen. 

Tot op vandaag hebben vrouwen het nog altijd moeilijker dan mannen om een
plaats te veroveren op de arbeidsmarkt. Uit tabel 1 blijkt dat de vrouwelijke tewerk-
stellingsgraden voor laag en gemiddeld geschoolden in België lager liggen dan in de
buurlanden en de VS. 
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TABEL 1 : VROUWELIJKE TEWERKSTELLINGSGRADEN

Opleidingsniveau

Laag Midden Hoog

België 29,1 59,0 82,0
Nederland 46,2 65,2 78,9
Frankrijk 49,9 68,9 77,7
Duitsland 48,3 60,8 69,8
VSA 59,4 68,8 78,7

Bron: Cantillon, B. e.a. Emancipatie in twee snelheden (2000).

Tabel 2 toont verder dat de vrouw/man tewerkstellingsratio opnieuw voor de laag
en gemiddeld geschoolden in internationaal vergelijkend opzicht eveneens laag kan
genoemd worden.

TABEL 2 : VROUW/MAN TEWERKSTELLINGSRATIO NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

Opleidingsniveau

Laag Midden Hoog

België 0,45 0,69 0,92
Nederland 0,62 0,74 0,86
Frankrijk 0,70 0,77 0,85
Duitsland 0,71 0,75 0,86
VSA 0,76 0,85 0,87

Bron: Cantillon, B. e.a. Emancipatie in twee snelheden (2000).

Wanneer verder de verloning van mannen met deze van vrouwen wordt vergeleken,
dan valt onmiddellijk op dat vrouwen systematisch minder verdienen dan mannen.
Het scholingsniveau speelt hier nauwelijks een rol (in de buurlanden is het loonver-
schil tussen een laaggeschoolde man en vrouw kleiner dan tussen hooggeschool-
den). Aangezien vrouwen meer dan mannen deeltijds werken, zijn de loonverschil-
len tussen mannen en vrouwen de facto nog groter.
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TABEL 3 : VROUW/MAN BELONINGSVERSCHILLEN NAAR OPLEIDINGSNIVEAU EN TEWERKSTEL-
LINGSFRACTIE

Voltijdse tewerkstelling Voltijdse en deeltijdse
naar opleidingsniveau tewerkstelling

naar opleidingsniveau

Laag Midden Hoog Laag Midden Hoog

België 0,66 0,76 0,74 0,52 0,66 0,67
Nederland 0,75 0,76 0,68 0,47 0,54 0,55
Frankrijk 0,86 0,80 0,69 0,71 0,69 0,64
Duitsland 0,61 0,78 0,60 0,55 0,62 0,52
VSA 0,72 0,71 0,68 0,66 0,64 0,63

Bron: Cantillon, B. e.a. Emancipatie in twee snelheden (2000).

Tabel 3 is bijzonder significant voor de sociale bescherming, specifiek in het geval
van vrouwen. De vervangingsinkomens worden immers berekend op basis van het
verdiende loon. Zeker ook voor eenoudergezinnen (die voor meer dan 85% een
vrouwelijk gezinshoofd hebben), is de over het algemeen lagere beloning van vrou-
wen van belang. Ongeacht het opleidingsniveau hebben vrouwen bijna altijd recht
op lagere sociale uitkeringen dan mannen.

De gezamenlijke beroepsactiviteit van man en vrouw stelt het probleem van de
combinatie van arbeid en zorg binnen het gezin. Allerlei zorgtaken, waaronder zorg
voor kinderen, ouderen, zieken, die, toen het (een)kostwinnersmodel nog de norm
was door de thuiswerkende vrouw werden opgenomen, moeten nu op een andere
manier worden gerealiseerd. Vandaar de nood aan het uitbouwen van allerlei betaal-
bare systemen van zorg en huishoudelijke hulp buiten het gezin of van mogelijkhe-
den voor het opnemen van zorgtaken binnen het gezin (flexibele beroepsloopbaan :
loopbaanonderbreking, zorgverlof enz…).

1.2.2. De structurele werkloosheid
De toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, de babyboom en de
structurele verschuivingen ten gevolge van de economische ontwikkelingen vanaf
de jaren zeventig, hebben tot gevolg gehad dat het arbeidsaanbod de vraag sterk is
gaan overstijgen. De conjuncturele werkloosheid maakte plaats voor structurele
werkloosheid en allerlei mechanismen om mensen al dan niet tijdelijk uit de arbeids-
markt te houden. Onderstaande tabel illustreert deze evolutie. Opmerkelijk is het
grote aandeel van de langdurig werklozen (+2 jaar) in het werklozenbestand.
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TABEL 4 : UITKERINGSGERECHTIGDE VOLLEDIG WERKLOZEN NAAR WERKLOOSHEIDSDUUR

1980 1985 1990 1995 2000

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

<1 jaar 124.230 42,1 144.414 31,7 123.748 37,3 176.295 36,0 130.781 36,2

1- 2 jaar 49.212 16,7 81.785 18,0 52.724 15,9 96.083 19,6 58.677 16,2

>2 jaar 121.428 41,2 229.331 50,3 155.295 46,8 217.919 44,4 172.306 47,6

Totaal 294.870 100,0 455.530 100,0 331.767 100,0 490.297 100,0 361.764 100,0

Bron : MTA, Het Federaal Werkgelegenheidsbeleid, Evaluatierapport 2000, (2001).

De afvloeiingsmechanismen viseerden vooral ook oudere werknemers waardoor de
activiteitsgraad (zij die werken en zij die werkelijk op zoek zijn naar werk in verhou-
ding tot de bevolking) – zeker bij mannen - in deze leeftijdsgroepen spectaculair
afnam (1). Dit is duidelijk merkbaar in onderstaande tabel.

TABEL 5 : ACTIVITEITSGRADEN BEVOLKING 50+

Vrouwen Mannen Totaal

Leeftijd 1961 1970 1981 1991 1961 1970 1981 1991 1961 1970 1981 1991

50-54 25,3 27,6 31,0 40,6 91,1 89,2 86,6 82,1 57,5 57,8 58,4 61,7
55-59 20,1 20,0 17,4 23,3 85,1 82,3 71,3 54,4 51,4 50,0 43,5 38,9
60-64 9,4 7,6 5,8 5,2 70,8 63,8 32,4 21,8 37,8 33,7 18,3 12,6
65 en + 3,7 2,2 1,0 0,4 9,8 6,8 3,3 1,3 6,3 4,1 1,9 0,7

Bron: NIS-volkstellingen: 31/12/1961, 31/12/1970, 1/03/1981, 1/03/1991.

Uit internationaal vergelijkende cijfers blijkt pas hoe weinig ouderen in België aan
de slag zijn (tabel 6). Daar waar in onze buurlanden zo’n 60% van de 45-plussers
echt aan het werk is, werkt in België nauwelijks 1 op 2.

(1) Vaak wordt beweerd dat de vroegtijdige uittreding uit de arbeidsmarkt in België een gevolg is van
het gevoerde arbeidsmarktbeleid inzake oudere werklozen en brugpensioen. Het is waarschijnlijk
correcter te stellen dat dit een naoorlogse sociaal-maatschappelijke tendens heeft versterkt, aange-
zien reeds in de 'golden sixties' - in een periode met nagenoeg geen werkloosheid - de mannelijke
activiteitsgraden op oudere leeftijd teruglopen.

269



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2002

TABEL 6 : WERKZAAMHEIDSGRAAD VAN DE BEROEPSACTIEVE BEVOLKING NAAR LEEFTIJD

Totaal 45-64 jaar 25-44 jaar

EU15 73,8 57,1 77,6
België 73,8 49,9 82,2
Duitsland 76,7 56,9 80,1
Frankrijk 75,4 58,3 78,8
Nederland 79,0 60,1 84,5
VK 78,9 66,4 81,1

Bron: Eurostat - Steunpunt WAV, gegevens 2000.

1.2.3. De moderne kenniseconomie, haar eisen op het vlak van opleiding en flexibili-
teit en de nieuwe sociale kwestie

De economische ontwikkeling in de voorbije decennia wordt gekenmerkt door de
overgang van een industriële naar een diensteneconomie en van ongeschoolde naar
geschoolde arbeid. De moderne kenniseconomie stelt hoge eisen aan de werkne-
mers op het vlak van kennis, bekwaamheid en productiviteit. Een belangrijke uitda-
ging voor het sociaal beleid ligt nu in het feit dat een gedeelte van de bevolking
wegens allerlei omstandigheden nooit voldoende lijkt te zullen kunnen beantwoor-
den aan deze hoge eisen. Men heeft het in dit verband over de nieuwe sociale kwes-
tie. Het aantal beschikbare jobs voor laaggeschoolden wordt alsmaar kleiner. De
scholingsgraad bepaalt zo in belangrijke mate het risico van sociale uitsluiting. 

Uit tabel 7 blijkt dat de beroepsbevolking in België in vergelijking met deze van een
aantal andere landen gekenmerkt wordt door én een relatief hoog aantal lager
geschoolden én een relatief hoog aantal hoger geschoolden.

TABEL 7 : SCHOLINGSGRAAD VAN DE BEROEPSBEVOLKING IN EEN AANTAL OESO-LANDEN (2)

Lager/LSO HSO NUHO Universitair Totaal

België 37 33 16 14 100
Nederland 29 43 27 100
Frankrijk 34 44 11 11 100
Duitsland 14 61 10 15 100
VSA 11 52 9 28 100

Bron: OECD Education at a glance, 1996 edition, (1996).

(2) Vaak wordt verondersteld dat de ongelijkheid tussen laag- en hooggeschoolden wat arbeidsparti-
cipatie en werkloosheid betreft een tijdelijk fenomeen is dat zal verdwijnen door de toenemende
scholarisatie van jongeren en de uitstroom van relatief lagergeschoolde oudere cohortes. Uit onder-
zoek van het Steunpunt WAV (De Arbeidsmarkt in Vlaanderen, Jaarboek 1999, Leuven, Acco, p. 103-
105) blijkt echter dat ook binnen één leeftijdsgroep de arbeidssituatie van laaggeschoolden steeds
minder gunstig wordt, terwijl ze bij hooggeschoolden vrij stabiel blijft. De kloof tussen laag- en hoog-
geschoolden vergroot dus wel degelijk binnen één generatie.
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Tabel 8 toont dat het werkloosheidsrisico voor hoger geschoolden vandaag nauwe-
lijks hoger ligt dan in 1970. Voor laaggeschoolden is het risico echter verzesvou-
digd.

TABEL 8 : BELGISCHE WERKLOOSHEIDSGRAAD NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

1970 1977 1981 1991

Lager onderwijs 3,2 7,9 13,2 17,0
Lager middelbaar 2,8 6,1 10,8 12,4
Hoger middelbaar 3,2 6,0 8,6 10,1
Hoger onderwijs 3,2 3,5 3,8 4,5
Universitair onderwijs 2,5 4,1 3,1 3,7

Totaal 3,0 6,6 9,4 9,8

Bron: NIS Volkstellingen en Socio-Economisch onderzoek.

Tabel 9 laat zien dat België in Europees perspectief ronduit slecht scoort voor wat
de werkgelegenheid van laaggeschoolden betreft. Alleen het Verenigd Koninkrijk
doet het nog slechter. Het gebrek aan scholing blijkt in België een groter risico op
werkloosheid en uitsluiting in te houden dan in de andere Europese landen.

TABEL 9 : WERKZAAMHEIDSGRAAD VAN DE BEROEPSACTIEVE BEVOLKING NAAR 
OPLEIDINGSNIVEAU

Totaal Laaggeschoold Midden- tot
Hoger geschoold

EU15 73,8 60,1 81,0
België 73,8 59,0 83,3
Duitsland 76,7 60,2 80,1
Frankrijk 75,4 63,7 81,9
Nederland 79,0 64,7 85,9
VK 78,9 55,1 84,3

Bron: Eurostat - Steunpunt WAV, gegevens 2000.

1.2.4. De vergrijzing
De leeftijdsstructuur van de bevolking is aan het veranderen door de vergrijzing. Dit
proces is op gang gebracht door de daling van de nataliteit en in mindere mate door
de daling van de sterfte. Vooral vanaf 2010 zal de vergrijzing zich in versneld tempo
doorzetten. Ze confronteert het sociaal beschermingssysteem met een dubbele uit-
daging : de versmalling van het demografisch draagvlak voor de financiering en de
toename van de behoeften.
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Wat het demografisch draagvlak betreft leidt de veroudering ertoe dat een steeds
kleinere bevolking op actieve leeftijd (20-65 jaar) zal moeten instaan voor de finan-
ciering van de uitkeringen van een steeds grotere groep gepensioneerden en andere
oudere uitkeringstrekkers.

Dit wordt duidelijk wanneer we de evolutie van demografische afhankelijkheidsgra-
den in de periode 1953-2050 bekijken. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling
van de ouderen- en de totale afhankelijkheidsgraad.

TABEL 10 : DE DEMOGRAFISCHE AFHANKELIJKHEIDSGRADEN 1953-2050

1953 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

De ouderenafhanke-
lijkheidsgraad
(65+/20-64 jaar) 19 20 24 25 25 28 29 35 44 49 50

De totale afhanke-
lijkheidsgraad
(0-19 & 65+/
20-64 jaar) 65 71 80 74 66 68 66 71 82 87 88

Bron: NIS-Federaal Planbureau Bevolkingsvooruitzichten 2000-2050.

We merken dat de ouderenafhankelijkheidsgraad in de beschouwde periode sterk
toeneemt. De coëfficiënt verdubbelt in de periode 1990-2050. Ook de totale afhan-
kelijkheidsgraad neemt toe, zij het minder snel (+ 33%). 

De vraag stelt zich hier of in de financiering van de behoeften op het vlak van socia-
le bescherming zal kunnen voorzien worden zonder dat de parafiscale en fiscale
druk op de actieve bevolking een onaanvaardbaar hoog niveau bereikt.

Wat de behoeften betreft wordt verwacht dat de vergrijzing vooral tot grote kosten-
stijgingen zal leiden op het domein van de pensioenen en de gezondheidszorgen. 

Het Federaal Planbureau ging na hoe de verhouding tussen de uitgaven voor pen-
sioenen en de loonmassa in het werknemersstelsel zal evolueren in de toekomst. De
resultaten van deze analyse zijn opgenomen in onderstaande tabel.

TABEL 11 : DE VERHOUDING PENSIOENEN/LOONMASSA IN HET WERKNEMERSSTELSEL 1970-2050 (3)

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Pensioenen/loonmassa 8 12 13 13 12 14 17 17 17

Bron: Federaal Planbureau.

(3) Voor de onderliggende hypothesen, zie: Fasquelle, N. en Weemaes, S. Verkenning van de finan-
ciële evolutie van de sociale zekerheid tot 2050. Planning Paper 83 - Federaal Planbureau (11/1997).
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Het is duidelijk dat de pensioenlast stijgt, maar dat de stijging veel gematigder is dan
deze van de demografische afhankelijkheidsgraden (zie hoger). Volgende elementen
kunnen dit verklaren :

een toenemend aantal vrouwelijke gepensioneerden met pensioenen die bere-
kend worden op gemiddeld lagere lonen;

een daling van het aantal gezinspensioenen (berekend op 75% van het referentie-
loon) en een stijging van het aantal pensioenen alleenstaande (berekend op 60% van
het referentieloon);

een toenemend aantal nieuw gepensioneerden waarvan de lonen waarop de pen-
sioenberekening is gebeurd werden afgetopt door het berekeningsplafond;

de verlenging van de levensduur gekoppeld aan een voorzichtig beleid van wel-
vaartsaanpassingen opdat de pensioenen de loonontwikkelingen zouden volgen.

Er wordt verwacht dat de vergrijzing ook een belangrijke impact zal hebben op de
uitgaven voor gezondheidszorg. Een langere levensverwachting en een grotere
groep ouderen leidt immers tot een toename van het gezondheidsrisico en de vraag
naar gezondheidszorgen.

Dat leeftijd een zeer belangrijke rol speelt op het vlak van de vraag naar en de kosten
van gezondheidszorgen blijkt uit onderstaande grafiek die de gemiddelde jaarlijkse uit-
gave voor gezondheidszorg ten laste van het RIZIV in 2000 per gerechtigde en naar
leeftijdscategorie toont. De grafiek betreft enkel de gerechtigden aangesloten bij de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Zij geeft een ruwe indicatie van het verband
tussen leeftijd en kosten van gezondheidszorg, zoals vastgesteld in 2000.

GRAFIEK 1 : GEMIDDELDE JAARLIJKSE UITGAVEN (IN EURO) VOOR GEZONDHEIDSZORG TEN
LASTE VAN HET RIZIV PER GERECHTIGDE (LCM) EN NAAR LEEFTIJDSKLASSE IN 2000

Bron : Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (2001).
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De grafiek laat zien dat de gemiddelde publieke kosten voor gezondheidszorg tot de
leeftijdscategorie 55 tot 59 jaar nog beneden het algemeen gemiddelde liggen (onge-
veer 1.240 euro). Nadien nemen ze sterk toe. In de leeftijdscategorie 70-74 zijn ze al
dubbel zo hoog als de algemene gemiddelde kost. In de leeftijdscategorie 80-84 zijn
ze bijna viermaal zo hoog. De grafiek brengt de publieke uitgaven in beeld, maar
geeft geen aanwijzingen over de omvang van het persoonlijk aandeel in de kosten
van gezondheidszorg, dat ondermeer voor chronisch zieken en ouderen hoog kan
oplopen.

1.2.5. De gezinsverdunning
Het klassieke gezinsmodel van de gehuwde kostwinner met twee of meer kinderen
is in de loop der jaren steeds minder dominant geworden. Uit onderstaande tabel
blijkt dat het aandeel van de koppels met of zonder kinderen in de private huishou-
dens de voorbije veertig jaar aanhoudend is afgenomen, terwijl het aandeel van
alleenwonenden en eenoudergezinnen voortdurend is toegenomen.

TABEL 12 : STRUCTUUR VAN DE HUISHOUDENS : EVOLUTIE VAN HET AANDEEL VAN DIVERSE
GEZINSTYPES IN HET TOTAAL VAN DE PRIVATE HUISHOUDENS

Koppels (met of Eenouder- Alleenwonenden Overige ° Totaal
zonder kinderen) gezinnen

1961 71,5% 6,5% 16,8% 5,2% 100,0%
1970 69,9% 6,5% 18,8% 4,8% 100,0%
1981 65,7% 7,0% 23,2% 4,4% 100,0%
1991 58,5% 9,1% 28,4% 4,1% 100,0%
2000 52,4% 11,1% 31,2% 5,3% 100,0%

Bron: NIS

(°) Omvat niet-gezinshuishoudens zoals twee of meer personen die niet gehuwd zijn of geen band van afstamming
(ouder-kind) met elkaar onderhouden, huishoudens met meerdere familiekernen, zoals twee gehuwde koppels die
samenwonen, en niet verdeelde gevallen.

De gezinsverdunning, die een gevolg is van de eerder beschreven demografische
evolutie, maar ook van de destabilisatie van het gezin (zie bijvoorbeeld de toename
van het aantal echtscheidingen) heeft belangrijke gevolgen voor de sociale zeker-
heid. Het inkrimpen van de familiale netwerken heeft immers tot gevolg dat heel
wat gezinnen een beroep dienen te doen op externe hulp en ondersteuning. Dit kan
hulp zijn voor kinderopvang, huishoudelijke hulp, of zorg voor ouderen. Deze vraag
maakt het noodzakelijk om in een voldoende (al dan niet gesubsidieerd) aanbod te
voorzien. Het maakt het eveneens essentieel dat de gezinnen over een behoorlijk
inkomen beschikken zodat ze van deze diensten gebruik kunnen maken.
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1.2.6. De mogelijkheden ingevolge de technologische vooruitgang in de gezondheids-
zorg en het probleem van de betaalbaarheid
De snelle technologische vooruitgang binnen de gezondheidszorg leidt tot het ont-
staan van steeds nieuwe behandelingstechnieken die in een aantal gevallen de drem-
pel om bepaalde behandelingen uit te voeren verlagen. Sommige ingrepen en
behandelingen vragen namelijk minder herstel en houden minder risico’s in (bvb.
stents om de vernauwing van kransslagaders tegen te gaan, endoscopische technie-
ken voor het verwijderen van galstenen, defibrillatoren…). Dit kan tot gevolg hebben
dat door de nieuwe technologie een op zich misschien zelfs goedkopere behande-
ling, door een groter potentieel toepassingsbereik, uiteindelijk een meerkost voor
de gezondheidszorg inhoudt.

Ook de toename van de mogelijkheden van tertiaire preventie kunnen aanleiding
geven tot stijgende kosten voor gezondheidszorg. Doordat men er steeds vroegtijdi-
ger in slaagt de symptomen van bepaalde ziekten op te sporen, kunnen de verdere
verwikkelingen steeds beter onder controle gehouden worden (bv. statines (vetver-
lagend geneesmiddel), medicatie na hartinfarct, diabetes, AIDS). Dit heeft tot gevolg
dat een groter aantal mensen met een chronische aandoening (gevolg van de verou-
dering) een langere overlevingsduur zal hebben met behoefte aan medische zorg.

De hogere kosten van gezondheidszorg verbonden aan sommige nieuwe technieken
roepen de vraag op naar de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. In het Belgisch
stelsel van gezondheidszorgen, waarbij de patiënt een deel van de kost draagt via
remgelden, dreigt de niet-publieke kost van de gezondheidszorg steeds ongelijker
verdeeld te zullen worden tussen zij die langdurig ziek zijn en zij die niet getroffen
worden.

Uit de gezondheidsenquête (4) kunnen we opmaken dat het gebruik van gezond-
heidszorgen ook in België niet alleen te maken heeft met de gezondheidstoestand
van de betrokkene, maar ook met haar of zijn inkomenspositie. België scoort hierbij
trouwens vrij slecht in vergelijking met de buurlanden. Hogere inkomensgroepen in
goede gezondheid blijken immers heel wat specialistenzorg te consumeren, terwijl
lager geschoolden uit de laagste inkomensdecielen die in de wettelijke verzekering
geen verhoogde tegemoetkoming genieten en die geen aanspraak kunnen maken op
aanvullende verzekeringen, duidelijk gekenmerkt worden door onderconsumptie
wat betreft specialistische zorg. Gezien de steeds toenemende levensverwachting
en aangezien vooral de oudere leeftijdsgroepen, de gepensioneerden, nood hebben
aan gezondheidszorg, is het belangrijk dat de gepensioneerden, en in het bijzonder
ook de oudst gepensioneerden, in voldoende mate gebruik kunnen maken van het
aanbod inzake gezondheidszorg.

(4) Zie: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, De gezondheid in België, zijn gemeenschap-
pen en gewesten. Resultaten van de gezondheidsenquête door middel van interview 1997, Brussel,
2000 en Bossuyt en Van Oyen, Gezondheidsverwachting volgens socio-economische gradiënt in
België, IPH/EPI reports, 2000.
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1.3. DE PROBLEEMSTELLING : HOE ADEQUAAT IS ONS SOCIAAL BESCHERMINGSSYS-
TEEM VANDAAG?
Het voorafgaand overzicht toont voldoende aan dat de sociale bescherming vandaag
voor een aantal belangrijke uitdagingen staat die zowel te maken hebben met het
opvangen van nieuwe behoeften als met het probleem van de betaalbaarheid of de
financiering van de sociale bescherming. 

In de volgende hoofdstukken gaan we na hoe de sociale zekerheid in de voorbije
decennia met deze uitdagingen is omgegaan. Eerst bespreken we de vervangingsin-
komens, nadien komt achtereenvolgens de problematiek van gezondheidszorg en
zorg en de gezinsbijslag aan bod. 

2. ANALYSE VAN DE VERVANGINGSINKOMENS

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de vervangingsinkomens in de sociale zeker-
heid voor werknemers. Het valt uiteen in twee delen. 

In het eerste deel wordt een globale analyse gemaakt. Dit gedeelte start met een
overzicht van de algemene evolutie van het aantal mensen betrokken bij de vervan-
gingsinkomens in de sociale zekerheid : de uitkeringstrekkers en de bijdragebetalen-
den. De evolutie van de verhouding tussen beide groepen, de uitkeringsafhankelijk-
heidsratio, wordt geschetst. Nadien wordt de evolutie van de hoogte van de gemid-
delde uitkeringen in verhouding tot het gemiddeld loon, de gemiddelde vervan-
gingsratio, onderzocht. Tenslotte wordt de relatie gelegd tussen uitkeringsafhanke-
lijkheidsratio, gemiddelde vervangingsratio en de impliciete (theoretische) sociale
bijdragevoet. 

In een tweede deel worden de vervangingsinkomens meer in detail bekeken. De
evolutie van de minima en de maxima wordt geanalyseerd en de vervangingsinko-
mens in de arbeidsongeschiktheid en de pensioenen worden onder de loep geno-
men. 

2.1. GLOBALE ANALYSE
In het kader van een globale analyse van de vervangingsinkomens kunnen volgende
vragen gesteld worden :

Hoeveel mensen ontvangen een vervangingsinkomen via de sociale zekerheid en
hoeveel mensen betalen bijdragen ?

Hoe evolueren de vervangingsratio’s? Dit is de vraag naar de verhouding tussen de
gemiddelde uitkering en het gemiddeld loon.

We starten met de eerste vraag.
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2.1.1. Uitkeringstrekkers, bijdragebetalenden en de uitkeringsafhankelijkheidsratio

a) Het aantal uitkeringstrekkers en het aantal werknemers onderworpen aan de
sociale zekerheid 1970-2000

Onderstaande tabel toont de evolutie van het aantal mensen dat een vervangingsin-
komen ontving in het werknemersstelsel in de periode 1970-2000. 

TABEL 13 : HET AANTAL UITKERINGSTREKKERS IN DE DIVERSE TAKKEN VAN DE SOCIALE ZEKER-
HEID (WERKNEMERSSTELSEL) 1970-2000

1970 1980 1990 2000 Wijziging
2000/1970

Pensioenen (1 januari)
Rustpensioenen 550.737 760.761 893.233 1.068.672 + 94%

Gezinshoofden 223.539 243.952 265.182 312.787 +40%
Alleenstaanden/samenwonenden 327.198 516.809 628.051 755.885 +131%

Overlevingspensioenen 230.774 249.823 245.471 228.867 -1%
Rust- en overlevingspensioenen 97.332 197.053 265.636 296.358 + 304%

Werkloosheid (maandgemiddelden)
Werkloosheid (uvw en oudere 
werklozen) ° 71.261 321.895 420.363 523.490 +735%
Uvw 71.261 321.895 347.931 373.771 +525%

Gezinshoofden - - 105.428 141.569
Alleenstaanden - - 47.386 69.164
Samenwonenden - - 195.117 163.038

Oudere werklozen - - 72.432 149.719
Gezinshoofden - - 30.743 47.590
Alleenstaanden - - 11.402 31.699
Samenwonenden - - 30.287 70.430

Brugpensioenen - 34.908 139.733 115.570
Loopbaanonderbreking (voltijds) - - 15.564 27.712

Arbeidsongeschiktheid (31 dec.)
Primaire arbeidsongeschiktheid °° 79.638 94.390 69.240 69.144 -13%
Invaliditeit 90.516 147.556 164.090 180.732 +100%

Gezinshoofden - 85.120 74.574 69.904
Alleenstaanden - 62.436 23.866 35.456
Samenwonenden - 65.650 75.372

Arbeidsongevallen °°° 2.064 2.247 2.357 2.698 +30%
Beroepsziekten°°° n.b. 11.069 6.308 3.290

Bron: Ministerie van Sociale Zaken - instellingen van sociale zekerheid: administratieve gegevens.

(°) De totalen ‘uvw’ en ‘oudere werklozen’ zijn gebaseerd op de STAT 92 databank van de RVA die fysieke eenheden
telt. De verdeling naar gezinshoofd, alleenstaand en samenwonend kan echter enkel gemaakt worden op basis van
de betalingen (STAT INFO databank). In deze tabel werd de verdeelsleutel vastgesteld op basis van de betalingen
toegepast op de fysieke eenheden. Omdat de verdeling voor 1990 (betalingen) niet beschikbaar is werd voor dat
jaar de verdeelsleutel 1992 toegepast.
(°°) Wat de primaire arbeidsongeschiktheid betreft werd het aantal vergoede dagen gedeeld door het aantal ver-
goedbare dagen per jaar (312). Zo bekomt men het vermelde aantal voltijds equivalenten.
(°°°) Met betrekking tot de arbeidsongevallen en beroepsziekten wordt enkel het aantal invaliden (blijvende arbeids-
ongeschiktheid) vermeld met een ongeschiktheidspercentage van 66% of hoger. 
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Uit de tabel blijkt dat het totaal aantal uitkeringstrekkers in de periode 1970 tot
2000 fors is toegenomen. 

De toename is het meest frappant in de werkloosheid. Het aantal werklozen is in de
beschouwde periode bijna verachtvoudigd. Indien men ook de bruggepensioneer-
den en de volledige loopbaanonderbrekers meetelt is er zelfs bijna sprake van een
vertienvoudiging. Conjunctuurverbeteringen op het eind van de jaren tachtig en in
de jaren negentig hebben deze toename nooit echt kunnen ombuigen. 

Binnen de groep uitkeringsgerechtigde volledig werklozen is het aandeel van de
samenwonenden in de periode 1990 tot 2000 afgenomen van 56 naar 43%, terwijl
het aandeel van de gezinshoofden en alleenstaanden gestegen is, respectievelijk van
30% naar 38% en van 14% naar 19%. Binnen de groep oudere werklozen is een ande-
re evolutie merkbaar. Net als bij de u.v.w.’s stijgt het aandeel van de alleenstaanden
ook wel (van 15 naar 21%), maar hier neemt het aandeel van de samenwonenden
toe van 41 naar 46%, terwijl dat van de gezinshoofden daalt van 41% naar 31%. 

Het aantal rustgepensioneerden verdubbelt bijna in de periode 1970-2000, terwijl
het aantal overlevingsgepensioneerden ongeveer gelijk gebleven is (de tendens is
de laatste decennia licht dalend). Het aantal gecombineerde rust- en overlevingspen-
sioenen verdrievoudigt.

Binnen de rustpensioenen neemt vooral het aantal pensioenen ‘bedrag alleenstaan-
de’ sterk toe.

Wat de arbeidsongeschiktheid betreft stellen we vast dat het aantal invaliden tussen
1970 en 2000 verdubbelt. Het aantal gezinshoofden neemt hier af, terwijl het aantal
alleenstaanden en samenwonenden stijgt.

De uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid worden gekenmerkt door een
dalende tendens. 

Het aantal invaliden ingevolge een arbeidsongeval met een arbeidsongeschiktheid
van 66% of hoger stijgt met 30%, terwijl het aantal invaliden wegens een beroeps-
ziekte (eveneens +66%) sterk is afgenomen in de periode 1980 tot 2000 (-70%) (5).
De totale aantallen geregistreerde arbeidsongeschikten wegens arbeidsongeval of
beroepsziekte, ongeacht het ongeschiktheidspercentage, stijgen echter zowel bij
arbeidsongevallen (van 106.414 naar 193.199) als bij beroepsziekten (33.984 naar
69.106) (6).

(5) De daling van het aantal invaliden met een ongeschiktheid van 66% en meer in de beroepsziekten
houdt verband met de afnemende prevalentie van mijnwerkerspneumoconiose. 
(6) Deze cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zo is de stijging van
het aantal uitkeringstrekkers arbeidsongevallen gedeeltelijk het resultaat van een wijziging van de
reglementering die geleid heeft tot een groter aantal uitbetalingen in rente, in plaats van in kapitaal.
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Conclusie na het bestuderen van bovenstaande tabel is dat de sociale zekerheid
haar rol op het vlak van inkomensgarantie gespeeld heeft ten aanzien van een
steeds toenemend aantal mensen. Dit is een uiting van de sterkte van onze socia-
le zekerheid.

In onderstaande tabel vindt men de evolutie van de andere zijde van de medaille :
het aantal aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers (de bijdragebetalen-
den) in dezelfde periode.

TABEL 14 : HET AANTAL WERKNEMERS ONDERWORPEN AAN DE SOCIALE ZEKERHEID 1970-2000

1970 1980 1990 2000° Wijziging
2000/1970

Arbeiders 1.606.382 1.385.028 1.327.366 1.354.704 -16%
R.S.Z. 1.562.830 1.360.301 1.266.101 1.275.764
R.S.Z.P.P.O. - - 55.594 77.340
NPM 40.126 21.115 3.208 -
HVK 3.426 3.612 2.463 1.600

Bedienden 795.462 1.033.649 1.233.842 1.496.622 +88%
R.S.Z. 795.462 1.033.649 1.177.212 1.413.027
R.S.Z.P.P.O. - - 56.630 83.595

Totaal 2.401.844 2.418.677 2.561.208 2.851.326 +19%

Bron: Ministerie van Sociale Zaken - instellingen van sociale zekerheid: administratieve gegevens.

(°) De cijfers m.b.t. RSZ en HVK zijn ramingen.

Uit de tabel leren we dat het aantal aan de sociale zekerheid onderworpen werkne-
mers over de periode 1970 tot 1996 toegenomen is met 19 procent. Dit is een
beperkte stijging in vergelijking met de toename van het aantal uitkeringstrekkers.

Verder valt in de tabel nog de verschuiving op van het arbeiders- naar het bedien-
denstatuut, de verdwijning van het mijnwerkersstelsel en de belangrijke daling van
het aantal onderworpenen in het stelsel der zeelieden.

Samenvattend, een zeer belangrijke stijging van het aantal uitkeringstrekkers
gaat samen met een veel gematigder groei van het aantal bijdragebetalenden.
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In een volgende paragraaf gaan we een stap verder. We bekijken de evolutie op
lange termijn van de verhouding tussen beide onderzochte reeksen : het aantal uit-
keringstrekkers en het aantal loontrekkenden. Deze verhouding wordt ook wel de
uitkeringsafhankelijkheidsratio genoemd (7). 

b) De uitkeringsafhankelijkheidsratio

De uitkeringsafhankelijkheidsratio geeft een aanduiding van de financiële houdbaar-
heid van het socialezekerheidssysteem (draagvlak). Hoe hoger de ratio, hoe groter
het aantal mensen van wie de uitkering moet gefinancierd worden door een gege-
ven aantal werkende personen (8). 

Het Planbureau bestudeerde de ontwikkeling van de Belgische uitkeringsafhankelijk-
heidsratio voor werknemers in het verleden en maakte een raming van de verwach-
te evolutie ervan in de toekomst, tot 2050. De raming kadert in een studie over de
lange termijn financiële vooruitzichten van de sociale zekerheid die werd uitge-
werkt met behulp van het model MALTESE (9). Voor een volledig overzicht van de
hypothesen waarop de raming gebaseerd is kan men Planning Paper nr. 83 van het
Planbureau raadplegen (10). Hier beperken we ons tot een korte samenvatting.

De zuiver demografische context van de raming is gebaseerd op de bevolkingsvoor-
uitzichten 1995-2050 van het NIS – Planbureau (centraal scenario). Deze vooruit-
zichten gaan uit van een dalende vruchtbaarheid, een stijgende levensverwachting
en een positief maar afnemend migratiesaldo. Vanaf 2010 gaat de babyboomgenera-
tie volop met pensioen. 

Wat de socio-demografische hypothesen betreft verwacht het Planbureau dat de
scholarisatiegraad van de 15-24 jarigen verder zal blijven toenemen ten koste van de
activiteitsgraad in deze leeftijdscategorie, dat de vrouwelijke activiteitsgraad even-
eens verder zal blijven toenemen en dat de pensioenleeftijd, na twee decennia te
zijn gedaald opnieuw, zij het in zeer beperkte mate, zal stijgen. 

(7) De benaming uitkeringsafhankelijkheidsratio is te verkiezen boven de in Nederland gangbare
term i/a ratio (inactieven/actieven) omdat het concept (in)activiteit doorgaans in een andere beteke-
nis wordt gebruikt dan hier van toepassing is. Zo worden de uitkeringsgerechtigde werklozen in de
arbeidsmarktstatistieken tot de actieve bevolking gerekend.
(8) Rechtstreeks in de mate dat de sociale zekerheid volledig gefinancierd wordt door bijdragen op
de arbeid, eerder indirect in de mate dat de sociale zekerheid ook gefinancierd wordt door middel
van algemene middelen (diverse belastingen).
(9) Model for Analyses of Long Term Evolution of Social Expenditures, zie Planningspaper nr 51,
Planbureau, november 1990. Zie ook: Festjens, M. J., Vergrijzing en de betaalbaarheid van de
sociale zekerheid: een lange termijn verkenning 1992-2050, oktober 1994.
(10) Fasquelle, N. en Weemaes, S., Verkenning van de financiële evolutie van de sociale zekerheid
tot 2050, Planning Paper 83 - Federaal Planbureau (11/1997).
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De macro-economische hypothesen zijn gebaseerd op een relatieve stabiliteit van de
werkgelegenheid en een jaarlijkse toename van de productiviteit/loon per arbeids-
plaats met 2,25%. 

Wat het sociaal beleidsscenario betreft werden volgende hypothesen geformuleerd : 
algemene aanpassing van de vervangingsinkomens aan de welvaart a rato van 0,5%

per jaar vanaf 2002;
aanpassing van de plafonds die gehanteerd worden bij de berekening van de ver-

vangingsinkomens met 1,75% per jaar (reëel).

In grafiek 2 wordt de evolutie van de Belgische uitkeringsafhankelijkheidsratio in de
periode 1970-2050 in beeld gebracht. De grafiek is gebaseerd op de resultaten van
het Planbureau, aangevuld met eigen berekeningen. De ratio wordt hier uitgedrukt
als het aantal uitkeringstrekkers per 100 werknemers (11).

GRAFIEK 2 : EVOLUTIE VAN DE UITKERINGSAFHANKELIJKHEIDSRATIO (WERKNEMERS) 1970-2050

Bron : Federaal Planbureau en eigen berekeningen

Uit de grafiek blijkt, niet onverwachts na de bespreking in de vorige twee paragra-
fen, dat tussen 1970 en 2000 een spectaculaire stijging van de ratio plaatsvond, van
40 naar meer dan 100 uitkeringstrekkers per 100 werknemers. Waar er dus in 1970
voor elke uitkeringstrekker meer dan twee werknemers waren, is er in 2000 voor
elke uitkeringstrekker nog 1 werknemer. 

(11) Bij het beoordelen van de ratio moet men er rekening mee houden dat voor het uitvoeren van
de berekeningen een aantal correcties moesten worden aangebracht op de basisstatistieken, onder
meer om dubbeltellingen te vermijden. Dit heeft voor gevolg dat de data, gebruikt voor de bereke-
ning van de ratio, verschillen van de hierboven voorgestelde reeksen.
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De ratio neemt heel sterk toe vanaf het begin van de jaren zeventig tot 1986-1987.
In deze periode neemt het aantal uitkeringstrekkers in alle takken toe, maar vooral
de verhouding van het aantal werklozen tot het aantal werknemers stijgt enorm.
Inclusief de bruggepensioneerden en de loopbaanonderbrekers gaat het om een toe-
name van 3 naar 31 werklozen per 100 werknemers. In tweede instantie is er ook
een significante toename van het aantal gepensioneerden per 100 werknemers van
33 naar 54. 

In de periode 1987 tot 1990 treedt er onder invloed van de heropleving van de eco-
nomische conjunctuur voor het eerst een stabilisatie, zelfs een lichte daling van de
ratio op, bijna exclusief te verklaren door de daling van het aantal werklozen en de
overeenstemmende stijging van het aantal werknemers. Vanaf 1990 zet, in samen-
hang met de economische recessie, opnieuw een stijgende trend in tot 1997, het
jaar waarin een voorlopig maximum wordt bereikt met 105 uitkeringstrekkers per
100 werknemers. De hernieuwde toename van de werkloosheid is hier belangrijk,
maar ook het feit dat de verhouding gepensioneerden / werknemers stijgt met 5
procentpunten. Na 1997 zakt de ratio opnieuw ingevolge een nieuwe, arbeidsinten-
sieve economische heropleving en de ermee gepaard gaande daling van de werk-
loosheid enerzijds en een tijdelijk tragere stijging van het aantal gepensioneerden
anderzijds.

Voor de toekomst verwacht het Planbureau vanaf 2007 een hernieuwde stijging van
de uitkeringsafhankelijkheidsratio van 93 naar 130 in 2050. De grote onderliggende
trends zijn hier de relatieve toename van het aantal gepensioneerden en de afname
van het aantal werklozen. 

Het aantal gepensioneerden per 100 werknemers zou stijgen van 55 tot 96. In 2050
zou er dus bijna voor elke werknemer een gepensioneerde zijn. Drie factoren kun-
nen de sterke toename van het aantal gepensioneerden verklaren : de pensionering
van de omvangrijke babyboomgeneratie vanaf 2010, de blijvende verhoging van de
levensverwachting of de veroudering in de veroudering en de grotere arbeidspartici-
patie van de vrouw die daardoor in toenemende mate een eigen pensioen verwerft. 

Het aantal werklozen (inclusief loopbaanonderbreking en bruggepensioneerden)
per 100 werknemers zou over de hele periode dalen van 30 naar 25. Daarnaast
wordt een beperkte stijging van het aantal invaliden verwacht van 8 naar 9 invaliden
per 100 werknemers. 

Samenvattend, we stellen vast dat de Belgische uitkeringsafhankelijkheidsratio
voor werknemers in de periode 1970 en 1997 meer dan verdubbeld is. Waar er
in 1970 meer dan twee werknemers waren voor elke uitkeringstrekker, is er in
1997 minder dan één werknemer per uitkeringstrekker. Volgens het Planbureau
mag op lange termijn een verdere stijging verwacht worden. In 2050 zouden
tegenover 100 werknemers 130 uitkeringstrekkers staan. 
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Na het bekijken van de evolutie van de uitkeringsafhankelijkheidsratio voor België
rijst de vraag waar België zich met deze ratio situeert in vergelijking met een aantal
andere landen.

c) Uitkeringsafhankelijkheid internationaal vergeleken

Een internationale vergelijking van uitkeringsafhankelijkheid is geen gemakkelijke
oefening. De internationaal vergelijkende sociale statistiek is op dit vlak nog niet ver
gevorderd (12). Niettemin werden reeds een aantal pogingen ondernomen om inter-
nationaal vergelijkbare uitkeringsafhankelijkheidsratio’s te berekenen. Een veel geci-
teerde studie is deze die het Nederlands Economisch Instituut uitvoerde in opdracht
van het Nederlands ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In Nederland speelt de uitkeringsafhankelijkheids- of i/a ratio sinds het begin van de
jaren negentig een belangrijke rol bij de besluitvorming over de aanpassing van de
socialezekerheidsuitkeringen. In het kader van de Wet Koppeling met Afwijkings-
mogelijkheden (WKA - 1991) werd bepaald dat de uitkeringen in principe gekop-
peld worden aan de ontwikkeling van de gemiddelde contractuele lonen (welvaart)
(13). Onder bepaalde voorwaarden kan echter van dit principe worden afgeweken.
De wet noemt twee afwijkingsgronden : een bovenmatige loonontwikkeling en een
te hoge i/a ratio. Deze criteria voor ontkoppeling zijn in de wet niet concreet inge-
vuld. Ze worden in de praktijk bij de kabinetsformatie voor de duur van een nieuwe
regeringsperiode vastgelegd. De i/a drempel was in 2000 vastgelegd op 0,826 of
m.a.w. de uitkeringen volgen de evolutie van de welvaart indien er minder dan 826
uitkeringstrekkers zijn per 1000 werkenden (voltijds equivalenten) (14). De drem-
pel werd tussen 1992 en 1996 overschreden. Sinds 1996 worden de uitkeringen
aangepast in overeenstemming met de ontwikkeling van de lonen.

In het midden van de jaren negentig gaf het Nederlands ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid het Nederlands Economisch Instituut de opdracht de i/a
ratio ook te berekenen voor vijf Europese landen : Groot-Brittannië, Duitsland, Bel-
gië, Frankrijk en Denemarken, om zo internationale vergelijking mogelijk te maken.
De resultaten van deze studie werden in juni 1996 gepubliceerd voor de periode

(12) Eurostat heeft plannen om het SESPROS- systeem van statistieken op het gebied van de sociale
bescherming in de nabije toekomst uit te breiden tot de uitkeringstrekkers. Voor het ogenblik wor-
den in het kader van SESPROS enkel cijfers verzameld over ontvangsten en uitgaven. Mogelijk kan op
basis van dit initiatief op termijn een op methodologisch vlak goed onderbouwde ratio worden bere-
kend voor de EU-lidstaten. 
§13) Zie hierover SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 1998. 25 jaar sociale verandering, 1998, p.
435-436.
(14) De wet schrijft ook voor dat het kabinet eens in de vier jaar advies moet inwinnen bij de Sociaal-
Economische Raad over de vraag of een bijzondere verhoging of verlaging van het minimumloon en
de uitkeringen wenselijk is.
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1980-1992 (15). De cijferreeksen werden nadien jaarlijks geactualiseerd en gepubli-
ceerd in de Nederlandse Sociale Nota (parlementair document bij de begroting
sociale zaken). Recent werd de analyse uitgebreid met drie andere Europese landen
(Oostenrijk, Spanje en Zweden) en met Japan en de VS (16). 

In onderstaande tabel wordt de evolutie van de algemene uitkeringsafhankelijk-
heidsratio in de periode 1980 tot 1997 weergegeven voor België, een aantal andere
EU-lidstaten, Japan en de Verenigde Staten (17). De algemene uitkeringsafhankelijk-
heidsratio geeft de verhouding weer tussen het aantal uitkeringsjaren voor mensen
ouder dan 15 jaar (teller) per honderd arbeidsjaren voor mensen ouder dan 15 jaar
(noemer). Ziektedagen en moederschapsverlof worden bij de uitkeringsjaren gere-
kend. Het is belangrijk te vermelden dat deze ratio de volledige bevolking betreft
(niet enkel de werknemers zoals in vorige paragraaf) en dat andere data werden
gebruikt en een andere methodologie werd toegepast dan in de vorige paragraaf. De
reeksen zijn dus niet vergelijkbaar. De resultaten moeten met de nodige reserves
worden geïnterpreteerd (18).

(15) De Voogd, t'Hoen, Arents en Booij Inactivity/Activity ratios, A descriptive analysis for six Euro-
pean countries, Dutch Ministry of Social affairs and Employment, 1996
(16) Arents, Cluitmans en Van der Ende, Benefit dependency ratios. An analysis of nine European
countries, Japan and the US, Dutch Ministry of Social affairs and Employment, 2000. Gezien de toe-
nemende belangstelling voor deze ratio's, zou de analyse voor het jaar 1999 uitgebreid worden tot
alle EU-lidstaten. Het is ook de bedoeling dat de resultaten geventileerd worden naar geslacht.
(17) Het NEI heeft naast de hier vermelde algemene uitkeringsafhankelijkheidsratio (G-ratio) nog drie
varianten berekend. In een eerste variant wordt geen rekening gehouden met uitkeringstrekkers
ouder dan de (nationale) wettelijke pensioenleeftijd (NWA-ratio). In een tweede variant worden uit-
keringstrekkers ouder dan 65 jaar niet meegeteld (WA-ratio). In een derde variant worden mensen in
ziekte- of moederschapsverlof niet bij de uitkeringstrekkers (teller), maar bij de werkenden (noemer)
gerekend (L-ratio).
(18) In feite kunnen uitkeringsafhankelijkheidsratio's slechts correct worden berekend op basis van
geïntegreerde databestanden, zodat bijvoorbeeld dubbeltellingen kunnen worden geëlimineerd en
uitkeringen kunnen worden gecorrigeerd naar uitkeringsjaren (voltijds equivalenten). De Belgische
ratio wordt door het NEI echter berekend met klassieke niet geïntegreerde statistieken. Dit leverde in
het verleden bijvoorbeeld moeilijkheden op in verband met het bepalen van het aantal gepensioneer-
den in België. Een te hoog geacht aantal pensioenen werd voor de berekening van de ratio vervangen
door de bevolking op pensioengerechtigde leeftijd. Over sommige uitkeringen, zoals het aantal eer-
ste ziektedagen (loondoorbetaling door de werkgever) zijn op dit ogenblik geen statistische gegevens
beschikbaar. Data worden hier aangemaakt op basis van een vrij ruwe ramingsmethode. Verschillen-
de gegevensbronnen worden ook gecombineerd. Zo worden surveydata (activiteit: de arbeidskrach-
tenenquête) gecombineerd met administratieve data (inactiviteit). 
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TABEL 15 : EVOLUTIE VAN DE ALGEMENE UITKERINGSAFHANKELIJKHEIDSRATIO 1980-1997

1980 1985 1990 1995 1997

België 83,4 99,1 102,5 103,5 103,0
Frankrijk 61,9 75,3 80,8 92,0 94,1
Zweden 67,2 69,7 72,2 94,5 89,1
Duitsland 71,0 76,8 72,5 80,4 88,3
Oostenrijk 77,0 77,0 79,0 83,6 83,3
Groot-Brittannië 61,6 74,5 68,9 83,0 79,4
Denemarken 72,1 73,9 76,8 82,0 78,6
Spanje 53,7 71,3 70,9 82,3 78,1
Nederland 67,2 83,8 82,4 83,2 77,5
Japan - - 53,3 64,0 69,1
Verenigde Staten 54,2 52,4 50,7 52,6 50,8

Bron: Nederlands Economisch Instituut (2000).

Hieronder wordt de evolutie van de ratio voor België en enkele geselecteerde lan-
den in grafiek voorgesteld.

GRAFIEK 3 : EVOLUTIE VAN DE ALGEMENE UITKERINGSAFHANKELIJKHEIDSRATIO VOOR BELGIE,
ENKELE BUURLANDEN EN DE VERENIGDE STATEN 1980-1997

Bron : Nederlands Economisch Instituut (2000)

Uit tabel en grafiek blijkt dat België over heel de beschouwde periode veruit de
hoogste uitkeringsafhankelijkheidsratio had van alle onderzochte landen. De Belgi-
sche ratio stijgt van 83 in 1980 tot bijna 104 in 1987 en blijft vervolgens min of
meer stabiel tot 1997. 
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De ratio is het laagst in de Verenigde Staten. Hij is er nauwelijks hoger dan 50, wat
betekent dat per uitkeringstrekker twee personen werken. De meeste EU-landen
situeren zich tussen beide extremen in met in het midden van de jaren negentig een
ratio die schommelt tussen 80 en 90. Hoewel de ontwikkelingspaden van de bestu-
deerde landen verschillen, merkt men over het algemeen voor deze middengroep
een stijgende tendens op tussen 1980 en 1985/1986, gevolgd door een periode van
stabilisatie tot 1990/1991 en opnieuw een stijgende trend tot 1997.

Concluderend, op basis van methodologische overwegingen moeten internatio-
naal vergelijkende studies met betrekking tot uitkeringsafhankelijkheid met de
nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Eerste resultaten, berekend door
het Nederlands Economisch Instituut, lijken er op te wijzen dat België ook in
internationaal vergelijkend opzicht gekenmerkt wordt door een uitzonderlijk
hoge uitkeringsafhankelijkheidsratio. De ratio nam in de loop van de jaren tach-
tig sterk toe, maar lijkt zich sinds 1987/1988 op een hoog niveau te stabiliseren. 

2.1.2. De evolutie van de vervangingsratio’s
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het aantal uitkeringstrekkers – ook in verhou-
ding tot het aantal loontrekkenden - in België in de loop van de voorbije decennia
sterk is toegenomen en dat dat aantal in de toekomst, vooral als gevolg van de ver-
grijzing nog zal toenemen. Nochtans lijken de socialezekerheidsuitgaven in het stel-
sel der werknemers niet in dezelfde mate te stijgen. Men kan zich dan ook de vraag
stellen of de stijging van het aantal uitkeringstrekkers gecompenseerd is door een
verlaging of een minder snelle stijging van de uitkeringen. Is met andere woorden
de mate waarin de sociale zekerheid elk individu beschermt afgenomen omdat het
aantal beschermde individuen zo sterk is toegenomen?

In wat volgt wordt deze vraag onderzocht.

Eerst gaan we na wat we kunnen leren uit de analyses van het Centrum voor Sociaal
Beleid op basis van de SEP-inkomensenquête. Vervolgens bekijken we de evolutie
van de gemiddelde vervangingsratio’s, zoals berekend door het Federaal Planbureau. 

a) De evolutie van welvaart en bestaansonzekerheid en de doelmatigheid van de
sociale zekerheid : indicaties op basis van de SEP-inkomensenquête van het Cen-
trum voor Sociaal Beleid (19)

Uit onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid op basis van de SEP-inkomensen-
quête blijkt dat het reëel gemiddeld inkomen van alle Belgische gezinnen tussen
1985 en 1997 met zowat 12% is gestegen. Op basis van het gemiddeld gestandaardi-

(19) Cantillon, B.  e.a., Sociale Indicatoren 1976 - 1997, Antwerpen, CSB, 1999.
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seerde gezinsinkomen bedraagt de stijging bijna 20% (20). De gemiddelde levens-
standaard van de gezinnen was in 1997 dus bijna een vijfde hoger dan in 1985. De
relatief sterke groei van de welvaart had vooral plaats tussen 1985 en 1992 (ca.
+15%). Alle gezinnen gingen er ongeveer even sterk op vooruit. Tussen 1992 en
1997 was de toename van de gemiddelde welvaart echter veel beperkter (+3%), en,
zoals uit grafiek 4 blijkt, zagen ditmaal vooral de meest welvarende gezinnen hun
levensstandaard stijgen, terwijl de gezinnen aan de onderkant van de inkomensver-
deling nauwelijks vooruitgingen of zelfs licht achteruitgingen. De verdeling van de
welvaart op gezinsniveau werd dus ongelijker. Sinds 1992 zijn de gezinnen met de
laagste inkomens blijkbaar niet meer in staat om de welvaartsontwikkeling te vol-
gen.

GRAFIEK 4 : WELVAARSGROEI NAAR PERCENTIEL, BELGIE 1985-1997

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid

(20) Het begrip 'gestandaardiseerd gezinsinkomen' wordt door het CSB als volgt toegelicht uit:
"De welvaart van een gezin is een functie van het totale inkomen van het huishouden én van het aan-
tal mensen dat van dat inkomen moeten rondkomen. Nu heeft een gezin bestaande uit twee vol-
wassenen en twee kinderen dat van 60.000 BEF moet rondkomen uiteraard niet dezelfde levens-
standaard als een alleenstaande die van dat bedrag leeft. In het ene geval moeten vier mensen
van dat inkomen rondkomen, in het andere geval slechts één persoon. Maar de levensstandaard
van het eerste gezin is wel hoger dan 60.000 BEF gedeeld door vier omdat er belangrijke voorde-
len verbonden zijn aan samenleven. Men kan een huis delen, verwarming, telefoon, koelkast,
auto etc. Om de levensstandaard van gezinnen van verschillende grootte te berekenen gebruiken
we equivalentiefactoren, die totaal gezinsinkomen omzetten in gestandaardiseerd inkomen,
d.w.z. rekening houdend met het aantal gezinsleden en schaalvoordelen in consumptie. De eerste
volwassene vormt de basis en krijgt bijgevolg factor 1 toegewezen. Voor elke bijkomende volwas-
sene in het gezin gebruiken we equivalentiefactor 0,5, voor elk kind 0,3. In het geval van het
gezin met twee volwassenen en twee kinderen wordt het totale gezinsinkomen (60.000 BEF)
gedeeld door 1 voor de eerste volwassene plus 0,5 voor de tweede volwassene, plus 0,6 voor de
twee kinderen samen. De levensstandaard van het gezin is dus gelijk aan 28.750 BEF. In het geval
van de alleenstaande is de levensstandaard uiteraard gelijk aan 60.000 BEF." Uit Cantillon, B.
e.a., Sociale Indicatoren 1976-1997, CSB, mei 1999, p. 34. 287
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De verklaring wordt door het CSB gezocht in de richting van een meer ongelijke
spreiding van de individuele inkomens (vooral de arbeidsinkomens werden ongelij-
ker) en in een afname van het aandeel van de meerinkomensgezinnen. 

Wat de laatste verklaringsgrond betreft kan het volgende worden gesteld. Sinds de
meting van 1985 stelt het CSB vast dat er sprake is van een toename van het aantal
individuele inkomenstrekkers : een steeds hoger percentage van de volwassenen
heeft een eigen inkomen (van 78% in 1985 over 83,4% in 1992 naar 85% in 1997).
Uit de evolutie van het percentage blijkt dat de trend wel minder snel evolueert tus-
sen 1992 en 1997 dan tussen 1985 en 1992. Nu was het in het verleden duidelijk dat
de bijkomende inkomens vooral te situeren waren bij samenwonende vrouwen. De
toename van de meerinkomensgezinnen (het samenkomen van meer inkomens op
gezinsniveau) was één van de belangrijkste verklaringen voor de stabiliteit van
bestaansonzekerheid en welvaartsongelijkheden. Tussen 1992 en 1997 blijkt echter
het aandeel van de eeninkomensgezinnen te zijn toegenomen (van 38,6% naar
43,7%).Dit betekent dat minder dan vroeger sprake is van compensatie van het laag
niveau van individuele inkomens door het feit dat inkomens worden gecumuleerd.
De gezinsverdunning en het groeiend aandeel van de alleenstaanden en eenouderge-
zinnen in het totaal van de private huishoudens (in 2000 meer dan 40%) is hier van
belang.

Deze trend heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de evolutie van de omvang van de
lage-inkomenspopulatie. Het CSB-onderzoek meet een afname van het aandeel van
de huishoudens met een (relatief) laag inkomen in de totale bevolking in de periode
1976-1988, maar deze trend slaat in de vroege jaren negentig om (zie grafiek 5). 

GRAFIEK 5 : PERCENTAGE HUISHOUDENS MET EEN INKOMEN LAGER DAN 50% VAN HET GEMID-
DELD GESTANDAARDISEERD INKOMEN (OUDE EU-NORM (21)) 1976-1997

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid

(21) Sinds eind 1998 gebruikt Eurostat 60% van het mediaan gestandaardiseerd inkomen als lage
inkomensgrens.288
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We gebruiken hier het concept ‘laag inkomen’ en ‘lage inkomenspopulatie’ om aan
te duiden dat armoede een multidimensioneel fenomeen is. Mensen die over een
relatief laag inkomen beschikken lopen het risico in de armoede verzeild te raken.
Er is pas sprake van armoede wanneer men niet alleen een laag inkomen heeft, maar
ook nog geconfronteerd wordt met andere risicofactoren zoals hoge kosten voor
gezondheidszorg, slechte huisvesting enz… (22).

Vooral bij de gezinnen waar het gezinshoofd werkloos of arbeidsongeschikt is, con-
stateert men een belangrijke toename van het lage inkomenspercentage : van 26% in
1985 naar 37% in 1997 bij de werklozen, en van 10% naar 16% bij de arbeidsonge-
schikten. Gezinnen met een laaggeschoold gezinshoofd, eeninkomensgezinnen en
huurders zagen hun risico op een laag inkomen eveneens toenemen. Bij de werken-
den en de meerinkomensgezinnen daarentegen was er een verdere daling van hun
reeds klein risico op laag inkomen. 

Welke rol heeft de sociale zekerheid in dit alles gespeeld? Globaal genomen is de
sociale zekerheid er over de hele periode 1985-1997 steeds in geslaagd om zo’n 35%
van de gezinnen boven de lage inkomensdrempel te tillen. Tegelijkertijd neemt
sinds 1985 echter de doelmatigheid van de vervangingsinkomens langzaam maar
aanhoudend af. Uit tabel 16 leren we dat het percentage huishoudens met een laag
inkomen onder de huishoudens met een pensioen, werkloosheids- of arbeidsonge-
schiktheidsuitkering tussen 1985 en 1997 gestegen is van 9% naar 12%. De stijging
doet zich uitsluitend voor bij die huishoudens waar het vervangingsinkomen niet
kan gecumuleerd worden met een arbeidsinkomen.

(22) Zie hieromtrent Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E. en Nolan, B., Indicators for Social Inclu-
sion in the European Union, 2001, p. 78.
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Concluderend, de CSB-analyses wijzen erop dat de vervangingsinkomens voor
een toenemend percentage van de huishoudens die uitsluitend op zo’n inkomens
zijn aangewezen te laag zijn om hen boven de lage inkomensdrempel te tillen. 

b) De evolutie van de gemiddelde vervangingsratio’s

De vraag naar de toereikendheid van de uitkeringen kan ook onderzocht worden aan
de hand van een analyse van de evolutie van de gemiddelde vervangingsratio’s. De
gemiddelde vervangingsratio wordt hier gedefinieerd als de verhouding tussen de
gemiddelde uitkering en het gemiddeld brutoloon in de werknemersregeling (23).

Het Planbureau berekende gemiddelde vervangingsratio’s voor de pensioenen, de
werkloosheidsuitkeringen (inclusief loopbaanonderbreking), de brugpensioenen en
de invaliditeitsuitkeringen in de sociale zekerheid voor werknemers. 

Grafiek 6 toont de evolutie van de gemiddelde vervangingsratio’s over de periode
1970-2050. De grafiek is gebaseerd op de resultaten van de analyse van het Planbu-
reau, aangevuld met eigen berekeningen. Vanaf 1997 is de grafiek gebaseerd op
ramingen. De hypothesen die aan de basis liggen van deze ramingen werden hier-
voor reeds toegelicht (pagina 17).

GRAFIEK 6 : EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE VERVANGINGSRATIO’S 1970-2050

Bron : Federaal Planbureau en eigen berekeningen

(23) De ratio's worden berekend op basis van globale uitkerings- en loonmassa's en mogen niet wor-
den verward met individuele vervangingsratio's die de verhouding aangeven tussen het gederfd loon
en de uitkering in het specifiek geval van een welbepaalde uitkeringstrekker.
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De onregelmatige evolutie van de curven in het verleden is vooral het gevolg van
beleidsingrepen die een directe impact hebben gehad op de hoogte van de vervan-
gingsinkomens. Het gaat bijvoorbeeld om de hervorming van de baremastructuren,
ingrepen in het indexeringsmechanisme enz… Dat de curven naar de toekomst toe
een veel regelmatiger verloop kennen is te wijten aan de hypothese van constante
wetgeving.

De grafiek toont gemiddelde vervangingsratio’s die in het begin van de jaren zeven-
tig stijgen. Vanaf het begin van de jaren tachtig – wat de werkloosheid betreft reeds
van in het midden van de jaren zeventig - zet zich een lange dalende trend in. De
daling is in de periode tot het begin van de jaren negentig bijzonder scherp. Dit zijn
de jaren van de besparingsmaatregelen in de sociale zekerheid met onder meer de
ingrepen in het indexeringsmechanisme, de invoering van het lagere barema
‘samenwonende’ in de werkloosheid en de invaliditeit en de verstrakking van de
toekenningsvoorwaarden in diverse regelingen (zie verder). De structurele verande-
ringen die de afname van vervangingsratio’s verklaren zijn echter niet allemaal nega-
tief. Zo is de feminisering van de arbeidsmarkt, een positieve ontwikkeling, ook een
van de verklarende variabelen. De vervangingsinkomens van vrouwen die meer
deeltijds werken en lagere lonen hebben zetten een neerwaartse druk op de gemid-
delde vervangingsratio’s. Vanaf het begin van de jaren negentig vlakt de dalende ten-
dens enigszins af. De raming van het Planbureau toont dat de daling zich in de toe-
komst zal doorzetten indien de uitgangshypothesen (zie hoger) gerealiseerd wor-
den. We herinneren er hier aan dat de ramingen vanaf 2002 uitgaan van een wel-
vaartsaanpassing van de vervangingsinkomens met 0,5% per jaar en van een jaarlijk-
se verhoging van de loonplafonds die gebruikt worden voor de berekening van deze
inkomens met 1,75%. Zonder deze welvaartsaanpassingen zouden de gemiddelde
vervangingsratio’s nog scherper dalen.

We stellen vast dat de gemiddelde vervangingsratio’s sinds het begin van de jaren
tachtig dalen. De ratio met betrekking tot de werkloosheid daalt zelfs al eerder,
vanaf het midden van de jaren zeventig. In een eerste periode, tot ongeveer 1991,
is de daling bijzonder scherp. Nadien vlakt ze enigszins af. Het Planbureau ver-
wacht dat de ratio’s, bij ongewijzigd beleid (cfr. de hypothesen) in de toekomst
verder zullen blijven afnemen.

2.1.3. Uitkeringsafhankelijkheidsratio, vervangingsratio en de impliciete theoretische
sociale bijdragevoet : een delicate evenwichtsoefening
De uitkeringsafhankelijkheidsratio en de vervangingsratio die in de twee voorgaande
paragrafen werden besproken zijn uiteindelijk de twee elementen die samen de
impliciete theoretische sociale bijdragevoet bepalen volgens de formule :
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Impliciete theoretische sociale bijdragevoet =

totaal bedrag van de uitkeringen / totale loonmassa =

uitkeringstrekkers / loontrekkenden * gemiddelde uitkering / gemiddeld
brutoloon.

De impliciete theoretische sociale bijdragevoet of het totaal bedrag van de uitkerin-
gen gedeeld door de totale loonmassa is een product van twee factoren : de verhou-
ding van het aantal uitkeringstrekkers tot het aantal loontrekkenden en de verhou-
ding tussen de gemiddelde uitkering en het gemiddeld brutoloon.

Grafiek 7 toont de evolutie van de uitkeringsafhankelijkheidsratio, de algemene
gemiddelde vervangingsratio en de impliciete theoretische sociale bijdragevoet over
de periode 1970 tot 2050 uitgedrukt in indexcijfers (1970 = 100). De algemene
gemiddelde vervangingsratio is de verhouding van de gemiddelde uitkering (pen-
sioenen, invaliditeit, werkloosheid, loopbaanonderbreking en brugpensioenen
samen) tot het gemiddelde brutoloon. De grafiek is gebaseerd op de eerder vermel-
de studie van het Federaal Planbureau (hypothesen : zie hoger) en eigen berekenin-
gen.

GRAFIEK 7 : DE EVOLUTIE VAN DE UITKERINGSAFHANKELIJKHEIDSRATIO, DE ALGEMENE GEMID-
DELDE VERVANGINGSRATIO EN DE IMPLICIETE THEORETISCHE SOCIALE BIJDRAGEVOET 1970-2050
(INDEX 1970=100)

Bron : Federaal Planbureau en eigen berekeningen
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Uit de grafiek leren we dat een sterke toename van het aantal uitkeringstrekkers in
verhouding tot het aantal loontrekkenden, bij een stabiel en zelfs licht stijgend uit-
keringsniveau, in de periode 1970-1982 een sterke opwaartse druk heeft gezet op
de impliciete theoretische sociale bijdragevoet. De bijdragevoet is op het eind van
deze periode meer dan tweemaal zo hoog dan in het begin ervan. Het totaal bedrag
van de uitkeringen stijgt dus veel sneller dan de loonmassa.

Vanaf 1982 tot 2000 daalt de bijdragevoet onder invloed van het gecombineerd
effect van enerzijds de relatieve stabilisering (lichte stijging) van het aantal uitke-
ringstrekkers in verhouding tot het aantal werknemers en anderzijds de vrij scherpe
daling van het gemiddeld uitkeringsniveau.

Wat de toekomst betreft kan men zich na een korte periode van lichte afname ver-
wachten aan een hernieuwde stijging van de uitkeringsafhankelijkheidsratio ingevol-
ge de toename van het aantal gepensioneerden, die slechts gedeeltelijk gecompen-
seerd zal worden door de afname van het aantal werklozen. De sociale bijdragevoet
wordt in deze periode enkel min of meer gestabiliseerd door de voortdurende ver-
dere daling van de vervangingsratio’s.

Hiermee zijn enkele belangrijke contouren van het debat over de toekomst van
de vervangings-inkomens in de sociale zekerheid geschetst. Er zou een sociale
consensus moeten kunnen gevonden worden omtrent én een correcte verhouding
tussen de hoogte van de uitkeringen en de lonen én een aanvaardbare sociale bij-
dragevoet. In de mate dat de verhouding uitkeringstrekkers / werkenden verbe-
tert zal het gemakkelijker zijn beide objectieven samen te realiseren. Dit is de cen-
trale uitdaging van de actieve welvaartsstaat.

2.2. GEDETAILLEERDE BESPREKING
In dit deel wordt eerst nagegaan of de socialezekerheidsbarema’s – de minima en de
maxima in de sociale zekerheid en de sociale bijstandsuitkeringen – in de voorbije
decennia de evolutie van de koopkracht en de welvaart hebben gevolgd en of de
minima adequaat zijn vanuit het oogpunt van de armoedebestrijding, met andere
woorden : zijn ze voldoende hoog om mensen boven de lage inkomensgrens te hou-
den?

Nadien worden de reëel ontvangen vervangingsinkomens in de arbeidsongeschikt-
heid en de pensioenen in detail geanalyseerd.

2.2.1. De minima en maxima in de sociale zekerheid en het bestaansminimum
a) Volgen de minima en de maxima in de sociale zekerheid en het bestaansminimum
de evolutie van koopkracht en welvaart?
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1) Koopkrachtvastheid van maxima, minima en het bestaansminimum

In wat volgt onderzoeken we de evolutie van de minima en maxima in de sociale
zekerheid en het bestaansminimum in de periode 1970-2001 in constante prijzen
(2001). De grafieken zijn gebaseerd op recent onderzoek van het Centrum voor
Sociaal Beleid. Het gaat telkens om brutobedragen.

- Pensioenen

GRAFIEK 8 : EVOLUTIE VAN HET MINIMUM- EN HET MAXIMUMRUSTPENSIOEN 1970-2001 IN
PRIJZEN VAN 2001

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid 

Grafiek 8 toont aan dat de minimumrustpensioenen in de periode 1970-1980 in
reële termen zijn gestegen, maar dat ze in de daaropvolgende periode eerder con-
stant gebleven zijn, verhogingen in het begin van de jaren negentig en in 2000 uitge-
zonderd. Opmerkelijk is dat de maximumpensioenen over heel de onderzochte
periode zijn blijven stijgen. Dit heeft te maken met de progressieve vervanging van
forfaitaire door reële lonen bij de pensioenberekening (zie verder). Door de ver-
schillende evolutie van minima en maxima wordt de afstand tussen minimum- en
maximumpensioen steeds groter.
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- Invaliditeit

GRAFIEK 9 : EVOLUTIE VAN DE MINIMUM- EN DE MAXIMUMINVALIDITEITSUITKERINGEN VOOR
EEN REGELMATIG WERKNEMER 1970-2001 IN PRIJZEN VAN 2001

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid

Grafiek 9 laat zien dat zowel de minima als de maxima in de invaliditeit tot het begin
van de jaren tachtig zijn blijven stijgen (24). Nadien boeten de maxima aan koop-
kracht in. De minima voor gezinshoofden en alleenstaanden blijven min of meer
constant of stijgen lichtjes, maar door de invoering van een lager barema samenwo-
nende in de invaliditeitsverzekering (1986) verliezen de minima samenwonenden
op het eind van de jaren tachtig koopkracht. Anders dan bij de rustpensioenen ver-
groot de afstand tussen minima en maxima in de invaliditeitsverzekering niet. Inte-
gendeel, op lange termijn neemt de afstand eerder af.

- Werkloosheid

Omwille van de complexe baremastructuur in de werkloosheid wordt de evolutie
van minima en maxima in deze tak hieronder in drie afzonderlijke grafieken
getoond, respectievelijk voor gezinshoofden, alleenstaanden en samenwonenden.
De grafiek met betrekking tot de samenwonenden verschilt pas vanaf 1982, het jaar
na de invoering van het barema samenwonende van de grafiek met betrekking tot
de alleenstaanden.

(24) De onregelmatige evolutie van de maxima invaliditeit in het begin van de jaren zeventig als
gevolg van reglementaire wijzigingen laten we hier buiten beschouwing.
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GRAFIEK 10 : EVOLUTIE VAN DE MINIMUM- EN MAXIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR EEN
GEZINSHOOFD 1970- 2001 IN PRIJZEN VAN 2001

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid

GRAFIEK 11 : EVOLUTIE VAN DE MINIMUM- EN MAXIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR
EEN ALLEENSTAANDE 1970-2001 IN PRIJZEN VAN 2001

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid 
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GRAFIEK 12 : EVOLUTIE VAN DE MINIMUM- EN MAXIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING VOOR
EEN SAMENWONENDE 1970-2001 IN PRIJZEN VAN 2001

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid

De werkloosheidsuitkeringen waren oorspronkelijk forfaitaire bedragen (25). Vanaf
1 november 1971 werden geleidelijk loongekoppelde uitkeringen ingevoerd, aan-
vankelijk enkel toegekend aan nieuwe werklozen. Met ingang van 1 juli 1973 werd
het forfaitaire vergoedingsstelsel volledig afgeschaft. In de grafiek worden in feite
pas vanaf 1974 ‘echte’ minima en maxima voorgesteld.

Net zoals bij de andere takken winnen zowel de minima als de maxima in de jaren
zeventig aan koopkracht. Nadien dalen de maxima in reële termen, terwijl de mini-
ma, met uitzondering van deze voor samenwonenden, op langere termijn
beschouwd constant blijven of een licht stijgende trend vertonen. Zoals in het geval
van de invaliditeit leidt de invoering van het lagere barema ‘samenwonende’ in het
begin van de jaren tachtig (maart 1981) tot een belangrijke reële koopkrachtvermin-
dering voor deze categorie werklozen. Opvallend in deze grafieken is de geringe en
steeds afnemende afstand tussen minima en maxima, zeker ook rekening houdend
met de duur van de werkloosheid. Het verschil tussen minimum en maximum
bedraagt in 2001 voor een gezinshoofd minder dan 100 euro per maand en voor een
alleenstaande (tweede periode): amper 62 euro per maand. De werkloosheidsuitke-
ring voor samenwonenden is forfaitair in de derde werkloosheidsperiode (grafiek 12,
onderste curve). De werkloosheidsuitkeringen lijken dus, over heel de bestudeerde
periode beschouwd, te evolueren in de richting van forfaitaire bedragen.

(25) Aanvankelijk waren de uitkeringen afgeleid van het minimumloon. In het begin van de jaren
zestig werd deze band verbroken.
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- Bestaansminimum

GRAFIEK 13 : EVOLUTIE VAN HET BESTAANSMINIMUM 1975-2001 IN PRIJZEN VAN 2001

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid.

Uit grafiek 13 blijkt dat het bestaansminimum in de periode 1975 tot 1991-1992 een
aanhoudende reële groei heeft gekend. Sindsdien blijven de barema’s voor koppels,
alleenstaanden en samenwonenden ongeveer constant. Opmerkelijk is de koop-
krachtverbetering van het barema voor eenoudergezinnen. Tussen 1987 en 1992
werd dit barema geleidelijk opgetrokken tot het niveau van de uitkering voor kop-
pels.

We concluderen dat de maxima in de invaliditeit en de werkloosheid sterke koop-
krachtverbeteringen hebben gekend in de jaren zeventig, maar dat ze nadien,
vooral in de jaren tachtig, koopkrachtverlies hebben geleden. De reële maximale
uitkeringsniveaus (barema’s) voor eeninkomensgezinnen (gezinshoofden,
alleenstaanden) daalden over de periode 1981-2001 met 9% voor de werklozen
en met 14% voor de invaliden. Door de invoering van het lager barema ‘samen-
wonende’ in de werkloosheidsverzekering verloren de maxima in deze categorie
uitkeringsgerechtigden het meest koopkracht. De maximumrustpensioenen heb-
ben omwille van de specifieke berekeningswijze van de pensioenen een andere
trend gevolgd. Zij hebben over heel de beschouwde periode aan koopkracht
gewonnen.
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Het koopkrachtverlies van de maxima ‘gezinshoofd’ en ‘alleenstaande’ in de invalidi-
teit en de werkloosheid kan verwondering wekken. Er bestaat toch een automati-
sche koppeling van deze bedragen aan de evolutie van het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen? De verklaring ligt vooral in een aantal ingrepen in het indexerings-
mechanisme die geleid hebben tot een onvolledige of vertraagde koppeling. Zo wer-
den de barema’s in de jaren tachtig onderworpen aan drie indexsprongen : drie
indexaanpassingen van telkens 2 procent werden niet doorgevoerd. Sinds 1994 vol-
gen de bedragen bovendien niet langer de traditionele index van de consumptieprij-
zen, maar de gezondheidsindex. In bovenstaande grafieken wordt de koopkracht-
vastheid gemeten aan de hand van het traditionele indexcijfer. Verder kan ook nog
vermeld worden dat het indexeringsmechanisme de bedragen niet continu, maar
schoksgewijs aanpast (drempels van 2%) (26). De invoering van het afgevlakt index-
cijfer aan het begin van de jaren tachtig verlengde nog het tijdsverloop tussen de
prijsstijgingen en de aanpassing van de uitkeringen (27).

We stellen vast dat de minima, met uitzondering van deze voor samenwonenden
in de invaliditeit en de werkloosheid (gezinsmodulering : zie hoger), na koop-
krachtverbeteringen in de jaren zeventig, over het algemeen gespaard zijn geble-
ven van koopkrachtinleveringen, zelfs te midden van het besparingsbeleid van de
jaren tachtig. Ook het bestaansminimum heeft niet aan koopkracht ingeboet,
integendeel. Dit is te wijten aan een bewust selectief besparingsbeleid dat gericht
was op het behoud van de koopkracht van de minima. Zo werden de minima
niet onderworpen aan de indexsprongen en werden ze naar aanleiding van de
invoering van de gezondheidsindex buiten index verhoogd. In het begin van de
jaren negentig kwamen er koopkrachtverbeteringen voor alle minima, in het bij-
zonder ook voor de pensioenen.

2) Welvaartsvastheid van de minima in de sociale zekerheid en het bestaansmini-
mum

Het Centrum voor Sociaal Beleid onderzocht de welvaartsvastheid van de minima in
de sociale zekerheid en het bestaansminimum. Om na te kunnen gaan of de bare-
ma’s de ontwikkeling van de algemene welvaart hebben gevolgd moest een indica-
tor worden gevonden die de evolutie van de welvaart weergeeft. Bij gebrek aan een
indicator die door iedereen zonder meer aanvaard wordt als dé ideale barometer van
de welvaart, heeft het CSB vijf alternatieve indicatoren gebruikt (28) :

(26) Begin 2001 werd de wet op de indexering van de sociale uitkeringen veranderd om een snellere
indexaanpassing mogelijk te maken. De maandelijks vereffende bedragen worden voortaan aangepast
met ingang van de maand die volgt op het overschrijden van de spilindex (vroeger: de tweede maand
die volgt…).
(27) Tenslotte kan er nog op gewezen worden dat de wijze waarop de koopkrachtvastheid wordt
gemeten tot kleine schommelingen in de hierboven afgebeelde curven kan leiden. Het Centrum voor
Sociaal Beleid gebruikt in zijn studie de verhouding tussen de jaargemiddelden van het indexcijfer
van de consumptieprijzen als deflator. Anderzijds worden de barema's gebruikt zoals deze op 1 janu-
ari van het jaar van kracht waren.
(28) CSB, De evolutie van de minimumuitkeringen in België 1970-2000, Augustus 2001.300
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– het Netto Nationaal Inkomen per hoofd,
– het Netto Beschikbaar Inkomen per hoofd,
– het gemiddelde loon van een arbeider in de industrie,
– het gemiddelde loon per voltijds equivalent, berekend op basis van de RSZ-loon-
massa,
– het gemiddeld gestandaardiseerd gezinsinkomen, gemeten op basis van een inko-
mensenquête (SEP-  CSB en ECHP).

De ontwikkeling van de verhouding tussen de minima in de werkloosheid, de pen-
sioenen, de invaliditeit en het bestaansminimum enerzijds en elk van deze indicato-
ren anderzijds werd in beeld gebracht. Hieronder geven we een kort overzicht van
de belangrijkste conclusies. De indicator gemiddeld loon van een voltijds arbeider in
de industrie laten we buiten beschouwing omdat hij belangrijke gebreken vertoont
(29). Wat het gemiddeld gestandaardiseerd gezinsinkomen betreft bespreken we
enkel de ratio’s berekend op basis van de SEP-CSB enquête.

Met betrekking tot het Netto Nationaal Inkomen per hoofd en het Netto Beschik-
baar Inkomen per hoofd is er een tijdreeks voorhanden voor de volledige referentie-
periode van de studie : 1970-2000 (30). De RSZ-loonmassa per voltijds equivalent is
beschikbaar voor de periode 1973-1999. In een eerste benadering bekijken we de
evolutie van de verhouding van de minima tot deze indicatoren over heel de perio-
de van het begin van de jaren zeventig tot het eind van de jaren negentig.

In een tweede benadering bespreken we een kortere periode, namelijk deze van het
midden van de jaren tachtig tot het eind van de jaren negentig. De analyse wordt
hier aangevuld met de indicator gemiddeld gestandaardiseerd gezinsinkomen, bere-
kend op basis van de SEP-CSB-survey die beschikbaar is voor vier meetpunten:
1985, 1988, 1992 en 1997.

De periode 1970/1973 tot 1999/2000

De evolutie van de verhouding tussen de minima in de sociale zekerheid en het
bestaansminimum enerzijds en de indicatoren Netto Nationaal Inkomen per hoofd,
Netto Beschikbaar Inkomen per hoofd en RSZ-loonmassa per voltijds equivalent
anderzijds wordt voorgesteld in de grafieken 24 tot 35, opgenomen in bijlage (blz.
84 tot 89). Hieronder volgt in eerste instantie een afzonderlijke bespreking van deze
grafieken per indicator en per regeling.

(29) Zo wordt geen rekening gehouden met de deeltijdse werkgelegenheid. Bovendien neemt het
aandeel van de industrie in de economie en dat van de arbeiders in de beroepsbevolking voortdurend
af. Ook worden de bruto- en niet de nettolonen bevraagd, terwijl het netto-gezinsinkomen relevant is
voor de bepaling van de gezinswelvaart. Tenslotte worden niet alle componenten van het loon in
aanmerking genomen (bvb. jaarlijkse of niet-regelmatige premies, vakantiegeld…).
(30) De aggregaten van de Nationale Rekeningen, berekend op basis van de ESR95-methodologie, zijn
momenteel slechts beschikbaar voor de periode 1995-2000. Om een continue reeks te bekomen vanaf
1970 hebben we de ESR79-reeks 1970-1994 op een mechanische wijze getransformeerd naar ESR95.
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Om een systematische vergelijking tussen de resultaten van de analyse op basis van
de drie welvaartsindicatoren mogelijk te maken, volgt nadien een tabel waarin een
overzicht wordt gegeven van de procentuele wijziging van de verhouding tussen de
minima in de sociale zekerheid en het bestaansminimum enerzijds en de drie wel-
vaartsindicatoren anderzijds tussen 1973 en 1999 (in het geval van het bestaansmini-
mum tussen 1975 en 1999). Dit is de langste periode waarover we voor alle drie de
indicatoren over informatie beschikken (31).

- Het Netto Nationaal Inkomen per hoofd (grafieken 24 tot 27) en het Netto
Beschikbaar Inkomen per hoofd (grafieken 28 tot 31)

De verhouding tussen de minima in de pensioenen en de invaliditeit enerzijds en
het Netto Nationaal Inkomen per hoofd anderzijds neemt in de periode 1970 tot
1983 sterk toe (+33%), om in de daarop volgende periode tot 2000 even snel te
dalen. Uiteindelijk is de verhouding in 2000 voor alle barema’s, met uitzondering
van dat van ‘samenwonende’ in de invaliditeit iets lager dan in 1970 (-7 à -9%). Wat
dat laatste, in 1986 ingevoerde barema betreft ligt de verhouding in 2000 merkelijk
lager dan de verhouding m.b.t. het barema alleenstaande in 1970 (-19%). 

In de evolutie van de minima in de werkloosheid in procent van het Nationaal Inko-
men per hoofd  vinden we hetzelfde breukjaar, 1983, terug. Hier stijgt in de periode
1970-1983 wel enkel de verhouding met betrekking tot het barema gezinshoofd
(+25%). De verhouding inzake de alleenstaanden blijft ongeveer stabiel. Nadien zet
voor alle barema’s een belangrijke daling in. De verhouding van de minima in de
werkloosheid tot het Nationaal Inkomen per hoofd ligt uiteindelijk in 2000 bedui-
dend beneden deze vastgesteld in 1970 : voor gezinshoofden –18%, voor alleen-
staanden –36%. Net zoals in de invaliditeit is de daling het sterkst wanneer men de
verhouding m.b.t. het in 1981 in de werkloosheidsverzekering ingevoerde barema
‘samenwonende’ vergelijkt met deze van toepassing op de alleenstaanden in 1970:
--61%.

Ook de barema’s bestaansminimum kennen in een eerste periode vanaf 1975 (32)
een sterke stijging in verhouding tot het Nationaal Inkomen per hoofd (+ bijna 50%),
gevolgd door een daling in een tweede periode. Hier valt het breukjaar echter iets
later : 1986-1987 in plaats van 1983. Uitgedrukt in verhouding tot het Nationaal
Inkomen per hoofd situeren de barema’s zich hier in 2000 echter duidelijk nog
boven het niveau van het aanvangsjaar 1975 (+13 à +16%). Opvallend is opnieuw de
gefaseerde gelijkschakeling van het barema eenoudergezin met dat van koppels (zie
hoger), waardoor de verhouding wat dit barema betreft in 2000 55% hoger ligt dan
in 1975.

(31) De bij de bespreking van de grafieken vermelde percentages met betrekking tot de indicatoren
Netto Nationaal Inkomen en Netto Beschikbaar Inkomen per hoofd verschillen dus van de percenta-
ges opgenomen in de tabel omdat de referentieperiode verschillend is.
(32) Aangezien het bestaansminimum pas in 1974 werd ingevoerd start de grafiek met betrekking tot
deze uitkering vanaf 1975.
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De analyse met gebruik van het Netto Beschikbaar Inkomen per hoofd leidt tot ver-
gelijkbare conclusies, met dit verschil dat de resultaatgrafieken hier een vlakkere
evolutie laten zien. Het Netto Beschikbaar Inkomen bestaat uit het primair bruto
inkomen en de lopende overdrachten (33). Opmerkelijk is de eerder stabiele perio-
de in het begin van de jaren negentig. 

De onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid wijzen erop dat de samenstel-
ling van het Nationaal Inkomen in de onderzochte periode sterk gewijzigd is. Het
aandeel van het inkomen uit vermogen is sterk gestegen, terwijl dat van het inko-
men uit arbeid en sociale zekerheid sterk teruggelopen is. Om deze reden is het
Nationaal Inkomen voor deze periode wellicht geen goede indicator van de reële
ontwikkeling van de gezinswelvaart.

- Het gemiddelde loon per voltijds equivalent, berekend op basis van de RSZ-loon-
massa (de lonen waarop bijdragen verschuldigd zijn) (grafieken 32 tot 35).

De analyse met gebruik van deze indicator levert, net als deze met gebruik van de
aggregaten van de nationale rekeningen, globaal twee fasen op : een periode tot in
de jaren tachtig tijdens dewelke de verhouding van de minima tot de indicator stijgt
of stabiel blijft, gevolgd door periode waarin die verhouding daalt. Stijging en daling
zijn echter veel gematigder dan in het geval van de analyse op basis van NNI en NBI.

De verhouding tussen de minima in de pensioenen en de invaliditeit enerzijds en
het gemiddeld loon per voltijds equivalent anderzijds blijft vrij stabiel in de periode
1973 tot 1978, neemt dan toe tot 1986 (+20% in vergelijking met 1973), om vervol-
gens te dalen. De verhouding is in 1999 iets hoger dan in 1973 (+ 5% à +7%). Alleen
de verhouding op basis van het barema samenwonende in de invaliditeit valt iets
lager uit (-6%). 

Wat de werkloosheid betreft volgt enkel de verhouding met betrekking tot het bare-
ma voor gezinshoofden min of meer het patroon van de minima in de pensioenen
en de invaliditeit voor gezinshoofden en alleenstaanden. Ze ligt in 1999 9% hoger
dan in 1973. De verhouding voor alleenstaanden ligt in 1999 aanzienlijk lager dan in
1973 : -15%. De uitkering samenwonende is het minst welvaartsvast. De verhouding
ligt hier bijna 50% lager dan deze m.b.t. de alleenstaanden in 1973.

De barema’s bestaansminimum kennen in een eerste periode vanaf 1975 tot 1988
een sterke stijging in verhouding tot de RSZ-loonmassa per voltijds equivalent
(+70%). Nadien volgt een daling, die echter veel vlakker is dan de stijging in de eer-

(33) Het Beschikbaar Inkomen = (het inkomen uit bezoldigde arbeid + het ondernemersinkomen van
de zelfstandigen + het inkomen uit vermogen) + (sociale zekerheidsuitkeringen + overige overdrach-
ten + lopende overdrachten uit het buitenland) - (betaalde sociale zekerheidsbijdragen en directe
belastingen).

303



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2002

ste periode zodat de verhouding in 1999 ongeveer 50 procent hoger blijft liggen
dan in 1973. De verhouding met betrekking tot het barema eenoudergezinnen ver-
dubbelt over de hele periode (verklaring : zie hoger). 

- Vergelijkende tabel

Om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken van de resultaten van de analyse
op basis van de drie behandelde indicatoren, wordt in onderstaande tabel, zoals aan-
gekondigd, een overzicht gegeven van de procentuele wijziging van de verhouding
tussen de barema’s en de welvaartsindicatoren tussen 1973 en 1999. In het geval
van het bestaansminimum wordt 1975 met 1999 vergeleken.

TABEL 17 : PROCENTUELE WIJZIGING VAN DE VERHOUDING VAN DE MINIMA IN DE SOCIALE
ZEKERHEID EN HET BESTAANSMINIMUM TOT HET NETTO NATIONAAL INKOMEN PER HOOFD, HET
NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN PER HOOFD EN DE RSZ-LOONMASSA PER VOLTIJDS EQUIVALENT :
MINIMA SOCIALE ZEKERHEID : 1999/1973, BESTAANSMINIMUM 1999/1975.

Minima In verhouding tot

Netto Nationaal Netto Loonmassa
inkomen per beschikbaar RSZ per voltijds

hoofd inkomen per equivalent
hoofd

Pensioenen (volledige loopbaan)
Gezinshoofden rustpensioen -7% -7% +7%
Alleenstaanden rustpensioen -7% -7% +7%
Overlevingsgepensioneerden -9% -9% +5%
Invaliditeit (regelmatig werknemer)
Gezinshoofden -9% -9% +5%
Alleenstaanden -9% -9% +5%
Samenwonenden -18% -18% -6%
Werkloosheid
Gezinshoofden -5% -5% +9%
Alleenstaanden -26% -26% -15%
Samenwonenden -56% -56% -49%
Bestaansminimum °
Koppels +17% +19% +51%
Alleenstaanden +20% +23% +55%
Eenoudergezinnen +60% +64% +107%
Samenwonenden +17% +19% +51%

Bron: Centrum voor Sociaal Beleid en eigen berekeningen.

(°) 1999/1975.

De tabel laat zien dat de barema’s van het bestaansminimum, gemeten met de drie
indicatoren, over de periode 1975 tot 1999 sneller gestegen zijn dan de welvaart.
Met betrekking tot de minima in de sociale zekerheid dringen zich andere conclu-
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sies op. De verhouding van deze barema’s tot het NNI en het NBI per hoofd gaat
erop achteruit wanneer men 1999 vergelijkt met 1973. Gemeten met de indicator
gemiddeld loon per voltijds equivalent stelt men echter een lichte vooruitgang vast.
Uitzondering vormen telkens de barema’s ‘samenwonende’ en ‘alleenstaande’ in de
werkloosheid en ‘samenwonende’ in de invaliditeit, die er (meer) op achteruitgaan.
Merk op dat de analyse met gebruik van NNI en NBI over de periode 1973 tot 1999
geen en over de periode 1975 tot 1999 een weinig verschillend resultaat oplevert.

De periode 1985 tot 1997-2000

In een tweede benadering bekijken we de evolutie van de verhouding van de mini-
ma tot de welvaartsindicatoren in een kortere (deel)periode, namelijk deze van
1985 tot het eind van de jaren negentig, een periode die, zoals blijkt uit de hiervoor
besproken grafieken, over het algemeen gekenmerkt wordt door een welvaartsda-
ling van de minima. 

Voor deze periode is een vierde welvaartsindicator beschikbaar: het gemiddeld
gestandaardiseerd gezinsinkomen, zoals berekend op basis van survey-onderzoek
(de SEP-CSB enquête). 

Het CSB beschouwt het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen theoretisch als de
beste indicator omdat hij het nauwst aansluit bij de veranderingen in de sociale
realiteit.

Zoals in de vorige paragraaf bespreken we eerst de grafieken met betrekking tot
deze indicator afzonderlijk (grafieken 36 tot 39, blz. 90-91). Nadien volgt opnieuw
een vergelijkende tabel, ditmaal met resultaten op basis van alle vier de indicatoren
en met betrekking tot de periode 1985-1997.

- Het gemiddeld gestandaardiseerd gezinsinkomen (SEP-CSB) (34)

Men stelt vast dat de verhouding tussen de minima in de pensioenen, de invaliditeit
en de werkloosheid enerzijds en het gemiddeld gestandaardiseerd gezinsinkomen
anderzijds over de vier meetpunten heen voortdurend daalt. Over heel de periode
beschouwd (1997/1985) daalt de verhouding telkens met ongeveer 10 procent,
behalve in het geval van de barema’s samenwonende in de invaliditeit en de werk-
loosheid, waar de daling dubbel zo groot is.

De verhouding tussen het bestaansminimum en het gemiddeld gestandaardiseerd
gezinsinkomen kent een andere evolutie. Ze stijgt lichtjes tussen 1985 en 1988.
Nadien zet zich ook hier een daling door. Over heel de periode daalt de verhouding

(34) Voor een toelichting bij het concept 'gestandaardiseerd gezinsinkomen': zie voetnoot 20,
pagina 22.
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voor koppels en samenwonenden met ongeveer 5 procent, deze voor alleenstaan-
den met een kleine 2 procent. De verhouding m.b.t. het bestaansminimum voor
eenoudergezinnen stijgt met 30 procent (gelijkschakeling met het barema voor kop-
pels).

- Vergelijkende tabel

Tabel 18 geeft een overzicht van de procentuele wijziging van de verhouding tussen
1985 en 1997 voor de vier gebruikte welvaartsindicatoren.

TABEL 18 : PROCENTUELE WIJZIGING VAN DE VERHOUDING VAN DE MINIMA IN DE SOCIALE
ZEKERHEID EN HET BESTAANSMINIMUM TOT HET NETTO NATIONAAI INKOMEN PER HOOFD EN
HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN PER HOOFD, TOT DE RSZ-LOONMASSA PER VOLTIJDS EQUI-
VALENT EN TOT HET GEMIDDELD GESTANDAARDISEERD INKOMEN 1997/1985.

In verhouding totMinima

Netto Nationaal Netto Gemiddeld RSZ-loonmassa
inkomen per beschikbaar gestandardi- per voltijds

hoofd inkomen seerd gezins- equivalent
per hoofd inkomen

(SEP-CSB)

Pensioenen (volledige loopbaan)
Gezinshoofden rustpensioen -20% -16% -9% -7%
Alleenstaanden rustpensioen -20% -16% -9% -7%
Overlevingsgepensioneerden -20% -16% -9% -7%
Invaliditeit (regelmatig werknemer)
Gezinshoofden -21% -17% -11% -9%
Alleenstaanden -21% -17% -11% -9%
Samenwonenden -30% -26% -20% -18%
Werkloosheid
Gezinshoofden -23% -19% -13% -10%
Alleenstaanden -22% -19% -12% -10%
Samenwonenden -30% -26% -20% -18%
Bestaansminimum
Koppels -16% -12% -6% -3%
Alleenstaanden -13% -9% -2% +1%
Eenoudergezinnen +16% +22% +31% +35%
Samenwonenden -16% -12% -6% -3%

Bron: Centrum voor Sociaal Beleid en eigen berekeningen.

Uit deze tabel leren we dat de minima in de sociale zekerheid en het bestaansmini-
mum in de periode 1985 tot 1997 de ontwikkeling van de welvaart over het alge-
meen niet hebben gevolgd. Alleen de barema’s van het bestaansminimum hebben de
indicator die in de beschouwde periode het minst is gestegen, de RSZ-loonmassa per
voltijds equivalent enigszins kunnen bijbenen (we laten het barema eenoudergezin-
nen hier even buiten beschouwing). Gemeten in verhouding tot de indicator Netto
Nationaal Inkomen per hoofd zijn de bestaansminima met ongeveer 15% gedaald. 
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Het welvaartsverlies situeert zich voor de minima ‘gezinshoofd’ en ‘alleenstaande’ in
de sociale zekerheid tussen -7% en -10%, gemeten met de indicator RSZ-loonmassa
per voltijds equivalent en tussen –20% en –23%, gemeten met de indicator Netto
Nationaal Inkomen per hoofd. Wat de barema’s ‘samenwonende’ in de invaliditeit
en werkloosheid betreft situeert het welvaartsverlies zich respectievelijk tussen -
18% en   -30%.

De algemene conclusie van deze studie is dat de minimumuitkeringen, gemeten
met alle indicatoren, vanaf 1970 tot het begin/midden van de jaren tachtig over
het algemeen de ontwikkeling van de welvaart hebben gevolgd of zelfs sneller
zijn gestegen. Nadien volgen de minima de welvaart niet meer. Naargelang van
de in de analyse gebruikte indicator blijven ze meer of minder achter bij de evo-
lutie van de welvaart.

b) De minima vergeleken met de lage inkomensnorm van de Europese Unie

Om een beeld te krijgen van de adequaatheid van de minima vanuit het oogpunt van
de armoedebestrijding (in welke mate verhinderen de barema’s dat iemand het risi-
co loopt in de armoede verzeild te raken omwille van een laag inkomen?), kan men
de verhouding berekenen tussen deze minima en een lage inkomensnorm. Onder-
staande grafiek toont de ontwikkeling van de verhouding tussen respectievelijk de
minimumuitkeringen in de invaliditeit (regelmatig werknemer), de pensioenen (vol-
ledige loopbaan) en de werkloosheid en het bestaansminimum enerzijds en de rela-
tieve EU-lage inkomensnorm anderzijds, over vier meetpunten in de periode 1985-
1997. De (nieuwe) relatieve EU-lage inkomensnorm wordt gedefinieerd als 60% van
de mediaan van het gestandaardiseerd inkomen. De barema’s gezinshoofd worden
eerst gestandaardiseerd (35) en vervolgens vergeleken met de lage inkomensnorm
voor een koppel zonder kinderen.

(35) De barema's werden gedeeld door 1,5.
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GRAFIEK 14 : EVOLUTIE VAN DE MINIMUMUITKERINGEN IN PROCENT VAN DE RELATIEVE (EU-)
LAGE INKOMENSNORM, BELGIE, 1985-1997 (BASIS SEP-CSB)

Bron : Centrum voor Sociaal Beleid

Men stelt vast dat de meeste minima zich in 1997 beneden de lage inkomensnorm
situeerden. Het bestaansminimum voor een gezinshoofd bereikte in dat jaar 71% van
de norm, de minimum werkloosheidsuitkering voor een gezinshoofd 78%, het
bestaansminimum voor een alleenstaande 80%, de werkloosheidsuitkering voor een
alleenstaande 84%, de minimum invaliditeitsuitkering voor een gezinshoofd 88% en
het minimum gezinspensioen 90% van de norm. Enkel het minimum invaliditeit
voor een alleenstaande en het minimumpensioen voor een alleenstaande stegen
boven de norm uit (respectievelijk 106% en 108%). Over het algemeen stelt men
vast dat de minima adequater zijn voor alleenstaanden dan voor koppels.

Bekijken we de evolutie van de verhoudingen over de tijd, dan stellen we voor alle
minima een daling van de doelmatigheid vast over de periode 1985-1997. De daling
is vrij beperkt voor het bestaansminimum. Ze is belangrijker voor de minima in de
sociale zekerheid : telkens ongeveer min 10 procentpunten.

2.2.2. De vervangingsinkomens in de arbeidsongeschiktheid en de pensioenen van
nabij bekeken
In dit gedeelte worden de vervangingsinkomens in de arbeidsongeschiktheid en de
pensioenen van nabij bekeken. De gemiddelde uitkering wordt gesitueerd tussen
minimum en maximum. In de mate van het mogelijke wordt deze oefening verder
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gedetailleerd naar geslacht, een opsplitsing die relevant is, aangezien het gemiddeld
loon van vrouwen systematisch lager ligt dan dat van mannen (zie hoger). Verder
wordt ook onderzocht hoe de uitkering door de tijd evolueert. Met andere woorden:
hoe verhoudt de uitkering van iemand die al lang van deze uitkering afhankelijk is
zich tegenover deze van iemand die er pas aanspraak op maakt?

a) De uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering

1) Primaire arbeidsongeschiktheid

Minima en maxima versus gemiddelde uitkering

De uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid bedraagt 60% (met personen ten
laste) of 55% (zonder personen ten laste) van het gederfde loon. Er zijn geen mini-
ma, maar wel maxima : vanaf 1 juni 2001 respectievelijk 1.517,62 en 1.391,26 euro
per maand (uitgedrukt in dagbedragen respectievelijk 58,37 en 53,51 euro).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde maandbedragen in euro
in 1998.

TABEL 19 : GEMIDDELDE UITKERINGEN IN DE PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (MAANDBE-
DRAGEN 1998 IN EURO)

Actief Werkloos (36) Totaal

Algemeen gemiddelde 812,74 667,08 797,92

Met personen ten laste (60%) 962,92 759,25 916,51
Mannen 1.044,13 808,23 999,01
Arbeiders 1.023,75 - -
Bedienden 1.182,65 - -
Vrouwen 779,87 698,02 756,03
Arbeiders 705,93 - -
Bedienden 934,83 - -

Zonder personen ten laste (55%) 701,24 639,37 693,51
Mannen 957,12 716,71 936,49
Arbeiders 923,55 - -
Bedienden 1.132,87 - -
Vrouwen 701,24 639,37 693,51
Arbeiders 619,41 - -
Bedienden 801,04 - -

Bron: RIZIV

(36) Voor werklozen die minder dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn, kan het bedrag van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering nooit hoger zijn dan het bedrag dat zij vanuit de werkloosheid zou-
den ontvangen hebben. Bij de berekening van de gemiddelde bedragen voor werklozen werd daar-
om uitsluitend rekening gehouden met werklozen die langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt zijn.
Het gemiddelde bedrag voor de hele groep van werklozen ligt bijgevolg lager.
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Aangezien er geen minimumdrempel is in de primaire arbeidsongeschiktheid is de
band met de arbeidsmarktsituatie en het arbeidsinkomen er zeer groot. Tussen de
gemiddelden zijn er grote verschillen naar geslacht. Bij de vrouwen bedraagt de
gemiddelde uitkering voor arbeidsters met gezinslast 705,93 euro en bij vrouwelijke
bedienden 934,83 euro in vergelijking met respectievelijk 1.023,75 euro en
1.182,65 euro bij de mannen. De verklaring voor het verschil tussen mannen en
vrouwen kan gevonden worden in het feit dat het gemiddeld loonniveau van vrou-
wen nog steeds lager is dan dat van mannen, en in het feit dat vrouwen meer deel-
tijds werken dan mannen. Vooral voor deeltijdse werknemers kan het ontbreken
van een minimumdrempel tot uiterst kleine uitkeringen (in een aantal gevallen zelfs
lager dan het bestaansminimum) leiden.

Gezien heel wat vrouwen blijkbaar slechts aanspraak kunnen maken op een zeer
klein vervangingsinkomen en gezien het feit dat toch ook heel wat deeltijds werken-
de vrouwen een uitkering persoon ten laste ontvangen (dit wil zeggen gezinshoofd
of alleenstaande zijn), stelt zich de vraag of het niet opportuun is om een minimum-
drempel in te voeren. 

De Christelijke Mutualiteit heeft op basis van de gegevens waarover zij beschikt een
raming en extrapolatie gemaakt waaruit blijkt dat het invoeren van een minimum-
drempel op het niveau van het bestaansminimum in het werknemerstelsel tot een
meerkost van 4,34 miljoen euro zou leiden. 

Uit deze studie blijkt verder dat meer dan 50% van de primair arbeidsongeschikten
langer dan 42 dagen aangewezen is op een uitkering. Om de kost te drukken zou
overwogen kunnen worden om de minima pas na een bepaalde periode van arbeids-
ongeschiktheid in te voeren. Anderzijds is het waarschijnlijk zo dat de medische
kosten precies in het begin van de primaire arbeidsongeschiktheid het hoogst oplo-
pen en dat de meest precaire doelgroep die een uitkering lager dan het bestaansmi-
nimum geniet (voornamelijk deeltijds werkenden met een laag loon) weinig finan-
ciële buffers heeft om zelfs zeer tijdelijk zo’n terugval van het inkomen op te van-
gen.

Daarnaast stelt zich de vraag of bij de invoering van een minimum een verdere
gezinsmodalisering kan doorgevoerd worden. In de primaire arbeidsongeschiktheid
wordt de 60%-uitkering toegekend aan gerechtigden met gezinslast en gerechtigden
met verlies van enig inkomen, dit wil zeggen aan gezinshoofden en alleenstaanden.
De 55%-uitkering wordt toegekend aan personen zonder gezinslast (samenwonen-
den). Bij het vaststellen van de minimumdrempel zou nu overwogen moeten wor-
den of men bereid is – enkel voor de toepassing van die minima – de eerste groep
op te delen in ‘gezinshoofden’ en ‘alleenstaanden’ (geheel conform de gezinsmodali-
sering die bij het bestaansminimum bestaat). Voor de toekenning van de uitkeringen
boven de minimumgrens zou de ‘groepering’ van gezinshoofden en alleenstaanden
kunnen behouden blijven. Een andere mogelijke piste is dat met betrekking tot
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alleenstaanden en gezinshoofden automatisch het bedrag bestaansminimum-gezins-
hoofd als minimumdrempel zou gehanteerd worden. Dit impliceert natuurlijk een
financiële meerkost.

Nieuwe versus oude uitkeringen

Aangezien men de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering slechts gedurende een
beperkte periode kan ontvangen, is de vergelijking tussen nieuwe en oude uitkerin-
gen hier niet relevant.

Ter overweging: het statuut gerechtigde met personen ten laste

Sinds 1980 is de toekenning van een uitkering ‘met personen ten laste’ aan een pri-
mair arbeidsongeschikte of een invalide afhankelijk van het feit of het bruto inko-
men (arbeids- of vervangingsinkomen) van haar of zijn partner al dan niet een
bepaald grensbedrag overstijgt.

Het betrokken inkomensplafond varieerde doorheen de tijd. Aanvankelijk was het
gelijk aan het minimuminkomen voor bijdrageplicht voor een zelfstandige in bijbe-
roep. Op 1 juli 1982 werd het plafond echter vastgesteld op 2.974,72 euro per jaar,
een bedrag dat gekoppeld werd aan de index der consumptieprijzen. Op 1 juli 1983
werd een nieuw bedrag ingevoerd : de maximumgrens die de gerechtigde op een
rustpensioen mag verwerven uit een beroepsactiviteit : 4.153,70 euro per jaar,
opnieuw gekoppeld aan de index. Met ingang van 1 oktober 1986 werd het inko-
mensplafond ten slotte vastgesteld op 168,77 euro per maand. Sindsdien werd het
bedrag enkel nog aangepast aan de evolutie van het indexcijfer. Het bedraagt van-
daag 611,33 euro per maand.

De verhoging van een aantal minimumuitkeringen, zoals de minimumpensioenen en
de minima in de invaliditeit en/of welvaartsaanpassingen van andere sociale uitke-
ringen, zoals deze van de pensioenen met ingang van 1 januari 2002, hebben tot
gevolg dat een substantiële groep arbeidsongeschikten het statuut ‘gerechtigde met
personen ten laste’ verliest omdat het inkomen van de partner de vermelde grens
overschrijdt. Uiteraard leidt dit tot een substantieel inkomensverlies voor de betrok-
ken huishoudens.

Naar aanleiding van deze vaststelling kan men zich de vraag stellen of het inkomens-
plafond voor de toekenning van het statuut ‘met personen ten laste’ niet moet ver-
hoogd worden en of voor de toekomst niet best zou worden voorzien in een mecha-
nisme van automatische koppeling aan de welvaarts-aanpassingen in de andere uit-
keringsstelsels.
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2) Invaliditeit

Minima en maxima versus gemiddelde uitkering

De hierna volgende tabel geeft een overzicht van de minima en de maxima in de
invaliditeit (juni 2001).

TABEL 20 : MINIMA EN MAXIMA IN DE INVALIDITEIT PER MAAND IN EURO (JUNI 2001)

Minima Maxima

Aanvang arbeidsongeschiktheid:
Vóór 1.1.1974 Na 1.1.1974

Regelmatig werknemer
Met personen ten laste 914,42 1.038,44 1.517,62
Zonder personen ten laste 694,98 1.011,66
Alleenstaande 731,90
Samenwonende 654,68

Onregelmatig werknemer
Met personen ten laste 733,72
Zonder personen ten laste 550,16

Bron: RIZIV

Uit Riziv-cijfers over de werkelijk betaalde uitkeringen (1998) blijkt dat van alle inva-
liden (dit wil zeggen zowel de regelmatige als de onregelmatige werknemers (37)),
slechts 5% de maximumuitkering voor regelmatige werknemers ontvangt, een derde
van de gerechtigden (36%) heeft een uitkering tussen het minimum en maximum
regelmatig werknemer (door de recente verhoging van de minima is dat nog 34%) en
maar liefst 59% heeft een uitkering die op of onder de minimumuitkering voor regel-
matige werknemers ligt (13% van alle gerechtigden zit tussen het minimum onregel-
matig werknemer (bestaansminimum) en het minimum regelmatig werknemer).

Net zoals bij de primaire arbeidsongeschiktheid vormen de vrouwen ook in de inva-
liditeit een kwetsbare groep. Meer dan 62% van de vrouwelijke gerechtigden (regel-
matig en onregelmatig werknemer) met gezinslast ontvangen een uitkering die
maximaal de minimumuitkering voor regelmatige werknemer bedraagt (tegenover
16% van de mannelijke gerechtigden). Meer dan 72% van de vrouwen met een uitke-
ring ‘alleenstaande’ ontvangen maximaal de minimumuitkering voor regelmatige
werknemers (in vergelijking met 66% bij de mannelijke gerechtigden) (38).

(37) Net zoals bij de primaire arbeidsongeschiktheid zou het ook hier aangewezen zijn om een analyse
te maken voor enerzijds de voltijds werkenden (zij ontvangen een uitkering regelmatig werknemer) en
anderzijds de deeltijds werkenden (zij ontvangen een uitkering onregelmatig werknemer). Dit zou een
meer genuanceerde analyse toelaten.  Helaas beschikt het Riziv niet over deze detaillering.
(38) Bijna 15% van de vrouwelijke gerechtigden met gezinslast en meer dan 15% van de vrouwelijke
alleenstaanden ontvangen een invaliditeitsuitkering ten belope van het bestaansminimum. Bij de
mannen gaat het respectievelijk om slechts 2% en 7% van het aantal gerechtigden.

312



STERKTE/ZWAKTE-ANALYSE VAN DE SOCIALE BESCHERMING VOOR WERKNEMERS IN BELGIE

Nieuwe versus oude uitkeringen

Hoelang blijven mensen in de invaliditeit? Alvast meer dan 66% van de invaliden is
langer dan 5 jaar aangewezen op een uitkering en ruim 35% van de gerechtigden
ontvangt al meer dan 10 jaar een uitkering. Dit wijst erop dat invaliditeitsuitkeringen
gelijkenissen vertonen met pensioenen. De betrokkenen zijn langdurig aangewezen
op een vervangingsuitkering.

Het is dus belangrijk na te gaan hoe de uitkeringen over de tijd evolueren. Het RIZIV
heeft een analyse gemaakt van de hoogte van de in 1998 betaalde uitkeringen naar
gezinsstatus en naargelang het aanvangsjaar van de arbeidsongeschiktheid. De drie
onderstaande grafieken tonen de resultaten van dit onderzoek, respectievelijk voor
de uitkeringen met personen ten laste, alleenstaande en samenwonende.

GRAFIEK 15 : VERDELING VAN DE INVALIDEN MET EEN UITKERING MET PERSONEN TEN LASTE
VOLGENS DE HOOGTE VAN HET (MAANDELIJKS) BEDRAG VAN DE UITKERING (IN EURO) EN HET
JAAR WAARIN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EEN AANVANG HEEFT GENOMEN (1998)

Bron : RIZIV
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GRAFIEK 16 : VERDELING VAN DE INVALIDEN MET EEN UITKERING ALLEENSTAANDE VOLGENS
DE HOOGTE VAN HET (MAANDELIJKS) BEDRAG VAN DE UITKERING (IN EURO) EN HET JAAR WAARIN
DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EEN AANVANG HEEFT GENOMEN (1998) 

Bron : RIZIV

GRAFIEK 17 : VERDELING VAN DE INVALIDEN MET EEN UITKERING SAMENWONENDE VOLGENS
DE HOOGTE VAN HET (MAANDELIJKS) BEDRAG VAN DE UITKERING (IN EURO) EN HET JAAR WAARIN
DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID EEN AANVANG HEEFT GENOMEN (1998).

Bron : RIZIV
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Uit de grafieken blijkt duidelijk dat de invaliditeitsuitkeringen over de jaren heen
forfaitaire minimumuitkeringen worden. Dit is niet verwonderlijk aangezien de
sociale correcties sedert 1980 bijna uitsluitend zijn toegespitst op een verhoging van
de minima. Omdat de refertelonen van vóór 1974, waarop de uitkering werd bere-
kend, indexering buiten beschouwing gelaten, ongewijzigd zijn gebleven, komen
de minima voor een steeds groter deel van de gerechtigden hoger te liggen dan het
bedrag dat men verkrijgt door de vervangingsratio toe te passen. Het is zelfs zo dat
de maximumuitkering voor alleenstaande gerechtigden van wie de arbeidsonge-
schiktheid is ingegaan vóór 1974 lager is komen te liggen dan het minimum voor
een regelmatig werknemer (in 1998 : 654,84 versus 689,64 euro).

Deze vaststelling doet de vraag rijzen of de refertelonen voor de uitkeringen die
vóór een bepaalde datum zijn ingegaan niet aan een herwaardering toe zijn. Het hui-
dige beleid (tot en met de recente verhoging op 1 juli 2001) dat uitsluitend aan-
dacht heeft voor de verhoging van de minima (zowel voor regelmatige als onregel-
matige werknemers) heeft tot gevolg dat de oudere invaliden steeds meer de aan-
sluiting met de ontwikkeling van de welvaart verliezen totdat ze uiteindelijk op een
minimumniveau terugvallen, een minimumniveau dat, zoals eerder werd aange-
toond, voor de regelmatige werknemers (zelfs indien rekening wordt gehouden met
de recente aanpassingen) de getroffenen met moeite boven de lage inkomensgrens
tilt.

Een aantal gerechtigden van wie het referteloon nu theoretisch recht zou geven op
een uitkeringsbedrag dat zich situeert onder het minimum (maar dat dus wordt
opgetrokken tot het minimum), kunnen door een herwaardering van de refertelo-
nen wél boven dit minimum uitkomen.

Het RIZIV heeft een simulatie gemaakt van wat de jaarlijkse meerkost zou zijn van
een herwaardering met 7% van de refertelonen van de invaliden van wie de arbeids-
ongeschiktheid is ingegaan vóór of in 1974 en van een herwaardering met 2 % van
de refertelonen voor de invaliden van wie de arbeidsongeschiktheid is ingegaan tus-
sen 1975 en 1990. Hierbij werd uitgegaan van de volgende hypothesen :

– Een gelijke verhoging (met 7%) van de maximumgrens voor gezinshoofden met
een arbeidsongeschiktheid ingegaan voor 1974 (39);
– Een blokkering van de maximumgrens voor de uitkeringen ingegaan sedert 1974;
– Een blokkering van de minimumgrenzen op het huidige niveau.

(39) De maximumgrenzen voor de gerechtigden met gezinslast wier arbeidsongeschiktheid is inge-
gaan voor 1974 moet met eenzelfde percentage worden opgetrokken, anders zullen de verhoging
immers slechts een beperkt effect hebben aangezien een gedeelte van de gerechtigden zou stuiten
op deze grens.
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Het resultaat van deze raming, op basis van gegevens 1998, is een meerkost van
5,08 miljoen euro voor gezinshoofden, 0,47 miljoen euro voor alleenstaanden en
1,19 miljoen euro voor samenwonenden (+ 1,69 miljoen euro voor invaliden met
een gedeeltelijke uitkering wegens cumul met andere inkomens). Een totale meer-
kost dus van 8,43 miljoen euro op jaarbasis (8,95 miljoen euro na indexering).

Opmerkelijk in de grafieken is ook dat het aandeel van de alleenstaande en samen-
wonende invaliden met een uitkering beneden het minimum ‘regelmatig werkne-
mer’ toeneemt. Deze stijging is vooral een weerspiegeling van de toename van de
deeltijdse tewerkstelling bij vrouwen.

Ter overweging: de tegemoetkoming voor hulp van derden

Arbeidsongeschikten met een zelfredzaamheidsverlies (40) van minstens 11/18 pun-
ten, gemeten volgens de meetschaal die ook gebruikt wordt in het kader van de toe-
kenning van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap die niet
in een verzorgings-of verplegingsinstelling zijn opgenomen, kunnen vanaf de vierde
maand van de arbeidsongeschiktheid een bijkomende vergoeding ontvangen: de
tegemoetkoming voor hulp van derden.

Volgens RIZIV-gegevens voor 1998 gaat het bij de invaliden met gezinslast om 3.300
gerechtigden, bij de alleenstaande invaliden om 2.061 gerechtigden en bij de samen-
wonende invaliden om 4.515 gerechtigden. De hoge toegangsdrempel (11/18 pun-
ten op de zelfredzaamheidsschaal) zorgt ervoor dat slechts ongeveer 5,5% van de
invaliden in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.

Voor de gerechtigden met gezinslast is de tegemoetkoming een forfaitair bedrag van
131,48 euro per maand. Voor de gerechtigden zonder gezinslast wordt de basisver-
vangingsratio van de arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd met respectievelijk
20 procentpunten voor een alleenstaande en 25 procentpunten voor een samenwo-
nende, zodat zij dezelfde vervangingsratio ontvangen als gerechtigden met personen
ten laste (maar wel met toepassing van de maximumgrens).

De vraag stelt zich echter of deze uitkeringen tegemoet komen aan de reële noden
van de atbeidsongeschikten. Uit een onderzoek van Christelijke Mutualiteiten (41)
inzake de uitgaven van jonge chronisch zieken (-60 jaar), blijkt dat de niet-medische
uitgaven voor hulp in het dagelijks leven (hulpverlening aan huis, verzorgingsmate-
riaal, hulpmiddelen, maaltijdbedeling, vervoerdiensten en opvang buitenshuis) sterk
variëren naargelang van de graad van hulpbehoevendheid.

(40) Dit wordt gedefinieerd als de personen die de gewone handelingen uit het dagelijks leven niet
alleen kunnen uitvoeren en daarvoor andermans hulp onontbeerlijk nodig hebben.
(41) Besprekingsbrochure Chronisch Zieken.  Brussel, LCM, 1999.
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Men kan zich de vraag stellen of het logisch is dat gerechtigden met personen ten
laste – ongeacht hun graad van hulpbehoevendheid – aanspraak kunnen maken op
hetzelfde forfaitaire bedrag van 131,48 euro per maand. Voor mensen met een lage
graad aan hulpbehoevendheid is het forfaitaire bedrag ruim kostendekkend, maar
voor mensen met een hoge graad aan hulpbehoevendheid, waarbij volgens dit
onderzoek de reële kosten maandelijks 223,10 à 347,05 euro bedragen, volstaat het
bedrag niet.

De verhoging met 20, respectievelijk 25 procentpunten van de basisvervangingsra-
tio voor alleenstaanden en samenwonenden mist eveneens elke logische grond.
Bovendien zorgt deze louter procentuele verhoging ervoor dat wie reeds een hoog
basisbedrag heeft (wegens een hoog referteloon) ook een hogere uitkering krijgt
voor de dekking van niet-medische hulp in het huishouden dan wie een laag referte-
loon had, hoewel beiden precies dezelfde nood aan niet-medische hulp kunnen heb-
ben. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat de tegemoetkoming voor alleenstaan-
den en samenwonenden steeds groter is dan de 131,48 euro voor gerechtigden met
personen ten laste.

Als besluit van de studie wordt voorgesteld dat het bedrag van de tegemoetkoming
voor de 25% zwaarst zorgbehoevenden zou verhoogd worden tot 247,89 euro. Men
kan zich echter de vraag stellen of de toegangsdrempel om aanspraak te kunnen
maken op deze uitkering met 11/18 punten op de schaal van zelfredzaamheid niet al
hoog genoeg ligt om een verhoging te rechtvaardigen voor iedereen die recht heeft
op een tegemoetkoming.

Hoe dan ook zou de uitkering, zowel voor personen met gezinslast als zonder
gezinslast, meer getrapt moeten verlopen volgens het verlies aan zelfredzaamheid.
Bij de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap bestaat trouwens
een dergelijk getrapt systeem. De onderlinge afstemming van beide systemen is,
gezien de doelstelling van de uitkeringen (in beide gevallen gaat het om een tege-
moetkoming in de kosten voor niet-professionele hulp in het dagelijks leven), logi-
scherwijze te verdedigen. Een dergelijk initiatief zal echter grondig onderzocht moe-
ten worden omdat de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
eerder hoog ligt teneinde mensen met een lage inkomensvervangende tegemoetko-
ming toch nog een enigszins behoorlijk inkomen te verschaffen. Regeringscommis-
saris Greet Van Gool heeft de bedoeling een project voor te leggen dat streeft naar
een grondige modernisering van de tegemoetkomingen voor personen met een han-
dicap.

b) Arbeidsongevallen en beroepsziekten

1) Minima en maxima versus gemiddelde uitkering
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Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft de getroffene recht op een dagelijkse ver-
goeding gelijk aan 90 procent van het gemiddeld dagloon. Deze vergoeding wordt
berekend op een jaarlijks basisloon dat met ingang van 1 januari 2001 geplafon-
neerd is op 24.888,76 euro. Dit basisloonplafond werd - behalve indexering - niet
meer aangepast sinds 1972. Voor het loonverlies boven het plafond wordt in de
privé-sector echter vaak een extralegale verzekering afgesloten.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

De getroffene heeft recht op een vergoeding, berekend op het basisloon en afhanke-
lijk van de graad van ongeschiktheid (42). Voor de ongeschiktheden van minder dan
5% wordt de vergoeding met de helft verminderd en voor de ongeschiktheden van
minder dan 10% wordt de vergoeding met een kwart verminderd. De vergoedingen
toegekend ingevolge een graad van ongeschiktheid van minder dan 16 % worden
niet geïndexeerd. Het basisloon dat in aanmerking komt is op 1 januari 2001, net
zoals bij de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, maximaal 24.888,76 euro.

Op het tijdstip van de pensionering van de getroffene worden de vergoedingen
teruggebracht tot forfaitaire bedragen (cumulbeperking tussen pensioen en vergoe-
ding arbeidsongeval of beroepsziekte).

In de sector van de arbeidsongevallen en beroepsziekten werd een mechanisme uit-
gewerkt waardoor de vergoedingen aan de welvaartsevolutie kunnen gekoppeld
worden. Bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit kan een herwaarde-
ringsbijslag worden vastgelegd die tot doel heeft de welvaartsvastheid van deze uit-
keringen te garanderen. Dit werd voor de laatste maal toegepast in 1975 waarbij het
bedrag van de herwaarderingsbijslag varieerde volgens de datum van het optreden
van het arbeidsongeval of de beroepsziekte.

Tabellen 21 en 22 tonen respectievelijk het aantal getroffenen en de gemiddelde
maandelijkse uitkering naar categorie en arbeidsongeschiktheidspercentage.

(42) In de sector arbeidsongevallen kunnen aanvullende bijslagen, bijzondere bijslagen, aanpassings,
verergerings- en overlijdensbijslagen worden toegekend. De aanvullende bijslagen garanderen (bij
een laag basisloon) een minimale forfaitaire schadevergoeding die varieert volgens de graad van
arbeidsongeschiktheid of de categorie van rechthebbende. Aanpassingsbijslagen garanderen de
indexering van de vergoedingen voor arbeidsongevallen overkomen vóór 1 januari 1988. De vererge-
rings- en overlijdensbijslagen kennen een forfaitaire schadeloosstelling toe aan diegene die na de her-
zieningstermijn ingevolge het arbeidsongeval overlijdt of bij wie een verslechtering van de gezond-
heidstoestand wordt vastgesteld.
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TABEL 21 : HET AANTAL GETROFFENEN MET EEN UITKERING VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN
BEROEPSZIEKTEN NAAR CATEGORIE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPERCENTAGE (2000)

<5% 5-9% 10-35% 36-65% >66%

Arbeidsongevallen
Niet-gepensioneerden 45.700 30.400 63.033 5.268 2.048
Gepensioneerden met beperkte 
vergoeding 21.000 23.500 1.600 650

Beroepsziekten
Niet-gepensioneerden 3.103 7.647 12.749 2.126 551
Gepensioneerden met beperkte 
vergoeding 14.042 12.880 3.894 2.200
Gepensioneerden met niet geïndexeerde 
vergoeding 
en voorkeurstelsel 2.735 3.653 2.148 528
Gepensioneerden met geproratiseerde 
vergoeding 
kleiner dan beperkte vergoeding 237 549 53 11

Bron: FAO en FBZ

TABEL 22 : HET GEMIDDELD MAANDELIJKS BEDRAG IN EURO VAN DE UITKERINGEN VOOR
ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN NAAR CATEGORIE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPER-
CENTAGE (2000).

<5% 5-9% 10-35% 36-65% >66%

Arbeidsongevallen
Niet-gepensioneerden 29,50 58,33 209,47 737,61 1.398,12
Gepensioneerden met beperkte 
vergoeding 20,70 111,75 476,35 1.070,75

Beroepsziekten
Niet-gepensioneerden 28,41 93,65 338,47 824,96 1.659,75
Gepensioneerden met beperkte 
vergoeding 25,48 133,69 482,57 1.046,98
Gepensioneerden met niet geïndexeerde 
vergoeding 
en voorkeurstelsel 62,22 228,56 606,77 1.122,02
Gepensioneerden met geproratiseerde 
vergoeding 
kleiner dan beperkte vergoeding 20,40 85,87 257,14 482,77

Bron: FAO en FBZ
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Onmiddellijk kan vastgesteld worden dat het overgrote deel van de getroffenen een
ongeschiktheid van minder dan 36% heeft. Meer dan de helft van de door een
arbeidsongeval getroffenen in de actieve leeftijdsgroep heeft een ongeschiktheid
van minder dan 10%. Slechts een zeer kleine groep heeft een ernstige graad van
arbeidsongeschiktheid. Kortom, zeer veel gerechtigden ontvangen een relatief klei-
ne vergoeding.

Het algemeen gemiddeld maandelijks brutobedrag van de uitkeringen voor beroeps-
ziekten ligt in 2000 bij de mannen hoger dan bij de vrouwen : 250,22 versus 216,04
euro (43).

Uit tabel 23, die de verdeling toont van het aantal getroffenen naar geslacht per
arbeidsongeschiktheids-tranche, kan afgeleid worden dat dit verschil ten minste
gedeeltelijk te wijten is aan een verschillende spreiding van mannen en vrouwen
volgens de arbeidsongeschiktheidspercentages. Vrouwen zijn iets beter vertegen-
woordigd in de onderste tranches, mannen iets beter in de bovenste. 

TABEL 23 : ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN : GETROFFENEN PER ONGESCHIKTHEIDS-
TRANCHE UITGESPLITST NAAR GESLACHT (°)

Man Vrouw

Arbeidsongevallen
< 5% 46,6% 49,0%
5 - < 10% 27,0% 28,2%
10 - < 16% 17,6% 17,0%
16 - < 36% 6,4% 4,3%
36 - < 66% 1,0% 0,7%
66 - 100 % 0,5% 0,0%

Beroepsziekten
< 5% 13,7% 12,3%
5 - < 10% 25,7% 27,1%
10 - < 16% 20,1% 27,9%
16 - < 36% 22,6% 21,8%
36 - < 66% 12,7% 8,1%
66 - 100 % 5,1% 2,7%

Bron: FAO en FBZ

(°) Voor de arbeidsongevallen gaat het om de ongevallen vastgesteld in 1999; voor de beroepsziekten om uitbe-
talingen verricht in december 2000.

(43) Partiële informatie van het Fonds voor Arbeidsongevallen lijkt te wijzen op gelijkaardige ver-
schillen in de uitkeringen voor arbeidsongevallen.
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De vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid zijn enerzijds sterk loongere-
lateerd en anderzijds een onvoorwaardelijk individueel recht. De bedragen worden
toegekend, onafgezien van het feit of de getroffene al dan niet verder beroepsactief
kan blijven. Onderzoek heeft aangetoond dat de gerechtigden nauwelijks een
bestaansonzekerheidsrisico lopen (44).

Het feit dat de vergoedingen worden toegekend, ook als de betrokkene verder
beroepsactief kan blijven, kan voor belangrijke inkomensongelijkheden zorgen tus-
sen de getroffenen. Voor diegenen die geen inkomensverlies uit beroepsactiviteit
kennen, is de vergoeding een surplus. Voor diegenen die niet langer of slechts
gedeeltelijk beroepsactief kunnen blijven is de vergoeding relatief bescheiden te
noemen. Dit is zeker zo voor de slachtoffers met een ongeschiktheidsgraad van min-
stens 66%, voor wie de vergoeding arbeidsongeval of beroepsziekte bijna altijd de
enige inkomstenbron vormt (45). De vraag stelt zich dan ook of de uitgekeerde ver-
goedingen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten niet meer dan vandaag die-
nen afgestemd te worden op de mogelijkheid om al dan niet nog betaalde arbeid te
kunnen verrichten. Op dit punt is verder onderzoek noodzakelijk.

De belastingshervorming heeft er, wat de vergoedingen voor arbeidsongevallen en
beroepsziekten betreft, toe geleid dat de getroffenen voor het aandeel in hun ver-
goeding dat overeenstemt met een graad van ongeschiktheid van 20%, vrijgesteld
worden van betaling van belastingen. Dit betekent dat de getroffenen met een rela-
tieve kleine graad van ongeschiktheid een relatief hogere nettovergoeding genieten
dan getroffenen met een hogere graad van ongeschiktheid. Dit zou de mogelijkheid
kunnen geven om binnen hetzelfde budget een hogere vergoeding te voorzien voor
de ergst getroffenen, d.w.z. zij die onmogelijk nog een beroepsactiviteit kunnen uit-
oefenen.

2) Oude versus nieuwe uitkeringen

Men kan zich de vraag stellen in welke mate de vergoedingen voor slachtoffers van
arbeidsongevallen de loon- en welvaartsontwikkeling hebben gevolgd.  Het maxi-
mumbasisloon waarop de vergoedingen worden berekend werd, behoudens index-
aanpassingen, niet meer gewijzigd sinds 1972.

Vermits de reële lonen sinds 1972 wel gevoelig zijn gestegen, zijn er thans aanzien-
lijk meer slachtoffers van wie het basisloon het plafond overstijgt. Uit de gegevens
van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat er op een totaal van 5.390 in 2000
bekrachtigde dossiers 3.362 (62,3%) waren waar een basisloon hoger dan het maxi-
mum basisloon werd genoteerd. Het Fonds voor Beroepsziekten stelt een overschrij-
ding van het maximum basisloon vast in 59% van de dossiers.

(44) E. Samoy, Handicap en armoede in E. Samoy en F. Lammertijn, Sociaal Beleid ten behoeve van
mensen met een handicap, Leuven-Amersfoort, Acco, 1998.
(45) Wie inactief is met een arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte van min-
der dan 66% kan de vergoeding voor arbeidsongevallen of beroepsziekten cumuleren met werkloos-
heids- of ziektevergoedingen.
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De gemiddelde vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid (beroepsziekten)
vertoont dan ook een dalende tendens. Om een idee te hebben van de hoogte van
de vergoeding volgens de begindatum van de arbeidsongeschiktheid werd het
gemiddeld maandbedrag in december 1997 berekend per ongeschiktheidspercenta-
ge in het geval van een “normale” vergoeding, d.w.z. niet gepensioneerd, meer dan
15% arbeidsongeschikt, geen proratisering, geen cumulatiebeperking, geen hulp
van derden. Tabel 24 toont het resultaat van deze berekening.

TABEL 24 : AANTAL GERECHTIGDEN EN GEMIDDELD MAANDBEDRAG IN EURO PER ONGE-
SCHIKTHEIDSPERCENTAGE NAAR BEGINDATUM VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Begindatum Aantal gerechtigden Gemiddeld maandbedrag 
arbeidsongeschiktheid per ongeschiktheidspercentage

Vóór 1980 1.348 16,872
1980-1989 4.856 18,032
1990 en later 4.358 18,332

Bron: FBZ

De gemiddelde maandvergoeding per ongeschiktheidspercentage daalt van 18,332
euro voor wie na 1990 arbeidsongeschikt werd tot 16,872 euro voor wie vóór 1980
arbeidsongeschiktheid werd.

Op termijn gaat zich hier dus dezelfde vraag stellen als bij de invaliditeitsuitkerin-
gen, namelijk : zullen de vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
een forfaitair karakter krijgen of dient er een band met het verdiende loon behou-
den te blijven?

3) Ter overweging: mogelijke cumulatie met andere uitkeringen

Net zoals in het kader van primaire arbeidsongeschiktheid (vanaf de vierde maand)
of de invaliditeit, kan iemand die getroffen is door een arbeidsongeval of een
beroepsziekte en die de regelmatige hulp van andere mensen nodig heeft, zodra zij
of hij blijvend arbeidsongeschikt is, aanspraak maken op een tegemoetkoming voor
de hulp van derden. Deze tegemoetkoming is een blijvende vergoeding die jaarlijks
maximaal 12 maal het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, zoals
vastgesteld voor een voltijds werknemer, kan bedragen.

Daarnaast kan de vergoeding inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten gecumu-
leerd worden met vergoedingen voor werkloosheid of ziekte. Momenteel is het zo
dat iemand die getroffen werd door een arbeidsongeval of een beroepsziekte, en die
geheel of gedeeltelijk verder blijft werken maar vervolgens werkloos wordt, in geval
van een graad van ongeschiktheid van minder dan 66% aanspraak kan maken op een
aanvullende tussenkomst vanwege de werkloosheid. De getroffene die geheel of
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gedeeltelijk verder blijft werken en tijdelijk arbeidsongeschiktheid wordt, heeft
recht op een aanvullende tussenkomst van de ziekteverzekering indien de graad van
ongeschiktheid minder dan 66% bedraagt en de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
bovendien niet voortvloeit uit het arbeidsongeval of de beroepsziekte. De vraag stelt
zich of die regeling de door een arbeidsongeval of beroepsziekte getroffenen er vol-
doende toe aanzet om, ondanks hun handicap of ziekte, beroepsactief te blijven.

Voor getroffenen die een graad van ongeschiktheid hebben die dichtbij 66% ligt, is
het gecumuleerde inkomen uit de vergoeding arbeidsongeval of beroepsziekte en
de tussenkomst van de werkloosheid of de ziekteverzekering meestal aantrekkelijk
genoeg om niet langer beroepsactief te zijn. Beroepsactieve getroffenen die een
graad van ongeschiktheid hebben van meer dan 66% zien hun inkomen op het ogen-
blik van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit het arbeidsongeval
of de beroepsziekte, gereduceerd tot de vergoeding arbeidsongeval of beroepsziek-
te, wat bij de betrokkenen geenszins overkomt als een “beloning” voor het feit dat
zij verder beroepsactief zijn.

Tot slot kunnen naar analogie met het stelsel van overlevingspensioenen binnen het
stelsel van de pensioenen de nabestaanden bij een dodelijk arbeidsongeval of een
overlijden ingevolge een beroepsziekte aanspraak maken op een lijfrente. In eerste
orde wordt deze lijfrente toegekend, hetzij aan de gehuwde echtgenoot die op het
tijdstip van het ongeval noch uit de echt, noch van tafel en bed is gescheiden, hetzij
aan de gehuwde echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden noch uit de echt,
noch van tafel en bed gescheiden is, en dit laatste onder bepaalde voorwaarden. Net
zoals bij het overlevingspensioen stelt zich ook hier de vraag in welke mate deze
regeling verzoenbaar blijft met de maatschappelijke realiteit waarin steeds meer
samenlevingsvormen naast het huwelijk bestaan. Daarnaast kan deze lijfrente zonder
meer gecumuleerd worden met bijvoorbeeld een eigen beroepsinkomen van de
gehuwde partner (daar waar bij een overlevingspensioen deze cumulmogelijkheid
wordt beperkt).

c) Pensioenen

1) Minima en maxima versus gemiddelde uitkering

In de vier onderstaande grafieken wordt de evolutie van de minimum-, maximum- en
gemiddelde pensioenen voor volledige loopbanen naar geslacht weergegeven (46).

(46) Aangezien gezinspensioenen van vrouwen met een volledige loopbaan en overlevingspensioe-
nen voor mannen nauwelijks voorkomen, werden ze niet opgenomen. Ook het pensioen 'alleen-
staande' van een ongehuwde man en het pensioen gehuwde vrouw blijft hier buiten beschouwing.
Voor wat deze laatste twee situaties betreft: het gemiddelde pensioen 'alleenstaande' van een onge-
huwde man ligt lager dan dat van een gehuwde man, terwijl bij vrouwen een omgekeerde situatie
kan worden vastgesteld. Deze verschillen kunnen waarschijnlijk eerder sociologisch verklaard wor-
den.
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GRAFIEK 18 : EVOLUTIE VAN HET GEZINSPENSIOEN VAN EEN MAN MET EEN VOLLEDIGE LOOP-
BAAN AAN CONSTANTE PRIJZEN

Bron : RVP

GRAFIEK 19 : EVOLUTIE VAN HET PENSIOEN ‘ALLEENSTAANDE’ VAN EEN GEHUWDE MAN MET
EEN VOLLEDIGE LOOPBAAN AAN CONSTANTE PRIJZEN

Bron : RVP
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GRAFIEK 20 : EVOLUTIE VAN HET PENSIOEN ‘ALLEENSTAANDE’ VAN EEN ONGEHUWDE VROUW
MET EEN VOLLEDIGE LOOPBAAN AAN CONSTANTE PRIJZEN.

Bron : RVP

GRAFIEK 21 : EVOLUTIE VAN HET OVERLEVINGSPENSIOEN VAN EEN VROUW OP BASIS VAN EEN
VOLLEDIGE LOOPBAAN VAN EEN MAN AAN CONSTANTE PRIJZEN

Bron : RVP

325

650

750

850

950

1.050

1.150

1.250

1.350

1.450

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

m
aa

nd
be

dr
ag

 in
 E

UR

gemiddeld pensioen minimumpensioen maximumpensioen (bedienden)

650

750

850

950

1.050

1.150

1.250

1.350

1.450

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

m
aa

nd
be

dr
ag

 in
 E
U

R

gemiddeld pensioen minimumpensioen maximumpensioen (bedienden)

m
aa

nd
be

dr
ag

 in
 E

U
R

m
aa

nd
be

dr
ag

 in
 E

U
R



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2002

Het gemiddelde pensioen situeert zich in alle gevallen dichter bij het minimum- dan
bij het maximumpensioen. Dit is het gevolg van de weinig voordelige berekening
van de oudere pensioenen. De forfaitaire lonen speelden nog een belangrijke rol in
de berekening van deze pensioenen. Bovendien werden de oudere pensioenen
gedurende de voorbije twintig jaar bijna niet aangepast aan de stijging van de wel-
vaart. 

De kloof tussen het gemiddelde pensioen en het minimumpensioen is in de loop
der jaren wel in bijna alle gevallen toegenomen. Dit is het gevolg van de progressie-
ve vervanging van oud gepensioneerden met een relatief laag pensioen, gebaseerd
op zeer lage lonen van de jaren vijftig en zestig, door nieuw gepensioneerden die
genieten van een veel voordeliger pensioenberekening op basis van recente, hoge
lonen. Wanneer de pensioenen van de nieuw gepensioneerden overigens worden
vergeleken met de lonen van de actieven, dan stelt men vast dat de pensioenen het
afgelopen decennium sneller zijn toegenomen dan de lonen. In de periode 1990-
1998 namen de pensioenen van de nieuw gepensioneerde mannen, naargelang het
soort pensioen, gemiddeld reëel toe met 1,8% tot 2,4% per jaar. Dit is gemiddeld
hoger dan de toename van de lonen. 

TABEL 25 : EVOLUTIE VAN HET PENSIOEN ‘ALLEENSTAANDE’ (VOLLEDIGE LOOPBAAN) NAAR
INGANGSDATUM VAN HET PENSIOEN, UITGEDRUKT IN EURO PER MAAND VAN 1/1/2000

Vrouwen Mannen

Arbeidster Bediende Arbeider Bediende

1991 547,55 865,07 846,66 1.075,49
1992 553,67 874,94 858,16 1.102,58
1993 569,14 891,60 874,30 1.129,18
1994 575,48 917,73 890,93 1.154,96
1995 585,75 939,69 904,98 1.179,38
1996 597,84 951,04 918,02 1.205,48
1997 613,66 971,72 935,00 1.235,28
1998 694,92° 966,54 919,71 1.229,13
1999 703,60° 970,08 923,87 1.238,80
2000 709,42° 978,76 927,12 1.249,16

Bron: RVP

(°) Invoering van het minimumrecht per loopbaanjaar.

Bij de nieuw gepensioneerde vrouwen is de evolutie nog veel frappanter. Voor pen-
sioenen opgebouwd op basis van eigen rechten speelt ook nog de verlenging van de
eigen loopbaan een belangrijke rol. Zo is er een gemiddelde toename van 3,8% voor
gehuwden met een pensioen als alleenstaande.
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Bij de nieuwe pensioenen zijn de lengte van de loopbaan en de evolutie van de in
aanmerking te nemen lonen de bepalende factoren. Het loonplafond bedraagt van-
daag ongeveer 37.184 euro. Uit tabel 26 blijkt dat 35% van de mannelijke bedienden
in 1995 een loon had dat hoger lag dan dit plafond. 

TABEL 26 : PERCENTAGE WERKNEMERS MET EEN INKOMEN BOVEN DE LOONGRENS (GEMIDDEL-
DE REELE TOENAME VAN DE LONEN MET 2,25% TUSSEN 1995 EN 2050)

1995 2050
Jaarlijkse aanpassing van de loongrens

+1% +1,5% +2%

Mannen
Arbeiders 4,7% 74,6% 25,3% 2,0%
Bedienden 35,2% 86,1% 65,2% 41,4%

Vrouwen
Arbeiders 0,0% 17,4% 4,7% 3,0%
Bedienden 0,0% 53,7% 23,4% 8,4%

Bron: Federaal Planbureau

De tabel laat ook zien welk percentage van de werknemers in 2050 een inkomen zal
hebben dat hoger ligt dan het loonplafond in het geval dat de loongrens jaarlijks met
1, 1,5 of 2 procent wordt opgetrokken. Men stelt vast dat bij een beperkte aanpas-
sing van de loongrens tegen 2050 een zeer groot aandeel, vooral van de mannelijke
werknemers, een loon zal hebben dat het plafond overstijgt. Hierdoor zou afbreuk
gedaan worden aan het verzekeringskarakter van de pensioenen. Zelfs bij aanpassin-
gen van de loongrens met 2% blijven de pensioenen van de mannelijke bedienden
sterk afgeremd. Het gevaar bestaat dat de pensioenen dan in steeds grotere mate for-
faitaire pensioenen zullen worden gelijk aan het maximumpensioen. 

Zoals bij de pensioenhervorming van 1997 werd voorzien, kan het berekeningspla-
fond verhoogd worden naargelang de loonnorm. Dit werd een eerste maal toege-
past in 1999. Bij de toekenning van de verhoging met 2,9% in 1997 werd uitgegaan
van de loonnorm voor 1999-2000, waarvan de indexaanpassingen en de wage-drift
werden afgetrokken.

De meerkost van de aanpassingen van het loonplafond van 1% naar 1,5% is 0,16%
van het BBP in 2030 en loopt op tot 0,59% van het BBP in 2050. De inspanning van
1% naar 2% in 2030 en 2050 kost respectievelijk 0,31% en 1,11% van het BBP.
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2) Oude versus nieuwe uitkeringen

Eenmaal op pensioen worden regelmatige welvaartsaanpassingen belangrijk. Indien
gedurende jaren geen welvaartsaanpassingen worden doorgevoerd en de lonen
sterk toenemen, dan wordt de afstand tussen het gemiddeld pensioen en het gemid-
deld loon groter. Er is dus sprake van een relatieve verarming van de gepensioneer-
de. Gezien de toenemende levensduur wordt de problematiek van de welvaartsaan-
passingen steeds belangrijker.

In de volgende tabel vertrekken we van een in 2000 nieuw gepensioneerde die op
60 jaar op pensioen gaat met een pensioenbedrag dat gelijk is aan het gemiddeld
pensioen van alle nieuw gepensioneerden. In de simulatie laten we de gepensio-
neerde verouderen tot 95 jaar. De berekeningen werden uitgevoerd op basis van
twee hypothesen : een zonder welvaart en een met 1% welvaart.

TABEL 27 : HET EFFECT VAN WELVAARTSAANPASSINGEN OP DE HOOGTE VAN HET PENSIOENBE-
DRAG BIJ EEN LOONGROEI VAN 2,25% (°)

2000 2005 2015 2025 2035

Geen welvaartsaanpassing
Verhouding ten opzichte van:
- het gemiddeld pensioen 122,8% 112,3% 93,8% 78,1% 66,8%
- het pensioen van nieuw gepensioneerden 100,0% 91,3% 79,3% 67,6% 57,8%
1% welvaartsaanpassing
Verhouding ten opzichte van:
- het gemiddeld pensioen 122,8% 115,0% 100,2% 90,0% 83,8%
- het pensioen van nieuw gepensioneerden 100,0% 95,9% 92,0% 86,7% 81,9%

Bron: Eigen berekeningen

(°) De cijfers zijn gemiddelden (alle soorten gepensioneerden).

In 2000 heeft de nieuw gepensioneerde 22,8% meer pensioen dan de gemiddelde
gepensioneerde. De berekening van zijn pensioen omvat veel recente lonen en het
pensioen is nog niet belast door de loskoppeling van de welvaart. Wanneer de
gepensioneerde 95 wordt in 2035 en er nooit welvaart werd gegeven, zal zijn pen-
sioen één derde (33%) lager liggen dan het gemiddelde pensioen. Ten opzichte van
de nieuw gepensioneerden is het verschil dan opgelopen tot meer dan 42%. Met 1%
welvaart is dit respectievelijk 16% en 18% lager. 

Uit onderstaande grafiek blijkt alvast dat men er in het verleden niet in geslaagd is
om de oudste pensioenen aansluiting te laten houden bij de nieuwe pensioenen. In
deze grafiek wordt het jaarlijks gemiddeld pensioen gegeven van de gepensioneer-
den naar leeftijdsklasse. 
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GRAFIEK 22 : EVOLUTIE VAN HET GEMIDDELD PENSIOEN ‘ALLEENSTAANDE’ VAN EEN GEHUWDE
MAN MET EEN VOLLEDIGE LOOPBAAN (CONSTANTE PRIJZEN)

Bron : RVP

Vanaf het begin van de jaren ’80 werden slechts sporadisch welvaartsaanpassingen
doorgevoerd. In 1990 werden de pensioenen van vóór 1973 met 3% verhoogd, deze
van vóór 1983 met 2% en deze van vóór 1988 met 1%. In 1991 werden alle pensioe-
nen ingegaan vóór 1989 met 2% verhoogd. In 1999 werd 0,5% herwaarderingspre-
mie toegekend voor pensioenen ingegaan vóór 1991. In deze periode zijn de lonen
reëel toegenomen met ongeveer 1,5% per jaar, waardoor de oude pensioenen een
ruime achterstand ten opzichte van de toegenomen welvaart hebben opgelopen.

Ook hier kunnen meerdere pistes bewandeld worden. 

Enerzijds kunnen de middelen worden aangewend om de minimumpensioenen te
verhogen. De gepensioneerden zullen dan naarmate ze ouder worden meer achter-
blijven op de welvaart totdat ze op een pensioenuitkering komen ter hoogte van het
minimumpensioen. Voldoende hoge minimumpensioenen zorgen er daarbij voor
dat de laagste pensioenen, omwille van lage lonen tijdens de loopbaan of omwille
van onvolledige loopbanen, automatisch tot het minimumpensioen worden opge-
trokken. Dit is de beleidslijn die tot op vandaag voor de invaliditeitsuitkeringen
werd gevolgd.
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Anderzijds kunnen de middelen aangewend worden om de welvaartsvastheid van
de pensioenen van alle gepensioneerden te garanderen.

De kostprijs van een eenmalige algemene welvaartsaanpassing met 0,5%, dus voor
alle werknemerspensioenen, bedraagt in het jaar van de invoering 66,9 miljoen euro
op jaarbasis. Op termijn verdwijnt de kost van zo’n aanpassing, aangezien de doel-
groep aan wie de welvaartsaanpassing wordt toegekend overlijdt. Iets anders is een
structurele welvaartsaanpassing, zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse welvaartsaanpas-
sing met 0,5%. Een dergelijke maatregel zal de begroting steeds zwaarder belasten.
Na ongeveer 30 jaar is hier een structurele maximumkost bereikt. De kost van 0,5%
welvaartsaanpassing per jaar loopt volgens het Planbureau na 10 jaar op tot 0,25%
en na 30 jaar tot ongeveer 0,7% van het BBP (ongeveer 1.735,3 miljoen euro, uitge-
drukt in prijzen van 2000).

De schaarse middelen moeten echter niet noodzakelijk worden aangewend voor
een algemene welvaartsaanpassing voor alle pensioenen. De nieuwe pensioenwet-
geving van 1997 laat immers toe dat selectief gewerkt wordt. Zo is ook een selectie-
ve welvaartsaanpassing van de oude pensioenen mogelijk, omdat zij het verst zijn
achtergebleven bij de loongroei. Tabellen 28 en 29 tonen de kostprijs van een wel-
vaartsaanpassing met 0,5%, respectievelijk volgens de ingangsdatum van het pen-
sioen en de leeftijd van de gepensioneerde. Het gaat om de kostprijs in het jaar van
invoering, uitgedrukt in miljoen euro. Al deze scenario’s kosten uiteraard minder
dan de 66,9 miljoen euro kostprijs van een algemene welvaartsaanpassing voor alle
gepensioneerden.

TABEL 28 : BUDGETTAIRE IMPACT VAN EEN WELVAARTSAANPASSING MET 0,5 % IN FUNCTIE VAN
DE INGANGSDATUM VAN HET PENSIOEN

Ingangsjaar Kostprijs in miljoen euro

Vóór 1997 49,6
Vóór 1995 42,1
Vóór 1993 37,2
Vóór 1991 32,2
Vóór 1990 29,7
Vóór 1985 17,4

Bron: eigen berekeningen op basis van gegevens van de RVP en het Federaal Planbureau
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TABEL 29 : BUDGETTAIRE IMPACT VAN EEN WELVAARTSAANPASSING MET 0,5 % IN FUNCTIE VAN
DE LEEFTIJD VAN DE GEPENSIONEERDE

Ingangsjaar Kostprijs in miljoen euro

Vanaf 70 jaar 37,2
Vanaf 75 jaar 22,3
Vanaf 80 jaar 12,4
Vanaf 85 jaar 7,4
Vanaf 90 jaar 2,5

Bron: eigen berekeningen op basis van gegevens van de RVP en het Federaal Planbureau

3) Ter overweging

De pensioenleeftijd actuarieel en sociaal bekeken

Het vroeger of later verlaten van de arbeidsmarkt heeft belangrijke financiële gevol-
gen voor het effectieve bedrag dat per gepensioneerde dient betaald te worden. In
tabel 30 wordt weergegeven met welk bedrag het pensioen theoretisch verhoogd of
verlaagd zou moeten  worden bij de pensionering op een andere dan de wettelijke
pensioenleeftijd (referentie= 65 jaar) om vanuit actuarieel oogpunt eenzelfde indivi-
duele pensioenlast te bekomen. Hierbij werd rekening gehouden met de sterfteta-
fels 1997 en met een technische rentevoet van 3,75%. 

TABEL 30 : AANPASSING VAN HET PENSIOENBEDRAG (MANNEN) WANNEER MEN VROEGER OF
LATER DAN 65 JAAR (WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD) OP PENSIOEN GAAT

Leeftijd waarop men op pensioen gaat Verhoging/verlaging van het individueel
pensioenbedrag

60 jaar -30,8%
61 jaar -25,5%
62 jaar -19,8%
63 jaar -13,7%
64 jaar -7,1%
65 jaar 0,0%
66 jaar 9,4%
67 jaar 20,0%

Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Aangezien het aantal gepensioneerden in de komende decennia zal toenemen en
het aantal actieven – of tenminste het aantal personen op beroepsactieve leeftijd –
daarentegen zal dalen, komt de financiële duurzaamheid van het pensioensysteem
op het voorplan te staan. Dit is overigens één van de objectieven die centraal staan
in het beleid van de Europese Unie.

331



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2002

In deze context is de tijd (duur) dat het pensioen zal moeten betaald worden van
groot belang. Die tijd wordt beïnvloed door de toenemende levensverwachting en
door de leeftijd waarop het pensioen ingaat. De toegenomen welvaart en ook het
gevoerde beleid ter bestrijding van de langdurige werkloosheid hebben echter tot
gevolg gehad dat mensen steeds vroeger de arbeidsmarkt wensen te verlaten. Op
basis van de individuele pensioenrekeningen zien we dat de feitelijke pensioenleef-
tijd gemiddeld vóór de vervroegde wettelijke pensioenleeftijd ligt. De situatie is heel
verschillend naargelang het geslacht en afhankelijk van het statuut van arbeider of
bediende. Voor de mannelijke en vrouwelijke bedienden is dit respectievelijk 60
jaar en 57 jaar. Voor de arbeiders is dit nog vroeger : 56 jaar, terwijl de arbeidsters
reeds op 52 jaar uit de arbeidsmarkt zijn getreden. De actieve loopbaan wordt trou-
wens niet alleen korter door de vervroegde pensionering maar ook door het langer
studeren. 

Men moet in deze aangelegenheid niet alleen rekening houden met zuiver actuariële
overwegingen. Ook sociale overwegingen moeten aan bod komen. Men stelt vast
dat de levensverwachting vandaag significant verschilt naargelang de socio-economi-
sche status. Onderstaande grafiek toont de levensverwachting op 25 jaar naar
geslacht en hoogst behaalde diploma. De grafiek is gebaseerd op de resultaten van
een recente studie waarbij individuele volkstellingsgegevens werden gekoppeld aan
de sterfteregistratie van 1991 tot 1996 (47).

GRAFIEK 23 : LEVENSVERWACHTING IN BELGIE OP 25 JAAR NAAR GESLACHT EN VOLGENS HET
HOOGST BEHAALDE DIPLOMA

Bron : Gadeyne en Deboosere 

(47) Gadeyne, S. en Deboosere, P., De ultieme ongelijkheid: sterfteverschillen bij Belgische mannen
en vrouwen naar socio-economische karakteristieken en huishoudenstype in Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, nr. 1, 2002.
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Men stelt vast dat mannen met een diploma hoger onderwijs meer dan 5 jaar langer
leven dan mannen die enkel het lager onderwijs hebben doorlopen. Bij de vrouwen
bedraagt het verschil in levensverwachting tussen hoog en laag opgeleiden 3 jaar.
Ook in functie van beroepsstatus werden verschillende sterftepatronen vastgesteld. 

De vaststelling dat er duidelijke verschillen bestaan inzake levensverwachting tussen
mensen van een verschillend opleidingsniveau en met een verschillende beroepssta-
tus is een belangrijk element waarmee rekening moet worden gehouden bij het
overwegen van beleidsmaatregelen met betrekking tot de pensioenleeftijd. 

De auteurs van de studie wijzen op het cruciaal belang van het onderwijs als hef-
boom voor het reduceren van ongelijkheden inzake levensverwachting. Het onder-
wijs kan zowel rechtstreeks (via gezondheidsbevorderend gedrag) als onrecht-
streeks (door een globale verbetering van de socio-economische situatie : zie ook
deel 1) de levensverwachting verlengen.

Inspelen op maatschappelijke evoluties

Een pensioenbeleid moet inspelen op de maatschappelijke evoluties, zoniet ont-
staan er nieuwe ongelijkheden tussen gepensioneerden. Discriminaties op basis van
sekse, atypische loopbanen (loopbaanonderbrekingen, deeltijdse arbeid, opbouw in
verschillende stelsels,…), mobiliteit, gezinssituatie en samenlevingsvorm (echtschei-
dingen, langdurig samenwonen, …) moeten vermeden worden. 

Tegen 2009 zal het pensioen van mannen en vrouwen op dezelfde wijze berekend
worden. Wel heeft de loopbaankeuze dikwijls een laag pensioen voor de vrouwen
tot gevolg. Vrouwen doen duidelijk meer beroep op loopbaanonderbreking en wer-
ken vaak deeltijds. Indien dit gedekt wordt via gelijkstelling is er geen probleem,
maar in tegenstelling tot heel wat andere rechten die goed gedekt zijn (brugpen-
sioen, werkloosheid als kostwinner, invaliditeit,…) kan deze dekking snel verloren
gaan. Zo verliezen samenwonende langdurig werklozen in toepassing van artikel 80
niet enkel hun werkloosheidsuitkering, maar ook hun pensioenrechten op basis van
gelijkgestelde periodes in de werkloosheid. Ook deeltijdse werknemers met behoud
van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering, bouwen enkel nog pensioenrech-
ten op op basis van hun deeltijdse arbeid en niet langer op basis van hun oude rech-
ten uit de werkloosheid. Met de invoering, bij de pensioenhervorming van 1997,
van de bonusjaren (5 jaar voor deeltijdsen met behoud van rechten en 2 jaar voor
gewone deeltijdsen en loopbaanonderbrekers, maar dan moet bewezen worden dat
dit in het kader van een herstructurering werd gedaan) werd een eerste stap naar de
pensioendekking van deze perioden ingezet. In de praktijk is de regeling voor gewo-
ne deeltijdsen en loopbaanonderbrekers zo streng dat er zeer weinig mensen bonus-
jaren toegekend krijgen. Dit leidt ertoe dat vrouwen nog altijd lage pensioenen
opbouwen en dus afhankelijk blijven van de afgeleide rechten die de echtgenoot
opbouwt. In geval van feitelijke scheiding en echtscheiding blijkt vaak dat onvol-
doende eigen rechten werden opgebouwd.
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3. GEZONDHEIDSZORG EN ZORG

Dit gedeelte start met een analyse van de determinanten van de stijging van de uitga-
ven voor gezondheidszorg in de periode 1990-2000. In een tweede paragraaf wordt
stilgestaan bij de verwachte evolutie van deze uitgaven in de toekomst. Vervolgens
komt de problematiek van de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorgen
aan bod. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de behoefte aan beleidsrelevante
informatie op dit domein.

3.1. DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG 1990-2000
De globale uitgaven voor gezondheidszorg in België worden door het Instituut voor
de Nationale Rekeningen voor het jaar 1999 geraamd op ongeveer 8,8% van het
BBP. 6,8% van het BBP werd publiek, 2% privaat gefinancierd (48). Deze uitgaven
zijn bestemd voor onvoorziene directe ziektekosten. Het gaat dus niet om recht-
streekse betalingen aan de verzekerden, zoals bijvoorbeeld in het geval van de uitga-
ven voor pensioenen, maar om de financiering van zorgpakketten : goederen en
diensten.   

Omdat het globaal beheer van de sociale zekerheid volledig de publieke uitgaven
die via het RIZIV plaatsvinden financiert, spitsen we ons in wat volgt op dit gedeelte
van de uitgaven toe. Deze uitgaven betreffen zowel het werknemers- als het zelfstan-
digenstelsel. De analyse blijft overigens beperkt tot het niveau van het systeem als
geheel (macroniveau).

Het aandeel van de publieke uitgaven voor gezondheidszorgen in het totaal van de
prestaties gefinancierd door het globaal beheer van de sociale zekerheid voor werk-
nemers, bedroeg in 2000 ongeveer 32% in vergelijking met 28% in 1990. Het aan-
deel van de uitgaven voor gezondheidszorg in het totaal van de uitgaven voor de
sociale zekerheid voor werknemers neemt dus toe.

Net zoals in alle andere landen van de Europese Unie stijgen de uitgaven voor
gezondheidszorg ook in België sterker dan het BBP. 

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van respectievelijk de RIZIV-uitgaven
voor gezondheidszorg en het BBP. Zoals vermeld werden de uitgaven van het werk-
nemers- en het zelfstandigenstelsel opgenomen. De uitgaven voor de zelfstandigen
maken ongeveer 6% van het totaal uit.

(48) Pas op het eind van dit jaar zal de Europese Unie over internationaal vergelijkbare statistieken
beschikken over de globale middelen ingezet voor gezondheidszorgen in de verschillende landen van
de Unie.
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TABEL 31 : ONTWIKKELING VAN DE RIZIV-UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG EN HET BBP
1990-2000

Jaar Prestaties Groei BBP Groei Prestaties
RIZIV van de (in miljoen van het RIZIV/BBP

(in miljoen prestaties euro) BBP
euro)

1990 7.065,0 163.485,8 4,3%
1991 8.056,5 14,0% 171.269,6 4,8% 4,7%
1992 8.874,6 10,2% 180.317,7 5,3% 4,9%
1993 9.172,1 3,4% 184.184,9 2,1% 5,0%
1994 9.420,0 2,7% 193.183,4 4,9% 4,9%
1995 9.940,5 5,5% 201.636,6 4,4% 4,9%
1996 10.956,9 10,2% 206.445,7 2,4% 5,3%
1997 10.659,4 -2,7% 216.336,7 4,8% 4,9%
1998 11.303,9 6,0% 225.136,9 4,1% 5,0%
1999 11.998,0 6,1% 233.590,1 3,8% 5,1%
2000 12.816,1 6,8% 246.009,5 5,3% 5,2%

Bron: RIZIV en INR

Uit de tabel blijkt dat de RIZIV-uitgaven voor gezondheidszorgen over heel de
onderzochte periode beschouwd gemiddeld sneller gestegen zijn dan het BBP. De
RIZIV-uitgaven kenden een gemiddelde jaarlijkse (nominale) groei van 6,14% in ver-
gelijking met een gemiddelde (nominale) groei van het BBP van 4,17%. De uitgaven
voor gezondheidszorg leggen dus een steeds groter beslag op het BBP. Hoe kan dit
stijgingsritme verklaard worden?

In het algemeen kan men stellen dat de publieke uitgaven voor gezondheidszorg stij-
gen omdat ze de toenemende private uitgaven van de mensen voor gezondheids-
zorg trachten te volgen. Deze laatsten nemen dan weer vooral toe omwille van vier
redenen, waarvan er twee te maken hebben met het aanbod van gezondheidszorgen
en twee met de vraag ernaar.

Wat de aanbodfactoren betreft kan er in de eerste plaats op gewezen worden dat de
sector van de gezondheidszorgen een dienstensector is, met veel mensen in loon-
dienst. Het loon van deze werknemers volgt de lonen in de rest van de economie.
Dit is ook noodzakelijk om voldoende arbeidskrachten naar de sector te leiden.
Nochtans stijgt de productiviteit in de sector van de gezondheidszorg minder snel
dan in de rest van de economie (49). Het gevolg is dat de prijs per eenheid product
(in dit geval zorg) relatief snel stijgt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het ver-

(49) Zie hierover Vandenbroucke, Frank, Kan Europese Samenwerking bijdragen tot duurzame
sociale rechtvaardigheid?, Amsterdam, Tinberglezing, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de
Staathuishoudkunde, 12 oktober 2001.
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keerd zou zijn de stijging van de uitgaven in de sector gezondheidszorgen zonder
meer te vergelijken met de stijging van de uitgaven voor pensioenen. In het laatste
geval heeft men te maken met inkomensoverdrachten voor consumptie. In het eer-
ste geval worden vooral lonen gefinancierd waarop belastingen en bijdragen betaald
worden.

Een tweede aanbodfactor heeft te maken met de technologische ontwikkeling. De
kosten voor gezondheidszorg worden opgedreven door de ontwikkeling van de
medische technologie. Nieuwe technologie maakt een betere, maar vaak ook duur-
dere behandeling mogelijk (zie verder).

Aan de vraagzijde kan de veroudering van de bevolking worden vermeld. Een oude-
re bevolking impliceert een grotere vraag naar gezondheidszorgen (zie verder).

Een tweede vraagfactor betreft het feit dat de toename van de welvaart op zich een
stijgend beroep op gezondheidszorgen met zich meebrengt. Er is sprake van een
zekere ‘medicalisering’ van het welzijn.

De Landsbond voor Christelijke Mutualiteiten voerde een studie uit naar de determi-
nanten van de stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg in de periode 1990-
2000. Daarbij werden drie invalshoeken gebruikt. Eerst werd nagegaan in welke
mate de uitgavenstijging het gevolg is van de veroudering. In tweede instantie werd
onderzocht welk gedeelte van de uitgavenstijging kan verklaard worden door de
verbetering van de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorgen. Tenslotte
werden de grote kostenrubrieken geanalyseerd.

In een poging om de kost van de veroudering te meten heeft de LCM op basis van
zijn ledenbestand een berekening gemaakt van de gemiddelde RIZIV-uitgaven naar
leeftijd in 2000. De resultaten van deze analyse werden hierboven weergegeven in
grafiek 1, pagina 10. Men stelde vast dat de gemiddelde publieke kosten voor
gezondheidszorg tot de leeftijdscategorie 55 tot 59 jaar beneden het algemeen
gemiddelde liggen (ongeveer 1.239,47 euro), maar dat ze nadien sterk toenemen. In
de leeftijdscategorie 70-74 zijn ze al dubbel zo hoog als de algemene gemiddelde
kost. In de leeftijdscategorie 80-84 zijn ze bijna viermaal zo hoog. Om dan na te kun-
nen gaan welk gedeelte van de nominale uitgavenstijging 1990-2000 (12.816,1 –
7.065,0 = 5.751,1 miljoen euro) louter te wijten is aan de verouderde leeftijdsstruc-
tuur van de bevolking, werden de vastgestelde gemiddelde uitgaven per leeftijd op
een eerder mechanische wijze toegepast op de bevolkingsstructuur van 1990. De
conclusie is dat 909,8 miljoen euro of ongeveer 16% van de uitgavenstijging het
gevolg is van de veroudering. In de mate dat de verbeteringen inzake de financiële
toegankelijkheid eerder in het voordeel van de oudere bevolkingsgroepen hebben
gespeeld, is dit percentage vermoedelijk nog overschat.
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Een tweede mogelijke verklaring voor de toename van de uitgaven kan precies
gezocht worden in de verbeteringen inzake de financiële toegankelijkheid van de
gezondheidszorgen (verruiming van het statuut verhoogde tegemoetkoming, invoe-
ring van de franchise…). De LCM komt tot de conclusie dat het effect van de rege-
ringsmaatregelen in deze zin kan geraamd worden op 842,8 miljoen euro, waarvan
ongeveer de helft het onmiddellijk effect is van de maatregelen in de loop van 1997-
2000, terwijl de rest wordt verklaard door een verschuiving van de populatie van
het gewone naar het preferentiële regime in de loop van 1990-1997.

In een derde en laatste benadering onderzocht de LCM de stijging van de uitgaven
per uitgavencategorie. Tabel 32 toont de ontwikkeling van de belangrijkste uitga-
venrubrieken RIZIV-gezondheidszorgen. 

TABEL 32 : BELANGRIJKSTE UITGAVENRUBRIEKEN GEZONDHEIDSZORGEN 1990-2000 (°)

Uitgavenrubrieken Uitgaven 1990 Uitgaven 2000 Verschil 2000- Verschil in %
(in duizend euro) (in duizend euro) 1990 (in

duizend euro)

Honoraria 2.944.841 4.102.871 1.158.030 39,3%
Ligdagprijzen 1.725.292 2.954.239 1.228.947 71,2%
Geneesmiddelen 1.148.540 2.439.671 1.291.131 112,4%
RVT - ROB 236.265 867.878 631.613 267,3%
Thuiszorg 246.679 548.140 301.461 122,2%
Andere 767.632 1.906.048 1.138.416 148,3%

Totaal 7.069.249 12.818.847 5.749.598 81,3%

Bron: LCM (2001)
(°) Werknemers- en zelfstandigenstelsel.

We stellen vast dat het totaal van de uitgaven in de bestudeerde periode met 5.749,6
miljoen euro of 81% is toegenomen. Van de drie belangrijkste uitgavencategorieën :
honoraria, ligdagprijzen en geneesmiddelen, is de uitgavenstijging duidelijk het
grootst bij de geneesmiddelen. De ligdagprijzen komen op de tweede en de honora-
ria op de derde plaats. Een andere vaststelling is dat de uitgaven rust- en verzorgings-
tehuizen en rustoorden voor bejaarden (RVT-ROB) en thuiszorg procentueel de
sterkste stijging laten zien. Het gaat hier grotendeels om loonkosten. Wat de RVT-
ROB betreft is de stijging van de loonkost het gevolg van hogere omkaderingsnor-
men en de bijhorende financiering (50). Ook de categorie ‘andere’ neemt relatief
sterk toe. Deze laatste categorie wordt echter sterk beïnvloed door nieuwe behoef-
ten. Het is dan ook logisch dat de toename hier vrij groot is. 

(50) Het sociaal akkoord van 1989 was niet van toepassing op deze sector, dat van maart 2000 is dat
wel.
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In een verdere analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen volume- en prijsele-
menten, waarbij de volumegroei gedefinieerd wordt als het aantal gevallen (zie tabel
33). Het volume-effect is een maat voor de consumptie van gezondheidszorg. Op
basis van de gegevens van Pharmanet wordt ook voor de geneesmiddelen een
onderscheid gemaakt tussen volume- en prijseffect. De factor volume wordt hier
bepaald door gebruik te maken van de variabele ddd (daily defined dose of dagelijk-
se gemiddelde gebruikseenheid van de geneesmiddelen).

TABEL 33 : DETERMINANTEN VAN DE GROEI VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORGEN
1990-2000 (GLOBAAL)

Determinant Verklaard bedrag % verklaring van de totale 
(in duizend euro) uitgavenstijging

Gecumuleerde inflatie 2.085.070 36,3 %
Reële evolutie
- prijs 2.807.317 48,8 %
- volume 737.892 12,8 %
Andere elementen °:
- Remgelden -227.864 - 4,0 %
- Nieuwe behoeften °° 136.867 2,4 %

Totaal 5.539.282 96,3 %

Bron: LCM (2001)

(°) Deze rubrieken kunnen niet onderverdeeld worden naar volume- en prijseffect.
(°°) Chronisch zieken, logopedie, psychiatrische ziekenhuizen…

De hier opgesomde determinanten verklaren 96% van de uitgavenstijging. De reste-
rende 4% kon niet worden verklaard omdat sommige gegevens voor 1999 en 2000
nog ontbreken.

De tabel leert ons dat de uitgavenstijging slechts in beperkte mate te wijten is aan
volume-effecten. Het prijseffect heeft een veel grotere rol gespeeld. Bijna 80% van
de reële groei is eraan te wijten.

In tabel 34 wordt een meer gedetailleerd beeld gegeven van het prijs- en volume-
effect. 
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TABEL 34 : REELE GROEI VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORGEN, VOLUME- EN PRIJS-
EFFECT 1990-2000 (DETAIL)

Uitgavenrubrieken Volume-effect Prijseffect (exclusief inflatie)

Absoluut Relatief Absoluut Relatief
(in duizend (in duizend

euro) euro)

Ligdagprijs ('90-2000)
- Sociale akkoorden 1989 – – 636.660 11,07 %
- Inhaalbedragen – – 153.761 2,67 %
- Bijkomende prijsstijgingen
van de ligdagen – – 690.215 12,00 %

- Uitgavenverminderingen 
(ligduur, …) -313.320 - 5,45 % – –

Medische honoraria ('90-'98) 392.648 6,83 % -28.433 - 0,49 %
Geneesmiddelen ('90-99) 206.788 3,60 % 969.764 16,87 %
Prothesen ('90-98) 112.980 1,97 % -19.841 - 0,35 %
RVT & ROB ('90-2000) 231.656 4,02 % 197.960 3,45 %
Andere sectoren ('90-2000) 107.140 1,86 % 207.232 3,61 %

Totaal 737.892 12,83 % 2.807.318 48,83 %

Bron: LCM (2001)

Zoals hierboven reeds werd vastgesteld verklaart het prijseffect 2.807,3 miljoen
euro of bijna 49% van de nominale uitgavenstijging. De LCM berekende dat hiervan
minstens 1.574,1 miljoen euro te wijten is aan reële loonstijgingen (wat de ligdag-
prijs, RVT-ROB en thuiszorg betreft wordt 70% van het prijseffect arbitrair toegewe-
zen aan loonkost). De tweede belangrijkste verklarende factor, wat het prijseffect
betreft, zijn de geneesmiddelen (969,8 miljoen euro).

Het volume-effect wordt voor een belangrijk gedeelte verklaard door de medische
honoraria. Het is verder overigens opmerkelijk dat er wat de honoraria betreft spra-
ke is van een negatief prijseffect. In tweede instantie is de toename van de zorgkos-
ten van belang : de uitgavenrubriek RVT-ROB stijgt met 223,1 miljoen euro.

Concluderend, volgens de LCM vormt de veroudering slechts een zeer partiële ver-
klaring voor de stijging van de RIZIV-uitgaven voor gezondheidszorg. Uit nadere ana-
lyse blijkt dat het vooral prijsstijgingen bovenop de inflatie zijn die de uitgavengroei
verklaren. In het bijzonder zijn de reële stijging van de lonen en de toename van de
uitgaven voor geneesmiddelen de belangrijkste determinanten. Ten slotte moet
opgemerkt worden dat ook belangrijke maatregelen werden doorgevoerd gericht
op de beheersing van de uitgaven, zoals deze met betrekking tot de ligduur in de
ziekenhuizen en de verhoging van de individuele remgelden…
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De hier besproken analyse beperkt zich tot de globale uitgavenstijging. De verkla-
ring van individuele determinanten van de uitgavenstijging, niet gerechtvaardigde
afwijkingen inzake voorschrijfgedrag of praktijk in de ziekenhuizen, wordt hier niet
behandeld. Op dit vlak vormt de toezegging van ziekenfondsen en zorgverstrekkers
om acties te ondernemen ter correctie van deze afwijkingen in de toekomst een
positieve ontwikkeling.

3.2. DE EVOLUTIE VAN DE UITGAVEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG EN ZORG IN DE
TOEKOMST

3.2.1. De impact van de stijgende levensverwachting op de uitgaven voor gezond-
heidszorg en zorg
Men verwacht dat de stijgende levensverwachting en de veroudering van de bevol-
king (zie deel 1) belangrijke gevolgen zal hebben voor de vraag naar gezondheids-
zorg en zorg.

Toch lijken recente onderzoeken de kost van de veroudering voor de uitgaven voor
gezondheidszorg te nuanceren. Zoals uit tabel 35 blijkt verwacht het Planbureau dat
in de periode 2010 tot 2030 van een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 2,85%
slechts 0,29 procentpunten verklaard zal worden door de veroudering (51). In de
periode 2030 tot 2050 is dit 0,19 procentpunten op een totaal gemiddeld groeiper-
centage van 2,53%.

TABEL 35 : GEMIDDELDE JAARLIJKSE GROEIPERCENTAGES VAN DE UITGAVEN VOOR GEZOND-
HEIDSZORGEN

1995-2010 2010-2030 2030-2050

Totale evolutie +2,90 +2,85 +2,53
Aandeel van
- veroudering +0,25 +0,29 +0,19
- globale trend +2,53 +2,57 +2,49
- evolutie bevolking +0,12 -0,01 -0,15

Bron: Federaal Planbureau

Problematisch aan dit resultaat is echter dat het gebaseerd is op een ‘statische’
demografische raming. Indien men vertrekt van meer dynamische demografische
ramingen, waarbij verondersteld wordt dat de geneeskundige verzorging die aan
een (hoog)bejaarde in 2030 zal toegediend worden, niet dezelfde is als deze die toe-

(51) Federaal Planbureau, Verkenning van de financiële evolutie van de sociale zekerheid tot
2050, Planning Paper n°83, 1997.
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gediend wordt aan een (hoog)bejaarde in 1980, dan komt men tot de conclusie dat
de veroudering van de bevolking wel degelijk een belangrijke impact zal hebben op
de uitgaven voor gezondheidszorgen. Statische analyses onderschatten de impact
van de veroudering.

3.2.2. Gezondere ouderen, andere zorgvraag
Ouderdom wordt veelal in verband gebracht met ziekte, gebrek, afhankelijkheid en
een intensief gebruik van zorgvoorzieningen. Voor wat de toekomst betreft, kan
echter verwacht worden dat mensen gezonder oud zullen worden. De komende
generaties ouderen hebben immers een hoger opleidingsniveau en zijn welvarender
dan de huidige groep ouderen. Uit onderzoek blijkt dat dit een positieve invloed
heeft op de gezondheidstoestand (52). Als verklaring wordt aangegeven dat mensen
met een hoger opleidingsniveau gemiddeld een gezondere leefwijze hebben, tot op
latere leeftijd gaan werken, minder zware lichamelijke arbeid verrichten en dat ze
betere leefomstandigheden hebben gekend in hun jeugd. Tegelijkertijd zouden
ouderen daardoor een andere vraag naar zorgvoorzieningen hebben. Gezond ouder
worden zal meer en meer in verband gebracht worden met het behoud van onaf-
hankelijkheid en zelfstandigheid. Deze trend blijkt reeds uit een actievere levensstijl:
meer tijd buitenshuis, meer sport, grotere participatie in vrijwilligerswerk (53). 

3.2.3. Ontwikkelingen in de medische technologie
Niet alleen de levenswijze van de oudere zelf, maar ook de ontwikkelingen in de
medische technologie zullen de vraag naar zorg beïnvloeden. Nieuwe technologie is
vaak minder belastend en heeft minder negatieve neveneffecten dan oudere tech-
nieken. Hierdoor verandert de indicatiestelling en kunnen bijvoorbeeld ook oude-
ren geholpen worden in gevallen waarin dit voorheen niet mogelijk was (54). Nieu-
we geneesmiddelen en chirurgische ingrepen waarvoor geen zware narcose meer
nodig is, maken het nu mogelijk de kwaliteit van het leven op de oude dag sterk te
verbeteren. Kortom, de nieuwe technologie werkt drempelverlagend, waardoor de
potentiële doelgroepen steeds groter worden.

Daarnaast heeft de nieuwe technologie tot gevolg dat ziektes eerder kunnen ontdekt
worden. Deze ontwikkeling leidt tot een groter beroep op zorg. In heel wat geval-
len gaat een vroegere ontdekking van de ziekte immers niet gepaard met een behan-
deling die het probleem definitief kan verhelpen. Daardoor zal het aandeel van men-
sen met chronische ziekten ook in de toekomst verder stijgen.

(52) Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1998, Rijswijk, 1998.
(53) Sociaal en Cultureel Planbureau, Naar andere tijden? Tijdsbestedingsonderzoek 1975-1995,
Den Haag, 1999.
(54) Gelijns en Rosenberg Making Choices about medical technology in Gunning-Scheepers e.a.,
Fundamental Questions about the future of health care, Den Haag, 1996.
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3.2.4. Gezondere ouderen maar toch hogere uitgaven
“Een en ander betekent dat de ouderen van de toekomst waarschijnlijk gezonder
zullen zijn, een hogere levensverwachting zullen hebben, maar toch meer en lang-
duriger gebruik zullen maken van de gezondheidszorg (55). De kosten van de
gezondheidszorg zullen meer dan evenredig toenemen met de veroudering van de
bevolking. De laatste jaren tellen voor de (kosten van de) gezondheidszorg het
zwaarst, vooral als deze laatste jaren op een steeds hogere leeftijd worden bereikt.”

3.2.5. Andere zorg
Vaak wordt het begrip “ouderenzorg” verengd tot gezondheidszorg voor ouderen.
Gezondheidszorg neemt een belangrijk deel in van de zorg voor ouderen, maar is er
niettemin slechts een deel van. Binnen de ouderenzorg moet anderzijds ook reke-
ning gehouden worden met de huishoudelijke hulp. Deze kan ingevuld worden
door verwanten en partners, door privé-diensten, door poetsdiensten van bijvoor-
beeld de mutualiteiten en, in zoverre het om lichaamsverzorging gaat, door thuis-
zorg. Daarnaast zijn er de collectieve voorzieningen van bijvoorbeeld de Rust- en
Verzorgingstehuizen of de Rustoorden voor Bejaarden. 

3.2.6. De gezinsverdunning en de zorgvraag 
Het zijn vooral de alleenstaanden die binnen de groep van de ouderen de grootste
zorgvraag hebben. Het aantal alleenwonende ouderen is de jongste decennia sterk
toegenomen, terwijl het aantal ouderen dat deel uitmaakt van huishoudens die
meerdere generaties omvatten sterk is afgenomen. De meeste ouderen zullen in de
toekomst deel uitmaken van een- of tweepersoonshuishoudens. Daarbij is het waar-
schijnlijk dat het aanbod van informele hulp vanwege kinderen of aanverwanten zal
afnemen. Het aantal kinderen en familieleden krimpt door de nog steeds toenemen-
de gezinsverdunning en bovendien maakt het toegenomen aantal echtscheidingen
de gezinsrelaties minder hecht. Uit onderzoek blijkt overigens ook dat informele
zorgverlening vooral wordt verstrekt door vrouwen met een lagere opleiding en een
eerder laag inkomen (56). Het hogere opleidingsniveau en de toegenomen arbeids-
participatie van de jongere vrouwen doen de vraag rijzen naar de evolutie van de
informele zorgverlening in de toekomst.

3.3. DE PROBLEMATIEK VAN DE FINANCIELE TOEGANKELIJKHEID VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG
Eerder reeds werd het persoonlijk aandeel in de uitgaven voor gezondheidszorg in
België in procent van het BBP vermeld : 2%. In alle landen is dit aandeel sinds de
jaren zeventig toegenomen. Op basis van partiële internationaal vergelijkende infor-
matie lijkt het Belgisch percentage eerder hoog te liggen.

(55) WRR, Generatiebewust Beleid, Rapporten aan de regering n°55, 1999, p. 232.
(56) De Boer, A.H. e.a., Informele Zorg, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, VUGA, 1994.
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Het is de vraag of het niveau van het persoonlijk aandeel op zich wel relevant is. Het
is belangrijker na te gaan wie hoeveel aan persoonlijk aandeel betaalt. In Nederland
bestaat het persoonlijk aandeel bijvoorbeeld in hoofdzaak uit de persoonlijke verze-
keringspremies die iedereen – ziek of gezond – dient te betalen. In België bestaat
het persoonlijk aandeel in hoofdzaak uit de remgelden die de zieken moeten beta-
len. Het persoonlijk aandeel is daardoor zeer ongelijk verdeeld over de bevolking.
Mensen met langdurige en veelvuldige gezondheidsproblemen betalen immers het
overgrote deel van wat als het totale persoonlijk aandeel gezondheidszorgen in het
BBP verschijnt.

Bovendien worden personen met een chronische ziekte met een meervoudige
financiële problematiek geconfronteerd. Ze betalen niet alleen meer gezondheids-
kosten, maar ze beschikken vaak ook slechts over een geringe inkomensvervangen-
de uitkering (zie ‘arbeidsongeschiktheid’) en wegens hun gezondheidsproblemen
zijn de mogelijkheden tot tewerkstelling vaak beperkt of niet meer aanwezig. De uit-
keringen die ze ter vergoeding van hun afhankelijkheid van anderen ontvangen
(integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp van derden of forfaitaire uit-
kering voor andermans hulp) zijn meestal onvoldoende om het verlies aan zelfred-
zaamheid te dekken.

In het verleden werden al een aantal maatregelen ingevoerd om het persoonlijk aan-
deel van chronisch zieken in de ziektekosten te beperken. Zo werd in 1994 de
sociale en fiscale franchise ingevoerd (in 1997 werd via deze franchise 76,8 miljoen
euro terugbetaald op een totaal van 1.182,5 miljoen euro remgeld). In 1997 werd
het recht op de verhoogde tegemoetkoming uitgebreid. In 1998 werd de verzeker-
baarheid veralgemeend. 

Vanaf 2001 wordt de maximumfactuur ingevoerd. In eerste instantie worden de per-
soonlijke aandelen voor dokterskosten, verpleegkundige en paramedische verstrek-
kingen, tandheelkunde enz. en voor geneesmiddelen geplafonneerd. Voor gezinnen
met lage inkomens wordt ook rekening gehouden met ziekenhuiskosten. De volgen-
de jaren zal het systeem worden aangepast, waarbij voor iedereen ook rekening
wordt gehouden met ziekenhuiskosten. Voor gezinnen met lage en bescheiden
inkomens zal er een snelle terugbetaling van te veel betaalde kosten plaatsvinden;
voor de andere gezinnen wordt het te veel betaalde afgerekend via de belastingen.
Voor kinderen tot vijftien jaar zal een bijzondere bescherming worden voorzien.

3.4. VAN GEGEVENS NAAR BELEIDSRELEVANTE INFORMATIE
Om de besproken evoluties nauwgezet te kunnen opvolgen, de budgettaire impact
nauwkeurig te kunnen ramen en een gefundeerd beleid te kunnen voeren, is het
essentieel dat het beschikbare cijfermateriaal inzake gezondheidszorg verder wordt
verfijnd.
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De niet-publiek gefinancierde uitgaven voor geneeskundige zorgen zijn nauwelijks
gekend. Voor geneesmiddelen bezit het RIZIV sinds enkele jaren geaggregeerde
gegevens over de betaalde remgelden. Voor de terugbetaalde prestaties bestaan ech-
ter geen precieze gegevens, noch voor de materiaalsupplementen. Ook de persoon-
lijke uitgaven voor chronische zorg (bvb. rusthuizen) dienen met het oog op de te
verwachten ontwikkelingen nauwkeurig in kaart te worden gebracht.

Gezien de gezinsverdunning en de diversiteit aan gezinstypes is een inzicht op de
concentratiegraad van persoonlijke bijdragen op gezinsniveau eveneens belangrijk
om een betaalbaar gezondheidsbeleid voor iedereen te kunnen behouden. Een link
naar inkomensklasse en persoonlijke gezondheidsuitgaven op gezinsniveau is hierbij
noodzakelijk.

Gezien de impact van veroudering op de uitgaven gezondheidszorg is het essen-
tieel om hierover meer en betere gegevens te verzamelen. 

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidsuitgaven bijzonder hoog zijn tijdens het
laatste levensjaar (meer dan 12% van de totale uitgaven). Indien dit een stabiel gege-
ven blijkt te zijn dan kan aan de hand hiervan en op basis van de voorspelde jaarlijk-
se sterfte een belangrijk deel van de uitgaven voorspeld worden.

Een nauwgezette analyse van de gezondheidsuitgaven naar leeftijdsgegevens kan
eveneens helpen te voorspellen volgens welk groeipad welke pathologieën omwille
van demografische evoluties zich zullen ontwikkelen.

Rekening houdend met de demografische ontwikkeling enerzijds en met de uitga-
ven voor acute zorg en chronische zorg anderzijds kan de kostenefficiëntie van de
gezondheidszorg beter dan vandaag opgemeten worden. Kortom, hoeveel besteden
we aan ‘cure’ en hoeveel aan ‘care’ per leeftijdsgroep.

Deze overwegingen wijzen op de noodzaak om de vele beschikbare gegevens om te
zetten in beleidsrelevante informatie.
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4. DE GEZINSBIJSLAG

TABEL 36 : HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN EN DE BEGROTING 2001

Aantal rechtgevende Begroting
kinderen (in duizend euro)

Stelsel werknemers
Kinderbijslag
- Gewone schaal 1.532.012 2.300.179
- Invalidenschaal 61.197 139.391
- Wezenschaal 46.046 140.456
- Schaal werklozen en 

gepensioneerden 190.704 372.559
- Supplement handicap 19.910 103.669
Kraamgeld 90.703 75.756
Adoptiepremie 516 471

Gewaarborgde gezinsbijslag
Kinderbijslag 16.500 33.243
Kraamgeld 1.424 1.165

Stelsel zelfstandigen
Kinderbijslag
- Gewone schaal 228.558 295.092
- Invalidenschaal 2.428 6.867
- Wezenschaal 11.514 34.656
Kraamgeld 7.300 6.693
Adoptiepremie 90 99

Bron: RKW

4.1. DOELMATIGHEID VAN DE GEZINSBIJSLAGEN
Het CSB-rapport ‘Wegen naar een grotere doelmatigheid van kinderbijslag en belas-
tingaftrek voor kinderen ten laste’ (september 1995) illustreert dat kinderbijslagen
voor een aanzienlijk aantal gezinnen een noodzakelijke aanvulling zijn van het
gezinsinkomen. Van alle gezinnen met kinderen werd in 1992 9% over de lage inko-
mensdrempel getild dankzij de kinderbijslagen (Het betreft hier de ‘oude’ lage inko-
mensnorm van de Europese Unie : 50% van het gemiddeld gestandaardiseerd inko-
men). Vooral de grote gezinnen hebben de kinderbijslag hard nodig: in gezinnen
met 3 kinderen en in gezinnen met 4 en meer kinderen blijft respectievelijk 23 en
30% boven de lage inkomensgrens dankzij kinderbijslagen. In het geval van de een-
oudergezinnen is dit percentage 19,5%, in dat van eenverdienersgezinnen 19%.

De sociale toeslagen op de kinderbijslag voor langdurig werkloze, invalide en gepen-
sioneerde rechthebbenden met personen ten laste blijken bijzonder doeltreffend
ingezet te worden. Ruim 60% van deze verhogingen komen terecht in de drie laag-
ste inkomensdecielen. Ook de doelmatigheid is hoog : indien de betrokken gezins-
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hoofden niet de verhoogde, maar de gewone gezinsbijslag zouden ontvangen, dan
zou de bestaansonzekerheid bij deze huishoudens met 21% toenemen (van huidige
42% bestaansonzekerheid naar 51%). Dit neemt niet weg dat de bestaande lage inko-
mensratio bij de betrokken huishoudens hoog blijft (20%), maar uiteraard heeft dit
vooral te maken met het meer algemene probleem van het hoge risico op een laag
inkomen bij huishoudens die uitsluitend op een socialezekerheidsuitkering zijn aan-
gewezen. Hierop kunnen de gezinsbijslagen slechts een correctie aanbrengen.

4.2. SOCIALE CORRECTIES DIE REEDS WERDEN DOORGEVOERD TIJDENS DEZE 
LEGISLATUUR
Tijdens de eerste twee jaar van deze legislatuur werden een aantal sociale correcties
aangebracht die vooral tot doel hadden:

het stelsel van de sociale toeslagen verfijnen met het oog op het wegwerken van
inactiviteitsvallen. Dit zonder de doelmatigheid van deze sociale toeslagen zelf in
vraag te stellen;

de gezinsbijslagen nog beter inzetten tegen armoede en bestaansonzekerheid;

de mazen van het net verder dichten zodat behartenswaardige groepen, ondanks
het feit dat de wet misschien niet op hun maat is geschreven, toch recht hebben op
kinderbijslag (bvb. voor kinderen van grensarbeiders of voor ouders van ontvoerde
kinderen);

het wegwerken van eventuele discriminaties op basis van het geslacht van de part-
ners die het kind opvoeden.

Een aantal van deze maatregelen worden hieronder meer in detail beschreven.

4.2.1. Sociale toeslagen
Met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 1999 krijgen langdurig werklozen die een
job vinden maar binnen de 6 maanden opnieuw werkloos worden, onmiddellijk
weer verhoogde kinderbijslag. Voordien aarzelden werklozen om een tijdelijke job
te aanvaarden omdat ze pas recht hadden op verhoogde kinderbijslag na een nieu-
we wachttijd van 6 maanden werkloosheid. Deze drempel valt met deze maatregel
weg.

Vanaf 1 oktober 2000 werden sociale toeslagen op de kinderbijslagen per trimester
verrekend. Langdurig werklozen of invaliden die weer gaan werken krijgen zo toch
nog de verhoogde kinderbijslag een tijdje verder uitbetaald. Men gaat bij de aanvang
van elk trimester na of de betrokkene op een bepaald moment (dat mag één dag
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zijn) tijdens de tweede maand van het vorige trimester voldeed aan de voorwaar-
den. Als dat zo is, dan ontvangt de betrokkene ook tijdens dit ganse trimester ver-
hoogde kinderbijslag.

Door deze maatregelen krijgen 35.000 gezinnen met 63.000 kinderen de verhoogde
kinderbijslag op een stabielere manier uitbetaald. 

4.2.2. Grensarbeiders
Kinderen van sommige grensarbeiders hebben geen recht op kinderbijslag omdat de
wetgeving van onze buurlanden voor hen niets voorziet. Volgens de Belgische regel-
geving krijgen deze kinderen toch, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1999, kin-
derbijslag. De ouders van ongeveer 1.500 kinderen ontvangen hierdoor nu kinder-
bijslag of kraamgeld.

4.2.3. Armoede bestrijden
Om de armoede goed te bestrijden is een grote mozaïek van maatregelen nodig,
onder meer in de sociale zekerheid. Vanaf 1 februari 1998 behouden zo jaarlijks
ongeveer 115 meerderjarige jongeren die zelf een bestaansminimum ontvangen en
wonen in een gezin met een bestaansminimum, hun recht op gewaarborgde kinder-
bijslag.

Voor 1.200 kinderen die geplaatst zijn in een instelling en voordien recht hadden op
gewaarborgde kinderbijslag, wordt een maandelijks bedrag van 47,10 euro toege-
kend aan de ouders of gestort op een rekening op naam van het kind. Deze maatre-
gel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1998. In het stelsel van de gewaar-
borgde kinderbijslag werd ook de ‘wezentoeslag’ met terugwerkende kracht vanaf 6
februari 1999 ingevoerd. Jaarlijks ontvangen 340 kinderen hierdoor gemiddeld
156,17 euro per maand méér kinderbijslag. Verder werd vanaf 1 juli 2000 de inko-
mensgrens die recht geeft op gewaarborgde kinderbijslag met 91,72 euro verhoogd
en werden de ‘tussengrenzen’ afgeschaft. Hierdoor hebben meer gezinnen recht op
de totale gewaarborgde kinderbijslag.

Tot slot werd de tegemoetkoming voor hulp aan bepaalde invalide bejaarden vrijge-
steld als een vervangingsinkomen voor het recht op verhoogde kinderbijslag voor
invaliden. Hierdoor zullen 580 kinderen van invaliden gemiddeld 54,54 euro sociale
toeslag op het kindergeld behouden.

4.2.4. Geen discriminaties
Vanaf 1 september 2000 wordt geen enkel kind meer benadeeld omdat het leeft in
een gezin waarvan de partners twee mannen of twee vrouwen zijn.
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4.2.5. Zelfstandigen
Op 1 januari 2001 werd de gewone kinderbijslag voor het eerste of enige kind van
een zelfstandige opgetrokken tot 35,50 euro, dat is een verhoging met 14,87 euro.

4.2.6. Hervorming van de personenbelasting
In het kader van de hervorming van de personenbelasting werden een aantal maat-
regelen doorgevoerd die het netto inkomen van gezinnen met vervangingsinkomens
of een laag arbeidsinkomen zullen verhogen.

Sommige maatregelen zijn specifiek gericht op kwetsbare gezinnen met kinderen:
het belastingkrediet voor de niet uitgeputte verminderingen voor kinderen ten

laste;
de verhoging van de belastingvrije som voor alleenstaande ouders;
de verhoging van de toegelaten bestaansmiddelen voor kinderen ten laste van

alleenstaanden.

Een maatregel komt ten goede aan gezinnen met vervangingsinkomens waarin even-
tueel kinderen aanwezig zijn : de individualisering voor de berekening van de belas-
tingvermindering voor vervangingsinkomsten (pensioenen, ziekte- en invaliditeits-
uitkeringen, brugpensioenen en uitkeringen voor oudere werklozen ingegaan voor
1/1/2004).

Een maatregel kan het netto inkomen verhogen van onder meer gezinnen waarin
beide partners een werkloosheidsuitkering ontvangen en waarin eventueel kinderen
aanwezig zijn : de baremaherziening en de verhoging van de belastingvrije som voor
gehuwden.

Een maatregel kan het netto inkomen verhogen van gezinnen met een laag arbeids-
inkomen waarin eventueel kinderen aanwezig zijn : het belastingkrediet voor werk-
nemers met een laag arbeidsinkomen.

4.3. EEN PROJECT IN VOORBEREIDING: DE HERVORMING VAN HET MEDISCH ONDER-
ZOEK VOOR DE TOEKENNING VAN HET SUPPLEMENT VOOR KINDEREN MET EEN
HANDICAP
De wetgeving inzake de kinderbijslag voor werknemers voorziet dat de ouders van
kinderen met een handicap een beroep kunnen doen op een verhoogde kinderbij-
slag. De toekenning van deze bijslag gebeurt op basis van een administratief en een
medisch onderzoek. Het medisch onderzoek is noodzakelijk voor het bepalen van
het percentage van lichamelijke of mentale ongeschiktheid en de graad van autono-
mie. 
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De wijze waarop de handicap wordt beoordeeld en sommige toekenningsvoorwaar-
den worden al lang bekritiseerd:

de beoordeling van de handicap zelf gebeurde lange tijd aan de hand van een niet
aangepaste schaal. Sommige aandoeningen bij kinderen kwamen er niet in voor;

de wetgeving is niet aangepast aan de wil van de wetgever dat rekening zou wor-
den gehouden met de gevolgen van de handicap voor het gezin. Dit gaf aanleiding
tot talrijke klachten van ouders en verenigingen die vaststelden dat hun financiële
en affectieve investeringen niet werden gesteund;

de wetgeving werkt de revalidatie tegen. Door een doeltreffende behandeling ver-
tonen de kinderen soms geen zware klinische verschijnselen meer, waardoor de
ouders de verhoogde kinderbijslag verliezen. Bij stopzetting van de behandeling
zouden deze verschijnselen terug opduiken. De ouders moeten dus de behandeling
en de gezondheid van hun kind op het spel zetten om de verhoogde bijslag nog te
kunnen genieten;

het huidige toekenningssysteem is een ‘alles-of-niets’ systeem. Enkel een handicap
van 66% of hoger geeft recht op de verhoogde bijslag. Boven 66% wordt één bedrag
toegekend.

Een hervorming van de regeling in 1990 bood een gedeeltelijk maar nog onvoldoen-
de antwoord op deze kritieken. Daarom werd beslist dat een volledig nieuw evalu-
atiemodel zou worden uitgewerkt dat een beter en vollediger antwoord zou bieden
op de geformuleerde bezwaren. Het nieuwe model werd inmiddels uitgewerkt en
getest. Het meet alle dimensies die verband houden met de handicap van het kind.
Niet alleen (1) de lichamelijke en/of geestelijke ongeschiktheid wordt geëvalueerd,
maar ook (2) de problemen op het gebied van activiteit en participatie waartoe de
handicap aanleiding geeft (leren, opleiding, sociale integratie, communicatie, mobi-
liteit en verplaatsing en zelfverzorging) en (3) de familiale belasting (opvolging van
de behandeling thuis, verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling en de aan-
passing van het leefmilieu en de leefwijze) worden in de afweging betrokken. Het
alles of niets criterium (66%) op de eerste dimensie (ongeschiktheid) wordt vervan-
gen door een vijfpuntenschaal. Ook aan kinderen met een ongeschiktheid lager dan
66% kan in het nieuwe model een verhoogde bijslag worden toegekend.

Het is de bedoeling dat het nieuwe model in 2003 van kracht wordt.
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BIJLAGE

DE WELVAARTSVASTHEID VAN DE MINIMA IN DE SOCIALE ZEKERHEID EN
HET BESTAANSMINIMUM

De hieronder weergegeven grafieken zijn het resultaat van een studie uitgevoerd
door het Centrum voor Sociaal Beleid (57). 

De reeksen in verband met het Netto Nationaal Inkomen en het Netto Beschikbaar
Inkomen per hoofd zijn ook gedeeltelijk gebaseerd op eigen berekeningen. De
aggregaten van de Nationale Rekeningen, berekend op basis van de ESR95-methodo-
logie, zijn momenteel slechts beschikbaar voor de periode 1995-2000. Om een con-
tinue reeks te bekomen vanaf 1970 werd de ESR79-reeks van 1970 tot 1994 op een
mechanische wijze getransformeerd naar ESR95.

1. EVOLUTIE VAN DE MINIMUMUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET NETTO NATIO-
NAAL INKOMEN PER HOOFD 1970-2000

GRAFIEK 24 : DE MINIMUMPENSIOENEN IN PROCENT VAN HET NETTO NATIONAAL INKOMEN
PER HOOFD 1970-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen

(57) CSB, De evolutie van de minimumuitkeringen in België 1970-2001. Augustus 2001. De analy-
ses met gebruik van de indicatoren gemiddeld arbeidersloon in de industrie en gemiddeld gestandar-
diseerd gezinsinkomen, berekend op basis van het ECHP (Europanel), werden hier niet opgenomen.
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GRAFIEK 25 : DE MINIMUM INVALIDITEITSUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET NETTO NATIONAAL
INKOMEN PER HOOFD 1970-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen

GRAFIEK 26 : DE MINIMUM WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET NETTO
NATIONAAL INKOMEN PER HOOFD 1970-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen
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GRAFIEK 27 : HET BESTAANSMINIMUM IN PROCENT VAN HET NETTO NATIONAAL INKOMEN PER
HOOFD 1975-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen

2. EVOLUTIE  VAN DE  MINIMUMUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET  NETTO
BESCHIKBAAR INKOMEN PER HOOFD 1970-2000

GRAFIEK 28 : DE MINIMUMPENSIOENEN IN PROCENT VAN HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN
PER HOOFD 1970-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen
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GRAFIEK 29 : DE MINIMUM INVALIDITEITSUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET NETTO BESCHIK-
BAAR INKOMEN PER HOOFD 1970-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen

GRAFIEK 30 : DE MINIMUM WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET NETTO
BESCHIKBAAR INKOMEN PER HOOFD 1970-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen
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GRAFIEK 31 : HET BESTAANSMINIMUM IN PROCENT VAN HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN
PER HOOFD 1975-2000

Bron : CSB en eigen berekeningen

3. EVOLUTIE VAN DE MINIMUMUITKERINGEN IN PROCENT VAN DE LOONMASSA
(RSZ) PER VOLTIJDS EQUIVALENT 1973-1999

GRAFIEK 32 : DE MINIMUMPENSIOENEN IN PROCENT VAN DE LOONMASSA (RSZ) PER VOLTIJDS
EQUIVALENT 1973-1999

Bron : CSB
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GRAFIEK 33 : DE MINIMUM INVALIDITEITSUITKERINGEN IN PROCENT VAN DE LOONMASSA (RSZ)
PER VOLTIJDS EQUIVALENT 1973-1999

Bron : CSB

GRAFIEK 34 : DE MINIMUM WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN IN PROCENT VAN DE LOONMASSA
(RSZ) PER VOLTIJDS EQUIVALENT 1973-1999

Bron : CSB
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GRAFIEK 35 : HET BESTAANSMINIMUM IN PROCENT VAN DE LOONMASSA (RSZ) PER VOLTIJDS
EQUIVALENT 1975-1999

Bron : CSB

4. EVOLUTIE VAN DE MINIMUMUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET GEMIDDELD
GESTANDAARDISEERD GEZINSINKOMEN (SEP-CSB) 1985-1997

GRAFIEK 36 : DE MINIMUMPENSIOENEN IN PROCENT VAN HET GEMIDDELD GESTANDAARDI-
SEERD GEZINSINKOMEN (SEP-CSB) 1985-1997

Bron : CSB
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GRAFIEK 37 : DE MINIMUM INVALIDITEITSUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET GEMIDDELD
GESTANDAARDISEERD GEZINSINKOMEN (SEP-CSB) 1985-1997

Bron : CSB

GRAFIEK 38 : DE MINIMUM WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN IN PROCENT VAN HET GEMIDDELD
GESTANDAARDISEERD GEZINSINKOMEN (SEP-CSB) 1985-1997

Bron : CSB
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GRAFIEK 39 : HET BESTAANSMINIMUM IN PROCENT VAN HET GEMIDDELD GESTANDAARDI-
SEERD GEZINSINKOMEN (SEP-CSB) 1985-1997

Bron : CSB
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