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' Information ' et ' formation ', ce sont là, plus que
jamais, deux mots clefs de notre époque et deux
exigences auxquelles la Revue belge de sécurité
sociale veut souscrire en publiant des articles de
haut niveau consacrés aux aspects juridiques,
économiques, sociologiques … de la protection
sociale, tout à la fois matière de connaissance et
de réflexion pour le lecteur.
Cette politique entend s’inscrire dans le cadre de
l’Union européenne. Chaque numéro comporte,
donc, une rubrique dédiée à cette fin.
La Revue paraît chaque trimestre en deux versions : l’une
française et l ’autre néerlandaise. La Revue peut être con-
sultée sur internet:
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm

'Informeren' en 'aanleren' zijn meer dan ooit
twee sleutelwoorden van onze tijd. Het Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid wil daartoe
bi jdragen door kwal i te i t svol le ar t ike len te
pub l i ce ren  over  ju r id i sche ,  economische ,
sociologische, … aspecten van de sociale
bescherming, die de lezer enig inzicht bijbrengen
en hem tevens tot nadenken kunnen aanzetten.
Deze l i jn wordt  ook doorgetrokken naar het
domein van de Europese Unie: elk nummer bevat
een vaste Europese rubriek.
Het Tijdschrift verschijnt ieder trimester in twee versies: de ene
in het Nederlands, de andere in het Frans. Het Tijdschrift kan
ook worden geraadpleegd op het internet: 
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm
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Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor
de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron.
De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt
of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.



AFSCHEID VAN BEA VAN BUGGENHOUT

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid wil hulde brengen aan professor dr.
Beatrice Van Buggenhout, die een regelmatig medewerker van dit tijdschrift was en
die op 18 december jongstleden op vrij jonge leeftijd overleden is.

Zij heeft zich in haar academische loopbaan vooral bezig gehouden met wat men de
“onontgonnen gebieden” van het sociaal recht zou kunnen noemen. Het begon met
haar aggregaatsthesis over het juridisch statuut van de minder-validen, een terrein
dat door haar promotor “een juridisch oerwoud” genoemd werd, dat destijds door
toenmalige juristen angstvallig vermeden werd en waarin zij een begin van ordening
begon te ontwerpen. Het ging verder met de welzijnszorg en het welzijnsrecht, dat
voor juristen een terra incognita was, die men overliet aan welmenende welzijns-
werkers. Hetzelfde geldt voor haar werk over vrijwilligers en zelfhulpgroepen, een
terrein dat aan sociologen werd overgelaten en waar serieuze juristen zich niet mee
bezig hielden.

Zij was ook aanwezig op het terrein van de informatisering van het recht toen dat
nog in zijn prille kinderschoenen stond. Later bracht zij dit instrumentarium naar
het gebied van de legistiek dat in België op notoire wijze verwaarloosd wordt. Zij
hield zich ook bezig met de sociaalrechtelijke aspecten van aanvullende sociale ver-
zekeringen, op een ogenblik waarop alleen economisten en fiscalisten voor dit
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onderwerp belangstelling hadden. En meer recent heeft zij zich gericht op de pro-
blematiek van de globalisering en van de “social governance”, die tot dan toe aan de
aandacht van de beoefenaars van het sociaal recht ontsnapt waren.

Zij is altijd bijzonder gevoelig geweest voor datgene dat als de essentie van het recht
zou moeten beschouwd worden - al blijkt dat niet altijd in de praktijk - namelijk het
versterken van de positie van de zwakkeren in de maatschappij. Degenen die rijk
zijn aan talenten en/of bezittingen hebben de bescherming van het recht veel min-
der nodig. In de mededinging om de schaarse middelen in de maatschappij winnen
zij het stelselmatig van de zwakkeren. Om te beletten dat de positie van deze zwak-
keren alsmaar slechter zou worden, moet de maatschappij hen rechten verlenen en
een juridisch instrumentarium aanbieden om deze rechten daadwerkelijk te laten
gelden.

Men zou kunnen geloven dat haar belangstelling voor de aanvullende sociale verze-
keringen van een andere aard was. Daar bevindt men zich per slot van rekening op
het werkterrein van kapitaalkrachtige verzekeringsmaatschappijen, die hun actie
richten op de beter betaalde werknemers, kaderleden en hogere bedienden in de
topsectoren van de economie. Dit zijn niet precies de zwakkeren in de maatschap-
pij. Maar dat was niet haar invalshoek. Zij ging zich bezighouden met degenen die
meestal van deze aanvullende voordelen uitgesloten zijn: de minder gekwalificeerde
werknemers, het personeel van kleinere bedrijven uit zwakkere sectoren en dege-
nen die door herstructurering of economische fluctuatie van werkgever moeten ver-
anderen. Zo is zij ertoe gekomen deze aanvullende verzekeringen ten dele los te
maken uit de sfeer van de “employee benefits”, waarin het gaat om fiscale voorde-
len en vermijding van sociale bijdragen en ze te integreren in de sfeer van de sociale
bescherming, waarin het gaat om gelijke behandeling en solidariteit.

Het oeuvre dat zij ons nalaat bestaat uit een enorme hoeveelheid wetenschappelijk
onderzoek, waaraan zij haar beste krachten heeft gewijd. Zij heeft van 1981 tot nu
niet minder dan 35 onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd. Zo doende heeft zij
voor het Instituut voor Sociaal Recht een massa aan middelen en mensen aangetrok-
ken, die mettertijd de ruggengraat geworden zijn van de werking van dit instituut.
Zij heeft een belangrijk aantal onderzoekers opgeleid. Men zou kunnen zeggen dat
zij een éénmansonderzoeksschool heeft gevoerd. Haar talrijke ex-medewerkers kun-
nen getuigen hoe zij zich actief en persoonlijk met dat onderzoek bezig hield en hoe
zij de activiteit van haar medewerkers voortdurend krachtig ondersteunde, met het
gevolg dat deze medewerkers en ex-medewerkers tegenover haar een houding van
onverdeelde loyaliteit aan de dag leggen.

Haar werkterrein was essentieel gelegen in het fundamenteel onderzoek, maar dat
wil niet zeggen dat zij zich veilig stelde op het ongevaarlijke vlak van het puur theo-
retisch studiewerk. Zij onderzocht nieuwe werkterreinen voor het recht, maar zij
schuwde het niet het pad van de praktijk te betreden, waar men voortdurend aan
scherpe kritiek is blootgesteld, om haar inzichten in de werkelijkheid om te zetten.



IN MEMORIAM

Zij bestudeerde het statuut van de minder-validen, maar zij schreef ook, als kabinets-
chef van de toenmalige minister Wivina Demeester, de belangrijke wet op de finan-
ciële tegemoetkomingen voor gehandicapten en een aantal latere teksten op hetzelf-
de terrein. Zij bestudeerde de aanvullende sociale verzekeringen en, via haar mede-
werkers, had zij de hand in de redactie van het nieuwe wetsontwerp dat met name
de sectorpensioenen met belangrijke sociale inslag tot stand moet brengen. Zij
bestudeerde de zorg voor afhankelijke bejaarden en gehandicapten en zij lag, ook
weer via haar medewerkers, mede aan de basis van de Vlaamse zorgverzekering.
Vanuit haar onderzoekswerk over het statuut van de vrijwilligers lag zij mee aan de
basis van het Vlaams Decreet over het vrijwilligerswerk. En vanuit haar volgehou-
den onderzoeksactiviteit in het welzijnsrecht zorgde zij ook voor de voorbereiding
van het Vlaams decreet over kwaliteitszorg in de Verzorgingsvoorzieningen.

Met dat alles was zij geen dorre geleerde en geen carrièrebeluste Streber. Er bestond
voor haar nog wat anders dan haar werk. Haar gezin, op de eerste plaats, waaraan zij
trachtte, ondanks alles, zoveel mogelijk van haar tijd te wijden. Zij was ook een ver-
fijnd en gecultiveerd persoon, die kon genieten van al de mooie dingen die het
leven kan bieden. Zij was bijzonder gevoelig voor de ontroering die men vindt in de
kunst, de literatuur, de muziek.

Aan dit rijk en krachtig leven is nu een einde gekomen. De redactie biedt haar
oprechte blijken van medeleven aan haar echtgenoot en haar kinderen, en aan allen
die haar nabij stonden en die door dit groot verlies getroffen zijn.

Jef Van Langendonck
__________



VOORWOORD

In aandenken aan de onlangs overleden Bea Van Buggenhout publiceert het Bel-
gisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid een ‘In memoriam’ vooraan in dit nummer.
Hiermee wil de redactie eer betuigen aan deze nationaal en internationaal erkende per-
soonlijkheid en medewerker aan dit tijdschrift. Het belichten van haar energieke inzet
en haar engagement plaatst meteen ook de mens als scheppende en medebepalende
factor bij de opbouw en ontwikkeling van de sociale zekerheid in de schijnwerpers.

Onze gezondheidszorg ondersteunt en bevordert in niet geringe mate de kwaliteit
van ons dagelijks leven en is een zeer belangrijk facet van onze moderne verzor-
gingsstaat geworden. Ze vertegenwoordigt ook een aanzienlijk deel van het budget
van onze sociale bescherming.
De eerste drie bijdragen in dit nummer belichten een specifiek element van deze
uitgebreide tak van de sociale zekerheid.

Het artikel van Harry Parys en Herman Meulemans buigt zich over de opleiding van
de zorgverleners in de algemene ziekenhuizen. In een vorig artikel, in het BTSZ nr.
1/2002, wezen de auteurs reeds op het belang van de EVC-toepassingen (Elders Ver-
worven Competenties) bij de problematiek van het personeelstekort in de zorgsec-
tor.
De auteurs bekijken in deze bijdrage de ontwikkeling van de EVC-systematiek in het
onderwijs en haar mogelijkheden en beperkingen binnen de algemene ziekenhui-
zen.
Ingevolge de permanente evolutie van behandelingsmethodes en technologie veran-
dert de functie-inhoud van de zorgberoepen voortdurend.
De uitbouw van modulaire onderwijsstructuren die individuele leertrajecten aanbie-
den en die rekening houden met de objectief gemeten EVC van het individu kunnen
hierbij, in een niet-concurrentieel maar compatibel kader, het traditioneel onderwijs
aanvullen.
Het opwaarderen van lager gekwalificeerde zorgverstrekkers via een transparant sys-
teem kan zinvol zijn om de toenemende zorgvraag door de vergrijzing van de bevol-
king te helpen beantwoorden.

Ook de onvermijdelijke weg naar het stroomlijnen van sociaal Europa loopt over het
domein van de gezondheidszorg. Karel Veraghtert en Brigitte Widdershoven gingen
vanuit een historisch perspectief op zoek naar de mogelijke obstakels bij deze
omvorming wat betreft de ziekenfondsen en ziektekostenverzekering. Via de verge-
lijking van de Belgische, Duitse en Nederlandse situatie kwamen ze tot de vaststel-
ling dat er onderling frappante verschillen bestaan, onder meer op het vlak van de
risicodekking, de reikwijdte van de ziektekostenverzekering, de premieheffing en
de overheidstussenkomst. Ze tonen ook aan dat de ziekenfondsen geen kunstmati-
ge, bureaucratisch uitgedachte creaties zijn maar het resultaat van maatschappelijke
reacties op problemen in de eigen omgeving en variërend in plaats en tijd.
De evolutie naar de sociale eenmaking van Europa houdt zeker ook voor de ziekte-
kostenverzekering een immense uitdaging in die absoluut zal rekening moet houden
met de historisch gegroeide verschillen, de ideologische tegenstellingen en de grote
financiële belangen. 3
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Daniel Simonet onderzocht het stelsel van de Amerikaanse Managed Care als
beheersinstrument van de zorgverlening en zijn mogelijkheden om enerzijds de
kwaliteit van de zorgverstrekking te verbeteren en anderzijds om ook het zorgver-
bruik binnen de perken te houden en de kosten te controleren.
Boden de Health Maintenance Organizations (HMO) eerst in de jaren 30 voorname-
lijk medische zorgverlening aan een bepaalde bevolkingsgroep tegen een vooraf
betaald bedrag, dan gingen ze later diverse programma’s en mechanismen ontwikke-
len en uitproberen om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de zorgge-
bruikers/patiënten en de artsen/zorgverstrekkers.
Het streven naar besparingen en een efficiëntere werking zette de HMO’s aan hun
activiteiten niet louter tot terugbetalingen te beperken maar om ook in te grijpen op
de organisatie en het beheer van de zorgverlening.

België kent sedert een 75-tal jaren tegemoetkomingen aan personen met een handi-
cap. Sedert zijn ontstaan heeft dit stelsel verschillende wijzigingen ondergaan.
Onmiskenbaar zal in de voor ons liggende periode de vergrijzing een belangrijke
impact hebben op onze sociaal-economische situatie en op de meeste sectoren van
onze sociale bescherming.
Kunnen vooruitzien en inspelen op verdere evolutie zijn noodzakelijke elementen
bij een goed beleid. Luc Blomme reikt hiertoe voor het stelsel van de tegemoetko-
mingen aan personen met een handicap een aantal handvatten aan. Hij belicht het
fenomeen van de vergrijzing en schetst de situatie en de historiek van het stelsel. Hij
gaat daarbij op zoek naar de mogelijke gevolgen van deze demografische evolutie
op dit uitkeringsstelsel. 
Aan de hand van de bevolkingsvooruitzichten waagt hij zich aan een toekomstvoor-
spelling waarbij hij de budgettaire implicaties berekende.

De 15 lidstaten van de Europese Unie stelden elk in het kader van de samenwerking
op het vlak van pensioenen een nationaal strategisch pensioenrapport op.
Aan de hand van deze rapporten wil de EU de lidstaten brengen tot het onderling
afstemmen van het nationaal beleid door middel van de open coördinatiemethode.
Het Strategisch Rapport Pensioenen - België geeft antwoord op de gestelde vragen
om bijzondere aandacht te schenken aan het handhaven van de betaalbaarheid van
de stelsels, aan het realiseren van de sociale doelstellingen door middel van toerei-
kende pensioenen en aan het behoud van het vermogen om de stelsels aan te pas-
sen aan veranderende noden van de samenleving.
De eerste pensioenpijler zal in België ook in de toekomst het fundament blijven om
toereikende pensioenen te garanderen maar ook de 3de en vooral de democratise-
ring van de 2de pijler zullen hun bijdrage leveren.
Budgettaire strategieën en initiatieven ter verhoging van de participatiegraad van
oudere werknemers zullen zorgen voor de financiële houdbaarheid.
Modernisering en sleutelen aan de toegankelijkheid zullen het systeem transparanter
maken en inspelen op de veranderingen in samenleving, in economie en bij indivi-
duen.

4
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Onderdanen van niet-EU landen die binnen de EU verblijven kunnen in vele gevallen
niet genieten van sociale bescherming omdat het nationaal recht op hen niet van
toepassing is of hun situatie niet wordt geregeld door internationale akkoorden.
In 1997 reeds formuleerde de Europese Commissie de Verordening 1408/71 om de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels uit te breiden naar de onderdanen van
de zogenaamde derde landen.
Toch kwam pas recent vooruitgang in dit politiek gevoelig en juridisch complex
dossier.
Dalila Ghailani beschrijft de oorzaken van deze vertraging en schetst daarbij de
opties die open lagen inzake de uitbreiding van de coördinatie en analyseert vervol-
gens de twee voorstellen van de Europese Commissie en de juridische discussies die
ermee gepaard gingen en uiteindelijk in een (beperkt) politiek akkoord uitmond-
den.

In zijn bijdrage gaat Cédric Guinand na in hoeverre het invloedrijke Engelse sociale-
zekerheidsplan van William Beveridge de ontwikkeling van de Belgische sociale
zekerheid na WO II heeft meebepaald.
Alhoewel deze naoorlogse ontwikkeling in zeer belangrijke mate op het plan Van
Acker stoelde, is de auteur er van overtuigd dat de meeste Belgische deskundigen
van het Beveridge-rapport op de hoogte waren, maar omwille van diep gewortelde
Belgische tradities, waarbij de systemen georiënteerd waren naar loontrekkenden
en onder sterke invloed stonden van corporatistische organisaties, bij de naoorlogse
uitdagingen resoluut voor de continuïteit van het systeem hebben gekozen.

Johan Verstraeten onderzoekt in zijn studie de geografische spreiding van de kinder-
bijslag in het werknemersstelsel en in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag
in de periode 1990-2000 en komt daarbij tot een aantal interessante bevindingen.
Zo stelt hij voor deze periode een verhoging vast van het totaal aantal rechtgevende
kinderen, maar met een daling vanaf de laatste jaren. Vanaf 1998 wijst een algemene
tendens op een stijging van het aantal gezinnen aan wie kinderbijslag wordt betaald
op grond van arbeidsprestaties. De auteur wijst ook op de grote geografische ver-
schillen, niet alleen tussen de gewesten onderling maar ook binnen de regio’s zelf,
te wijten aan verschillen in economische ontwikkeling en graad van verstedelijking.

Tengevolge van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen verwerven
grootouders een groter belang in het leven van hun kleinkinderen. In sommige situ-
aties kunnen ze zelfs volledig de rol van de ouders overnemen.
De bijdrage van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers stelt op een
overzichtelijke wijze het juridisch statuut van de grootouders in de kinderbijslagre-
glementering voor, zowel wat betreft het stelsel voor werknemers als het stelsel van
de gewaarborgde gezinsbijslag.

__________

5
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EVC ALS NIEUWE VORM VAN WAARDEREN
IN DE GEZONDHEIDSZORG (1)

DOOR HARRY PARYS EN HERMAN MEULEMANS*
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen

INLEIDING

Deze bijdrage is een samenvatting van het onderzoeksrapport “Nieuwe leerwegen
naar zorg: EVC-perspectieven in de algemene ziekenhuizen”(2). Dit onderzoek ligt
op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Op basis van een literatuurstudie en
onderzoek in algemene ziekenhuizen worden de mogelijkheden en beperkingen in
kaart gebracht om een EVC-systeem in de algemene ziekenhuizen te implemente-
ren. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de internationale ontwikkeling van het
EVC-concept, alsook aan de ontwikkelingen omtrent EVC in het onderwijs en in de
ziekenhuissector.

1. DE OPMARS VAN DE EVC-GEDACHTE

EVC staat voor de erkenning van elders verworven competenties. We kunnen EVC
ruim omschrijven als een systematiek die bestaat uit procedures en beoordelingsin-
strumenten om inzicht te verwerven in de competenties waarover een individu
beschikt, en om deze competenties te erkennen.

In de literatuur duiken de laatste tijd genuanceerdere omschrijvingen van EVC op.
Het nuanceverschil kan belangrijk zijn om de ware betekenis van dit drieletter-
woord te achterhalen. Uit de verschillende benaderingen komt steeds naar voren
dat de nadruk moet worden gelegd op de verscheidenheid aan leersituaties. Gerui-
me tijd groeit het besef dat aandacht moet worden geschonken aan de informele
leeractiviteiten. Een aanzet werd gegeven door het Europese memorandum dat
erkent dat leren niet enkel op een formele, gerichte wijze gebeurt. Het memoran-
dum beschrijft drie vormen van leren (3): 

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

(1) Samenvatting van de resultaten van een onderzoeksproject (2001-2002) in opdracht van F. Van-
denbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen.
(2) Parys, H., Meulemans, H., Nieuwe leerwegen naar zorg: EVC-perspectieven in de algemene zie-
kenhuizen, Brussel, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2002.
(3) Europese Gemeenschap, Een memorandum over levenslang leren, Brussel, E.U., 2000.

9
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Niet-reguliere leeractiviteiten vinden plaats buiten de eigenlijke onderwijs- en
opleidingsinstellingen en leiden niet noodzakelijk tot reguliere getuigschriften. Niet-
reguliere leeractiviteiten kunnen worden verstrekt op het werk en via de activitei-
ten van maatschappelijke organisaties of diensten die zijn opgezet om reguliere stel-
sels aan te vullen (zoals kunst-, muziek- of sportcursussen of privé-lessen ter voorbe-
reiding van examens).

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

De erkenning van de onderscheiden leeractiviteiten moet op termijn bijdragen tot
de ontwikkeling van een Europese leercultuur. Willen we burgers in staat stellen om
het leren op scholen, aan universiteiten of bij opleidingsinstellingen te combineren
met werk, vrije tijd en gezinstaken en aan hen de mogelijkheid geven om voort te
bouwen op wat ze geleerd hebben, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat alle
vormen van leren geïdentificeerd, beoordeeld en erkend kunnen worden (4). 

Om een Europese kennisruimte te realiseren is het belangrijk het informele leren
naar waarde te schatten en om bruggen te slaan tussen de verschillende leersituaties
en leervormen. Men spreekt van een ‘osmose’ van de opleidingsstelsels. Er wordt op
gewezen dat het beleidsdenken lange tijd werd gedomineerd door reguliere leeracti-
viteiten. Niet-reguliere leeractiviteiten worden meestal ondergewaardeerd. Aan
de lidstaten wordt gevraagd alle vormen van leren in hun arbeidsmarkt te inte-
greren (5). 

Op Europees vlak zijn reeds belangrijke stappen gezet om het onderling erkennen
van informeel verworven competenties te vereenvoudigen. Een volgende stap is het
informele leren te certificeren. Recentelijk werd het belang van het erkennen van
het informele leren nogmaals benadrukt in de Verklaring van Kopenhagen. Op ini-
tiatief van de Deense Minister van Onderwijs, ging een intergouvernementele confe-
rentie door waarop de Europese onderwijsministers waren uitgenodigd. De verkla-
ring stelt dat de lidstaten dienen uit te zoeken hoe de transparantie, vergelijkbaar-
heid, overdracht en erkenning van beroepsvaardigheden en kwalificaties tussen ver-
schillende lidstaten onderling, maar ook tussen verschillende studieniveaus en
onderwijsvormen kunnen worden verbeterd. Hierbij zal moeten worden nagedacht
over gemeenschappelijke referentieniveaus, certificeringmechanismen en een Euro-
pees systeem voor overdracht van credits speciaal afgestemd op beroepsonderwijs
en –opleiding. De verklaring stelt tevens dat moet worden gezocht naar principes
om niet-formeel en informeel leren te valideren wat betreft competenties. 

(4) Ibidem. 
(5) De Coninck, P., De Jonghe, A., Meulemans, H., Op zoek naar een nieuw elan voor zorgarbeid:
EVC-toepassingen in de gezondheidszorg, Brussel, Ministerie van sociale zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, 2001.
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In Europa wint de EVC-gedachte steeds meer veld onder de term ‘Identification,
Recognition and Accreditation of Prior Learning’ (IRAPL). Verscheidene landen heb-
ben reeds stappen gezet om het niet-formele leren maatschappelijk te legitimeren
door de verworven competenties te waarderen in de vorm van certificaten. In 
Groot-Brittannië kent men het NVQ/SVQ-systeem, waarbij het competentiebegrip
centraal staat en men erkenning geeft aan wat in ondernemingsverband is geleerd.
In Frankrijk kent men de VAP-procedure (Validation des Acquis Professionnels)
waardoor men de opleidingstijd kan verkorten door het erkennen van professionele
verworvenheden. Naast de VAP-procedure gebruikt men in Frankrijk ook de Bilan
de Compétence als een instrument voor loopbaanplanning en –beheer (6). 

De afgelopen maanden is het EVC-debat in Vlaanderen in een stroomversnelling
gekomen. Zowel de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) als de Sociaal-Economische
Raad Vlaanderen hebben een advies uitgebracht over EVC. De VLOR formuleerde
een aantal uitgangspunten bij de keuze voor het opzetten van EVC-pilootprojecten.
De nadruk wordt gelegd op het projectmatige karakter van deze experimenten. Men
dient te starten met haalbare en concrete projecten waarbij men de bestaande
bouwstenen maximaal moet benutten. Steeds dient men volgens de VLOR te ver-
trekken vanuit het perspectief van het individu. Vervolgens adviseert de raad dat
voldoende aandacht wordt geschonken aan het optimaliseren van de opleidingen
personenzorg/gezondheidszorg. Men is van oordeel dat verscheidene randvoorwaar-
den gunstig zijn, zodat de implementatie in de gezondheidszorg vereenvoudigd
wordt.  

Ten eerste heeft de sector reeds ervaring met EVC in het kader van brugopleidingen
van gediplomeerde naar gegradueerde verpleegkundigen. Ten tweede lopen er
diverse programma’s om de instroom te verhogen in de opleidingen voor gegradu-
eerde in de verpleegkunde. In het bijzonder kan verwezen worden naar het federale
opleidingsinitiatief voor kinesisten en paramedici of het systeem van deeltijds wer-
ken/leren. Ten derde zijn er heel wat bouwstenen aanwezig in de opleidingsstruc-
tuur, zoals beroeps- en opleidingsprofielen. 

De SERV stelde in haar advies voor om projecten te starten in de zorgsector. De voor-
keur gaat hierbij uit naar concrete projecten in de kinderopvang met oog op het ver-
hogen van  instroom en doorstroming van laaggeschoolden naar hogere functies.

2. INFORMEEL EN FORMEEL LEREN

Niet alleen op de schoolbanken maar ook op het werk, tijdens de vrijetijdsbeste-
ding, verwerft men kennis, vaardigheden en attitudes. Dit betekent dat het lineaire
model van studeren en vervolgens werken wordt doorbroken. Het louter koppelen

(6) De Coninck, P., Kiekens, D., Elders verworven competenties: vergelijkende studie van systemen
voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland, Leuven-Apel-
doorn, Garant/VLOR, 2002.

11



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

van formele kwalificaties aan schoolse leertrajecten geeft aanleiding tot het idee dat
bepaalde leerintenties, leeractiviteiten, leervormen en leeropbrengsten geacht wor-
den niet in informele leertrajecten voor te komen (7). 

TABEL : VERGELIJKING VAN LEERSITUATIES EN DIMENSIES VAN LEREN

Type situatie

Werk Recreatie Onderwijs

Doelen Producten Plezier Kennisvaardigheden
Leren
Ontspanning

Belanghebbende bij Werkgever Individu Individu en samenleving
leeropbrengst

Beoogde opbrengst Winst Plezier en ontspanning Handelingsbekwaamheid
Toename leefkwaliteit
Zelfontplooiing

Controle Werkgever Individu Lerende/gedeelde controle

Autoriteitsbasis Positie Geen Het versterken van kennis
Kennis Instandhouden leerom-
Expertise geving

Aansporing Extern: geld, status, macht Intern: plezier, satisfactie Intern: zelfverwezenlijking,
macht maatschappelijke vaardig-

heid

Evaluatie Extern Intern Gedeeld: leren + docent

Bron: Klarus (1998)

Het bovenstaande schema geeft een antwoord op de vaak karikaturale voorstelling
van formele en informele leersituaties. Verschillen in leerresultaten binnen diverse
onderwijssituaties kunnen even groot zijn als die tussen werksituaties enerzijds en
onderwijssituaties anderzijds (8). 

Volgens De Coninck et al. gaat het EVC-debat verder dan het louter detecteren van
competenties (9). Men moet ook de ervaringscomponent integreren in het leerpro-
ces. In een aantal gevallen zullen de ontbrekende competenties niet enkel via

(7) Klarus, R., Competenties erkennen: een studie naar modellen en procedures voor leerwegonaf-
hankelijke beoordeling van beroepscompetenties, ’s Hertogenbosch, Cinop, 1998.
(8) Ibidem. 
(9) De Coninck, P., Kiekens, D., Elders verworven competenties: vergelijkende studie van systemen
voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland, Leuven-Apel-
doorn, Garant/VLOR, 2002.
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gestructureerde leerwegen kunnen worden ontwikkeld. Daarbij dient men aandacht
te hebben voor integratie van de verschillende leervormen. Het is m.a.w. van belang
om steeds na te gaan in hoeverre de kandidaat de competenties kan verwerven bin-
nen zijn eigen levenssferen en daarbij gebruik kan maken van de beschikbare educa-
tieve voorzieningen. 

3.  MEERWAARDE VAN EEN EVC-SYSTEEM IN DE GEZONDHEIDSZORG

Een belangrijke stimulans om EVC te implementeren is de reductie van de totale
opleidingskost. Het is weinig zinvol mensen te laten leren wat ze reeds kunnen en
kennen. Wanneer procedures voorhanden zijn die competenties waarover personen
beschikken, in kaart brengen, kunnen de opleidingen worden ingekort. Dit bete-
kent enerzijds dat kandidaten sneller een opleiding kunnen afwerken en anderzijds
dat de kosten van opleiding dalen. 

EVC kan een specifieke bijdrage leveren bij het zoeken naar antwoorden op de nieu-
we uitdagingen in de gezondheidszorg. Doordat er ook op de werkplek, in de vrije
tijd en het huishouden wordt geleerd, dienen deze leervormen geoptimaliseerd te
worden. In Nederland gaat sinds kort veel aandacht naar de competenties die ver-
worven worden bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het participeren in dergelij-
ke netwerken heeft dan niet enkel een brede maatschappelijke waarde, maar het
draagt ook bij tot de persoonlijke ontplooiing van het individu. Hinnekint beschrijft
dit treffend: “wat de ondersteuning van het informele leren betreft, moet uitdrukke-
lijk gewezen worden op het belang van buurtwerk, samenlevingsopbouw, wijkont-
wikkeling, sociaal-cultureel werk, vormingswerk, culturele centra enz. Het is vooral
hun bijdrage aan het functioneren van informele netwerken die tot positieve effec-
ten moet leiden op het vlak van het leren van en aan elkaar (10).” Juist voor oudere
mensen en volwassenen in het algemeen is dit de meest verbreide en voor velen de
enige vorm van leren. Het is precies in de zorg dat er een beroep kan worden
gedaan op deze informele leerervaringen. Niet alleen de emotionele component,
maar ook de algemene vaardigheid en de attitudevorming komen in het informeel
zorgzaam omgaan met anderen aan bod. 

De permanente evolutie van de technologie maakt dat de functie-inhoud van de
meeste zorgberoepen voortdurend verandert. Hoewel de zorgverlener vroeger
geconfronteerd werd met louter uitvoerende taken onder supervisie van arts of
diensthoofd, moeten verpleegkundigen vandaag de dag op andere competenties
kunnen terugvallen. Het verkorten van de hospitalisatieduur betekent dat de zorg
intensiever is geworden en dat verpleegkundigen voor de onmogelijke opdracht
staan om in steeds korter wordende tijdsintervallen steeds complexere zorg te verle-
nen. Daarnaast zijn planningsvaardigheden en het dragen van verantwoordelijkheid 

(10) Hinnekint, H., Leren, werken en zorgherverdeling onder de generaties? in Tijdschrift voor wel-
zijnswerk, nr. 231, 2000, p. 19-38.
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in de zorgverlening nu belangrijker dan vroeger. De evolutie van de medische
wetenschap zorgt bovendien voor een stijgend aantal specialismen waarbij de ver-
pleegkundige betrokken wordt. Voornamelijk de tijdsgebonden pathologieën, die
rechtstreeks verbonden zijn met de demografische evolutie, zijn verantwoordelijk
voor een veranderlijke zorgvraag en toenemende behoefte aan kennis. 

EVC kan inspelen op deze uitdagingen door aandacht te schenken aan de professio-
neel verworven competenties en daarbij de transversale competenties (die nodig
zijn in de verschillende specialismen) te herkennen en hieraan een civiel effect te
verlenen. Daar waar nodig kan men competenties detecteren en accrediteren. Daar-
naast kunnen nieuwe groepen die over zorgervaring beschikken worden aange-
spoord hun competenties te laten certificeren. Niet alleen een verticale upgrading
van de kwalificatieniveaus, maar ook het overstijgen van  verpleegkundige specialis-
men kunnen het spanningsveld tussen algemene competenties en specifieke compe-
tenties en flexibiliteit in de zorgarbeid helpen overbruggen. Het is buitengewoon
belangrijk dat er een evenwicht tot stand komt tussen niet-formeel leren op de
werkplek en niet formeel leren in maatschappelijke settings en dat de doelstellingen
van levenslang leren, persoonlijke ontplooiing, inzetbaarheid en sociale integratie
worden nagestreefd (11). 

Tevens kan EVC een oplossing aanbieden voor de knelpuntberoepen in bepaalde
sectoren. Vergrijzing en verzilvering van de bevolking zorgen ervoor dat de zorg-
vraag ongetwijfeld in de toekomst nog zal toenemen. De laatste tijd wordt uitvoerig
gesproken en geschreven over het tekort aan gekwalificeerd personeel in de
gezondheidszorg. Dit tekort aan arbeidskrachten zal op termijn onmiskenbaar aan-
leiding geven tot een daling van de kwaliteit in de zorgverlening. Daarnaast zal de
zorgorganisatie minder efficiënt verlopen. De bestaande apparatuur wordt wegens
een gebrek aan gekwalificeerd personeel niet of onvoldoende gebruikt en zeer uit-
zonderlijk moeten bepaalde afdelingen gesloten worden (12). Uit een studie van
Deschamps en Pacolet blijkt dat binnen de zorgsector evenwel een hoog jobcre-
atiepotentieel aanwezig is (13). “Het is een sector waar hooggekwalificeerden,
naast middengekwalificeerden hun plaats vinden. Voor een ganse reeks van lager
gekwalificeerden (hier bedoelen wij de afgestudeerden uit het BSO of TSO en afge-
studeerden met een diploma lager secundair onderwijs) is hier manifest een plaats
aanwezig in maatschappelijk zinvolle beroepen”(14).  De vraag rijst of in een perio-
de waar een tendens bestaat van substitutie door hoger gekwalificeerde beroepen
de zorgsector lager geschoolden in grote aantallen kan inzetten (in het bijzonder de
ziekenhuissector). Het upgraden van deze kwalificatieniveaus via een transparant

(11) Europese Commissie, Een Europese ruimte voor levenslang leren realiseren, Commissie Van
de Europese Gemeenschappen, Brussel, 2001.
(12) Gabriëls, W., Meulemans, H., De gezondheidszorg in perspectief: focusgroepen met insiders uit
de non-profitsector, Antwerpen, LBC-NVK, 2000.
(13) Deschamps, M., Pacolet, J., Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeen-
schap, prognoses tot 2000 en scenario’s tot 2010, deel 4: Werken in de zorgsector, synthese en
vooruitblik tot 2010, Leuven, KUL/HIVA, 1999.
(14) Ibidem. 
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systeem (bijv. EVC) kan zinvol zijn. Naast de kwantitatieve inzetbaarheid zullen
functionele flexibiliteit, kwalitatieve inzetbaarheid en opleidingsbereidheid in de
toekomst essentieel zijn om te kunnen inspelen op een steeds veranderende zorg-
vraag. EVC kan nieuwe wegen openen voor de maatschappelijke organisatie van
arbeid in de zorgsector. 

4. BOUWSTENEN EN IMPLICATIES IN HET ZORGONDERWIJS

4.1 BOUWSTENEN
Stilaan wordt het traditionele onderwijsmodel verlaten. Het onderwijs krijgt aan-
dacht voor het lerende individu en benadrukt daarbij de context waarin het leren
plaatsgrijpt. Er wordt meer en meer belang gehecht aan de dialoog tussen de mens
en zijn omgeving. Volgens Dochy et al. is het juist in de interactie tussen individu en
omgeving dat men tot kennisverwerving komt (15). Het vertalen van onderwijsdoe-
len in competenties is een eerste belangrijke ontwikkeling waarbij de context waar-
in het leren plaatsgrijpt, een centrale plaats inneemt. Deze onderwijsvisies hebben
aanleiding gegeven tot een andere vorm van onderwijs dan het traditionele onder-
wijs. In de EVC-context is het belangrijk te wijzen op het gebruik en de ontwikke-
ling van nieuwe evaluatiemethoden om competenties in kaart te brengen. 

TABEL 2 : TRADITIONEEL VERSUS COMPETENTIEGERICHT LEREN

Traditioneel leren Competentiegericht leren

Kennisinhouden en disciplinegerichte vaardigheden Realistische praktijksituaties als uitgangspunt voor het
als uitgangspunt voor het curriculum curriculum

Onderwijsproces staat centraal Leerproces staat centraal

Sturing door de docent Sturing door de student

Passieve student Docent als coach/begeleider

Modules zijn afgeleid uit afzonderlijke disciplines Modules zijn voor een belangrijk deel interdisciplinair

Afzonderlijke vaardigheidsmodules Algemene vaardigheden geïntegreerd in het hele curriculum

Toetsen is alleen een taak van de docent Zelfreflectie en zelftoetsing spelen een fundamentele rol

Bron: Bos (1998)

Het introduceren van een EVC-systeem impliceert dat onderwijs zijn monopolieposi-
tie verliest van de diploma-aflevering. De vrees deze monopoliepositie te verliezen
heeft onder meer te maken met de wens om de pedagogische opdracht te bewaken. 

(15) Dochy, F., Segers, M., Rijdt, C.D., Nieuwe ontwikkelingen: de assessmentcultuur in Assessment
in onderwijs: nieuwe toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiege-
richt onderwijs, Utrecht, Lemma, 2002.
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Het onderwijs heeft als doelstelling mensen te vormen die beschikken over een
bepaalde kennis, abstractie- en redeneervermogen, die kunnen functioneren in een
complexe samenleving, van culturele uitingsvormen kunnen genieten enz. Dit bete-
kent dat men keuzes zal moeten maken over welke competenties men waardevol
acht. Dit keuzeproces zal gestalte moeten krijgen in een voortdurende dialoog tus-
sen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Onderwijs mag dus zeker niet concurrentieel staan tegenover een EVC-systeem. De
internationale tendensen, het levenslang leren zijn belangrijke elementen waarbij
we wellicht zullen moet aanvaarden dat verschillende systemen naast elkaar kunnen
en moeten bestaan. Vooreerst kan men bij de implementatie van een certificerings-
systeem in de gezondheidszorg gebruik maken van de bestaande  bouwstenen in het
zorgonderwijs.

Brugprojecten

Werknemers die houder zijn van een brevet A2-verpleegkunde, kunnen via een ver-
korte studieduur het diploma van gegradueerde verpleegkunde behalen. Zij dienen
5 jaar effectieve werkervaring als vepleegkundige te bewijzen. Op grond van deze
werkervaring kunnen zij het diploma gegradueerde verpleegkunde behalen in een
tweejarig programma. De mogelijkheid bestaat deze tweejarige opleiding te sprei-
den over 2, 3 of 4 schooljaren. Personen die reeds 10 jaar effectieve werkervaring
kunnen bewijzen, kunnen de brugopleiding volgen met een studieduurverkorting
van 2 jaar. Het is mogelijk de opleiding te spreiden over 2 jaar. Tijdens het school-
jaar 2000-2001 stapten 950 leerlingen in het project. Hiervan slaagden 633 deelne-
mers. Inmiddels zijn er reeds 139 afgestudeerden. Zij konden gebruik maken van de
ruimste vrijstellingsmogelijkheid. In 2001–2002 werd dit project herhaald en heb-
ben 751 personen zich kandidaat gesteld voor de opleiding. De huidige regeling
ignoreert evenwel het individuele karakter van de competentieontwikkeling. Het
invoeren van een EVC-systematiek in de brugopleiding kan een eerste concrete aan-
zet zijn tot implementatie van de EVC-gedachte. 

De federale regering maakt het daarenboven mogelijk dat kinesitherapeuten en
paramedici een diploma van gegradueerde in de verpleegkunde behalen. Onder
paramedici verstaat men de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep, die reeds
in het bezit zijn van een minimaal diploma of getuigschrift van een graduaatoplei-
ding en die normaal de handelingen stellen en/of prestaties verrichten van het
beroep (16). Loontrekkende kandidaten die worden toegelaten, verdienen tijdens
de opleiding verder hun normale loon. Zelfstandigen die in het omscholingsproject
stappen, ontvangen tijdens de opleiding een maandelijkse vergoeding ten laste van
de recuperatiefondsen van de Sociale Maribel (17). Na het succesvol voltooien van

(16) Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Informatienota opleidingsproject
voor kinesitherapeuten en paramedici tot gegradueerd verpleegkundige, Brussel, 2001.
(17) Ibidem.
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het omscholingsprogramma krijgt men de beroepstitel van gegradueerde verpleeg-
kundige. Op deze manier wil men nieuwe doelgroepen stimuleren om het verpleeg-
kundig beroep uit te oefenen en waarbij verder kan worden gebouwd op de interes-
sesferen en competentieontwikkeling opgedaan door werkervaring.

Ontwikkeling van modulaire structuren

Een belangrijke bouwsteen is het uitbouwen van modulaire structuren in het forme-
le onderwijsaanbod. Door het onderwijs te modulariseren is het mogelijk individu-
ele leertrajecten aan te bieden waarbij rekening wordt gehouden met eventueel
eerder verworven competenties, hoe deze ook zijn verworven. Het modulair onder-
wijs kan worden beschouwd als een belangrijke bouwsteen voor EVC. Ten eerste
geeft het invoeren van een modulair onderwijssysteem, waarbij modules worden
afgeleid uit de beroepsprofielen, aanleiding tot een betere afstemming op de
arbeidsmarkt. Daarnaast kan men volgens Van Valckenborgh et al. verwachten dat,
indien modules worden ingezet als flexibele programmeerbare eenheden, een
modulair systeem meer differentiatie- en dus ook meer individualiseringsmogelijkhe-
den bevat dan het traditionele onderwijssysteem en dus een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de uitbouw van maatwerk (18). Door het flexibele gebruik van modules
wordt het m.a.w. mogelijk de onderwijsprogrammering en de pedagogisch-didacti-
sche aanpak beter af te stemmen op de verschillende opleidingsbehoeften en leer-
stijlen van de leerlingen. Hierdoor is het mogelijk dat ongekwalificeerde schoolver-
laters ook de mogelijkheid krijgen om na een tijd terug de draad op te nemen en
hun opleiding verder te zetten. Niet alle leerlingen/cursisten beginnen met dezelfde
voorkennis en ervaring aan een opleiding. Men kan een verschillende achtergrond,
leeftijd of werkervaring hebben. Het herkennen van deze verschillende achtergron-
den impliceert een andere didactische aanpak en een variatie in de opleidingsduur.
Uit de aanbeveling van de Dienst Beroepsopleiding blijkt overduidelijk dat de moge-
lijkheid moet worden geboden rekening te houden met eerder verworven compe-
tenties. De voorgestelde procedure heeft vele raakvlakken met de EVC-procedure in
Nederland. In een eerste fase gaat men na of de kandidaat voldoende competenties
bezit om de vrijstelling te verkrijgen. In samenspraak met de kandidaat gaat men
vervolgens na welke mogelijkheden bestaan.

Het modulariseringsproject levert ook een bruikbaar referentiekader om de verwor-
ven competenties in kaart te brengen. In het opleidingstraject in de 4de graad ver-
pleegkunde van het beroepsonderwijs is de constructie van de standaarden aangepast
aan de specificiteit van het verpleegkundig handelen. Ten eerste kan men een zekere
systematiek opmerken in de clusters van basiscompetenties en ten tweede gebruikt
men de taxonomie van Romiszowski om het evenwicht te vinden tussen enerzijds de
kenniscomponent en anderzijds de verschillende vaardigheidsdomeinen. Ook in 

(18) Van Valkenborgh, K., Douterlungne, M., Sels, L., Modules als bouwstenen voor het onderwijs:
ook in Vlaanderen?, Leuven, HIVA, 1999.
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Nederland gebruikt men deze taxonomie binnen het zorgonderwijs (19). De taxono-
mie van Romiszowski biedt ten opzicht van andere taxonomieën een aantal specifie-
ke mogelijkheden voor opleidingen in de zorgsector (20, 21). Het grote voordeel is
dat er een goed evenwicht is tussen de vaardigheidsdomeinen. Het accent ligt niet
op één vaardigheidsdomein. Er zijn vaardigheden uit het cognitieve, het psychomo-
torische, het affectieve en het interactieve domein opgenomen. Door taxonomieco-
des te gebruiken, kan een gemeenschappelijke taal ontstaan om de competenties
duidelijk te omlijnen. Het is een hulpmiddel om de integratie van kennis en vaardig-
heden te duiden binnen een bepaalde competentie.

Het officieel honoreren van modules zou inderdaad de mogelijkheid moeten bieden
om later op een relatief vlotte wijze het onderwijs opnieuw in te stappen en bijko-
mende deelcertificaten te behalen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat de
modules door de verschillende onderwijs- en opleidingsverstrekkers op een vrij een-
vormige wijze worden aangeboden (22). Deze overeenstemming is nu nog niet gere-
aliseerd waardoor de overstap van de ene naar de andere structuur weinig transpa-
rant is. 

Ook het volwassenenonderwijs experimenteert reeds sinds de jaren ’70 met modu-
laire onderwijsstructuren. Het volwassenenonderwijs voorziet dat alle opleidingen
modulair worden aangeboden. Het organiseren van het volwassenenonderwijs in
een modulaire structuur kan de implementatie van EVC vergemakkelijken. Kandi-
daat-cursisten kunnen uit het aanbod zelf modules kiezen die met hun noden over-
eenstemmen. Het erkennen van elders verworven competenties is ook binnen het
volwassenenonderwijs mogelijk. De wetgever laat toe dat de directeur beoordeelt of
de kandidaat-cursist de nodige beroepservaring heeft verworven om de module of
het leerjaar te volgen. De beslissing om vrijstelling te geven voor een module op
basis van verworven beroepservaring moet door de directeur worden gemotiveerd
en opgenomen in het dossier van de kandidaat-cursist. 

4.2. IMPLICATIES
De Coninck et al. schetsen een aantal belangrijke consequenties voor het
onderwijs bij de invoering van een EVC-systeem (23). Het is belangrijk dat EVC en
onderwijs compatibel zijn. Dit betekent dat een vlotte overgang van EVC-procedure
naar individueel, op maat gesneden leertrajecten aanwezig dient te zijn. Ook de

(19) OVDB, Servicedocument: Thuiszorg B – D, deelkwalificatie TZ 4, beroepshouding II, Bunnik,
OVDB, 1999. 
(20) Ibidem.
(21) DBO, Servicebundel modulair onderwijs. Brussel, Departement Onderwijs, 2002.
(22) Van Valkenborgh, K., Douterlungne, M., Sels, L., Modules als bouwstenen voor het onderwijs:
ook in Vlaanderen?, Leuven, HIVA, 1999.
(23) De Coninck, P., De Jonghe, A., Meulemans, H., Op zoek naar een nieuw elan voor zorgarbeid:
EVC-toepassingen in de gezondheidszorg, Brussel, Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu, 2001.

18



EVC ALS NIEUWE VORM VAN WAARDEREN IN  DE GEZONDHEIDSZORG

instroom in termen van toelatingsvoorwaarden moet worden aangepast. Daarnaast
moet men het EVC-concept ontwikkelen waarbij aandacht wordt geschonken aan
essentiële systeem- en procesvereisten. Belangrijk is dat het systeem geloofwaardig
is. Zowel werkgevers als werknemers moeten in het systeem geloven. Hiervoor
moet men facilitaire voorzieningen garanderen. Deze systeemvoorwaarden moeten
bijdragen tot het succesvol volwassen worden van de EVC-gedachte. Daarnaast
moet men nadenken over vormen van externe legitimering bij het toekennen van
certificaten buiten het onderwijs. 

Een eerste stap is het ontwikkelen van een duidelijke, transparante procedure. Bui-
tenlandse voorbeelden leren ons dat deze procedure voornamelijk bestaat uit twee
fasen: enerzijds het herkennen en anderzijds het erkennen van de competenties.
Figuur 1 geeft in detail het EVC-model weer dat door het Cinop in Nederland werd
ontwikkeld.

In dit EVC-model zijn 4 fasen te onderscheiden. In de eerste fase staan voorlichting
en werving van potentiële kandidaten en werkgevers centraal. In de tweede fase
herkent men de ervaringen door middel van portfolio-ontwikkeling en -analyse. In
de derde fase erkent men de ervaringen door een onafhankelijke beoordeling van de
competentiebewijzen. Een assessor of beoordelaar toetst de aangeleverde bewijzen
aan de standaard. Zowel de authenticiteit, actualiteit, relevantie als verscheidenheid
van het bewijsmateriaal worden in beschouwing genomen. In de vierde fase ten
slotte is er ruimte voor nazorg en schenkt men aandacht aan verdere loopbaanont-
wikkeling en opleiding.

Ontwikkelen van meetinstrumenten

Eén van de belangrijke voorwaarden tot het welslagen een EVC-systeem is het creë-
ren van een voldoende groot maatschappelijk draagvlak. Alles staat of valt met de
validiteit en betrouwbaarheid van de meetinstrumenten om de zorgcompetenties te
beoordelen. Het vraagstuk van de validiteit is de vraag of de vastgestelde competen-
ties valide zijn. Zijn het waardevolle activiteiten die mensen kunnen uitvoeren (24)?
Om een duidelijk beeld te krijgen van de reeds eerder verworven zorgcompetenties
van de kandidaat, dienen authentieke situaties uit de beroepspraktijk te worden
gecreëerd of gesimuleerd. Door de context realistisch voor te stellen binnen een
beoordelingsprocedure, vergroot de validiteit van de beoordeling. Het authentiek
evalueren betekent dat er zowel zorgvragers als zorgomgevingen beschikbaar zijn
op het tijdstip van de beoordeling. Binnen de zorgpraktijk is het niet altijd mogelijk
een gepaste zorgcontext voorhanden te hebben. Het observeren van kandidaten op
de werkplek is de meest authentieke beoordelingswijze maar is niet altijd evident.
Er dienen zorgvragers aanwezig te zijn die beschikken over een bepaalde pathologie
of medische achtergrond om bepaalde vaardigheden of attitudes te kunnen toet-
sen. Daarnaast moeten zorginstellingen bereid zijn om EVC-kandidaten te 

(24) Ibidem.
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FIGUUR 1 : KEUZEMODEL EVC

Bron: Cinop
20



EVC ALS NIEUWE VORM VAN WAARDEREN IN  DE GEZONDHEIDSZORG

laten toetsen in hun instelling. Simulaties kunnen gedeeltelijk dit probleem oplos-
sen. Men vertrekt dan niet van een reële beroepssituatie waarin de EVC-kandidaat
zijn competenties toont, maar men probeert d.m.v. van rollenspel de situatie na te
bootsen. Hierbij kunnen niet alleen technische vaardigheden, maar ook houdingen
en kenniscomponenten een essentieel onderdeel van de beoordeling uitmaken. Het
uitvoeren van praktijkopdrachten binnen een gesimuleerde zorgomgeving vraagt
van de student een reactie in waarneembaar gedrag. Aanvullend op de praktijkop-
dracht kan op basis van het getoonde handelen aan de kandidaat een mondelinge of
schriftelijke reflectie worden gevraagd. Dit moment van reflexie kan van belang zijn
om na te gaan of de kandidaat beslissingen of afwegingen heeft gemaakt op basis
van de juiste kennis. Op deze manier is het mogelijk na te gaan in hoeverre de kan-
didaat de getoonde competenties ook in een andere situatie kan realiseren. Zowel
bij het beoordelen op de werkplek als in een gesimuleerde zorgomgeving is het
onontbeerlijk dat de beoordelaars voldoende opleiding hebben gekregen om de kan-
didaat op betrouwbare manier te kunnen beoordelen. Zij moeten inzicht hebben in
zowel de beoordelingsstandaard als in de eisen die men stelt in het beroepsveld.
Enkel op deze manier is het mogelijk een goede vergelijking te maken tussen de aan-
getoonde competenties en de vereiste kwalificaties. 

Binnen het zorgonderwijs zijn er diverse tools aanwezig die kunnen worden ingezet
om de competenties van studenten te beoordelen. Segers maakt melding van het
gebruik van de OverAll-toets binnen medische en paramedische opleidingen (25).
OverAll-toetsen kenmerken zich doordat de toetsvragen gebaseerd zijn op pro-
bleemsituaties. Deze kunnen het karakter hebben van een casus. De probleemsitu-
aties in een OverAll-toets hebben niet alleen het karakter van casussen die een prak-
tijksituatie beschrijven. Ze kunnen ook onderzoeksartikelen en theoretische
beschouwingen betreffen of controversiële standpunten beargumenteren. Met
name in medische en paramedische opleidingen wordt gebruik gemaakt van zoge-
naamde papieren of elektronische Patiënt Management Problemen (PMP). Hierbij
wordt de student een kort scenario voorgelegd. Bijv. een patiënt is buiten bewust-
zijn. De student moet kiezen uit een set van mogelijk te ondernemen acties (juist-of-
fout-antwoordtype). Op basis van de gekozen actie(s), krijgt de student reactie, die
bestaat uit laboratoriumresultaten, röntgenfoto’s, enzovoort. Vervolgens beslist de
student over het volgende beslissingsmoment. Hij krijgt geen feedback over de juist-
heid van zijn beslissingen. Hij gaat door tot de patiënt genezen of overleden is (26).
Bij deze vorm van toetsing gebeurt de beoordeling in één handelingscontext, name-
lijk een patiënt met bepaalde pathologie en/of medische achtergrond. 

(25) Segers, M., De Overal-toets: assessment van competenties in Assessment in onderwijs: nieuwe
toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiegericht onderwijs,
Utrecht, Lemma, 2002, p. 123-141.
(26) Ibidem.
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In Nederland werd in 1999 gestart met de ontwikkeling van het programma “zorg-
ware” (27). Dit programma is een multimediatoets voor het leerwegonafhankelijk
beoordelen van zorgverleners. Op dit moment kan de toets worden gebruikt bij een
EVC-procedure voor het toetsen van drie soorten competenties: zorg voor de huis-
houding, ondersteuning ADL, interactie in de beroepssituaties. Wanneer de kandi-
daat het programma doorloopt, wordt hij eerst vertrouwd gemaakt met de navigatie-
mogelijkheden.Vervolgens is er een oefentoets, waarin de kandidaat een casus kan
bekijken en verschillende oefenopdrachten kan uitvoeren. Ten slotte krijgt de kan-
didaat de eigenlijke toets aangeboden. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwer-
pen van toetsvragen is het gebruik van realistische casussen met veel beeldmateriaal
en weinig tekst. Zorgware kan worden ingezet als ondersteunend materiaal in EVC-
procedures. 

Ontwikkeling portfolioformats

Portfolio’s kunnen worden beschouwd als standaardinstrument binnen een EVC-
procedure. Het instrument wordt gebruikt in de eerste fase van de procedure, waar-
bij de kandidaat moet bewijzen welke werkervaringen en opleidingen hij/zij al heeft
gevolgd. Door de werkervaringen en de opleidingen van de kandidaat te linken aan
de competenties die de leerdoelen van een opleidingsmodule beschrijven, kan men
nagaan in hoeverre reeds voldaan is aan de einddoelen van de te certificeren oplei-
dingsmodule. Aangezien niet alle kandidaten over voldoende opleiding of werkerva-
ring beschikken, wordt vertrokken van een lijst van basiscompetenties die refereren
naar één bepaalde opleidingsmodule.

De portfoliomethodiek die voor een EVC-procedure wordt gebruikt, dient een
bepaalde format te bezitten. Deze format moet het mogelijk maken om op een snel-
le en overzichtelijke manier de competenties te beoordelen aan de hand van het
bewijsmateriaal uit het portfolio. Dit impliceert dat er keuzes moeten worden
gemaakt omtrent de bewijsstukken die voldoende relevant worden geacht en de
vorm van presentatie.
Wanneer het portfolio is samengesteld, wordt een balans opgemaakt van de ervarin-
gen. Op basis van deze balans kan een advies worden opgesteld voor de erkenning
van de ervaringen en/of aanvullende kwalificering. Dit kan aanleiding geven tot het
maken van een persoonlijk plan en kan resulteren in:

erkenning en certificering van de ervaringen door het uitvoeren van praktijkop-
drachten;

aanvullende kwalificering door middel van een werkervaringplan;
aanvullende kwalificering door middel van een opleidingsplan.

(27) den Boer, I., Zorgware, multimediatoetsen voor helpenden in de zorg: eerder verworven com-
petenties toetsen met ICT in EVC-Express, nr. 2, 2002, p. 18-20.
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TABEL 3 : VOORBEELD PORTFOLIOFORMAT VAN DE KWALIFICATIE HELPENDE IN DE VERZOR-
GING

Deelkwalificatie

202 Zorg voor huishouding Beoordeling ervaring 
Portfoliobegeleider

E A Z W Tot. Bewijzen Opmerkingen
Ja/Nee

Koepeleindterm: De afgestudeerde 
kan huishoudelijke taken plannen, 
rekening houdend met de mogelijk-
heden van een zorgvrager, diens naas-
ten of van een (leef)groep

Koepeleindterm: De afgestudeerde 
kan de woonomgeving van een zorg-
vrager op orde houden.

Subeindtermen

- Werkzaamheden verrichten voor 
dagelijks of wekelijks onderhoud

- Zorgen voor werkmateriaal: onder-
houd en aanschaffen

Bron: Cinop

Het uitgangspunt is dat de vaardigheden moeten voldoen aan volgende criteria: 

Omvang van de ervaring (E)
Actualiteit van de ervaring (A)
Mate van zelfstandigheid (Z)
Zelfbeoordeling (W)

Al deze vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van bovenstaande vier crite-
ria. Per criterium zijn er verschillende waarderingen mogelijk. Voor de totale beoor-
deling kijkt men naar de resultaten per vaardigheid of eindterm (horizontaal) en ver-
volgens naar de resultaten per deelkwalificatie (verticaal) (28). 

(28) van den Dungen, M., Westerhuis, A., Erkennen van competenties van werkenden in de zorg-
sector, ’s Hertogenbosch, Cinop, 1998.
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5. BOUWSTENEN IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

De vraag rijst of er ook in het veld bouwstenen aanwezig zijn die de implementatie
van EVC voor zorgberoepen kunnen vereenvoudigen. Om deze vraag te beantwoor-
den werden 20 algemene ziekenhuizen (29) bevraagd d.m.v. diepte-interviews over
hun competentiebeheer. Het hoofddoel van het onderzoek is niet een algemeen gel-
dende statistische uitspraak te doen, maar tendensen en mechanismen bloot te leg-
gen die ons meer inzicht verschaffen over de implementatiemogelijkheden. 

Het competentiebegrip blijkt reeds geruime tijd ingeburgerd in de onderzochte zie-
kenhuizen. Het wordt toegepast om de complexe ziekenhuisorganisatie beheers-
baar te maken en de capaciteiten van de vele beroepsgroepen en afdelingen op
elkaar af te stemmen. Doordat in EVC-toepassingen het competentiebegrip in de
breedste betekenis tot uiting komt, d.w.z. zowel in formele als informele zin, zullen
deze toepassingen in de managementstrategie van de zorginstellingen in de toe-
komst nog aan belang winnen.

In de ziekenhuizen bestaat een scala aan leermogelijkheden met als doel competen-
ties van verplegend en verzorgend personeel en logistiek assistenten te ontwikke-
len. We kunnen drie verschillende leersituaties identificeren:
Ten eerste hebben we de formele leersituaties: hier situeren zich de externe oplei-
dingen die leiden tot een certificaat/diploma met een civiel effect. 
Ten tweede semi-formele leersituaties: het gaat hier voornamelijk om semi-gestruc-
tureerde leerwegen waarbij geen formeel leerbewijs wordt afgeleverd.
Ten derde informele leersituaties: competentieontwikkeling tijdens de uitoefening
van de functie. Hier wordt geen leerbewijs afgeleverd.

Binnen elk niveau kan men tevens verschillende leertrajecten onderscheiden naarge-
lang van de opleidingsnoden (tabel 4). We kunnen hierbij collectieve leertrajecten,
semi-individuele leertrajecten en geïndividualiseerde leertrajecten onderscheiden. 

(29) Voor het gehele onderzoek werd een beroep gedaan op 20 algemene ziekenhuizen, die een ase-
lecte steekproef vormen, getrokken uit het universum van Vlaamse algemene ziekenhuizen, gestrati-
ficeerd volgens provincie. 
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TABEL 4 : LEERTRAJECTEN EN LEERSITUATIES IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

Leertrajecten Formele leersituaties Semi-formele Informele leersituaties
leersituaties

Collectieve leertrajecten Algemene introductie over Opleidingen naar aanlei- Kennismaking met specifieke
de werking en de organi- ding van vastgestelde tekor- procedures die nauw verbon-
satie van het algemeen ten op een afdeling. den zijn met de uitoefening
ziekenhuis. De hoofdverpleegkundige van de functie. Oplossingen

speelt in de competentie- voor deze procedures zijn
ontwikkeling een begelei- niet beschreven. Bijvoorbeeld
dende rol. rouwbegeleiding familie.

Semi-individuele leertrajecten Een opleiding volgen in Opleiding in verband met De zorgorganisatie leren ken-
verband met een specifiek het plannen van zorgtaken nen op de afdeling.
thema in de zorg. (time-management).

Geïndividualiseerde Een opleiding volgen die Het voltooien van het Inoefenen van bepaalde ver-
leertrajecten noodzakelijk is voor de scholingsprogramma aan pleegkundige handelingen

uitoefening van de functie de hand van het inscho- op de afdeling.
(sterk gespecialiseerde op- lingsboekje.
leidingen).

Opvallend is dat in de onderzochte ziekenhuizen het informele leren waarbij geen
leerbewijzen worden afgeleverd, het ruimst is verspreid. Vooral op de afdelingen,
zeker tijdens de eerste maanden van de functie-uitoefening, moet men op een inten-
sieve manier de vereiste competenties ontwikkelen. Het gaat hier voornamelijk om
een semi-gestructureerde leerweg waarbij de intreder in bepaalde mate zelf de snel-
heid waarmee hij deze competenties ontwikkelt, in handen heeft. 

Evaluatie wordt direct verbonden met deze competentieontwikkeling gedurende de
eerste maanden. Tijdens de verdere uitoefening van de functie gebruikt men func-
tioneringsgesprekken waarbij attitudevorming, kennis en vaardigheden worden
besproken. De nadruk die men legt op elk van deze dimensies, is sterk afhankelijk
van de afdeling waarop de betrokkenen functioneren. Men gebruikt wegingsfacto-
ren voor de verschillende items om het eindresultaat te bepalen. Naast deze beoor-
deling komen verdere ontwikkelingsdoelen aan de orde. Aandachtspunten en verde-
re leerdoelen worden naar aanleiding van het functioneringsgesprek geformuleerd.
Deze functioneringsgesprekken vinden jaarlijks of tweejaarlijks plaats. Weliswaar
zijn de beoordelingsinstrumenten die worden gebruikt binnen de ziekenhuissector,
niet dezelfde als de instrumenten die doorgaans gebruikt worden binnen een EVC-
procedure. Om de competenties van zorgpersoneel in kaart te brengen, gebruiken
de ziekenhuizen inventarisatielijsten van vaardigheden, functioneringsgesprekken,
criteriumgerichte interviews. De standaarden die worden gebruikt, zijn vaak de
functieomschrijvingen die de ziekenhuizen zelf opstelden. Wanneer we deze instru-
menten en standaarden vergelijken met de gangbare EVC-praktijken, kunnen we
hierin herkenbare elementen bespeuren. 
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TABEL 5 : VERGELIJKING EVC EN COMPETENTIEMANAGEMENT IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

Gangbare EVC-praktijken (1) Competentiebeheer in algemene
ziekenhuizen  (2)

Achterliggende doelstelling Aanzet levenslang leren Risicoreductie bij instroom
Het leren stimuleren Opleidingsbehoeften detecteren
Opleidingsbehoeften in kaart brengen Kwaliteit zorgverlening
Mobiliteit verhogen op de arbeidsmarkt Instrument bij mutatiebeleid

Begeleiding werknemer in zijn functie-
uitoefening

Doelgroepen Personen die willen bijscholen Instroom: nieuwe medewerkers
Lager geschoolden Doorstroom: medewerkers met een wens
Werkzoekenden om te muteren naar een andere functie

Evaluatiemethodieken Interview Interview (criteriumgericht)
Portfoliomethodiek Checklists van vaardigheden
Praktijkopdrachten Observaties op de werkplek
Observatie Functioneringsgesprekken

Gebruikte standaarden of Onderwijsstandaarden Eigen standaarden onder de vorm van
normen Sectorale standaarden functie-omschrijvingen

Registratiesysteem Portfolio: overzicht van bewezen com- Evaluatieformulieren
petenties Checklists

Neerslag functioneringsgesprek

(1) Op basis van studies naar buitenlandse modellen.
(2) Op basis van eigen onderzoek.

Het hanteren van andere instrumenten en standaarden is een normaal verschijnsel
wanneer we EVC duiden in een werknemers/werkgeversperspectief. De ziekenhui-
zen stemmen hun instrumenten en standaarden af op interne inzetbaarheid van het
personeel en om het opleidingsbeleid te bepalen. EVC-procedures gebruiken stan-
daarden en instrumenten om de waarde van de competenties op de arbeidsmarkt uit
te drukken en het leren te stimuleren. 

Het is duidelijk dat moet worden gekozen voor een authentieke beoordelingswijze
om zorgcompetenties te meten. De meest gangbare praktijk bij het evalueren van
instromers in zorgfuncties is de observatie op de werkvloer (tijdens de proefperio-
de) waarbij de kenniscomponent en de werkprestatie op de afdeling geïntegreerd
worden beoordeeld. De gebruikte methodes stellen de ziekenhuizen in staat om de
zorgcompetenties van hun zorgpersoneel genuanceerd in kaart te brengen. Dit
blijkt ondermeer uit het feit dat:

Verpleegkundigen functioneren in een team en de competenties van de andere
teamleden zijn goed gekend. In sommige gevallen specialiseren verpleegkundigen
zich en worden ze referentieverpleegkundige. 
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De moeilijkheid om zorgcompetenties bij intreders in kaart te brengen, wordt
opgelost door op een semi-gestructureerde wijze de zorgcompetenties te toetsen
door middel van een checklist.

Evaluatie op een regelmatige basis brengt de competentieontwikkeling onder de
aandacht van zowel dienstverantwoordelijke als directie.

De meeste ziekenhuizen leveren nog geen leerbewijzen af wanneer een perso-
neelslid een interne opleiding volgt. Men gaat wel over tot registratie van de oplei-
ding.

De extern gevolgde opleidingen worden meestal gecertificeerd en altijd intern
geregistreerd.

Tot slot moet worden gewezen op het verschil tussen openbare en privé-ziekenhui-
zen. De sectorale akkoorden maken het moeilijk om competenties mee te laten tel-
len in de openbare sector. De aanwezigheid van een strikte reglementering in de
openbare ziekenhuizen maakt een duidelijk verschil uit wat het competentiebeheer
betreft. Door de lange procedures is er weinig ruimte om elders verworven compe-
tenties te (h)erkennen en EVC-systemen in te richten.   

6.  BESLUIT

Op internationaal vlak ziet men de EVC-gedachte verder tot ontwikkeling komen. In
Nederland ontwikkelt men nu meetinstrumenten gebaseerd op contextrijke zorg-
omgevingen. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van ICT. Daarnaast integreert
men EVC in een HRM-benadering en gebruikt men EVC-procedures in het kader
van loopbaanontwikkeling. Het onderzoek naar het EVC-concept situeert zich op
het raakvlak tussen onderwijs en arbeidsmarkt en wordt gestuurd vanuit de kennis-
samenleving. In een samenleving waar kennis, attitudes en vaardigheden snel erode-
ren, verwacht men van individuen dat zij tijdens de verschillende levensfasen
blijven leren. De ontwikkelingen in het onderwijs wijzen steeds meer in de richting
van een competentiegericht onderwijs. Het is duidelijk dat het onderwijs als belang-
rijke partner in het EVC-debat moet worden betrokken. De relaties die opleidingsin-
stellingen en zorginstellingen onderling onderhouden, kunnen een aanzienlijke
meerwaarde vormen bij het uitbouwen van EVC-systemen in de gezondheidszorg.
Ook de uitbouw van opleidingstrajecten in modules bepaalt mede het succes van
EVC. In internationaal perspectief kunnen zeker parallellen worden getrokken met
het modulariseringsproject in het secundair onderwijs. De vertaling van de oplei-
dingsstandaard in termen van competenties is hier treffend. Daarnaast zijn de nieu-
we onderwijsvisies, zoals het competentiegericht onderwijs, duidelijk te verbinden
met de EVC-gedachte. Hierbij kan gewezen worden op de verscheidenheid van eva-
luatiemethoden die ook in een EVC-procedure kunnen worden ingezet. 
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In de verpleegkundige opleiding bouwt men voortdurend bruggen tussen de ver-
schillende verpleegkundige specialisaties. In deze schakelprogramma’s kan EVC
worden ingezet om de opleiding af te stemmen op het eigen kennen en kunnen van
de student en de competentie-ontwikkeling op een geïndividualiseerde wijze te
honoreren. Nu is het mogelijk om afhankelijk van de opgedane werkervaring studie-
duurverkorting te verkrijgen bij het behalen van het diploma gegradueerde ver-
pleegkundige. Uit het onderzoek blijkt dat de competentie-ontwikkeling sterk afhan-
kelijk is van de plaats van tewerkstelling, de vormingsinitiatieven in de zorginstel-
ling en de persoonlijke capaciteiten. Het vrijstellingscriterium van 5 of 10 jaar erva-
ring in de brugopleiding ignoreert het individuele karakter van de competentieont-
wikkeling. Het invoeren van een EVC-procedure in de brugopleiding kan een eerste
concrete aanzet zijn tot implementatie van het EVC-concept in België. 

Tevens blijkt dat men de zorginstellingen, de sociale partners en de individuele
beroepsbeoefenaars goed moet informeren over de vele facetten van het EVC-con-
cept. Alleen zo kan het maatschappelijke draagvlak dat de conditio sine qua non is
om een EVC-systeem werkbaar te maken en te houden, worden vergroot. Ook blijkt
duidelijk dat EVC een belangrijke meerwaarde creëert binnen de gezondheidszorg.
Meer dan ooit zullen flexibele leerwegen noodzakelijk zijn om een antwoord te
geven op de vele uitdagingen van de gezondheidszorg. Van een evenwichtig uitge-
bouwd EVC-systeem gaat zeker een stimulans uit om aan zorgarbeid een nieuwe
maatschappelijke waardering te geven.

__________
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1. GELIJKSOORTIGE LANDEN - ANDERE UITKOMSTEN

De opzet van dit onderzoek is een historische verklaring te vinden voor de opvallen-
de verschillen in de structuur en de werking van de Belgische, Duitse en Nederland-
se ziekenfondsen. Zoals J. Van Langendonck in zijn referaat tijdens het 22ste Vlaams
Wetenschappelijk Economische Congres in 1995 onderstreepte, is een internationa-
le vergelijking tussen stelsels van sociale zekerheid evenwel zeer moeilijk. Indien de
onderzoeker vooral steunt op statistische gegevens, is een comparatieve studie van
verschillende landen zelfs gevaarlijk. Schijnbare overeenkomsten of verschillen in
de cijfers worden immers in sterke mate beïnvloed door de verschillen in de natio-
nale systemen: toepassingsgebied, gedekte risico’s, vorm van prestaties, voorwaar-
den en administratie. Ook beïnvloedt de manier van opmaken de statistieken:
gebruikte definities en categorieën, herkomst van de cijfers, periodiciteit van de tel-
lingen, enzovoort. Daardoor kunnen vaak geen serieuze conclusies uit de statistie-
ken getrokken worden (2).

Deze opmerkingen gelden mogelijk in nog sterkere mate bij een vergelijking van de
nationale stelsels van ziektekostenverzekeringen. Men kan bijvoorbeeld bijdrageper-
centages naast elkaar plaatsen, maar de berekeningsbasis waarop deze percentages 

(1) Dit artikel is een –speciaal voor het BTSZ– bewerkte en geactualiseerde versie van het afsluitend
hoofdstuk uit het boek ‘Twee eeuwen solidariteit.  De Nederlandse, Belgische en Duitse ziekenfond-
sen tijdens de negentiende en twintigste eeuw’ van Karel Veraghtert en Brigitte Widdershoven,
Aksant/Stichting HIZ, Amsterdam/Zeist, 2002, 358 p.
Deze studie beschrijft uitgebreid de ontwikkeling van de ziekenfondsen en de ziektekostenverzeke-
ring sinds de 18e eeuw. In het boek werd ook een uitgebreide bibliografie opgenomen.
De auteurs danken de Stichting Historie Ziekenfondsen (HIZ) en het departement Sociologie van de
Universiteit van Tilburg van harte voor hun welwillende steun bij de realisatie van dit onderzoekspro-
ject.
(2) J. Van Langendonck, ‘Internationale vergelijking van de systemen van sociale zekerheid’, in: M.
Despontin, M. Jegers (red.), De sociale zekerheid verzekerd?, deel 1, Brussel, 1995, pp. 119 e.v.
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worden toegepast, is vaak zeer ongelijk, niet alleen door het al dan niet toepassen
van loongrenzen, maar vooral door de verschillende definities van het brutoloon. De
ene keer worden allerlei kosten en vergoedingen wel en de andere keer niet als bij-
drageplichtig gezien (3).

Nog moeilijker wordt het om vergelijkingen over een periode van nagenoeg twee
eeuwen te maken. Criteria voor bijdrageberekeningen (basisloon, brutoloon, gemid-
deld loon) of de criteria voor lidmaatschap (individuele of familiale verzekering)
werden door de tijd heen voortdurend veranderd zodat zelfs de statistieken van een-
zelfde land niet altijd precies en éénduidig te interpreteren zijn. Van Langendonck
adviseerde daarom bij internationale vergelijkingen van nationale stelsels van sociale
zekerheid ook andere dan puur kwantitatieve aspecten in aanmerking te nemen.
Gelet op het gebrek aan vooral betrouwbare vooroorlogse statistieken zal in deze
bijdrage zonder de kwantitatieve aspecten te verwaarlozen, heel wat aandacht wor-
den besteed aan kwalitatieve institutionele kenmerken en determinanten. 

Tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw waren de economische structuur
en het welvaartspeil van de westelijke en zuidelijke regio’s van (het latere) Duits-
land, de Oostenrijkse Nederlanden (met het Prinsbisdom Luik) en de Republiek van
de Verenigde Provinciën niet sterk verschillend van elkaar. Zowel vanuit econo-
misch, maatschappelijk als medisch standpunt waren de bestudeerde gebieden, die
behoorden tot dezelfde geografische ruimte, in belangrijke mate gelijkwaardig aan
elkaar. De landbouw domineerde, terwijl zich gedurende de eeuwen in de steden
een belangrijke ambachtelijke nijverheid ontwikkelde. De stedelijke bedrijvigheid
speelde zich in grote mate af binnen een sterk ontwikkeld traditioneel gildensys-
teem. Op het platteland was nauwelijks sprake van gezondheidszorg, terwijl in de
steden de overheid en kloosterordes enige aandacht schonken aan ziekenhuisverple-
ging van vooral paupers. De meer welgestelde burgers deden een beroep op ambu-
lante thuisverzorging. Om de kosten van deze gezondheidszorg op te vangen en bij
langdurige ziekte of overlijden financiële steun te kunnen bieden, hadden de meeste
gilden voor hun ledenmeesters, de leerjongens en knechtengezellen een of andere
vorm van – vaak verplichte – solidariteit georganiseerd.

Twee eeuwen later is er economisch gezien weinig verandering gekomen. België,
Nederland en Duitsland zijn ongetwijfeld zeer welvarend en behoren economisch
tot de wereldtop. Er is nauwelijks verschil in het jaarlijks bruto nationaal product
per inwoner. In de drie landen is de economische structuur nagenoeg identiek: een
snel groeiende tertiaire sector, een gereputeerde hoogwaardige industrie en een
afgeslankte, maar productieve landbouw. Ook politiek (parlementaire democratie)
en maatschappelijk is er weinig onderscheid tussen België, Duitsland en Nederland. 

(3) Idem.

34



WAAROM ZIJN DE BELGISCHE, DUITSE EN NEDERLANDSE ZIEKENFONDSEN EN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING ZO VERSCHILLEND?

Op het terrein van de gezondheidszorg ontlopen de landen elkaar nauwelijks. Vol-
gens een rapport van de World Health Organization 2000 behoren zij, zoals op
basis van de economische prestaties te verwachten viel, bij de wereldtop (4). Dit
rapport rangschikt de 191 lidstaten voor 1997 volgens een achttal criteria, waaron-
der uitgaven, algemeen gezondheidsniveau, levensverwachting, spreiding van finan-
ciële bijdrage en van gezondheid over de bevolking. Voor het criterium gezond-
heidsverwachting (disability-adjusted life expectation) scoort Nederland het beste
(13de plaats), vóór België (16) en Duitsland (22). Duitsland besteedt per hoofd (in
international dollars health expenditure per capita) het meeste aan gezondheids-
zorg (3), terwijl Nederland en België respectievelijk op een 9de en 15de plaats
komen. Voor het criterium van de rechtvaardige spreiding van de financiële bijdrage
(fairness in financial contribution) staat België op een mooie derde plaats, komt
Duitsland op nummer 6 en eindigt Nederland op de twintigste plaats (5). Voor alle
criteria samen (overall performance) eindigen de drie landen dicht bij elkaar:
Nederland 14de, België 18de en Duitsland 22ste op de wereldranglijst. De Duitse
prestatie werd ongetwijfeld negatief beïnvloed door de hereniging van Oost en
West, die slechts enkele jaren eerder tot stand was gekomen. De Duitse regering
was in 1997 nog volop bezig, het verschil in de (financiering van de) gezondheids-
systemen tussen beide gebieden weg te werken. 

Indachtig de vermaning van Van Langendonck over de vergelijking van nationale sta-
tistieken, moet men geen absolute waarde hechten aan de statistieken van de World
Health Organization. Anderzijds kan men toch, gelet op de kritische verantwoor-
ding van de gebruikte statistische technieken, niet voorbijgaan aan de vaststelling
dat de gezondheidszorg in België, Duitsland en Nederland goed scoort en ongeveer
op hetzelfde kwaliteitsniveau moet worden geplaatst. 

2. FRAPPANTE VERSCHILLEN

In het licht van dat kwaliteitsniveau is het merkwaardig dat de nationale systemen van
ziektekostenverzekering en de ziekenfondsen vergelijkenderwijs enkele overeenkom-
sten, maar vooral zeer sterke verschillen vertonen. In dit hoofdstuk zal een aantal van
deze frappante verschillen aan de hand van hun historische achtergrond besproken
worden. Eerst wordt de ziektekostenverzekering onder de loep genomen:

de reikwijdte van de ziektekostenverzekering;
de risicodekking;

(4) World Health Organization, World Health Report 2000, Genève, 2000, tabellen 1-10.
(5) Uit een recent onderzoek van het bureau Deloitte & Touche zou blijken dat in België ongeveer
een kwart meer wordt uitgegeven aan gezondsheidszorg dan in de OESO-statistieken werd aangeno-
men.  In de OESO-statistieken werd immers geen rekening gehouden met de uitgaven voor gezond-
heidszorg van de Belgische gemeenschappen en gewesten, de particulieren en de semi-openbare
aanvullende verzekeringen en de bedrijven.  Hierdoor zouden de uitgaven voor gezondheidszorg niet
7 à 8 procent, maar 9 à 10 procent van het Belgische BNP bedragen.
G. Tegenbos, ‘Gezondheid kost U een kwart meer dan U dacht’, in: De Standaard, 24 januari 2003.
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de premieheffing;
de overheidsbijdrage;
de welstandsgrens.

Vervolgens wordt een aantal frappante tegenstellingen in de structuur en de wer-
king van de ziekenfondsen in de drie landen besproken: 

het ziekenfondsenlandschap;
de onderlinge samenwerking en concurrentie;
de samenstelling van de besturen;
de eigen instellingen.

2.1. VERPLICHTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Met de invoering van de ziektekostenverzekering in 1883 door Bismarck ging Duits-
land Nederland en België meer dan een halve eeuw voor. De wet van Bismarck was
trouwens niet helemaal origineel. Deze was hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door
en kon zelfs gedeeltelijk voortbouwen op reeds bestaande gelijkaardige wetten: Bei-
eren kende de verplichte hospitaalverzekering van 1832 en Pruisen zijn Unterstüt-
zungskassengesetz uit 1854. De wet van 1883 verdiende zeker niet het predikaat
volksverzekering. De verplichting tot verzekeren was in een eerste fase zeer selectief
en bleef beperkt tot de categorie van werknemers in de industrie, de mijnen en de
ambachtelijke ondernemingen. Onder andere de omvangrijke groep werknemers in
de landbouw – dominante activiteit in het Oosten van Duitsland – bleef uitgesloten.
Geleidelijk zouden nieuwe groepen, onder andere uit de tertiaire sector, worden toe-
gelaten tot de verplichte verzekering. Zo was in 1929, aan de vooravond van de
Grote Depressie, ongeveer 60% van de Duitse bevolking verzekeringsplichtig. Het
Hitlerregime probeerde zijn populariteit te verhogen door nieuwe groepen in de
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) op te nemen. Na de Tweede Wereldoorlog
ontwikkelde de verplichte ziekteverzekering zich nagenoeg tot een volksverzeke-
ring. De welstandsgrens (zie 2.5.) lag intussen op een zeer hoog niveau zodat amper
één tiende van de bevolking van de ziekenfondsverzekering werd uitgesloten.

In België nam de verplichte ziektekostenverzekering eveneens na de Tweede
Wereldoorlog de vorm aan van een volksverzekering. Al in 1914 ging een wetsont-
werp tot invoering van een verplichte ziekte(kosten)verzekering verder dan de
Bismarck-wet, aangezien alle werknemers – zowel in de industrie, handel als land-
bouw – onder de toepassing zouden vallen. Door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog was de Belgische Senaat op de valreep niet bij machte dit ontwerp
goed te keuren.
Grote ideologische verschillen en aanslepende partijpolitieke discussies over de uit-
voeringsorganen zorgden ervoor dat het nog tot vlak na de Tweede Wereldoorlog
zou duren vooraleer een verplichte ziekte(kosten)verzekering werd ingevoerd. Zelf-
standigen bleven voorlopig aangewezen op een vrijwillige verzekering. Na de Wet-
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Leburton uit 1963 werd de verplichte ziekteverzekering uitgebreid tot nagenoeg alle
bevolkingsgroepen. Voor de zelfstandigen en vrije beroepen werd de verplichting
beperkt tot een verzekering tegen zware risico’s. Na 1970 was de dekking bijna
100% van de totale bevolking.

De Nederlandse verplichte ziektekostenverzekering bereikt een aanzienlijk kleiner
deel van de totale bevolking. Evenals in België strandden voor de Tweede Wereld-
oorlog alle pogingen om tot een verplichte ziektekostenverzekering te komen. De
vrijwillige ziekenfondsverzekering bleef de enige mogelijkheid om de nefaste weer-
slag van torenhoge ziektekosten te vermijden. In 1926 en 1936 waren respectieve-
lijk 28% en 39% van de Nederlanders bij een ziekenfonds verzekerd. De Duitse
bezetter brak uiteindelijk in 1941 de ban met het Ziekenfondsenbesluit, waardoor
de verplichte ziektekostenverzekering werd opgelegd. Verrassend was wel dat de
Duitse overheid in Nederland een veel lagere welstandsgrens hanteerde dan in
Duitsland.
Hierdoor bleef het aantal verplicht verzekerden beperkt tot ongeveer 60% van de
bevolking. Van een vrije verzekering bij het ziekenfonds maakte nog eens 20%
gebruik zodat per saldo ongeveer viervijfde van de Nederlanders zekerheid zocht bij
de ziekenfondsen. De rest moest zich wenden tot een particuliere verzekeraar.
Na de oorlog zou het relatieve aandeel van de ziekenfondsverzekerden, inclusief de
vrijwillige en de bejaardenverzekering, rond de 70% blijven schommelen (6). Tij-
dens de laatste twee decennia viel er een licht dalende trend in het relatieve aan-
deel van de ziekenfondsverzekering vast te stellen en daalde het aantal ziekenfonds-
verzekerden tot 65% van het totaal aantal verzekerden in 2002 (7). Hierbij dient ook
opgemerkt dat door de toepassing vanaf 1968 van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) in Nederland een volksverzekering voor een beperkt aantal
zware risico’s werd ingevoerd.

Wanneer men de beperkte AWBZ buiten beschouwing laat, dekt de Belgische ver-
plichte ziekte(kosten)verzekering dus het grootste deel van de bevolking. De Duitse
GKV bereikt nagenoeg 90% van de Duitsers, terwijl de Nederlandse Ziekenfonds-
wet, door de rigoureuze hantering van de welstandsgrens, momenteel minder dan
tweederde van de totale populatie verzekert.

2.2. RISICODEKKING
Naast het voordeel van de verplichting had de ziektewet van Bismarck in 1883 nog
een tweede belangrijk positief effect. Door de invoering van de Mindestleistung
werd door de overheid een wettelijk minimumpakket omschreven dat door elk zie-
kenfonds aan zijn leden moest worden aangeboden. Daarnaast kon de vrije concur-
rentie werken en mocht elk ziekenfonds zijn diensten verder uitbreiden. Vooral
fabrieks-, bedrijfs- en Ersatzfondsen konden vaak aan hun leden interessante
bijkomende voordelen aanbieden.

(6) P. Juffermans (red.), Staat en Gezondheidszorg in Nederland, Nijmegen, 1982, p. 216.
(7) Vektis, website van de Nederlandse zorgverzekeraars, statistieken 2002.
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Om enerzijds een verdere premiestijging te voorkomen en anderzijds het dreigende
failliet van vele ziekenfondsen te vermijden, beperkte de Duitse overheid met de
Noodwet van 26 juli 1930 de uitkeringen tot een basispakket, dat wel tot het hele
gezin werd uitgebreid. Ook werd een remgeld ingevoerd voor de raadpleging van
de dokter en de aankoop van geneesmiddelen. Hitler zou na 1933 de basisverzeke-
ring aanzienlijk uitbreiden: tandarts, ambulante verpleging, verlenging duur, enzo-
voort. Tevens halveerde hij kort na zijn aantreden als rijkskanselier in 1933 het inge-
voerde remgeld. In 1939 werd het remgeld bij de raadpleging van een dokter afge-
schaft maar daarentegen voor medicijnen verdubbeld.

Het Duitse Wirtschaftswunder en de golden sixties zorgden ervoor dat ook na de
oorlog de expansie van het verzekeringspakket verder ging en de Duitse uitgaven
voor gezondheidszorg en -verzekering fenomenaal stegen. Tussen 1950 en 1975 ver-
twaalfvoudigden de ziekenfondsuitgaven per lid. De langdurige economische inzin-
king vanaf 1973 leidde tot groeiende tekorten en snel stijgende premies, dus inleve-
ring van koopkracht door de verzekerden. Bijsturingen in het verzekeringspakket
waren onvermijdelijk. De overheid begon vanaf 1977 in de uitkeringen te korten en
selectief in het verzekeringspakket te snoeien. Aangezien deze salamipolitiek van de
overheid niet het gewenste budgettaire resultaat opleverde, werd door de Zweites
GKV-Neuordnungsgesetz van 1997 het basispakket van de ziekenfondsverzekering
geherdefinieerd. Er kwam een scheiding tussen een afgeslankt basispakket – dat
zoals in 1883 elk ziekenfonds aan zijn leden moest aanbieden – en een keuzevoor-
deelpakket, waarbij de leden zelf vrij de inhoud konden bepalen – en ook betalen.
Tevens werden de remgelden, die in 1981 al waren verhoogd, in 1997 aanzienlijk
opgetrokken en uitgebreid.

Voor de invoering van de verplichte ziekteverzekering bestond er uiteraard in Neder-
land noch in België een precieze omschrijving van het verzekeringspakket. Vooral tus-
sen de Nederlandse ziekenfondsen bestonden er vaak zeer grote verschillen in dek-
king en uitkeringen. Aangezien noch de overheid (zoals in België), noch de werkge-
vers (zoals in Duitsland) financieel bijdroegen aan de vooroorlogse vrijwillige verzeke-
ring, moesten de meeste Nederlandse ziekenfondsen zich noodgedwongen beperken
tot de verzekering van de meest essentiële zorgen. Voor vergoeding van ziekenhuis-
kosten moest, in tegenstelling tot België en Duitsland, vaak zelfs een aparte verzeke-
ring worden afgesloten. Ook een vergoeding voor tandartskosten ontbrak bij sommi-
ge ziekenfondsen in het verzekeringspakket. De fabrieksfondsen, die soms op finan-
ciële steun van het bedrijf konden rekenen, konden hun leden grotere voordelen aan-
bieden dan het gemiddelde ziekenfonds. Vooral commerciële directiefondsen maak-
ten handig gebruik van het gebrek aan regelgeving. Zij boden aan een kandidaat-ver-
zekeringsnemer een grote waaier van verzekeringspakketten aan, zodat deze zijn dek-
king aan zijn (meestal beperkte) financiële mogelijkheden kon aanpassen. Negatief
gevolg van deze commerciële politiek was vaak een gebrekkige of onvolledige dek-
king van de minvermogenden. Tijdens het interbellum ontstonden gelukkig in de
meeste steden overlegorganen. Daarbij streefden de ziekenfondsen er samen naar om
een zo breed mogelijke dekking te realiseren en de terugbetalingstarieven tot op zeke-

38



WAAROM ZIJN DE BELGISCHE, DUITSE EN NEDERLANDSE ZIEKENFONDSEN EN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING ZO VERSCHILLEND?

re hoogte op elkaar af te stemmen. De invoering van het Ziekenfondsenbesluit
impliceerde ook, naar Duits voorbeeld, het opleggen van een standaardpakket. Een
grote vooruitgang betekende ongetwijfeld de opname van ziekenhuis- en tandartskos-
ten in dit pakket. Minder interessant was dat het standaardpakket van de vrijwillige
verzekering kleiner was dan dat van de verplichte verzekering. 

Het zorgpakket van de Belgische ziekenfondsen was vóór 1945 duidelijk genereuzer
dan het Nederlandse en kon grotendeels de vergelijking doorstaan met dat van de
Duitse GKV. Door de wet van 1894 werd een systematische subsidiëring van nieu-
we initiatieven van de mutualiteiten mogelijk. Aangezien ook sommige provincie- en
zelfs gemeentebesturen toelagen verstrekten, verschilden de aangeboden verzeke-
ringspakketten en mutualiteitsdiensten van streek tot streek en zelfs van plaats tot
plaats. In ruil voor overheidssubsidies breidden de mutualiteiten hun dienstverle-
ning voortdurend uit in de preventieve en curatieve sector. Vlak voor de Tweede
Wereldoorlog vormde de rijkssubsidie nagenoeg een kwart van de totale zieken-
fondsinkomsten. Het spreekt vanzelf dat de Belgische ziekenfondsen daardoor grote-
re mogelijkheden hadden dan hun Nederlandse collega’s. Vooral tussen de domine-
rende christelijke en socialistische ziekenfondsen in dezelfde regio bestond, door de
scherpe concurrentie, meestal geen groot verschil in hun aanbod. Zij hielden elkaar
nauwgezet in het oog en bezaten voldoende autonomie om alert te kunnen reageren
op een wijziging in de diensten van de plaatselijke concurrent. Om overconsumptie,
of met een moderne term moral hazard, tegen te gaan, werd in België al sinds 1923
gebruik gemaakt van remgelden voor medische consulten en medicijnen. 

De invoering van de verplichte ziekteverzekering wijzigde weinig in het verzeke-
rings- en dienstenpakket van een doorsnee ziekenfonds in België. Vroegere voorde-
len die uit het wettelijk standaardpakket waren geschrapt, werden vlot weer opge-
nomen in de (verplichte) vrije aanvullende verzekering die nagenoeg elk zieken-
fonds na 1945 opzette. De omvang en de premiestelling van deze aanvullende verze-
kering konden tussen elk ziekenfonds verschillen. De lokale of regionale besturen
beschikten over een grote vrijheid om aanvullende initiatieven te nemen. Naarge-
lang het verzekeringspakket van de verplichte verzekering zich uitbreidde, werd de
inhoud van het aanvullende pakket flexibel aangepast. De nieuwe Ziekenfondsen-
wet van 1990 heeft het werkingsterrein van de ziekenfondsen zelfs nog sterk uitge-
breid. In tegenstelling tot Duitsland en Nederland, waar de overheid de reikwijdte
van de ziektekostenverzekering heeft teruggedrongen, heeft in België de overheid
minder drastisch durven in te grijpen. Het terugschroeven van de uitgaven gebeurde
door het afremmen van terugbetaling van de nieuwe medische technieken en
geneesmiddelen en vooral door het drastisch opvoeren van de remgelden voor
medische verzorging, geneesmiddelen en ziekenhuisverblijf.

Uiteraard komen de standaardpakketten van de nationale verplichte verzekerings-
stelsels tot op zekere hoogte met elkaar overeen. Toch bestonden en bestaan er nog
opmerkelijke verschillen. Vóór de invoering van de verplichte ziekteverzekering
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kon men in België noch in Nederland, in tegenstelling tot Duitsland, spreken over
een nationaal standaardpakket. Er bestonden soms aanzienlijke verschillen tussen de
ziekenfondsen onderling – naargelang van hun financiële mogelijkheden. Dit veran-
derde na de Tweede Wereldoorlog. Vooral in Duitsland en België en in mindere
mate in Nederland werd het wettelijke verzekeringspakket voortdurend uitgebreid
met nieuwe onderdelen. Mogelijk heeft de spreekwoordelijke Nederlandse zuinig-
heid echte excessen voorkomen, zodat de Nederlandse ziekenfondsen en de over-
heid zich voor minder grote financiële problemen geplaatst zagen dan de Duitse en
Belgische sociale verzekeraars. Na de afslanking van het Duitse standaardpakket in
1997 en de eliminatie van de tandartskosten uit de Nederlandse ziektekostenverze-
kering bieden nu de Belgische ziekenfondsen per saldo de breedste verzekering. De
hoge remgelden in België (25% voor kleine medische risico’s en tot zelfs 40% voor
revalidatie) vormen echter de keerzijde van de medaille. In 2001 bedroegen deze
rechtstreekse of onrechtstreekse remgelden ongeveer 3,5 miljard EUR tegenover
ongeveer 15 miljard EUR inbreng van de ziektekostenverzekering. Door de hoge
remgelden dreigt de financiële toegang voor minvermogende burgers moeilijk of
zelfs onmogelijk te worden. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat voor de finan-
cieel zwakke WIGW’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) deze rem-
gelden niet bestaan of aanzienlijk lager zijn. 

2.3. PREMIEHEFFING EN BIJDRAGEN
Uitgaven moeten, ook in de ziektekostenverzekering, gedekt worden door inkom-
sten. Eerder werd al gewezen op de uitbundig subsidiërende Belgische overheden.
In Duitsland en Nederland was de overheid minder gul en moest het ziekenfonds-
budget in de eerste plaats door de premieheffing in evenwicht worden gehouden.
In de loop van de tijd traden aanzienlijke verschillen op maar na de Tweede Wereld-
oorlog is men in de drie landen daarvoor geleidelijk naar hetzelfde principe geëvolu-
eerd, namelijk een procentuele heffing op het loon. Maar zelfs de toepassing van
deze ogenschijnlijk eenvoudige techniek verschilt sterk van land tot land. 

Voor de invoering van de verplichte ziektekostenverzekering werd in het algemeen
in de drie landen een vaste forfaitaire som per verzekerde geïnd. Meestal werd niet
of nauwelijks rekening gehouden met de hoogte van het loon voor de verzekering
van de ziektekosten. Wel konden verschillende tarieven gehanteerd worden voor de
ziekteverzekering, of fluctueerde het tarief naarmate ook kinderen, vrouw (en) of
andere familieleden mee verzekerd werden. Om de verplichte ziekteverzekering te
financieren introduceerde Bismarck de premieheffing (2 à 3%) op het normale dag-
loon. Deze premie werd én door de werknemers (2/3) én door de werkgevers (1/3)
betaald. Dit principe van een gedeelde premie blijft in Duitsland tot op heden nog
steeds gehandhaafd. Vanaf 1949 brachten beide partijen evenwel ieder de helft van
de ziekenfondspremie op. Na de Tweede Wereldoorlog zou de procentuele premie,
nu gebaseerd op het brutoloon, voortdurend toenemen. In 2003 bedraagt de gemid-
delde ziekenfondspremie niet minder dan 14%. Dit gemiddelde verdoezelt dat som-
mige ziekenfondsen nog hogere premies vragen. 
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In tegenstelling tot Duitsland bestond in België en Nederland voor de werkgevers
vóór de Tweede Wereldoorlog geen enkele wettelijke verplichting om te participe-
ren in de ziektekostenverzekering van hun werknemers. Wel steunden vooruitzien-
de ondernemers een eigen ondernemingsziekenfonds of kwamen zij tegemoet in de
ziekenfondspremie van hun werknemers. Dit was echter niet de algemene regel.
Het tegenovergestelde was meestal waar: ondernemersorganisaties in België én
Nederland verzetten zich lange tijd heftig tegen een gedeelde premie. Vergeleken
met Duitsland – waar de premie in de jaren twintig was opgelopen tot 6% en later
door Hitler werd verlaagd tot 3,6% van het basisloon – konden zij op die manier hun
arbeidskosten met 1 à 2% drukken. 

Het wegwerken van dit concurrentievoordeel was trouwens een van de motieven
van de Duitsers om in Nederland het Ziekenfondsenbesluit in 1941 door te voeren.
De Nederlandse ondernemers werden zelfs verplicht om de helft van de premie, die
aanvankelijk op 4% van het loon werd vastgelegd, te betalen. In het kader van de
soberheidspolitiek om de heropbouw en industrialisatie te bespoedigen, hield de
overheid de ziekenfondspremie na de oorlog zo laag mogelijk. De druk was zelfs zo
sterk dat de ziekenfondsen in de jaren zestig in de rode cijfers kwamen en hun
reserves moesten aanspreken (8). Na het midden van de jaren zestig kende de pre-
mieheffing slechts één richting: opwaarts. Zo nam de premie tussen 1963 en 1970
toe van 4,6% tot 7,5% (9). In 2002 bedroeg deze procentuele ziekenfondspremie
8,45% van het loon. Wel werd de premie berekend over een begrensd inkomen tot
maximaal 111 EUR per dag.

De fifty-fiftyverhouding in het Ziekenfondsenbesluit van 1941 werd geleidelijk
gewijzigd in het nadeel van de werkgever, die momenteel 6,75% van het loon
betaalt. De rest van de premie wordt door de werknemer opgebracht. In het kader
van de responsabilisering van de ziekenfondsen is de werknemer, naast zijn procen-
tuele premie, maandelijks nog een nominale premie verschuldigd. Deze nominale
premie is verschillend van ziekenfonds tot ziekenfonds en schommelde begin 2003
tussen ongeveer 13 en 30 EUR per persoon voor de verzekerde en eventueel mee-
verzekerde echtgeno(o)t(e).

Ook in België maakten de ziekenfondsen tot aan de invoering van de wettelijke ziek-
teverzekering gebruik van nominale premies. Door de overheidstoelagen waren zij
in staat deze relatief laag te houden, waardoor de toegang tot de ziekteverzekering
(ziektegeld en ziektekosten) ook voor minvermogende arbeiders verzekerd bleef.
Bovendien konden vooral de socialistische ziekenfondsen in hun strijd met de
katholieke concurrenten rekenen op financiële steun van de solidaire socialistische
beweging. Vooral de overdracht van (een gedeelte van) de winsten van de ver-
bruikscoöperaties vormde een niet te versmaden steun. Op hun beurt konden de
christelijke kassen rekenen op donaties van kapitaalkrachtige ereleden en het
gebruik van de parochiale lokalen.

(8) P. Juffermans, o.c., pp. 153-155.
(9) Ibid., pp. 214-216.
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In 1945 kwam er een drastische verandering in de premieheffing. Het nationale
Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit (RVZI) centraliseerde de
premieheffing via een procentuele afhouding op basis van een gemaximeerd bruto-
loon. Van de arbeider-werknemer werd 3,5% gevraagd voor de ziektekostenverzeke-
ring en zijn werkgever diende 2,5% bij te dragen, ofwel een verhouding van onge-
veer 60/40. Proportioneel moest een Belgische arbeider in 1945 zelfs meer bijdra-
gen dan zijn Nederlandse (50%), maar minder dan zijn Duitse collega (66%). Voor
bedienden bedroeg de totale premie slechts 5%, waarvan de werknemer 2,75%
betaalde.

Naarmate de financiële situatie van de ziektekostenverzekeraars verslechterde, wer-
den zowel de premies als de plafonds voor de bijdragen verhoogd. De plafonds wer-
den ten slotte in 1982 opgeheven zodat sinds dat jaar de ziekenfondspremie wordt
berekend op het volledige brutoloon. Waarschijnlijk verklaart dit de uitstekende Bel-
gische rangschikking voor het aspect Fairness in Financial Contribution in het
recente rapport van de World Health Organization. De onderlinge (verplichte) soli-
dariteit tussen de verzekerden speelt immers in België volledig. Door het plafond
van de premieheffing te halen kon de stijging van de procentuele premie beperkt
blijven tot een premie in 2002 van 7,35%, verdeeld over 3,55% werknemers- en
3,80% werkgeversbijdrage. Zelfs wanneer men hierbij nog de premie voor het ziek-
tegeld telt (3,85%) blijft er een verschil van 2 à 3% bestaan tussen de premies van
een Duitse en een Belgische ziekenfondsverzekerde. Met Nederland is de vergelij-
king veel moeilijker, onder andere door het bestaan van de nominale premie die ver-
schilt per ziekenfonds. 

Zelfs voor de schijnbaar eenvoudige premieheffing blijven er dus tussen België,
Duitsland en Nederland zowel in de hoogte van de premie als in de inningtechniek
opmerkelijke verschillen bestaan. België en Duitsland heffen een procentuele pre-
mie. Nederland combineert een procentuele ziekenfondspremie, gebaseerd op een
gemaximeerd daginkomen met een per ziekenfonds verschillende nominale premie.

2.4. GULLE EN ZUINIGE OVERHEDEN
Premieheffing is echter slechts één bron van inkomsten voor een ziekenfonds, zij het
in principe de voornaamste. Ook overheidsbijdragen konden het budget van de zie-
kenfondsen in evenwicht helpen houden. Op dit punt vallen nog steeds eveneens
aanzienlijk verschillen te noteren. De Belgische overheid stelde zich hierbij duidelijk
voortdurend veel guller op dan de Duitse en Nederlandse overheid. De wet van 1883
voorzag in geen enkele financiële staatstussenkomst voor de Duitse ziekenfondsen.
Ook in de twintigste eeuw bleef de Duitse regering deze politiek van non-interventie
en respect voor de financiële autonomie van de ziekenfondsen consequent volhou-
den. Het budget van een ziekenfonds werd duidelijk beschouwd als een interne kwes-
tie van een instelling met zelfbestuur en een eigen verantwoordelijkheid. Hoogstens
greep de overheid in wanneer zij meende dat het algemeen belang in het gedrang
kwam. Zo werden tijdens de moeilijke tussenoorlogse jaren enkele malen restricties
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bij het toekennen van supplementaire uitkeringen en de verhoging van de premies
opgelegd. Een belangrijke naoorlogse uitzondering op deze neutrale houding van de
overheid valt aan te stippen. Voor de betaling van de verzekeringspremie voor gepen-
sioneerden treedt het rijkspensioenfonds in de plaats van de werkgever en betaalt het
de voorziene 50% als normale werkgeversbijdrage. 

De Nederlandse overheid heeft steeds nagenoeg dezelfde houding aangenomen, dat
wil zeggen dat rijkssubsidies voor de ziekenfondsen ofwel onbestaand (voor de
Tweede Wereldoorlog) ofwel zeer minimaal waren onder het stelsel van de ver-
plichte ziektekostenverzekering. Zoals in Duitsland vormde ook in Nederland de
bejaardenverzekering een belangrijke uitzondering in deze politiek van non-inter-
ventionisme. In Nederland kwam de overheid weliswaar eveneens tussenbeide voor
de ziektekostenverzekering van de bejaarden maar zij probeerde terzelfder tijd een
gedeelte van deze zware last af te schuiven naar de ziekenfondsen en de particuliere
verzekeraars. De structurele moeilijkheden in de vrijwillige verzekering noopten de
Nederlandse overheid tot een substantiële overheidstoelage. Na de initiële toezeg-
ging weigerde de overheid echter bijkomende steun, ondanks de groeiende finan-
ciële moeilijkheden in deze verzekeringstak. Ook hier werden de ziekenfondsen en
de particuliere verzekeraars ingeschakeld om de financiële lasten te verzachten. Met
de invoering van de AWBZ slaagde de overheid er zelfs in om de druk van de zware
geneeskundige risico’s die tot dan toe via de Bijstandwet werd opgevangen, van de
staatskas over te hevelen naar de sociale verzekeringssfeer.

Tegenover deze Duitse en Nederlandse zuinigheid kan de Belgische gulheid
geplaatst worden. De eerste Mutualiteitswet uit 1851 had reeds aanmoedigingspre-
mies ingevoerd voor erkende mutualiteiten. De tweede Mutualiteitswet van 1894
draaide de subsidiekraan volledig open. Tegenover de ziekenfondsen paste de Belgi-
sche overheid vóór 1945 het principe van de gesubsidieerde vrijheid toe. Zieken-
fondsen mochten, onder bepaalde voorwaarden, op ruime staatssubsidies rekenen
voor hun initiatieven. Vrijwel alle onderdelen van de mutualistische dienstverlening
zouden voor de Tweede Wereldoorlog in België een voor een gesubsidieerd wor-
den. In 1938, het laatste normale begrotingsjaar voor de Tweede Wereldoorlog, was
de rijkssubsidiëring – zonder provinciale of gemeentelijke subsidies – gelijk aan
bijna 32% van de totale premie-inkomsten.
De invoering van de verplichte ziekteverzekering in 1945 maakte geen einde aan
deze subsidiegolf. Integendeel, door het opbod tussen de politieke partijen en hun
sterk lobbywerk wisten de ziekenfondsen enerzijds hun tekorten op de overheid af
te wentelen en anderzijds bijkomende subsidies te verkrijgen voor de verzekering
van risicogroepen als mijnwerkers, invaliden en werklozen. In 1966 was de rijksbij-
drage goed voor bijna 35% van de inkomsten van de ziekteverzekering; in 1981
financierde de overheid reeds 43,8% van de tak geneeskundige verzorging. Onder
druk van de aanhoudende crisis en de precaire situatie van de overheidsfinanciën
werden de subsidies daarna lichtjes teruggeschroefd, zodat in de jaren negentig de
staatstoelagen in diverse vormen nog ongeveer 40% van de inkomsten leverden.
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Bij haar aantreden in 1999 sprak de paarsgroene regering-Verhofstadt af dat het bud-
get van de ziekteverzekering mocht stijgen met 2,5% per jaar (zonder inflatie). In
realiteit steeg de begroting voor ziekteverzekering tijdens deze regeerperiode jaar-
lijks met zowat 6% of in het totaal 3 miljard EUR (10).

2.5. DE WELSTANDSGRENS
Zoals eerder gezegd is in België nagenoeg de volledige bevolking bij een zieken-
fonds verplicht verzekerd tegen ziektekosten; in Duitsland 90% en in Nederland
ongeveer 65%. De enige verklaring voor het opmerkelijke verschil is het hanteren
van een aanzienlijk verschil in de hoogte van de welstandsgrens. In België werd de
toegang tot het ziekenfonds nooit door een welstandsgrens gebarricadeerd. Wie de
premies kon betalen, kreeg toegang tot de voordelige verzekering die de zieken-
fondsen boden. Wel verdedigden de dokters hardnekkig de vrijheid om zelf hun
honoraria à la tête du client te bepalen. Algemeen werd aanvaard dat de welgestel-
den hogere honoraria betaalden en zo indirect de lagere tarieven of zelfs gratis
geneeskunde voor de min- en onvermogenden compenseerden. Door de invoering
van de verplichte ziekteverzekering in 1945 dreigden de zelfstandigen en beoefe-
naars van vrije beroepen uit het ziekenfonds te worden gesloten. Daarom bleven de
mutualiteiten naast de verplichte tak ook een vrijwillige verzekering zonder enige
inkomensdrempel hanteren. Deze vormde de basis voor de verplichte verzekering
tegen zware risico’s voor zelfstandigen, die als gevolg van de Wet-Leburton tot stand
kwam. Ook voor een aanvullende verzekering tegen kleine risico’s kunnen de Belgi-
sche zelfstandigen bij een ziekenfonds terecht. 

De lage Nederlandse welstandsgrens is historisch gegroeid en is het duidelijke resul-
taat van de macht van de Nederlandse geneesheren en vooral de Nederlandse Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst (NMG). Al vroeg werd in Nederland dit
welstandscriterium gehanteerd. Enerzijds waren de geneesheren onder meer in
Amsterdam al voor het midden van de negentiende eeuw bereid om sociale tarieven
toe te passen voor minvermogende ziekenfondspatiënten. Anderzijds wensten zij
hun lucratieve honoraria voor welgestelde patiënten ongehinderd te kunnen eisen.
Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw werd de hoogte van het inkomen
van de patiënt gehanteerd als criterium voor al dan niet toegang tot de lagere hono-
raria van de ziekenfondsen. Het Bindend Besluit uit 1912 maakte van deze wel-
standsgrens een ijzersterk principe dat alle aanvallen en pogingen tot het invoeren
van een volksverzekering met succes heeft doorstaan. Noch de Duitse bezetter,
noch de naoorlogse progressieve rooms-rode of gematigd linkse kabinetten hebben
dit sociale onderscheid kunnen of durven afschaffen. Voor 2003 werd deze wel-
standsgrens vastgelegd op 31.750 EUR.

(10) G. Tegenbos, ‘Waarom Vandenbroucke voor vierde keer op rij miljard wegkaapt’, in: De Stan-
daard, 6 februari 2003.
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Terwijl in Nederland de medici met de lage welstandsgrens de hogere inkomsten uit
hun particuliere praktijk wilden veiligstellen, werd de welstandsgrens in Duitsland
door de overheid zelf geïntroduceerd. In Duitsland ligt de welstandsgrens voor 2003
met 41.400 EUR bijna een derde hoger dan in NederIand, waardoor in tegenstelling
met Nederland, in Duitsland slechts een beperkt welstellend gedeelte van de bevol-
king uitgesloten is van de ziekenfondsverzekering. In 2002 was 88,5% van de bevol-
king bij een ziekenfonds verzekerd, tegenover 8,9% bij een particuliere verzekeraar.

2.6. DE ZIEKENFONDSWERELD
De hedendaagse structuur van de ziekenfondswereld is het resultaat van een lange
ontwikkeling. Enerzijds zijn er enkele gemeenschappelijke kenmerken terug te vin-
den maar anderzijds vertonen de nationale structuren – ondanks de gelijklopende
economische en sociale ontwikkelingen – aan het einde van de twintigste eeuw nog
steeds vele en grote verschillen.

Een opvallend verschil tussen de drie landen is de inschakeling door de overheid
van de Belgische en Duitse ziekenfondsen als uitvoeringsorganen; niet alleen voor
de ziektekostenverzekering, maar ook voor de uitbetaling van het ziektegeld. Onder
druk van de NMG is daarentegen in Nederland geleidelijk een onderscheid gegroeid
tussen de ziektekostenverzekering en de verzekering tegen inkomensverlies wegens
ziekte.

Gelijklopend in de drie landen is de tendens tot nationale concentratie en schaalver-
groting van de ziekenfondsen. Vooral in Duitsland werd de schaalvergroting door de
overheid in de hand gewerkt. Afgezien van het Ziekenfondsenbesluit fuseerden in
België en Nederland ziekenfondsen onder invloed van veranderingen in de maat-
schappelijke en economische omstandigheden. De honderden en in Duitsland zelfs
duizenden kleine, lokale ziekenfondsen zijn in de loop van de tijd geleidelijk samen-
gevoegd tot een beperkt aantal, meestal grootschalige ziekenfondsen. In Nederland
heeft dit historische proces zich het verst doorgezet zodat er in 2001 nog slechts 25
ziekenfondsen bestonden die samen nagenoeg 10,3 miljoen leden telden. Daarnaast
zijn 47 particuliere verzekeraars actief voor 5,4 miljoen verzekerden.

Uit het bonte Nederlandse ziekenfondslandschap verdwenen de commerciële direc-
tiefondsen. Voor gelijksoortige commerciële ziekenfondsen was er in de twintigste
eeuw in Duitsland noch België plaats geweest. Een ander opmerkelijk Nederlands
unicum vormden de doktersfondsen en nog meer de Maatschappijfondsen. Voor
zover bekend zijn er binnen Europa geen gelijksoortige ziekenfondsen terug te vin-
den waar de medewerkers in eigen beheer de ziektekostenverzekering organiseer-
den. Deze doktersfondsen en Maatschappijfondsen waren het originele resultaat van
een mengeling van sociale zorg van de medici voor hun minvermogende patiënten
en de zakelijke bekommernis voor hun eigen materiële positie en welstand. Hun
vroege start in een agrarische en vooral ambachtelijk-stedelijke omgeving rond het
midden van de negentiende eeuw bezorgde deze ziekenfondsen een beslissende
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voorsprong op de onderlinge arbeidersfondsen, die vooral in een industrieel-stedelij-
ke omgeving tot bloei kwamen. Toen tijdens het laatste kwart van de negentiende
eeuw de Nederlandse industrialisatie eindelijk echt op gang kwam, bestonden in de
grote steden reeds sterke ziekenfondsen, bestuurd door de medewerkers. De vroege
en sterke organisatie van de Nederlandse medici in de NMG verstevigde en kanali-
seerde deze verspreide initiatieven en zorgde voor een efficiënte coördinatie en
inbedding op nationaal vlak. Het Bindend Besluit werkte de oprichting van nieuwe
Maatschappijfondsen in de hand zodat nagenoeg geheel Nederland snel en efficiënt
overkoepeld werd door een hecht net van Maatschappijfondsen. Met een marktaan-
deel van rond de 50% en centraal gedirigeerd door het NMG-bestuur, oefenden de
Maatschappijfondsen een niet te onderschatten invloed uit op de wetgeving en de
uitvoering van de ziektekostenverzekering.

In tegenstelling tot Duitsland (met zijn Orts- en Innungskrankenkassen) en vooral
tot België waren de arbeidersziekenfondsen van socialistische en christelijke strek-
king in Nederland veel minder bij machte om de ziekenfondsontwikkelling te domi-
neren en het wetgevend werk te beïnvloeden. Terwijl in België de machtige werk-
nemersfondsen minstens driekwart van de markt inpalmden, bleven zij in Nederland
steken op ongeveer 30 à 35%.

In België bestaan op basis van de wet van 1990 juridisch nog steeds enkele honder-
den zelfstandige ziekenfondsen. Zij omvatten op regionale basis de plaatselijke afde-
lingen, die de voortzetting vormen van de vroegere autonome lokale ziekenkassen.
In realiteit beschikken de besturen van deze regionale ziekenfondsen alleen voor de
invulling van de vrije aanvullende verzekering over enige onafhankelijkheid. Hun
werking wordt immers nationaal gecoördineerd en gestroomlijnd door de meestal
bindende directieven vanuit de nationale landsbond, waarbij zij zijn aangesloten. De
macht van de vijf landsbonden, die reeds aan het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw werden gevormd, is door de groeiende complexiteit
van de ziektekostenverzekering in de loop van de twintigste eeuw en vooral na de
Tweede Wereldoorlog sterk toegenomen. De twee grootste landsbonden, de Lands-
bond van Christelijke Mutualiteiten met circa 44% en het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten met ongeveer 29% van de verzekerde werknemers, vor-
men een belangrijk onderdeel van de overkoepelende socialistische en christelijke
arbeidersbeweging. Samen omvatten zij permanent ongeveer driekwart van het
totaal aantal ziekenfondsverzekerden. In feite kunnen de beide bonden samen –
zonder de kleinere landsbonden te willen verwaarlozen – als marktleiders bestem-
peld worden; er bestaat nagenoeg een duopolie op de Belgische ziektekostenverze-
keringsmarkt. Sinds 1970 vielen er in de relatieve aandelen van de ziekenfondsen bij
de werknemers nog slechts marginale wijzigingen te noteren. Alleen de Landsbond
van Bedrijfs- en Onafhankelijke Ziekenfondsen wist, grotendeels ten nadele van de
Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen, zijn marktaandeel met ongeveer 5% te ver-
hogen.  Door de wet van 1990 werd de toegang tot de ziektekostenverzekering ook
voor de toekomst hermetisch afgegrendeld voor de particuliere verzekeraars.

46



WAAROM ZIJN DE BELGISCHE, DUITSE EN NEDERLANDSE ZIEKENFONDSEN EN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING ZO VERSCHILLEND?

De Duitse structuur lijkt op de Belgische: een voortschrijdende concentratie met
een overkoepeling door landsbonden die de werking van regionale of per deelstaat
georganiseerde ziekenfondsen unificeren. Opmerkelijk is ook dat, zoals in België, de
landelijke organisaties die reeds aan het einde van de negentiende of het begin van
de twintigste eeuw werden gevormd, een eeuw later nog altijd bestaan. Daarente-
gen vonden er, in tegenstelling tot België, uitgedrukt in ledenaantallen wel enkele
belangrijke verschuivingen plaats in de onderlinge machtsverhoudingen. De Orts-
krankenkassen incasseerden vooral tijdens de laatste twee decennia een ernstig
ledenverlies ten voordele van de Ersatzkassen. Het aandeel van de fabrieks- en
bedrijfsfondsen viel van eenderde tot nagenoeg ééntiende terug. De achteruitgang
van de eeuwenoude Knappschaften valt grotendeels te verklaren door de teloor-
gang van de steenkoolnijverheid. De Innungskassen, met hun corporatief verleden,
werden door de moderne tijd ingehaald en hun overlevingskansen komen door de
recente liberalisering en de vrije ziekenfondskeuze ernstig in het gedrang. Zoals in
België lijkt ook in Duitsland geleidelijk een tweetal landsbonden de verplichte ziek-
teverzekering te gaan domineren.

2.7. SAMENWERKING EN CONCURRENTIE
Tussen de Nederlandse ziekenfondsen is tijdens de laatste decennia een grote mate
van samenwerking tot stand gekomen. De huidige samenwerking binnen Zorgverze-
keraars Nederland is het eindresultaat van opmerkelijk vroege pogingen tot samen-
werking tussen de Nederlandse ziekenfondsen. Met de oprichting van de Unificatie-
commissie in 1922 en de Centrale Commissie voor het Ziekenfondswezen werden
reeds voor de Tweede Wereldoorlog – weliswaar voorlopig vruchteloos – pogingen
ondernomen tot gezamenlijk overleg en zelfs samenwerking. Tijdens en na de oor-
log werd de draad weer opgenomen en groeide met vallen en opstaan een samen-
werking, eerst in het Centraal Overleg van Ziekenfondsorganisaties (COZ), later in
het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties (GOZ), vervolgens in
de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) en momenteel binnen Zorg-
verzekeraars Nederland. De mutatiestop van de Duitse bezetter en de regionale
begrenzing van werkingsgebieden ontnamen aan de ziekenfondsbesturen de prik-
kels om een harde concurrentieslag te beginnen. De snel voortschrijdende ontzui-
ling deed de rest. Bovendien werden het verzekeringspakket en de medewerkersho-
noraria grotendeels landelijk geregeld en gaven zij dus weinig aanleiding tot concur-
rentiestrijd. Het is momenteel niet duidelijk in welke mate de toelating voor de zie-
kenfondsen om weer nationaal te opereren én de invoering van verschillende nomi-
nale premies, de door de overheid gewenste concurrentie en marktwerking opleve-
ren.

Deze nationale samenwerking tussen de Nederlandse ziekenfondsen over de ideolo-
gische en maatschappelijke grenzen heen vindt op dit ogenblik haar gelijke niet in
België of Duitsland. Uiteraard werden in die twee landen door de ziekenfondsen op
nationaal niveau organen gecreëerd om gezamenlijk overleg te plegen teneinde
gemeenschappelijke standpunten in te nemen bij nationale besprekingen of onder-
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handelingen. Bij tariefsonderhandelingen met de nationale beroepsorganisaties van
de medische en paramedische organisaties is het immers broodnodig om een een-
drachtig blok te vormen. Ook voor de aanstelling van de vertegenwoordiging in
paritaire comités moeten er vooraf afspraken gemaakt worden tussen de zieken-
fondsen. 

Een hechte samenwerking tussen de landsbonden bestaat er echter niet in Duits-
land. De klachten van de Ortskrankenkassen in de jaren tachtig over unfaire con-
currentiepraktijken van de Betriebskrankenkassen maken duidelijk dat onderhuids
de concurrerende naijver blijft smeulen. Door de invoering van de Wahlfreiheit in
1996 hoopte de Duitse overheid trouwens door het opvoeren van de concurrentie-
druk de verzekeringspremies te kunnen drukken.

Ook in België werd het vuur van de concurrentie nog niet gedoofd. Weliswaar wor-
den de heftig oplaaiende ideologische tegenstellingen uit het verleden stilaan
geschiedenis voor de jongere generatie bestuurders. De tijd van massavergaderingen
en betogingen is duidelijk voorbij. De concurrentieslag wordt nu vooral in de parle-
mentaire wandelgangen en de ministeriële kabinetten uitgevochten. Elke landsbond
volgt argwanend de strategie van de concurrenten. Zo brak in de loop van 2001 de
concurrentieslag volop uit nadat de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen via
radiospots publiciteit maakte voor zijn vrije aanvullende verzekering. De Landsbond
van Christelijke Mutualiteiten (LCM) nam als grootste ziekenfonds onmiddellijk de
handschoen op en reageerde op zijn beurt met eigen radioreclames.

De politieke inkapseling van de Belgische ziekenfondsen heeft een lange traditie. Zij
werden door de politieke partijen al in de negentiende eeuw als politieke instru-
menten gebruikt in de strijd tussen katholieken en liberalen – later tussen katholie-
ken en socialisten. Met de eerste Mutualiteitswet van 1851 had de conservatieve
burgerij duidelijk de bedoeling om arbeidersonrust te sussen en te kanaliseren. De
wet van 1894 werd door de katholieke regering gebruikt om de katholieke zieken-
fondsen via de ruime subsidiepot te bevoordelen tegenover de partijgebonden socia-
listische ziekenfondsen. Als tegenzet verleenden socialistische provinciebesturen en
gemeentebesturen op hun beurt subsidies. 

De decennialange parlementaire discussies en politieke polarisatie rond de verplich-
te ziekteverzekering resulteerden in een verlammende tegenstelling tussen de socia-
listische neutrale staat als uitvoerder en het ziekenfondspluralisme van de katholieke
partij. De nationale eensgezindheid na de Tweede Wereldoorlog doorbrak even de
impasse, waardoor de verplichte ziekteverzekering snel en opportuun werd doorge-
duwd door een sociale elite. Hierna doken in de jaren vijftig de ideologische discus-
sies weer op en herleefde het politieke steekspel in volle hevigheid. De voorlopige
en gedeeltelijke pacificatie tijdens de laatste decennia werd in de hand gewerkt
door de gezamenlijke strijd tegen enerzijds de geneesheren en anderzijds de bezui-
nigingsdrang van de overheid.
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Recente debatten over de responsabilisering van de ziekenfondsen en de invoering
van een zorgverzekering voor bejaardenhulp hebben echter duidelijk gemaakt dat
de historische tegenstellingen in België zeker nog niet volledig verdwenen zijn. Ook
het tactisch gebruik van de vrije aanvullende verzekering illustreert dat elk zieken-
fonds alert blijft om te voorkomen dat een concurrerend ziekenfonds leden komt
afsnoepen. De ontzuiling is in de Belgische samenleving duidelijk minder ver door-
gedrongen dan in Nederland. De electorale erosie van de socialistische partijen Parti
Socialiste (PS) en Socialistische Partij (nu SP.A) en de christelijke partijen CVP (nu
CD&V) en PSC (nu CDH) - de traditionele politieke beschermheren van de twee
machtigste ziekenfondsen - lijkt de concurrentiedrang van de bevriende ziekenfond-
sen nog niet echt te hebben aangetast. Zij blijven trouwens nog steeds ingekapseld
in sterke overkoepelende arbeidersbewegingen. Daarbij kunnen zij vooral rekenen
op de voorwaardelijke steun van ideologisch gelijkgezinde vakbonden, namelijk het
socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en het christelijke Algemeen
Christelijk Vakverbond (ACV). De kleine liberale landsbond wordt op zijn beurt
geholpen door de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België (ACLVB),
de bescheiden liberale vakbond. Zoals de mutualiteiten staan deze vakbonden in
dezelfde haat-liefdeverhouding ten opzichte van elkaar.

2.8. BESTUUR VAN DE ZIEKENFONDSEN
In Duitsland en België heeft de samenstelling van de ziekenfondsbesturen nauwe-
lijks tot discussies geleid, terwijl rond dit thema in Nederland een ware oorlog tus-
sen de NMG en vooral de onderlinge fondsen werd uitgevochten. De Bismarckwet
van 1883 regelde met Duitse efficiëntie de aanstelling van bestuursleden in de zie-
kenfondsen volgens het principe ‘Wie betaalt, bestuurt’. De bijdragen voor de ziek-
teverzekering werden voor tweederde opgebracht door de werknemers en voor
eenderde door de werkgever. In dezelfde proportie konden zij bestuursleden verkie-
zen. Hiervan maakte vooral de socialistische beweging gebruik om door tactische
afspraken de meerderheid in talrijke Ortskrankenkassen te veroveren. De Betriebs-
krankenkassen en de Innungskassen, die afwijkende statuten kenden, volgden
deze proportionele verdeling niet. In de meeste fabrieksfondsen bleef de directie
voorlopig de touwtjes in handen houden, terwijl in de corporatieve Innungskassen
de arbeiders exclusief het bestuur vormden. 

De proportionele vertegenwoordiging blijft tot op heden in Duitsland van kracht.
Consequent deze regel volgend kwam in 1949 de helft van de bestuursmandaten in
handen van de werkgevers omdat zij vanaf dat jaar de helft van de verzekeringspremie
betaalden. In de loop van de twintigste eeuw werd tweemaal van deze algemene regel
afgeweken. Onder druk van de ondernemers werd kort voor de Eerste Wereldoorlog
overgeschakeld naar een paritair beheer van de meeste Duitse ziekenfondsen. Vlak na
die oorlog werd – deze maal onder druk van de krachtige arbeidersbeweging en om
de revolutionaire stemming onder de werknemers te temperen – teruggegrepen naar
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de proportionele vertegenwoordiging. De tweede uitzondering werd gevormd door
de Hitler-periode. Het traditionele zelfbestuur van de Duitse ziekenfondsen werd
spoedig vervangen door het Führer-principe. Eén Leiter, weliswaar bijgestaan door
een adviesraad waarin ook één of meerdere medewerkers zetelden, werd alleen ver-
antwoordelijk voor het goed functioneren van een ziekenfonds. 

Nog minder dan in Duitsland lijkt in België de samenstelling van de ziekenfondsbe-
sturen aanleiding te hebben gegeven tot diepgravende politieke discussies. Noch de
zwak georganiseerde medici, noch de ondernemers lijken echt geïnteresseerd te
zijn geweest in het nemen van bestuursverantwoordelijkheid in de vrijwillige ziekte-
verzekering. De Mutualiteitswet van 1894, die tot 1990 het wettelijk kader vormde
voor de werking van de ziekenfondsen, voorzag trouwens niet in een wettelijk gere-
gelde vertegenwoordiging van de werkgevers of medici. 

De besturen werden op de verschillende niveaus meestal trapsgewijs samengesteld
door de ziekenfondsleden. Bij de christelijke mutualiteiten die de grootste lands-
bond vormden, verkoos de algemene vergadering van de lokale mutualiteit eenmaal
in de vier jaar een plaatselijk bestuur. Meestal nam slechts een zeer beperkt aantal
leden aan deze bestuursverkiezingen deel en vaak werden de besturen zonder veel
veranderingen herbevestigd voor een volgende bestuursperiode. De plaatselijke
besturen vaardigden op hun beurt een aantal leden af naar de algemene vergadering
van de gewesten of het regionaal verbond. Naast deze gekozen leden kon de ver-
bondsraad ook nog een beperkt aantal leden coöpteren. Deze gecoöpteerde leden
kwamen meestal uit christelijke standenorganisaties (Belgische Boerenbond, Chris-
telijk Middenstandsverbond en het Algemeen Christelijk Werkersverbond). Hun
inbreng verhoogde de betrokkenheid van deze sterke organisaties bij de mutuali-
teitswerking. Politici werden niet rechtstreeks gecoöpteerd maar zetelden vaak in
het bestuur als verkozen lid of als gecoöpteerde standenvertegenwoordiger. De
algemene raad van het verbond verkoos op zijn beurt voor een periode van vier jaar
een verbondsvoorzitter en een beheersraad, die instonden voor het dagelijks
bestuur. Vanuit de beheersraad werden vervolgens afgevaardigden aangesteld voor
het nationale bestuur.  Het is niet duidelijk of ook in de kleinere landsbonden dezelf-
de verkiezingsprocedure werd gevolgd. 

De nieuwe Ziekenfondswet van 1990 schrijft expliciet voor dat alle leden om de zes
jaar de besturen van de regionale ziekenfondsen moeten kiezen. Zij krijgen de gele-
genheid om schriftelijk hun stem uit te brengen. Uit de eerste twee verkiezingen die
plaatsgrepen, blijkt dat slechts een minderheid van de leden interesse toont voor
deze democratische procedure en deelgenomen heeft aan de verkiezingen. 

Vergeleken met de meestal probleemloze samenstelling in Duitsland en België gaf
de samenstelling van de ziekenfondsbesturen in Nederland decennialang aanleiding
tot hoogoplopende discussies. Met grote hardnekkigheid verdedigden de geneeshe-
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ren dat de medewerkers niet alleen in hun Maatschappijfondsen maar in elk zieken-
fondsbestuur minstens de helft en bij voorkeur zelfs de meerderheid van de
bestuursposten zouden bezetten. De paritaire vertegenwoordiging werd in het Bin-
dend Besluit door de NMG zelfs tot een van de basisvoorwaarden voor medewer-
king aan een ziekenfonds uitgeroepen. Gedurende de hele tussenoorlogse periode
bleef de NMG op deze eis hameren. Na de Tweede Wereldoorlog werden de banden
tussen de NMG en de Maatschappijfondsen losser en konden zij binnen het kader
van de Federatie Verenigde Maatschappij Ziekenfondsen (VMZ) meer zelfstandig
werken. Toch bleek de niet-paritaire bestuurssamenstelling nog in 1956 een struikel-
blok voor de NMG om met de oprichting van een Nationale Organisatie van Zieken-
fondsen in te stemmen. 

De eis van de NMG voor een paritaire vertegenwoordiging was voor de onderlinge
fondsen principieel onbespreekbaar. De autonomie en het zelfbestuur door de
leden was een basisrecht en kon niet ter discussie gesteld worden. Zij bleken bereid
om voor dit principe te vechten, met het risico door een boycot van de geneeshe-
ren het normaal functioneren en zelfs het voortbestaan van het ziekenfonds in
gevaar te brengen. De opeenvolgende wetsontwerpen tijdens het interbellum kon-
den het bestuursprobleem niet oplossen. Bij de andere fondsen speelde het
bestuursprobleem veel minder.

Bij de fabrieksfondsen bestonden meestal ledenraden. Uit de bestuurssamenstelling
van het Algemeen Mijnwerkersfonds kan men afleiden dat er zeker sprake was van
de mogelijkheid tot medezeggenschap van de verzekerden. Bovendien was de alge-
mene vergadering samengesteld uit werknemers en het bestuur had in bepaalde
gevallen de goedkeuring van dit orgaan nodig. De beheersraden van de nutsfondsen
werden meestal bevolkt door plaatselijke notabelen, waarbij vaak ook medewerkers
hoorden.

In het Ziekenfondsenbesluit noch in de Ziekenfondswet stonden expliciete regels
geschreven over de samenstelling van de besturen van ziekenfondsen. In de Zieken-
fondswet werd voor het eerst een vage richtlijn gegeven, namelijk voldoende waar-
borgen dat verzekerden een redelijke mate van invloed zouden hebben op het
bestuur. Met de verdere schaalvergroting van de ziekenfondsen en de ontwikkelin-
gen op het gebied van de ziektekostenverzekering werden ook veranderingen door-
gevoerd in de bestuursvorm van de ziekenfondsen. In de jaren tachtig werd voor
een Raad-van-Commissarissenmodel gekozen. Hoewel ook in dit model in theorie
aan verzekerden een zekere invloed is toegekend, bestaat deze invloed in de meeste
ziekenfondsen hoofdzakelijk uit het adviseren en het toezicht houden op de directie
van de ziekenfondsen (11). De heftige principiële discussies over de bestuurssamen-
stelling lijken zachtjes uitgedoofd.

(11) L. Janssen, K. Veraghtert, De ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsen, Onuitgegeven
studie, Universiteit van Tilburg, 1999, p. 68.

51



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

2.9. EIGEN INSTELLINGEN EN MEDEWERKERS
De heftigheid waarmee de NMG en de onderlinge fondsen rond de bestuurssamen-
stelling elkaar bestreden, hield ook verband met het heikele punt van de eigen
instellingen en contractuele medewerkers. Ook hier was de regeling in de drie lan-
den zeer sterk verschillend. In België organiseerden de neutrale en vooral de socia-
listische mutualiteiten al tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw eigen
poliklinieken en richtten zij in de steden eigen apotheken op. Zoals de socialistische
coöperaties via eigen bakkerijen en winkels de prijzen van verbruiksgoederen moes-
ten drukken en de kwaliteit ervan verzekeren, moesten ook hun coöperatieve apo-
theken de nodige geneesmiddelen tegen een redelijke prijs aan de mutualiteitsleden
bezorgen. De consultaties in hun poliklinieken werden verzorgd door dokters die
op zelfstandige basis, maar soms ook in dienstverband werkten. De Mutualiteitswet
van 1894 met haar sterke antisocialistische achtergrond stelde een verbod in voor
een mutualiteit om nog langer eigen apotheken uit te baten. Dit lokte bij de getrof-
fen mutualiteiten heftige reacties uit zodat de regering in 1898 de wet aanpaste,
waardoor volksapotheken in het kader van de mutualiteitswerking konden worden
geëxploiteerd. Van dit achterdeurtje in de wet werd ruimschoots gebruik gemaakt.

In het kader van hun concurrentieslag bouwden zowel de socialistische als de chris-
telijke mutualiteiten een dicht net van apotheken uit. Ondanks haar voortdurend
protest is de beroepsorganisatie van de apothekers er tot op heden niet in geslaagd
de nodige politieke steun te verwerven om de concurrentie van deze mutualiteits-
apotheken uit te schakelen. De oprichting, het beheer en de werking van gezond-
heidsinstellingen (ziekenhuizen, poliklinieken, sanatoria, rustinstellingen, dagverblij-
ven en huizen voor mindervaliden) werden voor de Tweede Wereldoorlog door de
overheid vaak gestimuleerd met forse investeringssubsidies en exploitatietoelagen. 

De invoering van de verplichte ziekteverzekering dwong de mutualiteiten deze
instellingen uit de verplichte ziektekostenverzekering te halen. Vaak werden zij juri-
disch ondergebracht in Verenigingen zonder winstgevend doel (VZW’s) en, indien
nodig, meegefinancierd via de vrije aanvullende verzekering. De Ziekenfondsenwet
van 1990 bracht in deze toestand weinig verandering. Onder invloed van de juridi-
sche acties van de geneesherenorganisatie-Wijnen werden wel bepalingen opgeno-
men die de eventuele overheveling van gelden uit de verplichte naar de aanvullende
verzekering – en dus de eigen ziekenfondsinstellingen – onmogelijk moest maken. 

Terwijl in België de ziekenfondsen ruimte hebben om eigen instellingen op te rich-
ten, is dit in Duitsland helemaal niet het geval. Door de wet van 1883 werd het aan
ziekenfondsen verboden om eigen instellingen te bezitten. Zij moesten voor kostelo-
ze hulp zorgen via een aan het ziekenfonds contractueel verbonden arts en apothe-
ker. Dit principe bleef ook in de twintigste eeuw ongewijzigd gehandhaafd. 

Nederland nam lang een positie in tussen België en Duitsland. Tot aan het Zieken-
fondsenbesluit bestond er geen regelgeving en kon elk ziekenfonds eigen initiatie-
ven ontplooien. Niet onverwacht maakten onderlinge fondsen hiervan gebruik om
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hun leden in eigen instellingen goedkoop geneeskundige hulp te verstrekken.
Beroemde – en bij de medewerkersorganisaties beruchte – voorbeelden hiervan vor-
men Algemeen Ziekenfonds De Volharding (AZIVO) in Den Haag en Ziekenzorg in
Utrecht. 

Behalve ideële motieven lagen soms ook de problematische verhoudingen met de
organisaties van zorgverstrekkers aan de basis van eigen instellingen. In zijn strijd
met de NMG en haar maatschappijfondsen zag het Utrechtse Ziekenzorg zich in
1933 gedwongen tot het oprichten van eigen instellingen. Alleen op deze manier
meende het fonds een boycot van de NMG te kunnen omzeilen en haar leden van
geneeskundige hulp te kunnen voorzien. Het fonds besloot tot vestiging van een
eigen apotheek, het aanstellen van eigen huisartsen en twee tandartsen. In de loop
van de jaren werden de eigen instellingen uitgebreid met een gespecialiseerde poli-
kliniek en een laboratorium. Verrassend is wel dat niet alleen de onderlinge fondsen
eigen instellingen exploiteerden. Vroeger dan de onderlinge fondsen had het Nuts-
ziekenfonds van Den Haag al in 1868 een eerste eigen apotheek geopend. In het
begin van de twintigste eeuw kwamen er nog twee apotheken bij. Daarnaast open-
de het Haagse Nutsziekenfonds nog een eigen polikliniek voor specialistische hulp. 

Afgezien van enkele tandheelkundige poliklinieken in de jaren dertig, richtten de
Maatschappijfondsen zelf geen eigen instellingen op. Volgens de NMG mochten zie-
kenfondsen – en dus ook de eigen fondsen – niet de rol van aanbieder van zorg op
zich nemen. Hiervoor waren de fondsen niet gekwalificeerd. De ziekenfondsen met
eigen instellingen waren voor de NMG om verschillende redenen een doorn in het
oog. Ten eerste traden deze fondsen als directe verstrekkers van geneeskundige
hulp aan verzekerden op, ten tweede weigerden de meeste van deze fondsen de
vrije medewerkerskeuze te accepteren voor hun fonds en ten derde hadden deze
fondsen vaak medewerkers in loondienst. De stellingname van de NMG werd trou-
wens ook in het Bindend Besluit van 1912 opgenomen. Midden jaren vijftig, toen de
maatschappijziekenfondsen zich georganiseerd hadden in de Federatie VMZ, ageer-
de de NMG nog steeds tegen eigen instellingen, aangezien dit niet tot de taak van
een ziekenfonds zou behoren. Het exploiteren van eigen instellingen werd door de
Federatie VMZ alleen toegestaan als het overleg met medewerkers (of leveranciers)
faalde. Ziekenfondsen zouden dan het recht hebben in het belang van de verzeker-
den maatregelen te nemen.

Het voortbestaan van eigen instellingen werd ernstig bedreigd door de invoering
van het Ziekenfondsenbesluit in 1941. Het bezit van eigen instellingen en de weige-
ring om vrije medewerkerskeuze te accepteren was onaanvaardbaar voor de Com-
missaris van het Staatstoezicht op het Ziekenfondswezen. Er was wel een overgangs-
maatregel voorzien tot 1 juli 1942 waarop onder andere AZIVO een beroep deed.
AZIVO zou er trouwens in slagen om zijn organisatie met tal van medewerkers in
loondienst, een eigen apotheek en een eigen ziekenhuis met grote behendigheid
door de oorlogsjaren te loodsen. Ook Ziekenzorg slaagde erin zijn apotheek en tand-
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heelkundige dienst te behouden, maar moest wel het loondienstverband met huis-
artsen en vroedvrouwen opheffen. De meeste ziekenfondsen waren echter minder
spitsvondig en sloten onder Duitse dwang hun eigen instellingen. 

Na de oorlog bleef weliswaar het Ziekenfondsenbesluit van kracht maar vond er
toch een gedeeltelijke heropening plaats van de vroegere eigen instellingen. In de
loop van de volgende jaren zouden de meeste eigen poliklinieken hun deuren slui-
ten. Deels gebeurde dit omdat het aanbod voldoende was gestegen, deels omdat
een aantal klinieken door de toegenomen concurrentie economisch niet meer ren-
dabel waren. De strijd rond de eigen instellingen zou zich meer toespitsen op de
overgebleven apotheken. Tijdens de jaren zestig kwam het hierover tot een frontale
botsing tussen AZIVO en Ziekenzorg enerzijds en de apothekersbond Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie (KNMP) anderzijds. Het
wetsontwerp van minister Veldkamp bracht een gedeeltelijke oplossing door het
verbod tot oprichting van nieuwe eigen instellingen. Rond de bestaande instellingen
bleef de polemiek verder duren tot in 1971 een compromis werd bereikt. Beide par-
tijen deden water bij de wijn: de KNMP moest het voortbestaan van eigen zieken-
fondsapotheken met receptenbussen accepteren en de beide ziekenfondsen moes-
ten een vrije apothekerskeuze van hun verzekerden aanvaarden. Tevens moesten zij
accepteren dat verzekerden van andere ziekenfondsen geen gebruik mochten
maken van de apotheken van AZIVO en Ziekenzorg. Dit was als het ware een uitdo-
vend voorrecht voor beide ziekenfondsen. In feite hadden de medewerkersorganisa-
ties de decennialange uitputtingsslag gewonnen. Aan het einde van de twintigste
eeuw is de Nederlandse situatie nagenoeg identiek aan de Duitse en diametraal
tegengesteld aan de Belgische.

3. BESLUIT

De bedoeling van deze studie was, te onderzoeken welk frappante verschillen er
tussen de hedendaagse Belgische, Duitse en Nederlandse systemen van ziektekos-
tenverzekering in de loop van de geschiedenis gegroeid zijn. Met de hier besproken
verschillen is de lijst niet uitgeput. Grote onderlinge afwijkingen bestaan ook op
andere terreinen zoals terugbetalingssystemen, aanvullende vrije verzekering, ver-
antwoordelijkheden en verevening. Uit deze studie blijkt duidelijk dat voor het
begrijpen en verklaren van deze hedendaagse verschillen kennis van de geschiede-
nis van de ziekenfondsen zeer belangrijk is. Met het beschrijven, analyseren en ver-
klaren van de historische ontwikkeling eindigt de taak van de historicus. Van een
historicus wordt soms ook verwacht dat hij uit het verleden lessen trekt voor de toe-
komst: immers Historia magister vitae. Welke lessen kunnen getrokken worden uit
de geschiedenis van de ziekenfondsen? De geschiedenis dwingt evenwel de histori-
cus om zich bescheiden op te stellen en zich te hoeden voor futurologie. Gebeurte-
nissen herhalen zich immers nagenoeg nooit, aangezien het historische kader nooit
meer hetzelfde is. Meer dan lessen te willen trekken is een historische bezinning op
zijn plaats.
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3.1. HET LANGE LEVEN VAN INSTITUTIES
Instituties leiden een lang en taai leven. Dit wordt uitstekend geïllustreerd door de
geschiedenis van de ziekenfondsen en de ziektekostenverzekering in de drie bestu-
deerde landen. Om de werking van de ziekenfondsen in de eenentwintigste eeuw te
begrijpen moet men trachten een inzicht te krijgen in de politieke, economische en
maatschappelijke context van het laatste kwart van de negentiende eeuw. De struc-
turen van de moderne Belgische, Nederlandse en Duitse ziekenfondsen kunnen nau-
welijks begrepen worden zonder hun roots uit de negentiende eeuw te kennen. De
vroege Duitse industrialisatie met haar socialistische proletariaat verklaart de oppor-
tunistische maar geniale invoering van de verplichte ziekteverzekering in 1883 door
Bismarck. Die vormt nog steeds de basis van de huidige Duitse ziektekostenverzeke-
ring. De vroege start van de Waalse zware industrie en de Gentse textielnijverheid
enerzijds, en de snelle uitbouw van een socialistische en christelijke zuil anderzijds,
verklaren de hedendaagse politieke inkapseling en de dominerende marktpositie
van de christelijke en socialistische ziekenfondsen in België. De huidige organisatie
van de Nederlandse ziektekostenverzekering met haar lage welvaartsdrempel en uit-
gebreide particuliere verzekering kreeg vorm door de vroege en hoge organisatie-
graad van een alerte nationale artsenorganisatie in de tweede helft van de negentien-
de eeuw. Zelfs de Duitse bezetter slaagde er niet in deze formidabele pressiegroep
van medici onder controle te krijgen en uit te schakelen.

Hedendaagse ziekenfondsen zijn geen kunstmatige, bureaucratisch uitgedachte cre-
aties. De ziekenfondsen zijn het resultaat van een maatschappelijke reactie op pro-
blemen in de eigen omgeving. Zij zijn historisch gegroeide instellingen waar idealis-
tische inzet, humane bekommernis, politiek opportunisme, religieuze inspiratie,
economische efficiëntie en zakelijk management in een voortdurend wisselende
samenstelling met elkaar vermengd werden. Elk ziekenfonds bezat dan ook eigen,
individuele kenmerken in de negentiende eeuw. Het gedeeltelijk opgeven van die
lokale eigenheid en autonomie – eerst in regionale verbanden en later in nationaal
georganiseerde landsbonden – verliep niet zonder slag of stoot.

3.2. NATIONALE VERSCHILLEN EN EUROPESE WETGEVING
Geleidelijk werden echter na de Tweede Wereldoorlog, binnen de nationale context
van verplichte ziektekostenverzekering, de grootste verschillen tussen de zieken-
fondsen weggewerkt. Tussen de nationale stelsels van ziektekostenverzekering en
de ziekenfondsen in België, Duitsland en Nederland blijven evenwel, zoals wij heb-
ben aangetoond, tegenwoordig nog steeds zeer grote verschillen bestaan. 

Deze hedendaagse culturele verschillen verantwoorden voor de Europese Unie een
eigen nationale aanpak van de ziektekostenverzekering. Uitdrukkelijk werd gestipu-
leerd dat de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de organisatie en de ver-
strekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, volledig door de 
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Europese Unie dient te worden geëerbiedigd (12). Van directe Europese invloed op
de financiering van de gezondheidszorg, ofwel de ziektekostenverzekering, is voor-
alsnog geen sprake. Dit neemt niet weg dat er steeds meer druk komt te staan op de
inrichting van de nationale stelsels. Het Verdrag van Amsterdam heeft per 1 mei
1999 het EG-verdrag deels gewijzigd en aangevuld. Het nieuwe artikel 152 van het
EG-verdrag heeft de bevoegdheid van de Europese Unie uitgebreid naar stimule-
ringsmaatregelen, gericht op verbetering van de volksgezondheid. Het verdrag stelt
daarbij wel dat deze een aanvulling op het nationale beleid moeten zijn. In het Ver-
drag betreffende de Europese Unie werd het subsidiariteitsbeginsel verankerd. Dit
laat de verantwoordelijkheid voor vormgeving van sociale zekerheid aan de lidstaten
over. Hetzelfde beginsel laat ook ruimte om de grote culturele en morele verschil-
len, die er met betrekking tot de gezondheidszorg in de verschillende lidstaten
bestaan, te respecteren.

Zoals deze studie aantoont, bestaan er nog frappante culturele verschillen tussen de
verzekeringsstelsels die op dit ogenblik nog steeds de nationale benaderingen weer-
spiegelen. Ogenschijnlijk is er dus niets aan de hand en hoeven de nationale zieken-
fondsbestuurders zich nog niet te bekommeren om eventuele effecten van de Euro-
pese eenwording op de activiteiten van hun ziekenfondsen.

3.3. BEZINNING OP DE TOEKOMST
In de dagelijkse realiteit stijgt de spanning echter sprongsgewijs. Tegenover het sub-
sidiariteitsbeginsel staat het beginsel van de vrije marktwerking als uitgangspunt
voor de economische eenmaking van de Europese Unie. Dit principe werd reeds in
het Verdrag van Rome van 1957 opgesteld en wil een zo sterk en volledig mogelijke
mededinging. Tussen het subsidiariteitsbeginsel en de vrije marktwerking groeit de
spanning. Binnen de Europese Commissie is het concurrentiebeleid – momenteel in
handen van commissaris Bolkestein – een van de belangrijkste bevoegdheden
geworden. In snel tempo werden tijdens de afgelopen jaren overheidsmonopolies in
de dienstensector (post, telecommunicatie, vervoer) afgebroken. 

Naarmate de economische kant van de gezondheidszorg terrein wint en in de sector
van de ziektekostenverzekering meer marktelementen zichtbaar worden, neemt de
invloed van de Europese regelgeving toe (13).
Monopolievorming en afgrendeling van de markt door de ziekenfondsen in België,
of wettelijk georganiseerde kartelvorming in andere landen, botsen regelrecht met
deze liberaliseringstrend. Kan men binnen een economisch eengemaakt Europa dul-
den dat de nationale verschillen in premieheffing de concurrentievoorwaarden ver-

(12) ‘EU-activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg’, in: Zorgverzekeraars Internationaal,
6, maart 2000, pp. 2-3.
(13) T.M.H. Paulus, ‘Internationaal sturen met zorgproducten’, in: Handboek Sturen met Zorgpro-
ducten (red. F.M.B.H. Jansen, C.C. van Beek), Houten, 1998, H 0100, p. 6.
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storen? Moeten fikse overheidsbijdragen, waardoor de verzekeringspremies ge-
drukt kunnen worden, niet beschouwd worden als indirecte overheidssteun aan de
bedrijven? 

Er zijn trouwens al duidelijke aanwijzingen dat ook voor de ziektekostenverzekering
en de ziekenfondsen de tijd van de nationale grenzen voorbij is. Na onderzoek naar
de gevolgen van de zogeheten Kohll-Deckerarresten uit 1997 (14) kwam de Neder-
landse Raad voor de Volksgezondheid en Zorg einde 1999 in het advies Europa en
de gezondheidszorg tot de conclusie, dat het Nederlandse zorgstelsel onder invloed
van de Europese regelgeving ingrijpend moet veranderen (15). Het zou immers
onvoldoende toegankelijk zijn voor nieuwe (buitenlandse) zorgverstrekkers en zorg-
verzekeraars. 

Een uitspraak van 12 juli 2001 van het Europees Hof in Luxemburg bevestigde deze
conclusie. Volgens het Europees Hof waren Nederlandse ziekenfondsen te streng bij
het toestaan van behandelingen in het buitenland. De deur moet echter niet zomaar
voor medisch toerisme worden opengezet. De financiële houdbaarheid van het
sociale zekerheidsstelsel en het behoud van een voor iedereen toegankelijke
gezondheidszorg rechtvaardigen het stellen van voorwaarden. Ziekenfondsen
mogen volgens het Europees Hof voorwaarden stellen als een patiënt zich in een
ander land van de Europese Unie wil laten behandelen. Het ziekenfonds moet de
behandeling echter toestaan als een doeltreffende behandeling in eigen land niet tij-
dig kan geschieden. De patiënt moet dus ook van tevoren toestemming blijven vra-
gen (16). De deur voor medisch toerisme, zoals beschreven in The Sunday Times:
Britons have a chance to vote with their Eurostar Tickets for better healthcare,
blijft daardoor voorlopig nog gesloten (17). Een uitspraak van de rechtbank in Maas-
tricht in maart 1992 beperkt deze verplichting om vooraf toestemming te vragen
aan het ziekenfonds echter alleen voor ziekenhuiszorg. De rechter bepaalde dat
Nederlandse ziekenfondspatiënten volledig vrij zijn om binnen de Europese Unie
zonder voorafgaande toestemming van het ziekenfonds een huisarts of fysiothera-
peut te consulteren of medicijnen bij een apotheek aan te schaffen. Volgens de orga-
nisatie Zorgverzekeraars Nederland zou met deze uitspraak het Nederlandse wette-
lijke contractenstelsel nutteloos worden en het fundament onder het stelsel van zie-
kenfondsverzekeringen worden weggeslagen (18).

De volgende stap wordt dus onvermijdelijk het stroomlijnen van de ziektekostenver-
zekering en de ziekenfondsen binnen het grote geheel van een economisch en so-
ciaal Europa. Voorspellen dat dit een lang en moeizaam proces zal worden, is open
deuren intrappen. Elk Europees decreet is het resultaat van geduldig onderhande-

(14) Zie voor toelichting bij dit vonnis: Ibid., pp. 12 e.v.
(15) Europa en de gezondheidszorg (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg), Zoetermeer, 1999.
(16) ‘Ingreep in het buitenland vaker vergoed’, in: De Telegraaf, 13 juli 2001.
(17) ‘A health opportunity’, in: The Sunday Times, 15 juli 2001.
(18) ‘Zorg moet in hele EU vergoed’, in: NRC-Handelsblad, 14 maart 2002.
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len. Door de diplomaten van elke lidstaat wordt ieder woord gewikt en gewogen.
Bij elk voorstel wordt grondig onderzocht of het nationaal belang wordt gediend of
geschaad. Waarom zou het anders gaan bij het ontwerpen van een Europese regel-
geving voor de ziekenzorgverzekering en de ziekenfondsen? 

Integendeel, de nationale ervaring bij het tot stand brengen van de verplichte ziekte-
kostenverzekering in Nederland en België heeft in het verleden de gevoelige plek-
ken blootgelegd: scherpe ideologische tegenstellingen, enorme financiële belangen,
historisch gegroeide verschillen en taaie instituties. In het Europa van de eenentwin-
tigste eeuw zullen deze problemen vele malen uitvergroot terugkomen. Bij een ver-
gelijking tussen slechts drie landen met dezelfde culturele, economische en politie-
ke achtergrond konden immers al historisch diepgewortelde verschillen aangetoond
worden. Politiek en sociaal Europa begint ongetwijfeld aan een jarenlange, mis-
schien zelfs eindeloos aanslepende politieke strijd om tot één wetgeving voor alle
lidstaten te komen voor de ziekteverzekering in het algemeen en de ziekenfondsen
in het bijzonder.

__________
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DE MEDISCHE PRAKTIJK ONDER HET
STELSEL VAN DE AMERIKAANSE
MANAGED CARE: 
KOSTENCONTROLEMECHANISMEN EN
IMPACT OP DE ZORGVERLENING

DOOR DANIEL SIMONET (1)
Nanyang Business School, Technologische Universiteit van Nanyang, Singapore

1. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE MANAGED CARE

De eerste programma’s voor ziekteverzekering die aan een bepaalde bevolkings-
groep verzorging boden in ruil voor een vooraf door de verzekerde betaald, vast
bedrag (het forfait), (2) verschenen in de jaren dertig. Van die programma’s, waar-
van sommige heden nog steeds bestaan (Blue Shield en Blue Cross), vermelden we
de coöperatieve vereniging van Elk City (Oklahoma) (3) van dokter Michael Shadid
(1929), de medische groep Ross Loos uit Los Angeles die vooraf betaalde zorg ver-
leende aan de werknemers van de Afdeling energie en hun familieleden, de Western
Clinic van Tacoma (Staat Washington) (4), de kliniek van dokter Sidney Garfield
(Los Angeles, 1933) (5), de maatschappijen Group Health Association (Washington
DC, 1937), Group Health Cooperative (Seattle, 1937) en het Health Insurance Plan
(H.I.P) of Greater New York (1947), opgericht met de steun van burgemeester Fio-
rello La Guardia, nadat een studie had uitgewezen dat de voornaamste oorzaak van
de te zware schuldenlast van de stadsambtenaren nauw samenhing met de uitgaven
voor gezondheidszorg...

In de jaren zestig zette de stijging van de kosten voor gezondheidszorg de regering
ertoe aan om met de stemming van de HMO Act van 1973 aan de Health Mainte-
nance Organizations (HMO’s) een officieel statuut toe te kennen, waardoor ze toe-
lagen konden krijgen. Bovendien vroeg de regering aan de belangrijkste werkgevers

(1) De auteur betuigt zijn welgemeende dank aan het Universitair Ziekenhuiscentrum van Philadel-
phia, de Universiteit van Wharton en in het bijzonder aan het Leonard Davis Institute of Health Econo-
mics en de School voor Volksgezondheid van de Universiteit van Columbia (New York), die hem in
de mogelijkheid hebben gesteld dit onderzoekswerk te realiseren tijdens een post-doctoraal verblijf.
(2) De premies worden periodiek, meestal maandelijks, betaald en staan los van het feit of de aange-
slotenen al dan niet effectief van de diensten gebruik maken.
(3) In de plantages.
(4) Houtindustrie.
(5) Bouw.
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om aan hun loontrekkenden een HMO-dekking voor te stellen boven op de traditio-
nele verzekering. Tussen 1970 en 1975 steeg het aantal HMO’s van 37 tot 183. Hoe-
wel er in 1985 slechts 263 waren (18 miljoen verzekerden), waarvan de belangrijk-
ste Kaiser Permanente was met 4,6 miljoen leden, zijn de HMO’s geëvolueerd naar
meer soepelheid, met uiteenlopende diensten aangepast aan de behoeften en vooral
aan de middelen van de verzekerden: terwijl op de markt voornamelijk HMO’s van
het type Staff (de artsen werken als loontrekkenden bij de HMO) en Group (de art-
sen hebben een contract met de HMO, maar zijn er geen werknemer) verschenen,
ontstonden er ook HMO’s van het type “Independant Practice Association” (IPA) of
“Network”: zij gaven enerzijds de arts de mogelijkheid om van verschillende netwer-
ken van geneesheren deel uit te maken en de patiënten te blijven behandelen vol-
gens het traditionele stelsel en anderzijds heeft de patiënt de vrijheid om een hulp-
verlener buiten het netwerk te raadplegen. Bovendien zijn ze minder duur dan de
traditionele verzekeraars. Hetzelfde geldt voor de “Preferred Provider Organiza-
tions” (PPO’s) die een beroep doen op geneesheren en ziekenhuizen die per presta-
tie worden betaald, maar dan aan een voorkeurtarief, waarbij het bovendien de
patiënt toegestaan is om een geneesheer buiten het netwerk te raadplegen, zij het
voor een hogere kostprijs. Hun snelle ontwikkeling dateert van de jaren tachtig 

TABEL 1: AANTAL HMO’S EN LEDEN (1980-1997)

Jaar Aantal HMO's Aantal leden

1997 ND 87 300 000
1996 749 77 300 000
1992 562 44 373 000
1990 610 37 538 000
1988 659 33 715 000
1985 393 18 894 000
1980 236 9 100 000

Bron: Roy Levi, Federal Trade Commission, maart 1999, The pharmaceutical industry: a discussion of anticompetiti-
ve and antitrust issues in an environment of change.

In de jaren negentig was deelname aan de Managed Care voornamelijk een zaak
van de loontrekkenden uit de privé-sector, maar de verzekerden van Medicaid
(bejaarden) en Medicare (personen met een laag inkomen) maakten hier nog geen
deel van uit: in 1990 was slechts 5,4% van de Medicare-patiënten door een HMO
gedekt (1,5% in 1983). Ten overstaan van de plannen van de restrictieve Managed
Care gaven de bejaarden de voorkeur aan de traditionele Medicare-dekking, die gra-
tis was en soms van een bijkomende verzekering was voorzien. Maar door de stij-
ging van de premies bij de traditionele verzekeraars werden de Managed Care-orga-
nismen aantrekkelijker. In 1996 maakte één Medicare-patiënt op acht reeds deel uit
van het Managed Care-systeem en vanaf de tweede helft van de jaren negentig heb-
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ben de Managed Care-programma’s een toenemend aantal Medicaid-verzekerden
aangetrokken, meer bepaald in die staten die, in navolging van Arizona, er een ver-
plicht karakter aan hadden gegeven (dankzij de Balanced Budget Act van 1997
hoefden de staten die de toetreding van de Medicaid-patiënten tot de Managed
Care verplicht wilden maken, niet de officiële toestemming van de Federale staat te
vragen). In 1997 waren 40% van de Medicaid-verzekerden (tegenover 10% in 1991)
bij het Managed Care-stelsel aangesloten.

TABEL 2: PERCENTAGE VAN HMO-PATIENTEN ONDER HET MEDICARE-STELSEL

Jaar Percentage

1999 8
1998 8
1997 7
1996 7
1995 6
1994 6

Bron: Healthcare Association of New York State.

TABEL 3: MEDICAID-PROGRAMMA EN INTEGRATIE VAN DE HMO-PATIENTEN (1998)

1981 1997

Aantal Medicaid-patiënten onder het HMO-stelsel 280 000 15 300 000

Percentage van Medicaid-patiënten onder het HMO-stelsel 1% 48%

Aantal staten dat aan de Medicaid-verzekerden een HMO aanbiedt 4 Bijna alle staten

Bron: Roy Levi, Federal Trade Commission. Maart 1999, The pharmaceutical industry: a discussion of anticompetiti-
ve and antitrust issues in an environment of change.

TABEL 4: PERCENTAGE VAN HMO-PATIENTEN ONDER HET MEDICAID-STELSEL

Jaar Percentage

1999 13
1998 12
1997 11
1996 8
1995 8
1994 7

Bron: Healthcare Association of New York State.
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Kostenbeheersing krijgt een belangrijke plaats: na een duidelijke ontsporing in de
jaren tachtig vertraagde de groei van de uitgaven voor gezondheidszorg tussen 1990
en 1996 (6). Het percentage van de uitgaven voor gezondheidszorg in het BBP stabi-
liseerde zich tussen ‘92 en ‘96 tussen 14,1 en 14,3% van het BBP (7) en na een stij-
ging van meer dan 10% namen de uitgaven voor gezondheidszorg in 1994 slechts
toe met 5,1% (5,5% in 1995). De consumptieprijsindex van de gezondheidsgoede-
ren kende een stijging met 3,5% in 1996, hetzij slechts 0,5% meer in vergelijking
met de index van de gemiddelde consumptieprijzen (8). Maar het gaat slechts om
een adempauze: ten gevolge van de onafgebroken vergrijzing van de bevolking en
de stijgende kosten van de medische technologieën (Vincenzino, J.V.,1997) zal er
minder gemakkelijk kunnen worden bespaard. Tot slot heeft de verzekering een
afzonderlijk karakter behouden. De winsten van de verzekeraars worden immers
niet geherinvesteerd in de financiering van de medische dekking van de burgers die
er van verstoken zijn. In 1999 genoten 44 miljoen individuen (tegenover 38 miljoen
in 1993) nog steeds niet van een dekking voor gezondheidszorg. Meestal ging het
om personen die te weinig begoed waren om hun medische verzekering te financie-
ren (tweederde onder hen had een baan) maar wier inkomen te hoog lag om van
het Medicaid-programma te kunnen genieten.

2. STATUS EN BETALINGSWIJZEN VAN DE ARTSEN

Om de kosten onder controle te houden, hebben de HMO’s betalingswijzen ontwik-
keld (loondienst, betaling met afhouding, (9) vergoeding aan een voorkeurtarief,
contract met forfait (10) of globaal bedrag) waarvan de eigenheid erin bestaat dat
het risico tussen de hulpverlener en de verzekeraar wordt verdeeld. Maar aangezien
deze betalingswijzen van de ene tot de andere HMO verschillen [de HMO kan bij-
voorbeeld met verschillende ziekenhuizen contracten afsluiten en in het ene geval
een systeem van tarifiëring per prestatie met verminderd honorarium gebruiken, en
in het andere geval een contract met forfait (het “hoofdelijk contract”)], is het moei-
lijk om over de doeltreffendheid ervan een oordeel te vellen. Bovendien zijn aan
deze betalingswijzen ook nadelen voor de hulpverlener en risico’s voor de verzeker-
de verbonden.

Voor de geneesheer betekenen deze mechanismen een volledige ommekeer van zijn
traditionele rol. Tot dan toe maakte hij van zijn autoriteit gebruik om voor zijn
patiënt meer middelen te vragen. Voortaan moet hij de middelen van de HMO waar-
voor hij werkt, optimaal beheren. Als hij zich bij een HMO aansluit, ontvangt de arts
immers een loon dat de vorm van een variabel salaris kan aannemen en hem ertoe

(6) Het groeicijfer van de uitgaven voor gezondheidszorg bereikte in 1996 zelfs 4,4%, hetzij het laag-
ste cijfer van de voorbije 37 jaar.
(7) Bron: OESO.
(8) Overall Consumer Price Index.
(9) "withholding".
(10) "capitation": d. i. de forfaitaire beloning voor het verzorgen van de leden van de HMO (de vaste
betaling slaat hoofdelijk op de leden van de HMO in de regio van de arts). 
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aanzet om op te treden als een penningmeester van de verzekeraar: hij staat niet
alleen borg voor zijn inkomsten en voor de belangen van de patiënten maar hij is
ook rechter en partij voor wat het gebruik van de beschikbare middelen betreft.
Hoewel hij steeds verplicht is om de belangen van zijn patiënten optimaal te behe-
ren, moet hij zich daarenboven houden aan de verschillende normen en protocols
(klinische richtlijnen of “guidelines”, klinische wegen of “clinical pathways”…)
(Fang et al., 1996).

Om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om enerzijds de belangen van de
patiënt optimaal te behartigen en anderzijds de financiële verplichtingen van de ver-
zekeraar te beheren werden stimuli uitgewerkt. De compensaties aan de zuinige art-
sen kunnen worden berekend, op verschillende manieren: percentage op de gereali-
seerde winst, bonus op de productiviteit of de twee samen. De stimuli kunnen
bovendien bestaan uit (al dan niet financiële) sancties: uitsluiting van de arts, ver-
plichting tot betaling van het volledige of gedeeltelijke tekort en afhouding op de
honoraria. In het geval van een “withholding” (contract met afhouding) houdt de
HMO bij het begin van het contract een gedeelte (over het algemeen 15 à 25%) af
van de honoraria die gewoonlijk aan de hulpverleners (“solo-arts” of groepspraktijk
geneeskunde) worden uitbetaald. Op het einde van het contract met “withholding”
worden vergelijkingen gehouden met het oorspronkelijke plafond van de uitgaven
of het verbruik (van ziekenhuisdiensten, tests, geneesmiddelenvoorschriften, enz.).
Als de uitgaven lager liggen dan het plafond, wordt het afgehouden bedrag aan de
hulpverlener gestort. In het omgekeerde geval houdt de HMO het bedrag voor zich.
Meer dan het gaat om een zeer sterk mechanisme om een arts ertoe aan te zetten
zich bij een voorschrijfdoelstelling neer te leggen, kan gevreesd worden dat de
geneesheren die het meest geneigd zijn om een beslissing van een HMO te betwis-
ten, tegelijkertijd die geneesheren zijn die een klein aantal Managed Care-patiënten
hebben.

Voor de spreiding van de risico’s tussen de hulpverlener en de verzekeraar werden
eveneens andere mechanismen uitgeprobeerd:

Het Managed Care-organisme kan tegelijkertijd de hulpverlener (arts, zieken-
huis,…) per prestatie uitbetalen (“Fee For Service” – FFS) én van een voorkeurtarief
op zijn aanbod genieten. Deze oplossing is niet in het voordeel van de zorgverlenings-
instelling aangezien deze niet altijd haar kosten kan dekken, vooral als de verzorging
van korte duur is. Hoewel de staten met een aanzienlijke overcapaciteit aan zieken-
huizen zitten en een groot aantal ziekenhuizen te weinig patiënten hebben, kan verlo-
ning tegen een voorkeurtarief hen ertoe aanzetten om via de prijzen een concurren-
tiestrijd aan te gaan. De hulpverlener (met name het ziekenhuis) deelt, in tegenstel-
ling tot het vorige systeem, niet in de winst van het Managed Care-organisme.
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Een hulpverlener met een contract met forfait verbindt zich ertoe om voor een
bepaalde duur aan de patiënt de nodige zorgverlening te geven. Het loon dat aan de
arts wordt overgemaakt, wordt per individu en per hospitalisatiedag of voor een
vooraf bepaalde duur berekend en is vast: het hangt niet af van de intensiteit van de
geleverde dienst. Dankzij de forfaitaire dagvergoeding bij hospitalisatie, die alle uit-
gaven voor gezondheidszorg van de patiënt dekt, kan het ziekenhuis niet langer
worden beboet als het verblijf van de patiënt langer duurt dan gepland. Het is pre-
cies op de lange verblijven dat het ziekenhuis vergoeding ontvangt. Dit mechanisme
werd verfijnd: om in te spelen op de verkorting van de gemiddelde duur van een
ziekenhuisverblijf, bevorderd door de snelle groei van de ambulante gezondheids-
verlening (Miller, Luft, 1994), hebben de ziekenhuizen voor degressieve tarieven
geopteerd: in dat geval is de zorgverlening tijdens de eerste dagen van de hospitali-
satie duurder, doordat ze intensiever is.

Hoewel de contracten met forfait de arts talloze voordelen bieden (opbouw van een
gesloten markt van verzekerden, stabiliteit van het inkomen, enz.) en daardoor vaker
voorkomen [in 1995 haalde 24% van de artsen (11) een deel van hun loon uit deze
contracten (Remler, D.K. et al., 1997)], hebben ze toch ook een aantal nadelen. Het
is immers al moeilijk om van tevoren een tarief vast te leggen. Bovendien is voor de
artsen de impact op het honorarium verschillend: bij betaling per prestatie zijn ze
afhankelijk van het volume van de prestaties of procedures wat hen, volgens de theo-
rie van de geïnduceerde vraag (Evans, R.G.,1974) (Fuchs, V.R.,1986), ertoe aanzet
een steeds groter aantal prestaties te leveren. Bij de contracten met forfait daarente-
gen staan de honoraria in verhouding tot het totaal aantal patiënten. Tot slot houdt
dit systeem voor de hulpverlener een financieel risico in: de arts speelt dezelfde rol
als een verzekeraar, ook als deze rol wordt ingeperkt door de handtekening van een
herverzekeringsovereenkomst (patiënten met verhoogd risico) of door de opbouw
van een “pool van geneesheren met hoofdelijke contracten” die het risico over een
groter aantal hulpverleners verdeelt. Bovendien kan de hulpverlener ertoe worden
aangezet om de patiënt een bepaalde dienst te ontzeggen (Perneger et al., 1996).

Wat het gebruik van ziekenhuisdiensten en de farmaceutische kosten betreft, zijn de
resultaten voor de contracten met forfait gemengd (Hutchinson, B. et al., 1996)
(Coffey, E. et al. 1995) of liggen ze hoger dan bij het stelsel met betaling per presta-
tie: in Arizona telde het programma Arizona Long Term Care System (ALTCS)
(Riley, T., Mollica, R.L.,1996), dat aan bejaarden of gehandicapten zorgverlening
aanbood in het ziekenhuis, een residentie of thuis, eerder dan in een verplegings-
centrum, een stijgend aantal verzekerden (40% in 1995 tegenover 5% in 1989). Deze
kosten lagen 17% lager dan die van het traditionele systeem (Fee For Service (FFS)).
Een ander positief experiment was het stelsel met forfait ‘Arizona Health Care Cost
Containment System’ (AHCCCS) (Mc Call, N. et al., 1994): ten opzichte van het tra-
ditionele Medicaid-programma werd 100 miljoen dollar bespaard. Er blijft echter

(11) Studie op 2003 artsen.
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ongerustheid bestaan, want om te komen tot een doeltreffende tenlasteneming van
chronische of terminale patiënten zal de verloning van deze contracten moeten
worden verhoogd (Lynn, J. et al., 1998). Dokters met een groot aantal “ernstige”
patiënten (gehandicapte kinderen of kinderen die aan een chronische aandoening
lijden, kunnen tot een kwart van hun patiëntenbestand uitmaken, maar meestal gaat
het hier om 5 à 10%) worden immers vaak beloond volgens dezelfde tariefbasis als
hun ambtgenoten die patiënten met een laag risico hebben (contracten die met de
ernst van de pathologie rekening houden, zijn nog slechts weinig verspreid). Dat
zou kunnen leiden tot een verkorting van de duur van de spreekuren, de uitsluiting
van artsen die voor de verzekeraar hoge kosten opleveren, en een compenserende
verhoging van de tarieven voor de andere categorieën van patiënten.

Wat de kwaliteit aangaat, rapporteren de studies bevredigende resultaten: in verge-
lijking met het FFS-stelsel was bij zuigelingen van Medicaid-patiënten (California
Medical program) (Oleske, D.M. et al., 1998) het risico dat ze aan hypotrofie leden
kleiner in het “stelsel met hoofdelijke contracten”. Er werd overigens geen enkel
verschil vastgesteld op het niveau van de kwaliteit van de prenatale zorgverlening,
het aantal geboorten met keizersnede... Hetzelfde geldt voor Canada: hoewel opera-
ties die door een globaal budget worden gefinancierd volgens wachtlijsten gebeuren
(cardiologie…), zijn er geen gevolgen voor het sterftecijfer en de duur van de hospi-
talisatie van de patiënten (Cohen, G. et al., 1996). Bij een studie (12) (Hutchinson,
B. et al., 1996) uitgevoerd bij 39 artsen die eerst per prestatie werden betaald en
daarna met een forfait, en bij nog een groep (13) die bij het traditionele systeem met
betaling per prestaties bleven, werd geen afwijking van betekenis vastgesteld inzake
het gebruik van ziekenhuisverzorging, noch bij bejaarde patiënten (Medicaid-pro-
gramma) die aan verhoogde bloeddruk of diabetes lijden (toetreding, kosten van de
geneesmiddelen…). De gebruikte therapieën waren vergelijkbaar, welke ook de ver-
zekeraar was (Coffey, E. et al., 1995). Wat de tevredenheid van de patiënten betreft
zijn de resultaten gemengd: voor radiologische zorgverlening was de tevredenheid
zeer hoog (en kon de werkgever aanzienlijk besparen) (Kangarloo, H. et al., 1996);
de artsen hadden echter een strenger oordeel voor dit stelsel op het vlak van de rela-
tie met de patiënt en de toegang tot de zorgverlening (meer bepaald door een spe-
cialist) (Cykert, S. et al. 1997) (Kerr, O.A. et al. 1997).

3. MEDISCHE PRAKTIJK

3.1. BEGELEIDING EN CONTROLE VAN DE ARTSEN
Het streven naar besparingen en de vooruitgang van de medische evaluatie (kwali-
teitsonderzoek, programma’s voor de evaluatie van de technologie, kosten-batenstu-
dies) hebben de HMO’s ertoe aangezet om hun activiteiten niet langer tot louter de
terugbetaling van de prestaties te beperken maar ook om rechtstreeks betrokken te 

(12) Ontario.
(13) Van 77 artsen.
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zijn bij de prestatie en het beheer van de zorgverlening. Behalve de bovenvermelde
controlemodaliteiten voor de verloning, hebben de HMO’s en de ziekenhuizen in-
strumenten ontwikkeld (Disease Management, Utilization Review, Case Manage-
ment, enz.) die een optimale begeleiding moeten bieden voor ziekenhuisverzorging
en ambulante gezondheidsverlening. De relatie begrijpen tussen de medische prak-
tijk en de gevolgen daarvan voor de gezondheid is dan ook een absolute noodzaak
geworden.

De “Disease Management”-programma’s bestaan uit de systematische waardering
van de relatie tussen een behandeling en de gevolgen ervan voor de gezondheid van
de patiënt. Deze programma’s houden in: de identificatie van risico-personen (chro-
nisch zieken, enz.), de waardebepaling van de beschikbare en aan kwaliteitscriteria
beantwoordende therapeutische opties (waaronder de preventie), de integratie en
coördinatie van de zorgverlening (epidemiologie, farmaco-economie, beheer van kli-
nische gegevens, etiologie, enz.) die meer bepaald aan chronisch zieken wordt aan-
geboden (Rubin, R.J. et al., 1998) maar waarbij de kosten voor de verzekeraar of
werkgever (die de gezondheidsfactuur betaalt) zo laag mogelijk worden gehouden.
De programma’s vallen bij de artsen in goede aarde (Algozzine, T. et al., 1998): ze
bepalen de kostenfactoren voor de pathologie, geven een overzicht van de onder-
zoeken en de kosten die daaruit voortvloeien (om dubbel onderzoek te vermijden)
en integreren de tevredenheid van de patiënt die, vooraleer hij naar een specialist
wordt doorverwezen, zelf zijn voorkeur voor een bepaalde behandeling kenbaar
kan maken. Verder proberen ze de terugkeer naar een normaal leven te versnellen
(Dunstan, J.L., Riddle, M.M., 1998), het ziekenhuisverblijf te verkorten, het aantal
bezoeken aan de spoedgevallenafdeling te beperken (Todd, W.E., Nash, D., 1996)
enz. De algoritmen voor klinische of therapeutische beslissing evalueren het kosten-
batenonderzoek van een behandeling, bepalen welke tests het meest geschikt zijn
(bloedtest, urineonderzoek, aantal doktersbezoeken, enz.) en definiëren wanneer
de terugkeer naar huis veilig is. De “Disease Management”-programma’s kunnen
een ziekenhuis en een farmaceutisch laboratorium associëren (programma over
astma van Schering-Plough in samenwerking met het National Jewish Center for
Immunology and Respiratory Medicine …), soms ook een Managed Care-organisme
dat een HMO of een PBM (“Pharmaceutical Benefit Manager”) kan zijn (MacKin-
non, N.J. et al., 1996). In het Penn-ziekenhuis in Philadelphia waren deze program-
ma’s in 1998 van toepassing op 18 pathologieën, waaronder chronische ziekten
(diabetes, astma, enz.), cardiovasculaire aandoeningen, dyspepsie, slaapapneu, sinu-
sitis, lumbago, strijd tegen tabaksmisbruik, zwaarlijvigheid, longontsteking. Ze
beslaan ook vaak het gebied van de psychiatrie (schizofrenie), prostaatkanker (Ben-
nett, C.L., Buchner, D.A., 1997), cardiovasculaire aandoeningen (Gerber, J., 1997)
(Stables, R.H. et al., 1996) (Simons, W.R. et al. 1996), hersenberoerte (Kalra, L.,
1998) en tandheelkundige verzorging (Meyer, D.M. et al., 1996)… 

Door massaal in informatica te investeren om op informatiekosten te besparen
waren de laboratoria ook bij het “Disease Management” betrokken. Aangezien de
kwaliteitsmaat van de geneesmiddelen een bron van concurrentievoordeel is, heb-
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ben ze zich geëngageerd om, meer bepaald voor de chronische ziekten, program-
ma’s te ontwikkelen: Glaxo ontwikkelde in samenwerking met de HMO Pilgrim
Health Care een programma voor astma; Eli Lilly en Boehringer Mannheim een pro-
gramma voor diabetes met de HMO Group Health Cooperative uit Seattle en Merck,
door bemiddeling van Medco, programma’s voor astma, reuma-aandoeningen en
depressie. Zodoende streeft een farmaceutisch laboratorium ernaar het pathologi-
sche profiel te analyseren van patiënten die dezelfde dokter hebben (medische ante-
cedenten, wisselwerking met andere geneesmiddelen, enz.) en per diagnose of
groep van gelijkwaardige diagnoses het gebruik op te volgen van de ambulante en
ziekenhuisdiensten en per therapeutische specialiteit de voorschrijfcriteria. Het kan
bovendien van die statistieken gebruik maken om de doeltreffendheid van zijn pro-
ducten te kennen, de kwaliteit ervan te verbeteren en tijdens de fase van de genees-
middelenbewaking de therapeutische gevolgen in te schatten. Tot slot kan het wor-
den geïnformeerd over de omstandigheden waarin de patiënt een behandeling
naleeft en in het bijzonder of een patiënt zijn behandeling stopzet en/of de patiënt
met contra-indicaties van het geneesmiddel wordt geconfronteerd (14). De werkge-
vers hebben deze initiatieven gesteund: in het midden van de jaren negentig hebben
een aantal ondernemingen uit de automobielsector (Chrysler, Ford, General Motors)
aan Merck gevraagd om een analyse te maken van een geneesmiddel dat aan
100.000 van hun werknemers werd toegediend voor de behandeling van prostaathy-
pertrofie.

De “Disease Management”-programma’s en de verzorgingsprotocols (“Guidelines”)
(Fennerty, M.B. et al., 1996) zouden moeten bijdragen tot de homogenisering van
de prestaties en de met het voorschrijfgedrag en de opleiding samenhangende dis-
crepanties in de praktijk corrigeren. In dat opzicht is de behandeling van borstkan-
ker een goed voorbeeld: aan de Westkust van de Verenigde Staten wordt vaker een
borstamputatie uitgevoerd dan aan de Oostkust. 
Toch hebben de artsen deze programma’s ook gedenigreerd: ze keurden niet goed
dat ze werden uitgewerkt om de kosten te drukken en niet zozeer om de kwaliteit
te verbeteren (Inouye, J. et al., 1998). Tot slot roept de medewerking van de HMO’s
aan de uitwerking van die normen ook vragen op: zullen ze ermee akkoord gaan om
de medische informatie aan andere HMO’s door te geven terwijl die toch een bron
is van concurrentievoordeel? Zullen ze rekening houden met de aanbevelingen van
de ziekenhuizen, ook al beantwoorden die niet altijd aan hun doelstelling om de
kosten te drukken? Zal de integratie van ziekenhuizen en HMO’s erdoor worden ver-
sterkt? Waarschijnlijk wel. Nu reeds stellen de eerstgenoemden hun infrastructuur
(lokalen, medisch personeel, enz.) en hun deskundigheid op het vlak van kosten-
batenonderzoek ter beschikking van de laatstgenoemden. De middelen van de
HMO’s zouden overigens kunnen dienen voor de financiering van de onderzoeksac-
tiviteiten en de opleiding van de ziekenhuisartsen. De elektronische uitwisseling 

(14) Een studie van Willcox, S., Himmelstein, D. en Woolhandler, S. (1994) had aangetoond dat één
bejaarde op vier ongeschikte geneesmiddelen gebruikte en dat de helft van de chronisch zieken (ver-
hoogde bloeddruk, diabetes) hun behandeling stopzetten een jaar nadat ze ermee begonnen waren. 
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(telegeneeskunde) van economische gegevens (die de verzekeringen nodig hebben
voor de terugbetaling van de honoraria) en medische gegevens (klinische resultaten
in het ziekenhuis of bij de ambulante gezondheidsverlening) tussen deze dienstver-
leners draagt daar eveneens toe bij. 

De “Case Management”-programma’s die soms door verplegend personeel wor-
den gecoördineerd richten zich meer bepaald tot de kwetsbare patiënten (ernstig
zieken, patiënten met verhoogd risico, enz.) waarvoor de kosten ongelijk worden
verdeeld (20% van de zwaarst zieken gebruikt 80% van de medische middelen). Ze
worden gebruikt in de orthopedie (28031 Madrid, C., 1994), voor heup- of knie-
arthroplastie (Erickson, B. en Perkins, M., 1994), endarteriectomie van de hoofdslag-
ader (Roddy, S.P. et al., 1998), behandeling van verslaving (alcoholisme, drugs) (Wil-
lenbring, M.L., 1994) en van astma (Kropfelder, L., 1996) (Greineder, D.K., Loane,
K.C., Parks, P., 1999).

De “utilization review”-procedures van de HMO’s bestaan uit evaluaties van de
noodzaak, de doeltreffendheid en het al dan niet geschikt zijn van de zorgverlening,
zowel in het ziekenhuis als bij de ambulante gezondheidsverlening, om de zieken-
huiskosten te drukken (Goldensohn, 1977) en het gebruik van geneesmiddelen te
beperken (West et al., 1977). In het omgekeerde geval kunnen de Managed Care-
organismen aan een patiënt weigeren om de prestaties ten laste te nemen; deze wei-
gering kan a posteriori gebeuren (weigering van betaling van een gerealiseerde zorg-
verlening of “retrospective review”) of a priori (“concurrent” of “prospective
review”). De keuze van een bepaalde therapie moet dus worden gerechtvaardigd en
de dagelijkse praktijk van de artsen moet regelmatig opnieuw worden beoordeeld.
Zo worden ook de apothekers ertoe aangespoord om het geneesmiddelengebruik
van een patiënt te controleren om verspilling te vermijden (dubbel gebruik, over-
consumptie…) en om een betere naleving van de voorschriften te bewerkstelligen.
Toch zijn deze praktijken niet risicovrij: uit een studie (Wickizer, T.M., Lessler, D.,
1998) is gebleken dat de patiënten wier ziekenhuisverblijf door een utilization
management-programma werd beheerd, ook vaker vroegtijdig opnieuw in het zie-
kenhuis werden opgenomen.

3.2. ZUINIGE VORMEN VAN DE PRESTATIES EN PREVENTIE
Hoewel de ambulante chirurgie geen nieuw fenomeen is [in 1993 werd 60% van de
operaties in een polikliniek uitgevoerd, tegenover 20% in 1982 (Wilson, T.D.,
1995)], hebben de Managed Care-organismen deze gestimuleerd. Zo worden tests
(bloedtests bijvoorbeeld) vaker in de polikliniek uitgevoerd (van de patiënten wordt
een bloedstaal genomen, dat naar het ziekenhuis wordt gestuurd voor onderzoek -
de resultaten worden naar het dokterskabinet gestuurd). Bij de Disease Manage-
ment-programma’s komen de patiënten alleen naar het ziekenhuis als de behande-
ling geen bevredigend resultaat oplevert. De ambulante gezondheidsverlening die
de hospitalisatiekosten van de patiënt moet drukken (tewerkstelling van verplegend
personeel, registratiekosten, geneesmiddelengebruik in een ziekenhuis, enz.)
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verenigt in een zuinig en veilig systeem de wijkapotheken en de verzekerden, die
leren om zelf hun geneesmiddelen in te nemen (Dedden, P. et al., 1997). Zo wordt
vermeden dat patiënten die hun huis niet kunnen verlaten, naar de spoedgevallenaf-
deling gaan wanneer hun toestand dat niet rechtvaardigt (Fried, T.R., 1998). Deze
programma’s hebben echter ook een keerzijde: de artsen hebben minder ervaring
met pathologieën die weliswaar wijdverbreid zijn maar waarvoor geen hospitalisatie
noodzakelijk is. Anderzijds moet de patiënt bij zijn terugkeer thuis door zijn familie
kunnen worden opgevangen, iets waarop zij niet altijd voorbereid is. 

Verder hebben de HMO’s de klemtoon gelegd op preventie: vaccinatie (Lieu, T.A. et
al., 1997) (Lieu T.A. et al. 1998), chronische ziekten, opsporing van borstkanker
(Costanza, M.E., Edminstn, K.L., 1997) (Maurer, W.J., 1995), strijd tegen alcoholis-
me (Hu, T. et al., 1997), tabaksmisbruik (Gauen, S.E., Lee, N.L., 1995), blootstelling
aan lood, dit in samenwerking met volksgezondheidsagentschappen (Jackson, R.J.
et al., 1998), initiatieven waarvan de draagwijdte echter moeilijk is in te schatten
aangezien de verzekerden hun HMO niet echt trouw zijn. Voor de HMO’s biedt pre-
ventie nochtans het voordeel dat ze gezondere klanten aantrekt. 

4. CONTROLE VAN HET VERBRUIK VAN DE PATIENTEN

Onder het Managed Care-stelsel zijn de strategieën voor de controle van de kosten
uitgebreid tot de patiënten. Met het oog daarop werden systemen van medebetaling
(Manning, W.G., et al., 1984) uitgeprobeerd: de verzekerde moet een bijdrage stor-
ten telkens als hij naar een specialist of naar de spoedgevallenafdeling gaat (O’Gra-
dy, K.F. et al., 1985). Uit de studie (Selby et al., 1996) is gebleken dat voor een
bevolking van 30.276 individuen van Kaiser Permanente (1992-1993), een organis-
me van de Californische Managed Care, de patiënt voor elk bezoek aan de spoedge-
vallenafdeling een franchise van 25 à 35 dollar moest betalen. Deze franchise is nu
met 15% gedaald, een daling die omgekeerd evenredig is met de ernst van de geval-
len: het ging in de eerste plaats om patiënten wier symptomen niet overeenstemden
met de symptomen die voor een spoedgeval werden gedefinieerd. Bovendien ziet
het ernaar uit dat het systeem van medebetaling geen noodlottige gevolgen heeft
gehad: in het geval van een hartinfarct werd, ondanks de verplichting voor elke
HMO-patiënt om bij elk bezoek aan de spoedgevallenafdeling tussen 25 en 100 dol-
lar te betalen (15), geen enkele vertraging in de zorgverlening vastgesteld (Magid en
al, 1997). Tot slot maakt de deelname in de medische kosten, in tegenstelling met
de contracten in het “stelsel met hoofdelijke contracten”, eerder de patiënt en niet
de geneesheer verantwoordelijk. Dit kan echter ook leiden tot een rantsoenering
van de zorgverlening bij de verzekerden met een laag inkomen want omdat minder-
bedeelden, in vergelijking met welgestelde personen, een groter percentage van
hun inkomen aan de financiering van hun uitgaven voor gezondheidszorg spende-
ren, heeft elke wijziging van de premies bij deze verzekerden immers verregaandere
gevolgen.

(15) De patiënten waren van het bestaan van dit systeem van medebetaling op de hoogte.
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De referentiegeneesheer (“Gatekeeper”) wordt verondersteld het gebruik van zorg-
verlening te beperken bij patiënten die van gezondheidsprestaties en -diensten
genieten (meestal individuen met een hoog inkomen) en fungeert als medisch “raad-
gever”: hij stuurt de patiënt naar het ziekenhuis en besluit of hij al dan niet een spe-
cialist moet raadplegen of dat hij bijkomende en speciale zorgverlening nodig heeft
(16) omdat sommige procedures niet geschikt zijn (25 à 35% van de coronaire
angiografieën en van de endarteriectomieën, enz.) of de verzekerde weinig voordeel
bieden (Brook, 1993, 1994). Vooral in het forfaitstelsel zijn deze schikkingen fre-
quenter, net als de toestemmingen (17) voor bepaalde vormen van zorgverlening
door een specialist en voor sommige tests (95% van NMR-aanvragen, 53% van de
longtests). Toch werden in meer dan 75% van de geneeskundepraktijken deze toe-
stemmingen slechts zelden geweigerd (minder dan 10% van de gevallen) (Kerr, O.A.
et al., 1995). De houding van de verzekerden ten opzichte van het “Gatekeeping” is
uiteenlopend: immers, sommige patiënten hebben reeds lang hechte banden met
hun huisarts en staan eerder weigerachtig tegenover het idee dat ze een door de
HMO aangewezen geneesheer moeten raadplegen; andere daarentegen zijn juist blij
dat ze de moeite om de geschikte geneesheer te vinden naar dit organisme kunnen
doorschuiven, een taak die de verzekerde vandaag de dag nog moeilijk kan uitvoe-
ren gezien de informatieasymmetrie die er tussen hem en zijn dokter bestaat. Tot
slot kunnen patiënten die rechtstreeks een specialist willen raadplegen zich wenden
tot organismen die dit principe van “gatekeeping” niet aanhouden, mits een hogere
medebetaling. Dat blijkt duidelijk uit de sterke groei van de “Independent Practice
Associations” (IPA) die op de HMO-markt de overhand hebben en bij de dienstverle-
ners niet-exclusieve gezondheidscontracten aanbieden.

Wat de kwaliteit betreft, leidt het “Gatekeeping” tot ongerustheid (18), aangezien de
huisarts de specialist moeilijk kan vervangen: bij de behandeling van een rotator-cuff-
scheur (Savoie, F.H. et al., 1995) is het belangrijk dat er zo vlug mogelijk een dia-
gnose wordt gesteld en dat de patiënt zo vlug mogelijk wordt behandeld omdat dan
de kosten lager liggen en de patiënt zijn beroepsactiviteit sneller kan hervatten (19).
Voor acute diverticulose (Zarling, E.J. et al., 1997) (1990-1993, Illinois) was het zie-
kenhuisverblijf korter en waren er minder nieuwe ziekenhuisopnames bij de patiënt
die een maag-darmarts had geraadpleegd (heropnamepercentage 4,5%) dan bij een

(16) Bron: Alpha Center's (Washington, DC) Health Care Delivery and Financing Terms; United
HealthCare Corporation's (Minnetonka, MN) - Glossary of Terms.
(17) Voor het voorschrijven van bepaalde tests of voor de doorverwijzing naar een andere genees-
heer.
(18) Dit deel van de studie is gebaseerd op de onderzoekingen die ik heb uitgevoerd in de Medline-
gegevensbank en op het internet. De meeste van de studies die ik heb gevonden, geven negatieve
resultaten, met uitzondering van de onderzoekingen die in Zwitserland werden uitgevoerd, maar hun
conclusies werden achteraf bekritiseerd (zwakke economie, antiselectiefenomeen, enz.)
(19) De kostprijs van de behandeling bedroeg 100.280 $ en de periode tot de hervatting van een
beroepsactiviteit duurde ongeveer 18 maanden bij patiënten die een "Gatekeeper" hadden geraad-
pleegd; bij patiënten die onmiddellijk na de diagnose een specialist hadden geraadpleegd, bedroeg
de kostprijs slechts 25.870 $ en was de arbeidsongeschiktheid nog slechts 7 maanden lang.
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patiënt die bij de huisarts was geweest (7,7%). Voor astma (Vollmer, W.M. et al.,
1997) werden aan patiënten die een allergoloog hadden geraadpleegd, meer ontste-
kingswerende middelen en geneesmiddelen voorgeschreven dan aan de patiënten
van de HMO-huisarts. De kwaliteit van het leven tenslotte, lag hoger en bij astma-
aanvallen werden ze vaker naar een ziekenhuis doorverwezen dan naar een spoed-
gevallendienst. Voor dermatologie (Solomon, B.A. et al., 1996) werd aan twee groe-
pen van geneesheren (20) gevraagd een diagnose te maken op basis van een twintig-
tal diapositieven in kleur. In tegenstelling tot de dermatologen konden de huisartsen
met moeite de goedaardige huidaandoeningen van de ernstigere onderscheiden. Bij
een andere studie (Gerbert, B. et al., 1996) hebben 71 internen algemene genees-
kunde en 15 dermatologen een behandeling gekozen nadat ze huidletsels met
gevaar voor kanker hadden gediagnosticeerd: in 50% van de gevallen konden de eer-
sten, ondanks de verschillen in ervaring, geen niet-melanoomhuidkanker onder-
scheiden. In 33% van de gevallen vroegen ze zelfs geen biopsie van de kankerletsels
en in 40% van de gevallen (tegen 26% bij de dermatologen) konden ze geen kwaad-
aardig melanoom herkennen. Dezelfde tekortkomingen werden bij de orthopedie
vastgesteld (Rupp, R.E., 2001), resultaten die ertoe aanzetten om de rechtstreekse
toegang naar de specialist te behouden. In Denemarken bijvoorbeeld zijn twee spe-
cialisaties van het “Gatekeeping” gespaard gebleven: de oogheelkunde en de keel-,
neus- en oorheelkunde (21). Voor de oogheelkunde rechtvaardigt de ernst van de
diagnose (grauwe staar, glaucoom en refractieafwijkingen, hetzij in totaal 51% van
de diagnoses) de rechtstreekse toegang naar de oogarts (Jorgensen, C.K., Nielsen,
C.E., Olesen, 1998). Diezelfde verontrustende problematiek komt ook voor in de
neuro-oogheelkunde (Dillon, E.C. et al., 1994), in de reumatologie (22), in de urgen-
tiegeneeskunde (Young, G.P., Lowe, R.A., 1997) (Zautcke, J.L. et al., 1997) en in de
cardiologie (Schreiber, T.L. et al. 1995).

De besparingen lijken meer op de farmaceutische kosten betrekking te hebben
(Galt, K.A. et al., 2001). Recentere werken zijn toch positiever (Flynn, K.E. et al.,
2002) ook al wordt de impopulariteit van het “Gatekeeping”, omwille van de beper-
kingen (keuze van de geneesheer, enz.), ook hier erkend. In Europa, meer bepaald
in Duitsland (Himmel, W. et al., 2000) en voornamelijk in Zwitserland, werden
reeds experimenten uitgevoerd (slechts 6% van de Zwitsers was in 1998 verzekerd
volgens een systeem met huisarts of een HMO) en werd het systeem gunstig ont-
haald. In Zwitserland waren er wel degelijk besparingen, ook al werden er antiselec-
tiefenomenen vastgesteld (Etter, J.F., Perneger, T.V., 1998), en lag de kwaliteit
hoger ten opzichte van het traditionele stelsel (Bohlert, I. et al., 1997). Toch waren
de mogelijke besparingen minder groot dan verhoopt (een vijfde van de kosten)
(Schmid, T., Heer, H., 1999).

(20) 723 huisartsen en 443 dermatologen namen aan deze studie deel.
(21) Op 1844 raadplegingen bij 44 oogartsen (143 artsen werden geraadpleegd) was 40% gepland
(afspraak), 35% spontaan en 13% door de huisarts aangevraagd (12% om andere redenen).
(22) Committee of the American College of Rheumatology Council on Health Care Research. Role of
specialty care for chronic diseases: a report from an ad hoc committee of the American College of
Rheumatology, Mayo Clin. Proc., 1996, Dec., 71 (12), pp. 1179-1181.
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Door de specialistengeneeskunde een kader te geven veroorzaakte de Managed
Care spanningen op de arbeidsmarkt, met name die van de maag-darmartsen (Mc
Cashland, T.M. et al., 1996) [de Gastroenterology Leadership Council sprak zich uit
ten gunste van een vermindering met 25% à 50% van het aantal internen (Meyer,
G.S. et al. 1996)] en van de radiologen in het bijzonder (Bushee, G.R., 1996) (Jussey,
D.H., et al., 1996). In de psychiatrie namen psychologen vaker de plaats van de psy-
chiaters in en in de oncologie worden sommige handelingen (diagnose, behande-
ling) voortaan aan de huisarts toevertrouwd (Rafla, S., 1997).

De controle van de HMO’s wordt uitgebreid tot de geneesmiddelenvoorschriften.
Zo staat op het formulier een lijst met geneesmiddelen die de HMO bereid is terug
te betalen en die bij voorkeur moeten worden voorgeschreven (Luce, B.R. et al.,
1996). Dit formulier kan open zijn (in dat geval worden geneesmiddelen die niet op
het formulier staan, ook terugbetaald), gesloten (alleen de geneesmiddelen die op
het formulier staan, worden terugbetaald) of aansporend (het terugbetaalde bedrag
varieert van geneesmiddel tot geneesmiddel). 86% van de Managed Care-organis-
men schreef volgens een eigen formulier voor (RWJF, 2001). Toch kwam er kritiek.
Er blijven immers twijfels bestaan over de waarde van de kosten-batenanalyses
(gebrek aan gegevens en/of problemen met de betrouwbaarheid, enz.) en sommige
moleculen worden niet op het formulier opgenomen, ook al zouden ze de beste the-
rapie zijn (dat zou de geneesheren ertoe kunnen aanzetten om geen patiënten met
verhoogd risico te behandelen). Er ligt overigens een sluier over de prijs van een
aantal producten op de lijst en de opvolging van die prijzen is niet altijd bevredi-
gend aangezien de dokters, die aan verschillende Managed Care-organismen ver-
bonden zijn, zich aan verschillende lijsten moeten houden die daarenboven nog
kunnen evolueren ook. Bovendien klagen zij over het feit dat ze niet voldoende
worden geraadpleegd als de lijsten worden opgesteld en dat ze ook geen tijd heb-
ben om er vertrouwd mee te raken (de studenten geneeskunde worden niet opge-
leid om deze lijsten te gebruiken). De bedoeling van het formulier is om de voorraad
geneesmiddelen te verminderen maar een patiënt kan een geneesmiddel nodig heb-
ben dat niet op de lijst staat. Aangezien de geneesheer zelf alle stappen moet onder-
nemen om een geneesmiddel dat niet op het formulier staat aan te schaffen, schrikt
deze ervoor terug om een ingewikkelde administratieve procedure te starten. Ook
de impact van het formulier van de PBM’s op de zorgverlening komt in opspraak
(Kreling, D.H. et al., 1996) (Schulman, K.A. et al. 1996). In vergelijking met de
HMO’s met minder beperkende lijsten bijvoorbeeld, melden Horn et al. (1996) dat
de HMO’s met een beperkend formulier meer zorgverlening, hogere kosten en meer
raadplegingen (in de dokterspraktijk, op de spoedgevallenafdeling, in het zieken-
huis) registreren. Tot slot bevat het formulier ook een clausule volgens dewelke het
voorschrijven van een geneesmiddel, van welke aard dan ook, niet verboden is
waardoor de volledige (klinische en wettelijke) verantwoordelijkheid naar de
geneesheren wordt doorgeschoven als onverenigbare geneesmiddelen worden
gecombineerd. Alles welbeschouwd slagen de PMB’s erin het voorschrijfgedrag van
de geneesheer te beïnvloeden (die bovendien het risico loopt dat hij uit het
Managed Care-organisme wordt uitgesloten als hij zich niet aan de richtlijnen
houdt) zonder de gevolgen ervan te dragen.
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5. CONCLUSIE

Ten opzichte van het traditionele stelsel waarbij de patiënt beslist, d.w.z. bewust
keuzes kan maken, heeft de Managed Care aan de HMO’s de taak van een agent-
schap gegeven: de werkgever draagt aan deze HMO de taak op om hulpverleners te
zoeken (inzamelen van informatie…) en over zo laag mogelijk tarieven te onderhan-
delen. Bovendien draagt de HMO de kosten voor het aansporen en controleren van
de actoren (hulpverleners en patiënten). De theorie van de geïnduceerde vraag, die
doet veronderstellen dat het medische korps het aanvragen van zorgverlening stimu-
leert met de bedoeling voor zichzelf een inkomen te verzekeren, gaf deze alternatie-
ve verzekeringsstelsels een wettelijke bestaansreden. Wat uit specifiekere werken
ook tot uiting komt (Cromwell, J., Mitchelle, J.B., 1989) is het feit dat de tarieven
voor en het gebruik van de zorgverlening hoger liggen in zones waar veel geneeshe-
ren hun beroep uitoefenen. Erger is het feit dat de patiënt die beter geïnformeerd is
(over het beschikbare aanbod, over de vooruitgang van de geneeskunde…) en dus
meer gestimuleerd wordt, meer zorgverlening eist, wat de arts moeilijk kan weige-
ren om geen inkomensverlies te lijden. De hoger beschreven instrumenten willen
echter dit proces omkeren. De begeleiding van de medische praktijken, de zorgver-
leningsprotocols en de graad van tevredenheid van de patiënt, zoals die in het kiel-
zog van de Managed Care zijn ontstaan, zouden daarenboven de kwaliteit van de
zorgverlening en de kwantificatie-inspanningen, meer bepaald de codering van de
handelingen en pathologieën, de doorzichtigheid van het gezondheidsstelsel moe-
ten verbeteren. De snellere informatieverspreiding, gevolg van de informatisering
van de Amerikaanse dokterskabinetten, draagt hiertoe eveneens bij. Op dat vlak ech-
ter staan Frankrijk en België ver achterop ten gevolge van de hoge kostprijs van het
opstellen van een informatiedatabank (kosten van de investering in de informatica,
kosten voor het gebruik, enz.). Wie moet deze kosten betalen? Het laboratorium,
met het risico dat het ervan wordt beschuldigd dat het een deel van de klanten voor
zijn eigen voordeel probeert af te wenden? De Staat, wiens reserves al uitgebreid
worden aangesproken? Of de dokter, die vaak de middelen daartoe niet heeft? 

(Vertaling)
____________
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IMPACT VAN DE VERGRIJZING OP DE
BELGISCHE TEGEMOETKOMINGEN AAN 
PERSONEN MET EEN HANDICAP*

DOOR LUC BLOMME

Adjunct-adviseur, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Bestuur van de Maatschappelijke integratie

OPZET

De vergrijzing van de bevolking wordt één van de grote maatschappelijke thema’s
van de 21ste eeuw. Deze demografische transitie houdt een echte omwenteling in
en zal een impact hebben op een brede waaier van toekomstige sociaal-economi-
sche evoluties. Zo zal de veroudering van de bevolking niet alleen zowel op het
sociale als op het financiële vlak een belangrijke uitdaging inhouden voor het huidi-
ge systeem van sociale zekerheid, maar eveneens een weerslag hebben op zeer
diverse terreinen zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt of het onderwijs.

Het stelsel van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap werd in de eerste
helft van de twintigste eeuw opgestart met als doel de minstbedeelden onder de
personen met een handicap te steunen. Dit stelsel maakt geen deel uit van de socia-
le zekerheid maar wel van het systeem van sociale bijstand. Sinds de oprichting
ervan zijn er meerdere aanpassingen gebeurd om het aan te passen aan de wijzigen-
de maatschappelijke noden.

Dit document heeft tot doel te onderzoeken of de vergrijzing van de bevolking een
impact heeft op het stelsel van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap. In
een eerste deel onderzoeken we het fenomeen vergrijzing van de bevolking en pro-
beren we een antwoord te geven op een aantal vragen. Wanneer spreekt men van
vergrijzing? Welke zijn de oorzaken? Welke zijn de kwantitatieve gegevens?

In een tweede deel richten we onze aandacht meer in detail op het stelsel van de
Uitkeringen aan Personen met een Handicap. We gaan na hoe het stelsel ontstaan is,
welke de specifieke kenmerken ervan zijn en hoe het stelsel zowel qua aantal recht-
hebbenden als qua uitgaven tot op heden geëvolueerd is.

In een laatste deel onderzoeken we of de vergrijzing al dan niet een impact heeft op
de Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap. We bekijken hierbij niet
alleen het verleden en het heden maar wagen ons ook aan een voorspelling voor de

* Eindverhandeling ingediend tot het bekomen van de graad van adjunct-adviseur.
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toekomst. Aan de hand van de bevolkingsvooruitzichten gaan we na welke verschui-
vingen de toenemende vergrijzing zal teweegbrengen in het stelsel van de Uitkerin-
gen aan Personen met een Handicap.

1. DE VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING

1.1. INLEIDING
Zeer algemeen kan gesteld worden dat een bevolking vergrijst als de proportie
“ouderen” binnen deze bevolking toeneemt. Dit betekent dat de proportie “oude-
ren” moet afgebakend worden. Wereldwijd wordt hiervoor de afhankelijkheidsra-
tio van ouderen gebruikt, d.w.z. de verhouding van het aantal 65-plussers ten
opzichte van het aantal 18-65 jarigen. Zowel de Verenigde Naties, de Europese Unie
als de meeste nationale overheden gebruiken deze definitie om de graad van vergrij-
zing van de bevolking te meten.

Indien een bevolking vergrijst, is het niet alleen zo dat het aandeel van de ouderen
in de bevolking toeneemt maar wordt er ook vastgesteld dat het totaal aantal oude-
ren in de bevolking toeneemt.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek van de Belgische Overheid gebruikt diverse
ratio’s om de veroudering van de bevolking te meten: als maat voor de veroude-
ring wordt de verhouding van het aantal ouderen (de leeftijdsgroep 60 jaar en
meer) tot het aantal jongeren (leeftijdsgroep 0-19 jaar) genomen. Deze verhouding
wordt uitgedrukt in procent.

Daarnaast gebruikt het Nationaal Instituut voor de Statistiek eveneens de afhanke-
lijkheidsmaat van de ouderen: de verhouding van de bevolking in de leeftijdscate-
gorie 60 jaar en meer tot de bevolking in de leeftijdscategorie die meestal een
beroepsactiviteit uitoefenen (de leeftijdsgroep 20-59 jaar). Deze verhouding wordt
eveneens uitgedrukt in procent. Deze ratio is sterk vergelijkbaar met de internatio-
naal gehanteerde afhankelijkheidsratio van ouderen.

1.2. OORZAKEN VAN DE VERGRIJZING
De evolutie van een bevolking wordt enerzijds bepaald door het aantal geboorten
(de vruchtbaarheid) en het aantal overlijdens (het sterftecijfer), waarvan het verschil
het natuurlijk saldo vormt en anderzijds door het aantal in- en uitwijkingen tussen
een land en het buitenland waardoor een positief of negatief migratiesaldo ontstaat.
De veroudering van de bevolking wordt quasi volledig bepaald door wijzigingen in
het aantal geboorten en overlijdens, nl.

enerzijds een belangrijke daling van de vruchtbaarheid en
anderzijds een versnelde daling van het sterftecijfer
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1.2.1. Vruchtbaarheid
De vruchtbaarheid wordt voornamelijk gemeten aan de hand van het gemiddeld
aantal kinderen per vrouw. 

TABEL 1 : GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER VROUW 1950-2000

1950 1960 1970 1980 1990 2000

2,34 2,54 2,25 1,70 1,62 1,62

Bron: NIS

In België bereikt dit cijfer in 1964 zijn maximum van gemiddeld 2,71 kinderen per
vrouw. Sindsdien wordt een quasi continu dalende tendens waargenomen. In 1972
daalt dit aantal onder de 2,1: de vervangingsgrens. De vervangingsgrens houdt in
dat het aantal van gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw nodig is om in de vervanging
van de generaties te voorzien. Het dalen van de vruchtbaarheidsgraad onder de ver-
vangingsgrens heeft diepgaande gevolgen op langere termijn: de daling van het aan-
tal geboorten veroorzaakt een generatie later een daling van het aantal vrouwen op
vruchtbare leeftijd wat op zijn beurt naar de toekomst opnieuw een cumulatieve
daling van het aantal jongeren veroorzaakt. Dit fenomeen wordt ook de “ontgroe-
ning” genoemd: de verdunning aan de basis van de bevolkingspiramide.

TABEL 2 : GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER VROUW 2005-2050

2005 2010 2020 2030 2040 2050

1,66 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74

Bron: NIS

Voor de periode van 2000 tot 2050 voorspelt het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek een zeer lichte stijging van het gemiddeld aantal kinderen per vrouw. De voor-
spellingen halen echter nooit het gemiddelde van 2,1 kinderen per vrouw: het aan-
tal geboorten blijft dus altijd te laag om in de vervanging van de generaties te voor-
zien. Ondanks het feit dat het vruchtbaarheidscijfer een lichte stijging vertoont, zal
het totaal aantal geboorten blijven dalen omwille van het hierboven vermelde
mechanisme van de ontgroening. In absolute cijfers zien we de volgende dalende
trend.
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TABEL 3 : AANTAL GEBOORTEN 1960-2050

1960(1) 1980(1) 2000(1) 2020(2) 2050(2)

155.420 124.794 114.883 109.669 100.751

(1) realisatie
(2) voorspelling
Bron: NIS

1.2.2. Mortaliteit

TABEL 4 : LEVENSVERWACHTING (BIJ DE GEBOORTE) 1946-1999

1946-1949 1959-1963 1968-1972 1979-1982 1988-1990 1997-1999

Mannen 62,04 67,73 67,79 70,04 72,43 74,78

Vrouwen 67,26 73,51 74,21 76,79 79,11 81,18

Bron: NIS

Waar er bij de vruchtbaarheid een daling vastgesteld wordt sedert het midden van
de jaren 60 van de 20ste eeuw, is dit bij de sterftecijfers reeds veel langer het geval.
De continue daling van de mortaliteit uit zich in een langere levensduur. De levens-
verwachting is in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk gestegen: met bijna 13
jaar voor mannen tot 74,8 jaar en met bijna 14 jaar voor vrouwen tot 81,2 jaar.

TABEL 5 : LEVENSVERWACHTING (BIJ DE GEBOORTE) 2010-2050

Jaar 2010 2020 2030 2040 2050

Mannen 77,23 79,18 80,96 82,50 83,90

Vrouwen 83,35 84,95 86,43 87,73 88,88

Algemeen 80,32 82,08 83,69 85,11 86,38

Bron: NIS

Voor de periode van 2000 tot 2050 voorspelt het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek een verdere stijging van de levensverwachting tot 83,90 jaar voor mannen en
88,88 jaar voor vrouwen. Dit betekent t.o.v. de huidige levensverwachting nogmaals
een stijging van meer dan 9 jaar voor mannen en bijna 8 jaar voor vrouwen.
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Cijfers m.b.t. de levensverwachting bij de geboorte dienen met de nodige voorzich-
tigheid benaderd te worden. De evolutie van de levensverwachting bij de geboorte
is immers zeer gevoelig aan variaties in sterfte op jongere leeftijd, waarvan de kin-
dersterfte een belangrijk deel uitmaakt. Een verhoging van de levensverwachting bij
de geboorte betekent niet noodzakelijk een verhoging van de graad van veroudering
maar kan bvb. enkel het resultaat zijn van een lagere sterfte bij zuigelingen. Daarom
is het noodzakelijk te kijken of de levensverwachting ook op een oudere leeftijd
stijgt.

TABEL 6 : EVOLUTIE VAN DE LEVENSVERWACHTING OP 60 EN 80 JAAR

1946-1949 1959-1963 1979-1982 1991-1993 2050

op 60 jaar Mannen 15,45 15,52 16,26 18,12 24,69
Vrouwen 17,45 18,69 20,93 22,99 29,54

op 80 jaar Mannen 5,18 5,29 5,74 6,30 8,92
Vrouwen 5,79 6,07 7,11 8,19 11,74

Bron: NIS

Als we de levensverwachting bij de geboorte vergelijken met de levensverwachting
op 60 en op 80 jaar zien we de stijgende trend bevestigd. Zowel in de waarnemin-
gen van de tweede helft van de 20e eeuw als in de voorspelling voor 2050 zien we
op 60-jarige en 80-jarige leeftijd een continue stijging van de levensverwachting. Dit
betekent dat de stijging van de levensverwachting bij de geboorte niet zozeer het
gevolg is van een lagere kindersterfte maar vooral van lagere sterftecijfers op hogere
leeftijd. Meer en meer mensen bereiken dus een hoge leeftijd, wat één van de oorza-
ken is van de veroudering van de bevolking.

1.2.3. Migratie
Het migratiesaldo wordt hier verder niet in detail onderzocht omdat de impact hier-
van eerder beperkt is. Zowel de emigratie als de immigratie in België hebben geen
belangrijke impact op de leeftijdsstructuur van de bevolking. Zo werden er in 1995
62.950 inwijkingen en 49.571 uitwijkingen geregistreerd, wat voor dat jaar een posi-
tief migratiesaldo van 13.379 inwoners gaf. Voor 2050 voorspelt het Nationaal Insti-
tuut voor de Statistiek ongeveer 60.000 inwijkingen en 57.000 uitwijkingen wat een
positief migratiesaldo van ongeveer 3.000 oplevert. Over het algemeen wordt een
positief maar afnemend migratiesaldo vastgesteld. Het betreft hier echter relatief
kleine saldi met een beperkte invloed op de loop van de bevolking.
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1.3. DE LOOP VAN DE BEVOLKING

1.3.1. De evolutie 1961 - 2000
De eerder beschreven daling van de vruchtbaarheid en stijging van de levensver-
wachting heeft natuurlijk een grote invloed op de loop van de bevolking. Om deze
invloed te meten op de bevolkingsevolutie delen we de populatie in verschillende
leeftijdscategorieën in.

TABEL 7 : DE LOOP VAN DE BEVOLKING 1961-2000 VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE

1961 1970 1981 1990 2000

< 20 jaar 2.795.884 3.000.152 2.766.999 2.459.992 2.419.964
20-59 jaar 4.745.196 4.819.293 5.256.884 5.464.644 5.578.289
60 jaar en + 1.648.661 1.831.139 1.823.764 2.062.334 2.240.832

Totaal 9.189.741 9.650.584 9.847.647 9.986.970 10.239.085

Bron: NIS

De hoge vruchtbaarheidsgraad die vastgesteld werd na de Tweede Wereldoorlog
heeft het aantal jongeren (leeftijdscategorie 0 tot 19 jaar) doen stijgen tot het begin
van de jaren ’70. Deze generatie wordt dikwijls omschreven als de babyboomgene-
ratie. In 1972 wordt een top van 3.007.442 eenheden in deze leeftijdsgroep bereikt.
Daarna zien we een continue daling van het aantal personen in deze leeftijdsgroep.
Op minder dan dertig jaar tijd (1972-2000) zien we een afname met bijna 600.000
eenheden. Deze daling is natuurlijk volledig te wijten aan het dalende geboortecijfer
vanaf 1965. 

De groep van personen op actieve leeftijd, van 20 tot 59 jaar, blijft gedurende deze
hele periode toenemen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de geleidelijke toetre-
ding van de hierboven vermelde babyboomgeneratie tot deze leeftijdscategorie.

De groep van 60 jaar en ouder vertoont over deze periode een voortdurende stij-
ging. Een uitzondering echter hierop vormt de periode rond 1980, waar de daling
van het geboortecijfer tijdens de twee wereldoorlogen een impact heeft. Toch stel-
len we over een periode van 40 jaar een stijging vast met bijna 600.000 eenheden,
een opvallend contrast met de waarneming voor de categorie 0-19 jaar.

Om het relatieve aandeel van verschillende leeftijdscategorieën in de bevolkingspi-
ramide te kunnen vergelijken is het duidelijker om hun relatief gewicht in % weer te
geven. In de volgende tabel wordt het aandeel van de verschillende leeftijdscatego-
rieën in de totale bevolking weergegeven in %.
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TABEL 8 : DE LOOP VAN DE BEVOLKING 1961-2000 VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE IN %

1961 1970 1981 1990 2000

< 20 jaar 30,4% 31,1% 28,1% 24,6% 23,6%
20-59 jaar 51,7% 49,9% 53,4% 54,7% 54,5%
60 jaar en + 17,9% 19,0% 18,5% 20,7% 21,9%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: eigen berekening op basis gegevens NIS

In 1966 vertegenwoordigt de bevolkingsgroep 0-19 jaar een maximum van 31,44%
van de totale bevolking. Tot het begin van de jaren zeventig is nog bijna 1 op de 3
inwoners in België jonger dan 20 jaar. In 2000 is dat echter reeds minder dan 1 op
de 4. De daling van de vruchtbaarheid vanaf 1965 heeft dus op relatief korte termijn
een sterk negatieve impact op het aandeel van deze groep in de totale bevolking.

Alhoewel de groep van personen op beroepsleeftijd (20-59 jaar) gedurende de
periode 1961-2000 met meer dan 800.000 eenheden aangroeit, stijgt het aandeel
van deze groep in de totale bevolking over deze periode met minder dan 3%. De
totale bevolking kent gedurende deze periode immers een aangroei van meer dan 1
miljoen eenheden. Dit heeft tot gevolg dat de stijging in % van het aandeel van de
groep 20-59 jaar beperkt blijft.

Het aandeel van de oudste leeftijdsgroep stijgt over de periode 1961-2000 met 4%.
Ondanks een stijging met bijna 600.000 eenheden blijft ook hier de stijging in %
beperkt wegens de aangroei van de totale bevolking met meer dan 1 miljoen eenhe-
den over dezelfde periode.

Algemeen kunnen we vaststellen dat in de tweede helft van de twintigste eeuw het
zwaartepunt van de totale bevolking begint op te schuiven van de jongere genera-
ties naar de oudere generaties.

1.3.2. De voorspellingen 2000-2050
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft voor België demografische vooruit-
zichten opgesteld tot het jaar 2050. Deze bevolkingsvooruitzichten zijn gebaseerd
op de observaties tot 1 januari 2000. Ze werden opgesteld op basis van de meest
waarschijnlijke hypothesen op het vlak van de vruchtbaarheid, de levensverwach-
ting en de migratie. De bekomen resultaten vormen het meest waarschijnlijke scena-
rio voor de toekomstige loop van de bevolking. Hoewel de bevolking van een land
een parameter vormt die met vrij grote zekerheid kan geschat worden op lange ter-
mijn, kan er natuurlijk nooit absolute zekerheid gegeven worden voor voorspellin-
gen op lange termijn.
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TABEL 9 : DE LOOP VAN DE BEVOLKING 2010-2050 VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE

2010 2020 2030 2040 2050

< 20 jaar 2.344.140 2.274.612 2.272.188 2.243.270 2.228.643
20-59 jaar 5.681.656 5.521.385 5.279.113 5.221.584 5.166.305
60 jaar en + 2.503.894 2.927.831 3.342.987 3.499.778 3.557.633

Totaal 10.529.690 10.723.828 10.894.288 10.964.632 10.952.581

Bron: NIS

De leeftijdscategorie 0-19 jaar verliest tussen 2000 en 2050 nog bijna 200.000 eenhe-
den. Dit is toch reeds heel wat minder dan het verlies van bijna 600.000 eenheden
tussen 1972 en 2000. Deze daling verloopt minder snel omdat de voorspelde vrucht-
baarheid (tabel 2) tussen 2000 en 2050 een licht stijgende tendens vertoont. Hun
aantal blijft toch dalen omdat de vervangingsgrens van 2,1 kinderen per vrouw over
deze periode nooit gehaald wordt.

De groep van personen op beroepsleeftijd verliest tussen 2010 en 2050 ruim
500.000 eenheden. De babyboomgeneratie begint deze leeftijdscategorie te verlaten
en schuift op naar de oudste leeftijdsgroep. Tegelijkertijd verschuift het zwaarte-
punt binnen deze groep geleidelijk van de groep van 20 tot 39 jaar naar de groep
van 40 tot 59 jaar.

De oudste leeftijdscategorie (60 jaar en meer) vertoont tussen 2000 en 2050 een
spectaculaire stijging met meer dan 1.300.000 eenheden. Deze enorme aangroei is
te wijten aan diverse factoren. Vanaf 2010 begint de babyboomgeneratie geleidelijk
tot deze categorie toe te treden. Tegelijkertijd verloopt de uittreding uit deze groep
ook alsmaar trager wegens de stijgende levensverwachting. Het resultaat is een sta-
bilisatie van het aantal ouderen op een hoog peil.

Zoals bij de waarnemingen 1961-2000 geven we ook voor de voorspellingen 2010-
2050 de absolute cijfers weer in %.

TABEL 10 : DE LOOP VAN DE BEVOLKING 2010-2050 VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE IN %

2010 2020 2030 2040 2050

< 20 jaar 22,2% 21,2% 20,8% 20,5% 20,3%
20-59 jaar 54,0% 51,5% 48,5% 47,6% 47,2%
60 jaar en + 23,8% 27,3% 30,7% 31,9% 32,5%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bron: eigen berekening op basis gegevens NIS
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Het aandeel van de jongste leeftijdscategorie valt verder terug van bijna 1/4 van de
totale bevolking in 2000 tot iets meer dan 1/5 van de totale bevolking in 2050. Deze
achteruitgang is niet alleen het gevolg van de vermindering met 200.000 eenheden
van deze groep, maar ook van de stijging van de totale bevolking over de periode
2000-2050, waardoor het relatief aandeel van deze groep minder belangrijk wordt.

Het verlies van meer dan 500.000 eenheden vertaalt zich voor de leeftijdsgroep 20-
59 jaar in een achteruitgang van meer dan 7% aandeel in de totale bevolking tussen
2000 en 2050. Het tempo van de achteruitgang vertraagt wel naar 2050 toe. 

Waar de oudste leeftijdscategorie in 2000 nog iets meer dan 1/4 van de bevolking
uitmaakt, is dit in 2050 opgelopen tot bijna 1/3. Indien we vergelijken met de gege-
vens van de volkstelling van 1961, stellen we zelfs bijna een verdubbeling van het
aandeel van de groep ouderen vast.

Uit al de voorgaande gegevens wordt duidelijk dat België voor een enorme demogra-
fische omwenteling staat. Dit geldt eveneens voor tal van andere ontwikkelde lan-
den. Waar in 1970 de jongste leeftijdsgroep (0-19 jaar) nog 2/3 groter is dan de oud-
ste leeftijdscategorie (60 jaar en meer), is deze verhouding in 2050 volledig omge-
keerd. De groep van de ouderen is bijna 2/3 groter dan de groep van de jongeren.
Deze demografische transitie zal onvermijdelijk een impact hebben op tal van toe-
komstige sociaal-economische ontwikkelingen.

1.4. DE DEMOGRAFISCHE MATEN

1.4.1. De maat van de veroudering
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek gebruikt als maat voor de veroudering de
verhouding van het aantal ouderen (60 jaar en meer) tot het aantal jongeren (van 0
tot 19 jaar). Deze verhouding wordt uitgedrukt in % en als volgt berekend:

P60+_____ x 100 = maat van de veroudering (uitgedrukt in %) P = populatie
P0-19

In de onderstaande tabel wordt de maat van de veroudering berekend op basis van
de bevolkingsaantallen uit het vorige onderdeel I.3.: Loop van de bevolking.

TABEL 11 : DE MAAT VAN DE VEROUDERING 1961-2050

1961 1970 1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

59,0 61,0 65,9 83,8 92,6 106,8 128,7 147,1 156,0 159,6

Bron: eigen berekening op basis gegevens NIS
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Vanaf 1970 stellen we een sterke stijging van de verouderingscoëfficiënt vast. Deze
stijging verloopt alsmaar sneller tot 2030. Deze evolutie is natuurlijk het gevolg van
twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds de sterke daling van het bevolkingsaantal
in de jongste leeftijdscategorie vanaf 1970 tot 2020. Anderzijds de sterke stijging van
het aantal eenheden in de oudste leeftijdscategorie gedurende de volledige periode
1961-2050.

Na 2030 begint de verouderingscoëfficiënt trager te stijgen vanwege de stabilisatie
in de leeftijdsgroep 0-19 jaar en de tragere groei van het aantal eenheden in de oud-
ste leeftijdscategorie.

Over een periode van minder dan een eeuw stijgt de maat van de veroudering met
170%. Dit wijst op een fundamentele verschuiving in de verhouding tussen de ver-
schillende leeftijdscategorieën van de Belgische bevolking.

1.4.2. De afhankelijkheidsmaat van de ouderen
Om de impact van de vergrijzing te helpen inschatten wordt eveneens de afhanke-
lijkheidscoëfficiënt van de ouderen gebruikt. Deze maat is eigenlijk een deel van de
algemene afhankelijkheidscoëfficiënt. Deze algemene maat van afhankelijkheid geeft
de verhouding weer van de bevolking in de leeftijdscategorieën die het meest afhan-
kelijk zijn, nl. 0-19 jaar en 60 jaar en meer, tot de bevolking in de leeftijdscategorie
die meestal een beroepsactiviteit uitoefent (20-59 jaar).

Als afhankelijkheidsmaat van de ouderen neemt men de verhouding van het aantal
ouderen (meer dan 60 jaar) tot het aantal personen in de beroepsactieve leeftijdsca-
tegorie (20-59 jaar). Deze verhouding wordt uitgedrukt in % en als volgt berekend:

P60+______ x 100 = afhankelijkheidsmaat van de ouderen (uitgedrukt in %)
P20-59 P = populatie

In de onderstaande tabel wordt de maat van de veroudering berekend op basis van
de bevolkingsaantallen uit het vorige onderdeel I.3.: Loop van de bevolking.

TABEL 12 : DE AFHANKELIJKHEIDSMAAT VAN DE OUDEREN 1961-2050

1961 1970 1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
34,7 38,0 34,7 37,7 40,2 44,1 53,0 63,3 67,0 68,9

Bron: eigen berekening op basis gegevens NIS
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Van 1961 tot 2010 vertoont de demografische afhankelijkheidscoëfficiënt van de oude-
ren een geleidelijke stijging. De sterke stijging van de oudste leeftijdscategorie wordt
enigszins gecompenseerd door de stijging van de groep van potentieel actieven.

Vanaf 2010 echter vertoont de afhankelijkheidscoëfficiënt een zeer sterke stijging.
De leden van de “baby-boom” schuiven gedurende deze periode op van de beroeps-
actieve leeftijdsgroep naar de oudste leeftijdsgroep. Deze overgang heeft een grote
impact op de verhouding tussen de twee categorieën.

Na 2030 begint de afhankelijkheidsmaat een tragere stijging te vertonen. Het aantal
eenheden van zowel de middelste als oudste leeftijdscategorie vertoont een stabie-
ler verloop tussen 2030 en 2050.

Waar er in 1961 nog 3 potentieel actieven zijn voor elke oudere, is deze verhouding
in 2050 gewijzigd in 3 potentieel actieven voor elke 2 oudere personen. Deze evolu-
tie zal leiden tot een toenemende demografische druk op tal van sociale uitkeringen.

1.4.3. De maat van de vergrijzingsintensiteit
Om de intensiteit van de vergrijzing te berekenen wordt er dikwijls een maat van de
vergrijzingsintensiteit berekend. Deze maat geeft de verhouding weer van de bevol-
king van 80 jaar en meer tot deze van 60 jaar en meer.

P80+_____ x 100 = maat van de vergrijzingsintensiteit (uitgedrukt in %)     P = populatie
P60+

In het deel 3 van dit document komen we hier uitgebreider op terug.

1.5. BESLUIT
Uit de voorgaande gegevens is duidelijk geworden dat de Belgische bevolking aan
het vergrijzen is en zal blijven vergrijzen. Deze vergrijzing is zowel het gevolg van
een sterke groei van het aantal ouderen als van dalende geboorteaantallen. Het rela-
tieve gewicht van de jongste leeftijdsgroep binnen de totale bevolking neemt af en
het spiegelbeeld hiervan is dat het relatieve gewicht van de oudste leeftijdsgroep
toeneemt. De vergrijzing van de bevolking kan ook worden afgelezen uit de ontwik-
keling van de gemiddelde leeftijd in België.

TABEL 13 : DE GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE TOTALE BEVOLKING 1970-2050

1970 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

35,00 38,00 39,29 40,89 42,28 43,54 44,54 44,94

Bron: NIS
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Op 80 jaar tijd stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking met bijna 10 jaar. Ook
dit wijst op een sterke veroudering van de bevolking.

Tot slot willen we nog eens benadrukken dat alle voorspellingen gebaseerd zijn op
de meest waarschijnlijke hypothesen m.b.t. de toekomstige evolutie van de bevol-
king. Het spreekt vanzelf dat bij wijziging van deze hypothesen ook de resultaten
zullen wijzigen.

2. DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

2.1. HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE WETGEVING

2.1.1. De start
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog groeit het besef dat er iets gedaan moet
worden voor de “minder-validen”. Aanvankelijk blijft deze bezorgdheid beperkt tot
een kleine categorie van personen met een handicap, nl. de oorlogsslachtoffers. Dit
streven leidt tot de wet van 11 oktober 1919 betreffende de oorlogsslachtoffers.

In 1922 wordt in de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel inge-
diend dat ertoe strekt de bescherming van “minder-validen” te verruimen: met dit
wetsvoorstel streeft de Kamer een dubbel doel na:

enerzijds hulp bieden aan de behoeftigen die getroffen zijn door een gedeeltelijke
of volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van aangeboren gebrek, ernstige
ongevallen of lichamelijke ziekten die geen rechtstreeks gevolg van de arbeid zijn;

anderzijds de jonge gebrekkigen aanmoedigen die de instituten voor vakherscho-
ling bezoeken.

Dit initiatief leidt tot de wet van 1 december 1928 tot oprichting van een Dienst en
een Speciaal Fonds “ten gunste van de gebrekkigen en de verminkten”, de eerste
wet betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Met deze wet
wordt een tegemoetkoming toegekend aan gebrekkigen, verminkten, personen met
een aangeboren gebrek, blinden, doven en stommen van ten minste 14 jaar oud, die
door een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 30% zijn getroffen en in
behoeftige toestand verkeren.

In 1933 wordt een maximale leeftijdsgrens van 40 jaar ingesteld die in 1937 tot 65
jaar verhoogd wordt. Iemand die ouder is dan 65 jaar, heeft dus geen recht op een
tegemoetkoming aan personen met een handicap en dient een beroep te doen op
de pensioenregeling.
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2.1.2. De evolutie na WO II
De wet van 30 december 1950 voert voor de eerste maal een tegemoetkoming in
voor de personen met een handicap die ouder zijn dan 65 jaar. Deze wet voert de
aanvullende ouderdomstegemoetkoming in, d.w.z. de rechthebbenden op een tege-
moetkoming die hun recht verliezen omdat ze de maximale leeftijdsgrens van
65 jaar bereikt hebben, krijgen voortaan het verschil tussen de tegemoetkoming die
ze verliezen en het lagere ouderdomspensioen waar ze voortaan recht op hebben
als aanvullende ouderdomstegemoetkoming uitbetaald. 

De kaderwet van 27 juni 1969 voert een grote hervorming door: voortaan kan iede-
re persoon met een lichamelijke of een mentale handicap of die aan een chronische
ziekte lijdt, aanspraak maken op een tegemoetkoming. Voor de fysiek gehandicap-
ten wordt de gewone tegemoetkoming ingevoerd en voor de andere personen met
een handicap de bijzondere tegemoetkoming. Zowel de gewone als de bijzondere
tegemoetkoming worden toegekend tot maximaal de leeftijd van 65 jaar voor een
man of 60 jaar voor een vrouw. Voor de persoon met een handicap die de pensioen-
leeftijd bereikt heeft, wordt de gewone of bijzondere tegemoetkoming vervangen
door de aanvullende tegemoetkoming.

Op 1 januari 1976 wordt er voor het eerst een specifieke tegemoetkoming inge-
voerd voor personen met een handicap die vóór de pensioenleeftijd (65 jaar voor
een man en 60 jaar voor een vrouw) geen tegemoetkoming hadden bekomen: de
tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

2.1.3. De huidige toestand
De wet van 27 februari 1987 heeft de regeling grondig hervormd. Alle personen met
een handicap worden op gelijke voet gesteld, ongeacht de oorzaak van hun handicap.

Voor de “niet-bejaarden” nemen de inkomensvervangende tegemoetkoming en de
integratie-tegemoetkoming de plaats in van de gewone tegemoetkoming, de bijzon-
dere tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp van derde. Deze laatste
tegemoetkoming werd in 1973 ingevoerd met de bedoeling om de thuisverpleging
van personen met een handicap te bevorderen.

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon bij
wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen
vermindert tot één derde of minder dan wat een valide persoon door een beroep op
de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap
die, wegens zijn verminderde zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft om zich in
het maatschappelijk leven te kunnen integreren.
De inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming kunnen afzonderlijk wor-
den toegekend maar kunnen ook gecumuleerd worden. Ze worden wel altijd afzon-
derlijk berekend.
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Voor de “bejaarden” heeft de programmawet van 22 december 1989 de wet van 1987
aangevuld en voorziet voor hen in de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van
65 jaar en ouder, die wegens zijn verminderde zelfredzaamheid, bijkomende kosten
heeft om zich in het maatschappelijk leven te kunnen integreren.

De opeenvolgende wijzigingen in de wetgeving en het invoeren van verworven
rechten voor verschillende categorieën van rechthebbenden op een tegemoetko-
ming voor personen met een handicap hebben ertoe geleid dat er momenteel 8 ver-
schillende tegemoetkomingen bestaan:

a) Actieve stelsels:
De inkomensvervangende tegemoetkoming
De integratietegemoetkoming
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

b) Vroegere stelsels:
De gewone tegemoetkoming
De bijzondere tegemoetkoming
De aanvullende tegemoetkoming
De tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
De tegemoetkoming voor hulp van derde

2.2. KENMERKEN VAN HET “ACTIEVE” STELSEL

2.2.1. Residuele regeling
Het stelsel van de Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap is een resi-
duele regeling van sociale bescherming. Dit betekent dat men er slechts in laatste
instantie een beroep kan op doen, d.w.z. na een beroep te hebben gedaan op zijn
rechten in het kader van andere regelingen van sociale zekerheid.

2.2.2. Verworven rechten
De wijzigingen in de wetgeving van 1987 zijn gepaard gegaan met het invoeren van
verworven rechten. Dit betekent dat de toepassing van de wet van 1987 in geen
geval mag leiden tot een vermindering of afschaffing van de tegemoetkomingen die
toegekend zijn op basis van de wet van 1969. Indien bij een herziening van hun dos-
sier het berekend bedrag volgens de wetgeving ’87 voordeliger blijkt dan het bere-
kend bedrag volgens de wetgeving ’69, dan wordt de tegemoetkoming verleend in
de regeling ’87. Is het nieuwe berekend bedrag minder voordelig dan het betaald
bedrag, dan wordt de tegemoetkoming in de oude regeling behouden. Deze verwor-
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ven rechten blijven wel beperkt tot de personen die een tegemoetkoming bekomen
op basis van het uitvoeringsKB van ’69, niet voor diegenen die hun tegemoetko-
ming bekomen op basis van het uitvoeringsKB van ’74.

2.2.3. Sociale bijstand
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het stelsel van sociale zeker-
heid en dat van sociale bijstand waar de uitkeringen aan personen met een handicap
deel van uitmaken. Deze systemen hebben zich gescheiden ontwikkeld met als
voornaamste verschilpunten:

De financiering van de sociale zekerheid gebeurt voor ongeveer 65% d.m.v. socia-
le zekerheidsbijdragen (werkgevers- en werknemersbijdragen). De sociale bijstand
daarentegen wordt niet gefinancierd door bijdragen maar rechtstreeks en integraal
door de overheid.

In tegenstelling tot een sociale zekerheidsuitkering is het recht op een tegemoet-
koming aan personen met een handicap dus niet gekoppeld aan arbeidsprestaties of
aan het betalen van bijdragen. Het recht op bijstand wordt echter slechts geopend
na een onderzoek naar de bestaansmiddelen.

2.2.4. Onderscheid “bejaarden” en “niet-bejaarden”
De termen “bejaarden” en “niet-bejaarden” dienen in het actieve stelsel met de nodi-
ge voorzichtigheid gebruikt te worden. Deze termen slaan enkel op het stelsel waar-
toe de rechthebbenden behoren en niet op hun leeftijd. Het “actieve stelsel van de
niet-bejaarden” omvat de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming.
Het “actieve stelsel van de bejaarden” behelst de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden. De rechthebbenden op een inkomensvervangende en/of een integratiete-
gemoetkoming die tot dit stelsel zijn toegetreden vóór de leeftijd van 65 jaar, blijven
immers ook na de pensioengerechtigde leeftijd verder tot het stelsel van de “niet-
bejaarden” behoren.

2.3. HET AANTAL RECHTHEBBENDEN

2.3.1. Inleiding
Op de vraag naar het aantal personen met een handicap in België kan geen ant-
woord gegeven worden. Om over een dusdanig gegevensbestand te beschikken,
zou de overheid de betrokkenen immers moeten verplichten zich als persoon met
een handicap te laten registreren bij een officiële overheidsinstantie. Dit zou indrui-
sen tegen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De beschikbare gegevens betreffen enkel de rechthebbenden op een tegemoetko-
ming aan personen met een handicap. Dit houdt in dat personen met een handicap
die nooit een aanvraag hebben ingediend, dus niet bekend zijn en niet in de statistie-
ken worden opgenomen.
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Tal van andere personen met een handicap die wel een aanvraag voor een tege-
moetkoming indienen, worden echter afgewezen omdat hun inkomsten te hoog lig-
gen. Zij worden evenmin in de statistieken opgenomen.

Van het aantal personen met een handicap in België kan er wel een schatting
gemaakt worden. Uit een Europees onderzoek van 1996 (Huishoudpanel van Euro-
stat) blijkt dat 12,9% van de bevolking (850.000 personen) tussen 16 en 64 jaar in
België aangeeft in zekere mate gehinderd te worden door lichamelijke of mentale
beperkingen: ongeveer 300.000 rapporteerden een ernstige handicap, ongeveer
550.000 een minder ernstige handicap. Het betreft hier dus cijfers die veel hoger lig-
gen dan het aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming aan personen met een
handicap.

In 1997 werd voor België door het ‘Centrum voor Operationeel Onderzoek in de
Volksgezondheid’ van het ‘Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pas-
teur’ een gezondheidsenquête uitgevoerd. Op de vraag naar ‘last ten gevolge van
één of meerdere langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps’ antwoordde 16,5%
van de respondenten positief. Dit percentage ligt iets hoger dan dit van het Huis-
houdpanel in 1996 maar het betreft hier niet alleen een vraag naar eventuele handi-
caps doch ook naar eventuele chronische ziekte.

2.3.2. De evolutie sinds 1975
De onderstaande tabel bevat de evolutie over de voorbije 25 jaar van het aantal
rechthebbenden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Er wordt
geen onderscheid gemaakt naargelang van het soort van tegemoetkoming noch op
basis van de leeftijd van de rechthebbenden. De indeling op basis van de leeftijd
komt in het volgende deel aan bod.

TABEL 14 : HET AANTAL RECHTHEBBENDEN 1975-2000 (TOESTAND OP 31/12)

Jaar Aantal Verschil Jaar Aantal Verschil

1975 96.004 1988 132.468 +13,9%
1976 94.480 -1,6% 1989 148.435 +12,1%
1977 96.181 +1,8% 1990 166.405 +12,1%
1978 96.120 -0,1% 1991 178.969 +7,6%
1979 98.536 +2,5% 1992 183.923 +2,8%
1980 98.345 -0,2% 1993 188.462 +2,5%
1981 93.089 -5,3% 1994 196.968 +4,5%
1982 92.143 -1,0% 1995 201.007 +2,1%
1983 92.666 +0,6% 1996 203.249 +1,1%
1984 96.661 +4,3% 1997 201.543 -0,8%
1985 102.102 +5,6% 1998 204.135 +1,3%
1986 108.018 +5,8% 1999 209.334 +2,5%
1987 116.254 +7,6% 2000 213.511 +2,0%

Bron: Jaarverslag van de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap
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Van 1975 tot 1983 vertoont het aantal rechthebbenden een tamelijk stabiel verloop.
Vanaf 1984 daarentegen stellen we een spectaculaire groei vast met stijgingspercen-
tages van meer dan 10% per jaar. Op een tiental jaar verdubbelt het aantal gerechtig-
den op een tegemoetkoming. Vanaf 1995 tot 1997 stellen we een stagnatie in het
stelsel vast maar vanaf 1998 begint het aantal rechthebbenden opnieuw sterker te
groeien.

Voor deze belangrijke stijging kunnen een aantal verklaringen gezocht worden.

Gedurende de jaren tachtig en negentig hebben diverse besparingsrondes plaats-
gevonden. In tegenstelling tot de sociale zekerheid werd er niet bezuinigd op het
stelsel van de Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap: ze werden zelfs
meermaals verhoogd. Aangezien dit stelsel een residuele regeling is, heeft er waar-
schijnlijk een verschuiving in de uitgaven van de sociale zekerheid naar de sociale
bijstand plaatsgevonden.

Een betere voorlichting over de rechten van personen met een handicap in de
jaren ’80 kan eveneens een mogelijke verklaring zijn voor de toename van het aantal
rechthebbenden.

Of de vergrijzing van de bevolking eveneens een impact heeft op de stijging van
het aantal rechthebbenden onderzoeken we meer in detail in deel III.

2.4. DE UITGAVEN

2.4.1. Inleiding
De uitgaven worden zowel in “lopende prijzen” als in “constante prijzen” weerge-

geven. Bij de bedragen in lopende euro’s wordt er geen rekening gehouden met de
inflatie. Indien deze bedragen echter gecorrigeerd worden voor de inflatie, dan
bekomt men de uitgaven in constante euro’s. 

De uitgaven omvatten zowel de maandelijkse betalingen als de achterstallen.
Indien op een aanvraag om een tegemoetkoming een positieve beslissing volgt, ont-
vangt de persoon met een handicap niet alleen het toegekende maandbedrag maar
ook achterstallen voor de periode tussen de aanvraag en de eerste maandelijkse be-
taling. Voor het jaar 2000 bvb. bedroeg het bedrag aan uitbetaalde achterstallen
79,62 miljoen EUR op een totale uitgave van 989,371 miljoen EUR.
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2.4.2. De evolutie sinds 1975

TABEL 15 : DE UITGAVEN IN LOPENDE EN CONSTANTE MILJOEN EURO SINDS 1975

Jaar In lopende miljoen EUR Verschil % In constante miljoen EUR Verschil %

1975 148,745 386,807
1976 170,137 + 14,4% 405,306 + 4,8%
1977 192,101 + 12,9% 427,302 + 5,4%
1978 203,490 + 5,9% 433,367 + 1,4%
1979 223,996 + 10,1% 456,488 + 5,3%
1980 246,350 + 10,0% 470,743 + 3,1%
1981 265,063 + 7,6% 470,618 0,0%
1982 294,658 + 11,2% 481,159 + 2,2%
1983 324,187 + 10,0% 491,684 + 2,2%
1984 375,119 + 15,7% 535,000 + 8,8%
1985 414,900 + 10,6% 564,307 + 5,5%
1986 441,341 + 6,4% 592,555 + 5,0%
1987 483,987 + 9,7% 639,877 + 8,0%
1988 549,267 + 13,5% 717,824 + 12,2%
1989 643,503 + 17,2% 815,671 + 13,6%
1990 661,096 + 2,7% 810,054 - 0,7%
1991 773,032 + 16,9% 917,756 + 13,3%
1992 796,155 + 3,0% 922,723 + 0,5%
1993 836,771 + 5,1% 943,825 + 2,3%
1994 860,854 + 2,9% 948,457 + 0,5%
1995 904,524 + 5,1% 982,151 + 3,6%
1996 878,175 - 2,9% 934,273 - 4,9%
1997 880,489 + 0,3% 921,715 - 1,3%
1998 901,083 + 2,3% 934,358 + 1,4%
1999 951,706 + 5,6% 975,923 + 4,4%
2000 989,371 + 4,0% 989,371 + 1,4%

Bron: Jaarverslag van de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap

Tussen 1975 en 2000 zijn de uitgaven in constante prijzen met meer dan 150%
gestegen. Het aantal rechthebbenden is over dezelfde periode met iets meer dan
120% gestegen. Over het algemeen vertoont de stijging van het aantal rechthebben-
den en de uitgaven een gelijklopend beeld. Alhoewel het verband tussen rechtheb-
benden en uitgaven evident lijkt, is dit niet noodzakelijk het geval. Er kunnen ver-
schuivingen plaatsvinden van rechthebbenden van één soort tegemoetkoming naar
een andere en deze tegemoetkomingen komen niet neer op dezelfde financiële last.
Sommige jaren werden, voor bepaalde tegemoetkomingen, de basisbedragen ver-
hoogd of werd de berekeningsmethode voor het bedrag van de tegemoetkoming
gewijzigd.

102



IMPACT VAN DE VERGRIJZING OP DE BELGISCHE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Net zoals bij de aantallen rechthebbenden vertonen de uitgaven in constante prijzen
van 1975 tot 1983 een tamelijk stabiel verloop. Vanaf 1984 daarentegen worden er,
gelijklopend met de stijging van het aantal gerechtigden, veel hogere jaarlijkse stij-
gingspercentages vastgesteld voor de uitgaven.

Een grote uitzondering op deze trend vormt het jaar 1990. Ondanks een stijging van
het aantal rechthebbenden met ruim 12%, dalen de uitgaven met 0,7%. Omwille van
de zeer sterke stijging van de uitgaven in de voorgaande jaren (1988: +12,2% en
1989: +13,6%) werd als bezuinigingsmaatregel het systeem van de “gespreide be-
taling van de achterstallen” ingevoerd. Dit systeem hield in dat de uitbetaling van de
achterstallen over vier kwartalen werd gespreid, m.a.w. uitgesteld in de tijd. Pas in
februari 1995 kon dit systeem afgeschaft worden wegens de relatieve stabilisering
van het stelsel. Dit heeft geleid tot een bijkomende uitgave van ongeveer 25 miljoen
euro voor het budget ’95.

Vanaf 1992 tot 2000 zien we opnieuw een grotendeels gelijklopende evolutie in de
stijging van het aantal rechthebbenden en het bedrag van de uitgaven. Toch is het
aantal rechthebbenden gedurende deze periode met 16% gestegen terwijl de uitga-
ven met slechts 8% gestegen zijn. Enkel in 1995 (effect van de stopzetting van het
systeem van de gespreide betaling van de achterstallen) en in 1999 (effect van de
toepassing van nieuwe maatregelen (1), zien we een hoger stijgingspercentage voor
de uitgaven dan voor het aantal rechthebbenden. Of de vergrijzing van de bevolking
(verschuiving van rechthebbenden van “duurdere” uitkeringen voor niet bejaarden
naar “goedkopere” uitkeringen voor bejaarden) hiervoor deels verantwoordelijk is,
onderzoeken we in het volgende deel.

3. DE IMPACT VAN DE VERGRIJZING

3.1. INLEIDING
Nadat we in het eerste deel het fenomeen van de vergrijzing en in het tweede deel
het stelsel van de uitkeringen aan personen met een handicap nader bekeken heb-
ben, onderzoeken we in het laatste deel of de veroudering van de bevolking een
invloed uitoefent op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

(1) Deze nieuwe maatregelen sloegen onder meer op een herschikking van de gebeurtenissen die
aanleiding geven tot een ambtelijke herziening van het recht op de tegemoetkomingen. Tevens wer-
den er wijzigingen aangebracht in de aanrekening van wijzigingen in de inkomsten.
Een belangrijke nieuwe maatregel voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden betrof de wijzi-
ging van het inkomensgrensbedrag voor de samenwonende rechthebbende die inwoont of gaat
inwonen bij verwanten of aanverwanten in de 1ste of de 2de graad. Dit inkomensgrensbedrag wordt
in twee fasen afgestemd op het grensbedrag voor de alleenstaande gerechtigden.
Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden werden de maximumbedragen van de inkomens-
grenzen op 1 april 1999 met 5% verhoogd.
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Voor de voorspellingen willen we wijzen op het relatieve karakter van de bekomen
resultaten. De simulaties gebeuren bij ongewijzigd beleid en constante wetgeving
en reglementering. Het huidige stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met
een handicap wordt getoetst aan de demografische voorspellingen van het Natio-
naal Instituut voor de Statistiek zonder rekening te houden met veranderingen in
beleid en wetgeving, die zich onvermijdelijk zullen voordoen.

3.2. HET AANTAL RECHTHEBBENDEN

3.2.1. De evolutie 1980-2001
De rechthebbenden in de volgende tabellen worden opgedeeld naargelang van hun
leeftijd (minder dan 65 jaar oud of 65 jaar en ouder). Dit heeft tot gevolg dat heel
wat rechthebbenden in het zogenaamde stelsel van de “niet-bejaarden” hier toch
ingedeeld worden bij de categorie van 65 jaar en meer. Zoals reeds eerder vermeld
blijven de rechthebbenden op een inkomensvervangende en/of een integratietege-
moetkoming, die tot dit stelsel zijn toegetreden vóór de leeftijd van 65 jaar, ook na
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar verder tot het stelsel van de “niet-bejaarden”
behoren. Om echter de impact van de vergrijzing te kunnen onderzoeken, delen we
de rechthebbenden in naargelang van hun leeftijd en niet naargelang van het stelsel
waartoe ze behoren.

Wanneer we in het vervolg de benamingen “niet-bejaarde” en “bejaarde” rechtheb-
benden gebruiken, hebben deze termen betrekking op de leeftijd van de rechtheb-
benden, nl. minder dan 65 jaar (niet-bejaarden) en 65 jaar en ouder (bejaarden).

TABEL 16 : INDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN NAARGELANG VAN LEEFTIJD 1980-2001
(TOESTAND JANUARI)

< 65 jaar % (1) 65 jaar en + % (1) Totaal % (1)

1980 85.478 13.180 98.658
1985 71.666 - 16,2% 25.353 + 92,4% 97.019 -     1,7%
1990 86.891 + 21,2% 62.570 + 146,8% 149.461 + 54,1%
1995 97.090 + 11,7% 100.644 + 60,9% 197.734 + 32,3%
1996 97.551 +   0,5% 103.664 +   3,0% 201.215 +   1,8%
1997 97.543 0,0% 105.950 +   2,2% 203.493 +   1,1%
1998 97.568 0,0% 104.015 -     1,8% 201.583 -     0,9%
1999 98.032 +   0,5% 106.555 +   2,4% 204.587 +   1,5%
2000 98.322 +   0,3% 111.621 +   4,8% 209.943 +   2,6%
2001 99.120 +   0,8% 114.547 +   2,6% 213.667 +   1,8%

(1) Evolutie t.o.v. de voorgaande periode.

Bron: eigen berekening op basis van gegevens NIS
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In het deel 2 hebben we reeds vastgesteld dat het stelsel van de tegemoetkomingen
aan personen met een handicap vanaf 1984 een explosieve groei vertoont die over
een periode van tien jaar tot een verdubbeling van het totaal aantal rechthebbenden
leidt. In de bovenstaande tabel zien we duidelijk dat deze spectaculaire groei voor-
namelijk te wijten is aan de sterke stijging van het aantal bejaarde rechthebbenden. 

Voor de niet-bejaarden stellen we van 1980 tot 1995 een matige stijging van bijna
12.000 rechthebbenden (+ 13,6%) vast. Vanaf 1995 is er slechts nog een geringe toe-
name van een 2.000 rechthebbenden (+ 2,1%) zodat we van een quasi stabilisering
van het aantal niet-bejaarde rechthebbenden kunnen spreken.

De evolutie van het aantal bejaarde rechthebbenden vertoont een zeer verschillend
beeld. Van 1980 tot 1995 explodeert het aantal bejaarde rechthebbenden van
13.180 tot ruim 100.000 (+ 663%). In tegenstelling tot de stabilisering bij de niet-
bejaarden vanaf 1995, zien we bij de bejaarden nog een aanzienlijke stijging van
ongeveer 14.000 rechthebbenden (+ 13,8%).

Deze verschillende ontwikkelingen voor de rechthebbenden van minder dan 65 jaar
en voor diegenen van 65 jaar en meer hebben natuurlijk een grote impact op het
aandeel van deze leeftijdscategorieën in het totaal aantal rechthebbenden op een
tegemoetkoming aan personen met een handicap.

TABEL 17 : INDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN NAARGELANG VAN LEEFTIJD 1980-2001 
(TOESTAND JANUARI)

< 65 jaar % (1) 65 jaar en + % (1) Totaal

1980 85.478 86,6% 13.180 13,4% 98.658
1985 71.666 73,9% 25.353 26,1% 97.019
1990 86.891 58,1% 62.570 41,9% 149.461
1995 97.090 49,1% 100.644 50,9% 197.734
1996 97.551 48,5% 103.664 51,5% 201.215
1997 97.543 47,9% 105.950 52,1% 203.493
1998 97.568 48,4% 104.015 51,6% 201.583
1999 98.032 47,9% 106.555 52,1% 204.587
2000 98.322 46,8% 111.621 53,2% 209.943
2001 99.120 46,4% 114.547 53,6% 213.667

(1) Aandeel in het totaal aantal rechthebbenden.

Bron: eigen berekening op basis van gegevens NIS
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In 1980 zijn de bejaarde rechthebbenden nog sterk ondervertegenwoordigd (13,4%)
in de bijna 100.000 gerechtigden op een tegemoetkoming. Vijf jaar later is hun aan-
deel toch reeds gestegen tot iets meer dan een vierde (26,1%). Hun aantal (100.644
in 1995) en aandeel blijft snel stijgen en in 1995 maken zij voor het eerst de meer-
derheid uit (50,9%). In tegenstelling tot de niet-bejaarde rechthebbenden blijft het
aantal bejaarde rechthebbenden na 1995 verder stijgen zodat hun aandeel in het
totaal aantal gerechtigden eveneens een stijgende tendens blijft vertonen.

Over de voorbije twintig jaar is de groep rechthebbenden van 65 jaar en ouder niet
alleen sterk in aantal gestegen, ook de samenstelling van deze groep is sterk geëvo-
lueerd. In de volgende tabel worden de bejaarde rechthebbenden ingedeeld naarge-
lang van het soort van tegemoetkoming dat ze ontvangen.

TABEL 18 : INDELING VAN DE BEJAARDE RECHTHEBBENDEN NAARGELANG VAN HET SOORT VAN
TEGEMOETKOMING 1980-2001 (TOESTAND JANUARI)

AT TAGI THVD GT/BT IVT/IT THAB Totaal

1980 7.362 3.312 2.506 0 0 0 13.180
1985 10.114 12.479 2.760 0 0 0 25.353
1990 14.555 37.195 8.098 314 2.408 0 62.570
1995 10.686 24.936 6.798 0 14.258 43.966 100.644
1996 9.799 20.567 5.646 0 16.303 51.349 103.664
1997 9.001 16.907 4.649 0 17.336 58.057 105.950
1998 8.272 14.007 3.845 3 18.286 59.602 104.015
1999 7.570 11.592 3.052 2 19.281 65.058 106.555
2000 6.894 9.190 2.372 15 20.184 72.966 111.621
2001 6.176 7.359 1.852 1 20.867 78.292 114.547

AT = aanvullende tegemoetkoming
TAGI = tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
THVD = tegemoetkoming voor hulp van derde
GT/BT = gewone/bijzondere tegemoetkoming
IVT/IT = inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming
THAB = tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Bron: eigen berekening op basis gegevens Jaarlijkse Statistiek van de Bestuursdirectie van Uitkeringen aan Personen
met een Handicap 1980,1985,1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001

Indien we de evolutie van deze verschillende tegemoetkomingen bekijken, zien we
dat ze in twee grote groepen kunnen ingedeeld worden. Enerzijds de tegemoetko-
mingen die sinds het invoeren van nieuwe tegemoetkomingen door de wetgeving
van 1987 in uitdoving zijn, anderzijds de “actieve tegemoetkomingen”.

De tegemoetkomingen in uitdoving betreffen de aanvullende tegemoetkoming, de
tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen, de tegemoetkoming
voor hulp van derde, de gewone en de bijzondere tegemoetkoming. Tot het intro-
duceren van nieuwe tegemoetkomingen door de hervorming van 1987 stellen we
voor de bestaande tegemoetkomingen een stijging van het totaal aantal rechtheb-
benden vast, alsook van het aantal rechthebbenden van 65 jaar en meer. 

106



IMPACT VAN DE VERGRIJZING OP DE BELGISCHE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

De snelle toename tussen 1980 en 1990 van het aantal bejaarde rechthebbenden
(+ 49.390 eenheden of +375%) is voor meer dan 2/3 toe te schrijven aan een wijzi-
ging in de wetgeving, nl. de introductie in 1976 van de tegemoetkoming ter aanvul-
ling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Dit is de eerste specifieke tege-
moetkoming ingevoerd voor personen met een handicap die vóór de pensioenge-
rechtigde leeftijd nog geen tegemoetkoming bekomen hadden.

De hervorming van het stelsel van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap
in 1987 heeft een einde gemaakt aan de intreding van nieuwe gerechtigden in de
bestaande soorten van tegemoetkomingen maar heeft deze tegemoetkomingen niet
afgeschaft: ze werden wel in uitdoving geplaatst. Zoals reeds eerder vermeld ging
deze hervorming gepaard met het invoeren van verworven rechten voor de bestaan-
de rechthebbenden. Sinds 1990 zien we dan ook een geleidelijke daling van het aan-
tal rechthebbenden op deze tegemoetkomingen. Toch zijn er in januari 2001 nog
altijd meer dan 15.000 gerechtigden op één van deze uitkeringen. Hun aandeel in
het totaal aantal rechthebbenden van minstens 65 jaar oud is dan wel reeds gedaald
tot 13,4%.

Vanaf 1990 stellen we vast dat er rechthebbenden van 65 jaar en ouder opduiken in
de inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming. Nochtans maken deze
tegemoetkomingen na de hervorming van 1987 in principe het nieuwe stelsel voor
de “niet-bejaarden” uit. De wet van ’87 bepaalt echter dat de rechthebbenden op
een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming die tot dit stelsel zijn
toegetreden voor de leeftijd van 65 jaar, ook na het bereiken van deze leeftijd tot dit
stelsel blijven behoren. Dit heeft tot gevolg dat we een geleidelijke stijging van het
aantal bejaarde rechthebbenden in het stelsel van de “niet-bejaarden” vaststellen
naargelang er meer en meer van hen de leeftijd van 65 jaar bereiken.

De programmawet van december 1989 voerde voor de personen met een handicap
die slechts na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar een aanvraag om tegemoetko-
ming indienen, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in. Deze tegemoetko-
ming kent snel een groot succes en telt in januari 1995 reeds 43.966 rechthebben-
den. Ook na ’95 blijft het aantal gerechtigden op een tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden snel stijgen tot 78.292 in januari 2001. Deze toename staat voor een
stijging van 78% op amper zes jaar tijd.

Om te kunnen onderzoeken in welke mate de vergrijzing verantwoordelijk is voor
de stijging van het aantal rechthebbenden van 65 jaar en ouder, bekijken we in de
volgende tabel het aandeel in percentage van de gerechtigden op een uitkering in
vergelijking met de leeftijdscategorie waartoe ze behoren.
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TABEL 19 : PERCENTAGE GERECHTIGDEN NAARGELANG VAN LEEFTIJDSCATEGORIE 1980-2001
(TOESTAND JANUARI)

Jaar Pop 21-64 (1) Aantal (2) % (3) Pop 65 en + (4) Aantal (5) % (6)

1980 5.590.712 85.478 1,53% 1.410.115 13.180 0,93%
1985 5.747.375 71.666 1,25% 1.347.320 25.353 1,88%
1990 5.854.334 86.891 1,48% 1.474.059 62.570 4,24%
1995 5.948.040 97.090 1,63% 1.596.545 100.644 6,30%
1996 5.948.991 97.551 1,64% 1.625.602 103.664 6,38%
1997 5.952.534 97.543 1,64% 1.653.086 105.950 6,41%
1998 5.953.967 97.568 1,64% 1.678.591 104.015 6,20%
1999 5.962.682 98.032 1,64% 1.697.453 106.555 6,28%
2000 5.978.280 98.322 1,64% 1.715.093 111.621 6,51%
2001 6.005.179 99.120 1,65% 1.730.746 114.547 6,62%

(1) Het bevolkingsaantal in de leeftijdscategorie 21 t.e.m. 64 jaar
(2) Aantal rechthebbenden van 21 t.e.m. 64 jaar op een tegemoetkoming
(3) Percentage rechthebbenden t.o.v. de leeftijdscategorie 21 t.e.m. 64 jaar
(4) Het bevolkingsaantal in de leeftijdscategorie 65 jaar en meer
(5) Aantal rechthebbenden van 65 jaar en ouder
(6) Percentage rechthebbenden t.o.v. de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder

Bron: eigen berekening op basis gegevens NIS en Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap

De percentages van de rechthebbenden van minder dan 65 jaar oud en van diege-
nen die minstens 65 jaar oud zijn t.o.v. de corresponderende leeftijdscategorieën
vertonen een opvallend verschillende evolutie. Waar we voor de niet-bejaarden kun-
nen spreken van een stabilisatie van hun aandeel t.o.v. de overeenstemmende leef-
tijdscategorie, is dit voor de bejaarde rechthebbenden allerminst het geval. Ondanks
de hoge mortaliteit bij de bejaarde gerechtigden (jaarlijks 17%) blijft hun aantal sterk
toenemen.

Het aantal niet-bejaarde rechthebbenden vertoont een opmerkelijke daling tussen
1980 en 1985 (-15,8%). Dit heeft tot gevolg dat het percentage niet-bejaarde recht-
hebbenden t.o.v. de corresponderende leeftijdscategorie 21 t.e.m. 64 jaar over deze
periode daalt van 1,53% tot 1,25%. De introductie van de nieuwe uitkeringen voor
niet-bejaarden in de wet van ’87 stelt een einde aan deze dalende trend. In 1990
bereikt het aantal rechthebbenden van minder dan 65 jaar oud reeds opnieuw het
peil van 1980.

De volgende vijf jaar stijgt het aantal niet-bejaarde rechthebbenden verder tot iets
meer dan 97.000 eenheden in 1995. Op dat ogenblik bereikt hun aandeel een voor-
lopig maximum van 1,63%. Sindsdien stabiliseert het percentage niet-bejaarde recht-
hebbenden t.o.v. de leeftijdscategorie 21 t.e.m. 64 jaar op ongeveer 1,64%. De lichte
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stijging in absolute cijfers van het aantal niet-bejaarde gerechtigden is enkel het
gevolg van de lichte toename van de overeenstemmende leeftijdsgroep. We kunnen
dus spreken van een stabilisatie van het aantal niet-bejaarde rechthebbenden.

Wat de bejaarde rechthebbenden betreft, kunnen we niet spreken van een stabilisa-
tie. In 1980 is nog minder dan 1 procent (0,93%) van de bevolking van 65 jaar en
ouder gerechtigd tot een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Vijf jaar
later is dit percentage reeds verdubbeld (1,88%) door het succes van de tegemoet-
koming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Aangezien het
aantal eenheden van de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder gedurende deze vijf jaar
met meer dan 60.000 eenheden daalt, is er nog geen sprake van vergrijzing van de
bevolking. De stijging van het aantal bejaarde rechthebbenden is dan ook geen
gevolg van de vergrijzing maar wel van een wijziging in de wetgeving.

Tussen 1985 en 1990 zien we meer dan een verdubbeling van het percentage
bejaarde rechthebbenden (van 1,88% tot 4,24%). In absolute cijfers neemt het aantal
rechthebbenden van 65 jaar en ouder toe met meer dan 37.000 eenheden. Dit staat
voor een stijging van 146,8% op vijf jaar tijd. De bevolkingsgroep van 65 jaar en
ouder stijgt over dezelfde periode echter maar met 9,4%. De sterke stijging van het
aantal bejaarde gerechtigden kan dus slechts voor een klein deel toegeschreven
worden aan de vergrijzing.

Van 1990 tot 1995 blijft het percentage bejaarde rechthebbenden een sterke stijging
t.o.v. de overeenstemmende leeftijdscategorie vertonen (van 4,24% tot 6,30%). Het
aantal gerechtigden stijgt met meer dan 38.000 eenheden, wat overeenkomt met
een toename van 60,9%. De populatie van 65 jaar en ouder neemt gedurende deze
vijf jaar met ruim 122.000 eenheden toe. Dit staat voor een stijgingspercentage van
8,3%. Zoals bij de vorige periodes zien we ook hier een veel hoger toenamepercen-
tage voor het aantal rechthebbenden dan voor de overeenstemmende leeftijdscate-
gorie. De sterke toename van het aantal bejaarde rechthebbenden tussen 1990 en
1995 is dan ook meer een gevolg van het grote succes van de nieuwe tegemoetko-
mingen die ingevoerd werden door de hervorming van ’87, dan een gevolg van de
vergrijzing van de bevolking.

Vanaf 1995 stellen we een matige verdere stijging van het aantal bejaarde rechtheb-
benden vast. Aangezien er sinds de introductie van de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden in 1990 geen fundamentele wijzigingen in de wetgeving meer hebben
plaatsgevonden, kunnen we spreken van een zekere stabilisatie van het stelsel. Toch
stijgt het aantal bejaarde gerechtigden tussen 1995 en 2001 met bijna 14.000 eenhe-
den (+ 13,8%). Deze toename kent twee oorzaken.

Enerzijds is het percentage rechthebbenden t.o.v. de corresponderende leeftijdsca-
tegorie van 6,30% in 1995 gestegen naar 6,62% in 2001. Deze op het eerste zicht
beperkte toename van 0,32% komt wel overeen met een stijging van ruim 5.500 uit-
keringsgerechtigden (+ 5,5%). Anderzijds is er de toenemende mate van vergrijzing
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van de bevolking. Van 1995 tot 2001 stijgt het aantal personen in de populatie van
65 jaar en ouder met meer dan 133.000 eenheden (+ 8,3%). Deze toename leidt bij
een onveranderlijk percentage rechthebbenden t.o.v. de corresponderende leeftijds-
categorie tot een stijging van bijna 8.400 nieuwe rechthebbenden. Voor de eerste
maal stellen we een opvallend verband vast tussen de toenemende vergrijzing van
de bevolking en de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 65 jaar en
ouder.

Samengevat kunnen we besluiten dat de grote stijging sinds 1980 van het aantal
rechthebbenden van 65 jaar en ouder op een tegemoetkoming aan personen met
een handicap slechts voor een klein deel kan toegeschreven worden aan de vergrij-
zing van de bevolking. Sinds 1985 groeit de populatie van 65 jaar en ouder gestaag
(+ 28,4% van 1985 tot 2001). Het aantal bejaarde uitkeringsgerechtigden is geduren-
de deze periode echter met 351,8% gestegen. Deze spectaculaire groei is voorname-
lijk het gevolg van het grote succes van achtereenvolgens de tegemoetkoming ter
aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de tegemoetkoming
voor hulp van bejaarden. Toch zien we vooral de laatste vijf jaar een evolutie ont-
staan die wijst op een nauwer verband tussen de toenemende vergrijzing van de
bevolking en de stijging van het aantal bejaarde rechthebbenden. De groeipercenta-
ges van zowel de populatie van 65 jaar en ouder en het aantal bejaarde gerechtigden
beginnen een gelijklopend beeld te vertonen.

3.2.2. De vergrijzingsintensiteit
Voor we ons wagen aan een voorspelling over de toekomstige evolutie van het aan-
tal rechthebbenden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap,
mogen we een belangrijk deelaspect van het fenomeen veroudering van de bevol-
king niet vergeten, nl. de vergrijzingsintensiteit of de vergrijzing in de vergrijzing.
Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar de evolutie van het aantal ouderen t.o.v. de
gehele bevolking maar wel naar de intrinsieke structuur van de groep ouderen.

Als maat voor de intensiteit van de veroudering wordt over het algemeen de verhou-
ding van de bevolking van 80 jaar en meer tot deze van 60 jaar en meer gebruikt. 
Deze verhouding wordt uitgedrukt in % en als volgt berekend:

P80+_____ x 100 = maat van de vergrijzingsintensiteit (uitgedrukt in %)       P = populatie
P60+

Deze maat geeft dus de verhouding weer van het aantal hoogbejaarden t.o.v. de
totale groep bejaarden. Als hoogbejaard worden beschouwd de personen van 80
jaar en ouder.

Aangezien we in dit document het onderzoeken van de impact van de vergrijzing op
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap als doel hebben, zullen we
de maat van de vergrijzingsintensiteit hier berekenen onder een gewijzigde vorm,
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nl. de verhouding van de bevolking van 80 jaar en meer tot deze van 65 jaar en
meer. Op die manier kunnen we het aantal bejaarde rechthebbenden van 65 of 80
jaar en meer beter vergelijken met de overeenstemmende populatie van 65 of 80
jaar en meer.

TABEL 20 : DE LOOP VAN DE BEJAARDE BEVOLKING 1980-2050

65 - 79 jaar % (1) 80 jaar en + % (1) Totaal

1980 1.152.115 258.000 1.410.115
1990 1.128.581 -2,0% 345.478 +33,9% 1.474.059
2000 1.358.595 +20,4% 356.498 +3,2% 1.715.093
2010 1.316.134 -3,1% 538.730 +51,1% 1.854.864
2020 1.596.589 +21,3% 608.609 +13,0% 2.205.198
2030 1.894.934 +18,7% 748.199 +22,9% 2.647.133
2040 1.879.603 -0,8% 982.342 +31,2% 2.861.945
2050 1.764.657 -6,1% 1.134.667 +15,5% 2.899.324

(1) Evolutie t.o.v. de voorgaande periode.
Bron: eigen berekening op basis van gegevens NIS.
Opmerking: De gegevens t.e.m. 2000 betreffen realisaties. De gegevens vanaf 2010 voorspellingen van het Natio-
naal Instituut van de Statistiek.

Waar de evolutie van de leeftijdsgroep 65-79 jaar een wisselend beeld vertoont, is
dit niet het geval voor de populatie van 80 jaar en ouder. Deze leeftijdscategorie ver-
toont een continu stijgende tendens. De populatie 65-79 jaar neemt van 1980 tot
2050 toe met 53,1%. De bevolkingsgroep van 80 jaar en ouder stijgt over dezelfde
periode echter met 339,8%. Het aandeel van de oudste leeftijdscategorie t.o.v. de
totale bejaarde populatie bedraagt in 1980 18,3% maar stijgt in 2050 tot 39,1%. Deze
versterking van de vergrijzingsintensiteit kan duidelijk afgelezen worden uit de evo-
lutie van de maat van de vergrijzingsintensiteit.

In de onderstaande tabel werd de maat van de vergrijzingsintensiteit berekend op
basis van het aantal personen van 65 of 80 jaar en ouder en niet op basis van het
aantal van 60 of 80 jaar en ouder zoals gewoonlijk gebeurt.

TABEL 21 : DE MAAT VAN DE VERGRIJZINGSINTENSITEIT 1980-2050

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

18,3 23,4 20,8 29,0 27,6 28,3 34,3 39,1

Bron: eigen berekening op basis gegevens NIS
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In 1980 maken de personen van 80 jaar en ouder nog minder dan 1/5 uit van de
bejaarde populatie (personen van 65 jaar en ouder). Dit aandeel vertoont vanaf 2000
een sterk stijgende trend om in 2050 een hoogtepunt van bijna 4 op 10 bejaarden te
bereiken. De toename van de vergrijzingsintensiteit betekent dat de maatschappij
met een alsmaar groeiend aantal hoogbejaarden binnen de bejaarde bevolking zal
geconfronteerd worden.

We hebben reeds gezien (zie o.m. tabel 16 en 17) dat het aantal bejaarde (65 jaar en
ouder) gerechtigden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap gedu-
rende de voorbije twintig jaar een grote groei gekend heeft. In de volgende tabel
onderzoeken we of deze groei zich eerder bij de bejaarde rechthebbenden (65-79
jaar) of bij de hoogbejaarde rechthebbenden (80 jaar en ouder) situeert.

TABEL 22 : INDELING VAN DE BEJAARDE RECHTHEBBENDEN NAARGELANG VAN LEEFTIJD 1985-2001

65-79 (1) % (3) % (4) 80+ (2) % (3) % (4)

1985 18.801 74,2% 6.552 25,8%
1990 38.623 + 105,4% 61,7% 23.947 + 266,0% 38,3%
1995 53.107 +   37,5% 52,8% 47.537 +   98,5% 47,2%
1996 57.955 +     9,1% 55,9% 45.709 -     3,8% 44,1%
1997 55.483 -     4,3% 52,4% 50.467 +   10,4% 47,6%
1998 55.006 -     0,9% 52,9% 49.009 -     2,9% 47,1%
1999 56.533 +     2,8% 53,1% 50.022 +     2,1% 46,9%
2000 58.402 +     3,3% 52,3% 53.219 +     6,4% 47,7%
2001 58.573 +     0,3% 51,1% 55.974 +     5,2% 48,9%

(1) Aantal rechthebbenden van 65 t.e.m. 79 jaar op een tegemoetkoming
(2) Aantal rechthebbenden van 80 jaar en ouder op een tegemoetkoming
(3) Evolutie t.o.v. de voorgaande periode
(4) Aandeel in het totaal aantal bejaarde rechthebbenden

Bron: eigen berekening op basis gegevens Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap

We beginnen het overzicht met de indeling van de bejaarde rechthebbenden in
1985. Uit de evolutie van de bevolkingscijfers is immers gebleken dat rond deze
periode de vergrijzing van de bevolking een aanvang genomen heeft.

In 1985 is het aandeel van de hoogbejaarde rechthebbenden (80 jaar en ouder) nog
beperkt tot 1/4 van het totaal aantal bejaarde uitkeringsgerechtigden. Tien jaar later
stellen we vast dat het aantal rechthebbenden van 65 t.e.m. 79 jaar een sterke groei
heeft gekend, nl. bijna een verdrievoudiging (van 18.801 naar 53.107 eenheden).
Het aantal gerechtigden van 80 jaar en ouder kent over dezelfde periode echter een
verzevenvoudiging (van 6.552 naar 47.537 eenheden). Dit verschillende groeiritme
leidt er toe dat het aandeel van de twee leeftijdscategorieën bejaarde rechthebben-
den in 1995 bijna even groot is.
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Gedurende de laatste 5 jaar (1996-2001) neemt het aantal rechthebbenden in de
leeftijdscategorie 65 t.e.m. 79 jaar nog amper toe (+ 1,1%) zodat we hier toch kun-
nen spreken van een stabilisatie. Het aantal hoogbejaarde rechthebbenden daarente-
gen blijft een aanzienlijk stijgingsritme vertonen (+ 22,5% over de laatste 5 jaar).

Om de impact van de vergrijzingsintensiteit op deze evolutie te onderzoeken, relate-
ren we het aantal rechthebbenden aan de overeenstemmende leeftijdscategorie.

TABEL 23 : PERCENTAGE GERECHTIGDEN NAARGELANG VAN LEEFTIJDSCATEGORIE 1985-2001
(TOESTAND JANUARI)

Jaar Pop 65-79 (1) Aantal (2) % (3) Pop 80 en + (4) Aantal (5) % (6)

1985 1.043.630 18.801 1,80% 303.690 6.552 2,16%
1990 1.128.581 38.623 3,42% 345.478 23.947 6,93%
1995 1.210.287 53.107 4,39% 386.258 47.537 12,31%
1996 1.239.320 57.955 4,68% 386.282 45.709 11,83%
1997 1.275.540 55.483 4,35% 377.546 50.467 13,37%
1998 1.313.722 55.006 4,19% 364.869 49.009 13,43%
1999 1.343.954 56.533 4,21% 353.499 50.022 14,15%
2000 1.358.595 58.402 4,30% 356.498 53.219 14,93%
2001 1.353.960 58.573 4,33% 376.786 55.974 14,86%

(1) Het bevolkingsaantal in de leeftijdscategorie 65 t.e.m. 79 jaar
(2) Aantal rechthebbenden van 65 t.e.m. 79 jaar op een tegemoetkoming
(3) Percentage rechthebbenden t.o.v. de leeftijdscategorie 65 t.e.m. 79 jaar
(4) Het bevolkingsaantal in de leeftijdscategorie 80 jaar en meer
(5) Aantal rechthebbenden van 80 jaar en ouder
(6) Percentage rechthebbenden t.o.v. de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder

Bron: eigen berekening op basis gegevens NIS en Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap

Het aantal rechthebbenden in de leeftijdscategorie 65 t.e.m. 79 jaar vertoont een
sterke stijging tussen 1985 en 1995. Het aantal personen in deze leeftijdscategorie
stijgt gedurende deze periode met 16,0% terwijl het aantal rechthebbenden in
dezelfde leeftijdsgroep over deze periode met 182,5% stijgt. Zoals we reeds eerder
gezien hebben, is deze toename eerder toe te schrijven aan het grote succes van de
nieuwe tegemoetkomingen die door de hervorming van ’87 ingevoerd werden, dan
het gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Het percentage rechthebbenden
stijgt in 10 jaar immers van 1,80% naar 4,39%.

Van 1995 tot 2001 daalt het percentage rechthebbenden licht van 4,39% tot 4,33%
zodat de stijging van het aantal gerechtigden van 65 t.e.m. 79 jaar toe te schrijven is
aan de groei van de overeenstemmende leeftijdscategorie. De stijging van het aantal
rechthebbenden van 53.107 tot 58.573 (+ 10,3%) komt overeen met de stijging van

113



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

het aantal personen in de leeftijdsgroep 65 t.e.m. 79 jaar van 1.210.287 tot
1.353.960 (+ 11,9%). Het percentage rechthebbenden lijkt sinds 1995 gestabiliseerd.

Het aantal rechthebbenden van 80 jaar en ouder vertoont een explosieve groei tus-
sen 1985 en 1995 (+ 625,5%). Het percentage gerechtigden stijgt van 2,16% tot
12,31%. Aangezien de corresponderende leeftijdscategorie gedurende dezelfde
periode slechts met 27,2% toeneemt, is de spectaculaire stijging van het aantal
rechthebbenden ook toe te schrijven aan de hervorming van ’87.

Van 1995 tot 2001 zien we een toename van 8.437 (+ 17,7%) rechthebbenden van
minstens 80 jaar oud. Deze stijging is volledig het gevolg van de stijging van het per-
centage rechthebbenden binnen deze leeftijdsgroep (van 12,31% tot 14,86%). De
overeenstemmende leeftijdscategorie is immers gedurende deze periode met bijna
10.000 eenheden gedaald. Het percentage rechthebbenden in deze leeftijdscatego-
rie zal waarschijnlijk verder blijven stijgen wegens een toenemende vergrijzingsin-
tensiteit binnen deze populatie.

3.2.3. De voorspellingen tot 2050
Voor de voorspellingen willen we de nadruk leggen op het relatieve karakter ervan.
Enkel de wijzigingen in de leeftijdspiramide van de bevolking worden als variabele
factor weerhouden aangezien we in dit document enkel de mogelijke impact van de
vergrijzing op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap onderzoeken.

We nemen als uitgangspunt dat alle andere parameters die een invloed kunnen uit-
oefenen op het stelsel van de uitkeringen aan personen met een handicap, constant
blijven. We gaan dus uit van een constante wetgeving en reglementering. Een ande-
re parameter betreft de inkomsten die in rekening worden gebracht bij het bepalen
van het recht op een tegemoetkoming. Het uitgangspunt is dus dat de hoogte en
verdeling van deze inkomsten over de bevolking constant blijft. Nog een andere fac-
tor die van belang is bij het berekenen van de uitkering is de familiale toestand van
de aanvrager. Ook hier gaan we er dus van uit dat deze verdeling binnen de bevol-
king constant blijft.

Een laatste belangrijke parameter waarvan we veronderstellen dat ze in de toekomst
constant zal blijven, is de prevalentie van handicaps binnen de Belgische bevolking.
Het is immers niet mogelijk te voorspellen of de frequentie van het voorkomen van
handicaps binnen de bevolking in de toekomst belangrijke wijzigingen zal ondergaan.

De onderstaande tabel bevat een simulatie tot 2050 m.b.t. de evolutie van het aantal
niet-bejaarde rechthebbenden ( 21 t.e.m. 64 jaar ). De enige variabele parameter bij
deze prognose is de evolutie van het aantal personen in de corresponderende leef-
tijdscategorie van 21 t.e.m. 64 jaar zoals die door het Nationaal Instituut voor de Sta-
tistiek voorspeld wordt.
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In tabel 19 hebben we gezien dat het percentage rechthebbenden in deze leeftijds-
groep sinds 1995 bijna onveranderlijk op 1,64% blijft. Voor de volgende prognose
gaan we dan ook uit van een stabiel blijvend percentage van 1,65% rechthebbenden
( = het % van 2001 ) in deze leeftijdscategorie tot 2050.

TABEL 24 : SIMULATIE VAN HET AANTAL NIET-BEJAARDE RECHTHEBBENDEN TOT 2050

Pop 21-64 (2) Aantal (3) % (4)

2000 (1) 5.978.280 98.322
2010 6.197.958 102.266 + 4,0 %
2020 6.122.674 101.024 -  1,2 %
2030 5.856.832 96.638 - 4,3 %
2040 5.738.936 94.692 - 2,0 %
2050 5.707.134 94.167 - 0,6 %

(1) Realisatie
(2) Het bevolkingsaantal in de leeftijdscategorie 21 t.e.m. 64 jaar
(3) Aantal rechthebbenden van 21 t.e.m. 64 jaar
(4) Evolutie t.o.v. de voorgaande periode

Tot 2010 vertoont het aantal niet-bejaarde rechthebbenden nog een lichte stijging.
Daarna begint hun aantal te dalen aangezien de overeenstemmende leeftijdsgroep in
aantal begint af te nemen en we het percentage rechthebbenden t.o.v. de corre-
sponderende leeftijdscategorie constant houden. Deze daling slaat enkel op het aan-
tal rechthebbenden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, en
betekent niet noodzakelijk dat het aantal gerechtigden in het zogenaamde “stelsel
van de niet-bejaarden” (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming) even-
eens daalt. In deel 2 hebben we immers gezien dat de rechthebbenden op een inko-
mensvervangende en/of een integratietegemoetkoming die tot dit stelsel zijn toege-
treden vóór de leeftijd van 65 jaar, ook na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd tot het stelsel van de “niet-bejaarden” blijven behoren.

In de volgende tabel ramen we het aantal bejaarde (65 jaar en ouder) rechthebben-
den op een tegemoetkoming aan personen met een handicap tot 2050. Ook hier is
de evolutie van het aantal personen in de corresponderende leeftijdscategorie de
enige variabele parameter. Voor deze simulatie delen we de bejaarde personen op in
twee leeftijdsgroepen: enerzijds de bejaarden van 65 t.e.m. 79 jaar en anderzijds de
zogenaamde hoogbejaarden van 80 jaar en ouder. De reden hiervoor is dat we vroe-
ger voor deze twee groepen reeds sterk verschillende groeipercentages en aandelen
gerechtigden t.o.v. de overeenstemmende leeftijdsgroep hebben vastgesteld.
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In tabel 23 hebben we gezien dat het percentage rechthebbenden t.o.v. de leeftijds-
groep 65 t.e.m. 79 jaar sinds 1995 gemiddeld 4,35% bedraagt en gestabiliseerd lijkt.
Tot 2050 nemen we dan ook dit percentage als uitgangspunt.

In tabel 23 hebben we eveneens vastgesteld dat het percentage hoogbejaarde recht-
hebbenden (80 jaar en ouder) een continu stijgende tendens vertoont. Alleen het
laatste jaar (2001: 14,86%) zien we geen stijging meer t.o.v. het voorgaande jaar
(2000: 14,93%). Voor de prognose tot 2050 nemen we een percentage van 15%
gerechtigden als uitgangspunt voor deze leeftijdscategorie. Dit aandeel lijkt ons een
absoluut minimum omdat er in de toekomst binnen de leeftijdscategorie van de
hoogbejaarden ook sprake zal zijn van een intensiteit van de vergrijzing. Aangezien
het percentage rechthebbenden stijgt met de leeftijd, is het dus zeer waarschijnlijk
dat het percentage rechthebbenden voor de leeftijdsgroep van minstens 80 jaar zal
blijven toenemen.

TABEL 25 : SIMULATIE VAN HET AANTAL BEJAARDE RECHTHEBBENDEN TOT 2050

Pop 65-79 (2) Aantal (3) Pop 80 en + (4) Aantal (5) Totaal

2000 (1) 1.358.595 58.402 356.498 53.219 111.621
2010 1.316.134 57.252 538.730 80.810 138.062
2020 1.596.589 69.452 608.609 91.291 160.743
2030 1.894.934 82.430 748.199 112.230 194.660
2040 1.879.603 81.762 982.342 147.351 229.113
2050 1.764.657 76.763 1.134.667 170.200 246.963

(1) Realisatie
(2) Het bevolkingsaantal in de leeftijdscategorie 65 t.e.m. 79 jaar
(3) Aantal rechthebbenden van 65 t.e.m. 79 jaar
(4) Het bevolkingsaantal van 80 jaar en ouder
(5) Aantal rechthebbenden van 80 jaar en ouder

Aangezien we het percentage rechthebbenden voor de beide leeftijdscategorieën
constant houden, zien we dezelfde stijgingspercentages als in tabel 20. Het aantal
gerechtigden in de leeftijdsgroep 65 t.e.m. 79 jaar stijgt tot 2030 (+ 41,1% t.o.v.
2000) en begint daarna licht te dalen. Het aantal rechthebbenden van minstens 80
jaar blijft stijgen tot 2050 aangezien de corresponderende leeftijdscategorie ook in
omvang blijft toenemen (+ 219,8% t.o.v. 2000).

Het is duidelijk dat de verschillende evolutie bij de niet-bejaarde (21 t.e.m. 64 jaar)
en bejaarde (65 jaar en ouder) rechthebbenden een grote impact zal hebben op het
respectieve aandeel van deze leeftijdscategorieën in het totaal aantal gerechtigden
op een tegemoetkoming aan personen met een handicap. In de volgende tabel
geven we deze evolutie weer, gebaseerd op de prognoses van tabel 24 en tabel 25.
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TABEL 26 : SIMULATIE TOT 2050 VAN DE INDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN NAARGELANG
VAN LEEFTIJD

< 65 jaar % (1) 65 jaar en + % (1) Totaal

2000 (2) 98.322 46,8 % 111.621 53,2 % 209.943
2010 102.266 42,6 % 138.062 57,4 % 240.328
2020 101.024 38,6 % 160.743 61,4 % 261.767
2030 96.638 33,2 % 194.660 66,8 % 291.298
2040 94.692 29,2 % 229.113 70,8 % 323.805
2050 94.167 27,6 % 246.963 72,4 % 341.130

(1) Aandeel in het totaal aantal rechthebbenden
(2) Realisatie

In tabel 17 (1980-2001) hebben we reeds gezien dat het aandeel van de rechtheb-
benden van minstens 65 jaar een stijgende trend vertoont. Vanaf 1995 zijn ze talrij-
ker dan de niet-bejaarde rechthebbenden. In de bovenstaande tabel zien we dat hun
aandeel blijft toenemen tot bijna 3 op 4 gerechtigden in 2050 indien we de toekom-
stige wijzigingen in de leeftijdspiramide van de bevolking als enige variabele para-
meter weerhouden. Deze raming is waarschijnlijk nog aan de lage kant omdat we bij
ons uitgangspunt m.b.t. het toekomstige percentage gerechtigden bij de hoogbejaar-
den een minimaal cijfer (15%) gehanteerd hebben.

3.3. DE UITGAVEN

3.3.1. De huidige toestand
In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de uitgaven in het stelsel van
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap voor het jaar 2001. Het
betreft hier de uitgaven m.b.t. de gewone maandelijkse betalingen (dus zonder reke-
ning te houden met de uitbetaalde achterstallen; in 2001 77 miljoen EUR).
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TABEL 27 : INDELING VAN DE UITGAVEN 2001 TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN
HANDICAP

Aantal (1) Maandbedrag (2) Jaarbedrag (3) % (4)

GT/BT 4.698 424,89 24,0 2,5 %
AT 6.696 270,30 21,7 2,3 %

TAGI 6.653 110,14 8,8 0,9 %
THVD 1.764 (5) 129,67 (6) 12,4 (6) 1,3 %
IVT/IT 114.977 492,54 679,6 71,7 %
THAB 80.167 210,36 202,4 21,3 %

Totaal 214.957 948,9 100,0 %

(1) Gemiddeld aantal rechthebbenden in 2001
(2) Gemiddeld uitbetaald maandbedrag in 2001 (in EUR)
(3) Totale jaaruitgave 2001 (in miljoen EUR)
(4) Aandeel in de totale uitgaven
(5) Het aantal rechthebbenden op enkel een Tegemoetkoming voor Hulp van Derde
(6) Het gemiddelde maandbedrag en totale jaaruitgave totaliseert de uitgaven voor diegenen die enkel recht heb-
ben op de THVD met deze die de THVD met de AT of de TAGI cumuleren

De gewone en bijzondere tegemoetkoming, de aanvullende tegemoetkoming, de
tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen en de tegemoetko-
ming voor hulp van derde zijn allemaal stelsels in uitdoving. Samen vertegenwoordi-
gen zij in 2001 nog slechts 7% van de totale uitgaven. 

Indien we enkel rekening houden met de “actieve” stelsels, staat het stelsel van de
niet-bejaarden (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming) in 2001 voor
77,1% van de totale uitgaven in de actieve stelsels terwijl dit stelsel slechts 58,9%
van de rechthebbenden vertegenwoordigt. Voor het stelsel van de bejaarden (tege-
moetkoming voor hulp aan bejaarden) zien we natuurlijk de omgekeerde verhou-
ding: 41,1% van de rechthebbenden in de “actieve” stelsels vertegenwoordigen
maar 22,9% van de uitgaven in 2001.

Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat in januari 2001 reeds
20.867 rechthebbenden in het stelsel van de niet-bejaarden de leeftijd van 65 jaar of
ouder bereikt hadden (zie tabel 18). Zij hadden in januari 2001 recht op een gemid-
delde uitkering van 323,48 EUR. Dit is ongeveer één derde minder dan de gemiddel-
de uitkering voor de inkomensvervangende/integratietegemoetkoming maar onge-
veer de helft hoger dan de gemiddelde uitkering voor de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden.

De bovenstaande vaststellingen m.b.t. het verschil tussen de bedragen van de
gemiddelde uitkeringen dienen echter sterk gerelativeerd te worden. Bij de bereke-
ning van enerzijds de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (stelsel
van de niet-bejaarden) en anderzijds de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
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(stelsel van de bejaarden) wordt er rekening gehouden met verschillende soorten
inkomsten. Vooraleer een beroep te doen op het stelsel van de tegemoetkomingen
aan personen met een handicap moeten de aanvragers eerst hun mogelijk recht op
andere uitkeringen uitoefenen. Voor de aanvragers van een tegemoetkoming voor
hulp van bejaarden betreft het hier voornamelijk de inkomensgarantie voor oude-
ren. Aangezien de bedragen verbonden aan deze uitkeringen verschillen, zouden
deze ook moeten in rekening gebracht worden om tot een betrouwbare vergelij-
kingsbasis te kunnen komen. 

3.3.2. De toekomst
We hebben reeds eerder gesteld dat we de wijzigingen in de leeftijdspiramide van
de bevolking als enige variabele parameter weerhouden. Dit betekent dus dat we er
o.a. van uitgaan dat het gemiddeld bedrag van een uitkering in de toekomst in con-
stante euro’s gelijk blijft aan de huidige toestand. Vandaar dat het niet veel zin heeft
een prognose te maken van de toekomstige uitgaven aangezien dit eenzelfde beeld
zal opleveren als de voorspellingen voor de aantallen rechthebbenden.

Een prognose van de uitgaven maken op basis van de bovenvermelde voorspellin-
gen m.b.t. de toekomstige evolutie van de niet-bejaarde en bejaarde rechthebben-
den zou weinig betrouwbaar zijn. De gerechtigden van 65 jaar en ouder zijn immers
verspreid over heel wat verschillende soorten van tegemoetkomingen met zeer
diverse barema’s.

In de toekomst zullen de bejaarde rechthebbenden die nog recht hebben op één
van de tegemoetkomingen in uitdoving, geleidelijk verdwijnen. De grote groei van
bejaarde rechthebbenden zal zich echter zowel in het stelsel van de niet-bejaarden
als in het stelsel van de bejaarden voordoen.

Zoals we reeds eerder vermeld hebben, blijven rechthebbenden op een inkomens-
vervangende en/of een integratietegemoetkoming die vóór de leeftijd van 65 jaar tot
dit stelsel zijn toegetreden, ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
tot het stelsel van de niet-bejaarden behoren. Het is zeer moeilijk te bepalen in
welke mate de grote toename van het aantal bejaarde rechthebbenden zich in het
stelsel van de niet-bejaarden of in het stelsel van de bejaarden zal voordoen. Noch-
tans is dit van groot belang voor een voorspelling van de toekomstige uitgaven aan-
gezien het gemiddeld uitgekeerde maandbedrag voor de rechthebbenden van 65
jaar en ouder die een inkomensvervangende en/of een integratie-tegemoetkoming
ontvangen de helft hoger ligt dan voor hen die een tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden ontvangen.

Over het algemeen ligt het gemiddelde maandbedrag voor een bejaarde rechthebben-
de heel wat lager dan voor een niet-bejaarde rechthebbende. De grote groei van het
aantal rechthebbenden van minstens 65 jaar zal dus niet samengaan met een even
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grote groei van de uitgaven aan personen met een handicap. Tot op zekere hoogte zal
er immers een verschuiving plaatsvinden van “duurdere” uitkeringen voor de niet-
bejaarden naar “goedkopere” uitkeringen voor de bejaarde rechthebbenden.

4. BESLUIT

In deel 1 hebben we gezien dat de vergrijzing in de 21ste eeuw zal leiden tot een
fundamentele wijziging in de leeftijdspiramide van de bevolking. Vooral vanaf 2010
verschuift het zwaartepunt van de populatie van de jongere generaties naar de oude-
re generaties. Deze wijziging kan niet zonder gevolgen blijven voor tal van maat-
schappelijke evoluties.

In deel 2 zagen we dat het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap sinds zijn ontstaan heel wat wijzigingen ondergaan heeft. Daarbij werd er
meer en meer aandacht besteed aan oudere personen met een handicap. Vooral de
laatste 25 jaar kende het stelsel zowel qua aantal rechthebbenden als qua uitgaven
een sterke groei.

In deel 3 hebben we vastgesteld dat de vergrijzing van de bevolking een diepgaande
impact zal hebben op het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap. Zoals het zwaartepunt van de populatie verschuift van de jongere genera-
ties naar de oudere generaties, zo verschuift het zwaartepunt bij de uitkeringsgerech-
tigden van de niet-bejaarde rechthebbenden naar de bejaarde rechthebbenden.
Samengevat hebben we de volgende belangrijke evoluties vastgesteld:

een lichte stijging van het aantal niet-bejaarde rechthebbenden tot 2010 gevolgd
door een lichte daling tot 2050;

een aanzienlijke stijging van het aantal rechthebbenden in de leeftijdsgroep 65
t.e.m. 79 jaar tot 2030 gevolgd door een lichte daling tot 2050;

een zeer sterke continue stijging tot 2050 van het aantal hoogbejaarde rechtheb-
benden (80 jaar en +);

de grote toename van het aantal bejaarde rechthebbenden zal niet samengaan met
een even grote groei van de uitgaven omdat het gemiddeld uitgekeerde maandbedrag
aan een bejaarde rechthebbende lager ligt dan voor een niet-bejaarde rechthebbende.

Wat de voorspellingen in deel 3 betreft, willen we er nogmaals op wijzen dat deze
opgesteld zijn op basis van de meest waarschijnlijke hypothesen m.b.t. de demogra-
fische vooruitzichten voor België en uitgaande van een constante wetgeving. Het is
natuurlijk onvermijdelijk dat veranderingen in beleid en wetgeving zich zullen voor-
doen. Zo kunnen we verwijzen naar de recentste maatregelen die de toegang tot het
stelsel van de bejaarden nog vergemakkelijken: enerzijds door het verlagen van de
medische toegangsdrempel tot het stelsel, anderzijds door het verhogen van het
bedrag aan vrijgestelde inkomsten bij het berekenen van het recht op een tegemoet-
koming voor hulp aan bejaarden. Deze maatregelen zullen ongetwijfeld de groei van
het aantal bejaarde rechthebbenden nog verder verhogen.

120



IMPACT VAN DE VERGRIJZING OP DE BELGISCHE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Het is evident dat wijzigingen in de demografische parameters, bvb. een hoger
vruchtbaarheidscijfer of een hogere levensverwachting, tot andere resultaten zullen
leiden.
In dit document wordt gebruik gemaakt van de recentste (november 2001) bevol-
kingsvooruitzichten van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Dat de betrouw-
baarheid van deze gegevens gerelativeerd dient te worden, wordt nog maar eens
aangetoond in een recente publicatie (10/05/2002) uit het wetenschappelijk maga-
zine Science. Wetenschappers van het Duitse Max Planck Instituut voor Demogra-
fisch Onderzoek en de Engelse universiteit Cambridge (J. Oeppen & JW Vaupel:
Demography. Broken limits to life expectancy) beweren hierin dat de meeste wes-
terse overheden in hun demografische prognoses de toekomstige stijging van de
levensverwachting sterk onderschatten. Indien deze laatste studie een hoge graad
van betrouwbaarheid zou blijken te hebben dan zou de impact van de vergrijzing
van de bevolking in de toekomst misschien nog veel sterker kunnen zijn dan tot nu
toe wordt verwacht.

____________
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STRATEGISCH RAPPORT PENSIOENEN -
BELGIE

Het Belgisch nationaal strategisch rapport pensioenen werd in september 2002
opgesteld in het kader van de Europese samenwerking op het gebied van pensioe-
nen. Samen met de 14 andere strategische rapporten (1) is het een essentiële fase
van de open coördinatiemethode, toegepast op de pensioenen. Het beantwoordt
aan een plan dat in gemeenschappelijk overleg werd opgesteld.

Enkele inleidende woorden zijn noodzakelijk om het rapport in zijn Europese en
nationale context te plaatsen.

De vergrijzing van de bevolking werd erkend als een gemeenschappelijke uitda-
ging voor de lidstaten van de Unie. 
In december 1999 bepaalde de raad “het waarborgen van veilige pensioenen en
duurzame pensioenstelsels” als een van de vier algemene doelstellingen van de
modernisering van sociale bescherming (2) waarbij de Lidstaten moeten samen-
werken.
Tegelijkertijd hielden de economische kringen zich met de financiële gevolgen
van de vergrijzing bezig en belastten deze het Comité voor economische politiek
met de coördinatie van de voorspellingen van de ontwikkeling van de pensioen-
uitgaven van de overheid op lange termijn (2000-2050).

De Europese Raad van Lissabon (maart 2000) heeft de noodzaak beklemtoond om
onderzoek te verrichten naar “de toekomstige ontwikkeling van de sociale
bescherming, met bijzondere aandacht voor de houdbaarheid van de pensioen-
stelsels”. De Raad bakende zo de weg af voor een geïntegreerde benadering van
de pensioenproblematiek.
Dit standpunt werd verder uitgewerkt op basis van twee mededelingen van de com-
missie (3) en rapporten van het Comité voor sociale bescherming en van het Comité
voor economische politiek. Zodoende heeft de raad van Göteborg (2001) de drie
grote beginselen voor de modernisering van de pensioenstelsels gedefinieerd: “het

(1) De nationale strategische rapporten kunnen op de website van de Europese commissie -
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/pensions - worden geraadpleegd.
(2) De andere domeinen zijn: maatschappelijke integratie bevorderen, een hoog en duurzaam niveau
van bescherming van de gezondheid waarborgen, werken voordeliger maken en voor een gegaran-
deerd inkomen zorgen.
(3) COM(2000)622 definitief van 11 oktober 2000 Toekomstige ontwikkeling van de sociale bescher-
ming op lange termijn: veilige en houdbare pensioenen en COM(2001)362 definitief van 3 juli 2001
Ondersteuning van de nationale strategieën ten behoeve van veilige en betaalbare pensioenen door
middel van een geïntegreerde benadering.
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waarborgen van de capaciteit van de stelsels om aan hun sociale doelstellingen te
voldoen, de handhaving van de betaalbaarheid van de stelsels en het behoud van
hun vermogen om in te spelen op de veranderende behoeften van de samenleving”.

In aansluiting daarop hebben het Comité voor sociale bescherming en het Comité
voor economische politiek een gezamenlijk rapport uitgewerkt betreffende de
doelstellingen en de werkwijzen op het gebied van de pensioenen, getiteld “Kwa-
liteit en houdbaarheid van de pensioenen” (4). Dit rapport werd goedgekeurd
door de raadsformaties Ecofin en WSB (werkgelegenheid en sociaal beleid) en
aangenomen tijdens de Raad van Laken (december 2001). Het beschrijft de open
coördinatiemethode toegepast op de pensioenen en bepaalt 11 doelstellingen die
gemeenschappelijk zijn voor de Europese pensioenstelsels en gegroepeerd zijn in
de drie domeinen die in Göteborg werden geïdentificeerd: toereikendheid, betaal-
baarheid en modernisering.
Het zette de Lidstaten ertoe aan om tegen september 2002 nationale strategische
rapporten voor te stellen, opgesteld volgens een identieke structuur en de 11
gemeenschappelijke doelstellingen omvattend. De Lidstaten waren het erover
eens dat de klemtoon lag op het strategische, politieke aspect van de rapporten
en dat het niet de bedoeling was om beschrijvende rapporten over de nationale
pensioenstelsels in te dienen. 
Het belangrijkste kenmerk en belang van deze opdracht bestond hierin dat er over
een globale, geïntegreerde en evenwichtige strategie werd nagedacht. Het was
absoluut noodzakelijk dat de rapporten in elke Lidstaat in het kader van deze
dynamiek werden geplaatst en van de sociale bekommernissen verslag uit-
brachten, aangezien de pensioenen in de eerste plaats een sociale doelstelling
hebben, zonder evenwel de financiële en economische aspecten uit het oog te
verliezen. 

In België hebben de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en het Federaal
Planbureau samengewerkt voor de opstelling van het rapport, onder het nauwge-
zette toezicht van Minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke en zijn kabinet.
Het rapport werd door de Federale regering goedgekeurd na raadpleging van de
Nationale Arbeidsraad.

De procedure wordt voortgezet, na een “peer review” (beoordeling door vakge-
noten) in een formatie bestaande uit de twee comités voor economisch beleid en
sociale bescherming heeft de Commissie op 17 december 2002 een “gemeen-
schappelijk ontwerprapport van de Commissie en de Raad aangaande houdbare
en geschikte pensioenen” goedgekeurd (5).

(4) Dit document kan op hoger genoemde site worden geraadpleegd.
(5) COM(2002)737 definitief, dit document kan op hoger genoemde site worden geraadpleegd.

126



Het ontwerp is momenteel in voorbereiding en is het voorwerp van inhoudelijke
debatten binnen de twee comités; het zal bij amendement moeten worden gewij-
zigd vóór het in maart 2003 door de twee raadsformaties (Ecofin en WSB) (6)
wordt aangenomen. Daarna wordt het aan de Lenteraad 2003 voorgelegd.

De redactie

I TOEREIKENDE PENSIOENEN

1. HOE TRACHT MEN DE KANS OP ARMOEDE BIJ OUDEREN TE VERMIJDEN? HOE
KAN MEN VERZEKEREN DAT ZIJ EEN ADEQUATE LEVENSSTANDAARD KUNNEN
BEHOUDEN?

1.1. WAT WORDT BESCHOUWD ALS EEN ADEQUAAT MINIMUMINKOMEN VOOR OUDE-
REN EN HOE WORDT DIT VERZEKERD?
Diverse, elkaar aanvullende voorzieningen moeten er voor zorgen dat de oudere
bevolking in België van een adequaat minimuminkomen kan genieten. Deze voorzie-
ningen betreffen niet alleen het garanderen van een vervangingsinkomen (het pen-
sioen) en het toekennen van bijzondere voordelen op het vlak van de personenbe-
lasting, maar ook het voorzien in financiële tussenkomsten in de gezondheidszorgen
en de zorgkosten van ouderen en de organisatie van gesubsidieerde diensten. Een
aantal bijkomende maatregelen, onder andere op het vlak van mobiliteit en commu-
nicatie, zijn specifiek gericht op de sociale integratie van ouderen.

Het Belgische pensioensysteem is gebaseerd op het wettelijk stelsel (de eerste pij-
ler), dat kan worden aangevuld via collectief of individueel opgebouwde rechten in
de tweede en derde pijler. Er is eveneens een bijstandsregeling uitgebouwd. Cen-
traal in de eerste pijler staan de drie wettelijke pensioenstelsels: dit van de werkne-
mers (uit de privé-sector), dit van de zelfstandigen en dit van de ambtenaren (7). Dat
laatste stelsel is wat de financieringswijze en de berekeningswijze van de pensioe-
nen betreft, sterk verschillend naargelang van de overheidsinstelling en de categorie
waartoe de ambtenaar behoort. Binnen de drie wettelijke stelsels bouwen de betrok-
kenen pensioenrechten op in functie van de beroepsinkomsten die zij genieten
gedurende hun loopbaan. De mogelijkheid bestaat om aanvullende collectieve of
individuele rechten op te bouwen (tweede en derde pijler). Ten slotte is er nog een
bijstandssysteem, een vangnetstelsel, voor ouderen. Indien de gepensioneerde 

(6) Deze raad heet sinds oktober 2002 de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, gezondheid en con-
sumenten.
(7) In de praktijk komt het fenomeen van de “gemengde loopbaan” vaak voor. Een gepensioneerde
heeft een gemengde loopbaan gehad wanneer hij gedurende zijn actieve loopbaan in meer dan één
van de drie grote stelsels bijgedragen heeft.
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onvoldoende inkomsten heeft, omdat bijvoorbeeld de opgebouwde pensioenrech-
ten onvoldoende zijn, kan betrokkene na een bestaansmiddelenonderzoek van de
“Inkomens Garantie voor Ouderen” (IGO) genieten. 

De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar. Gedurende een overgangsfase tot
2009, wordt de pensioenleeftijd voor vrouwen in het werknemers- en zelfstandigen-
stelsel, die momenteel 62 jaar bedraagt, tot die zelfde leeftijd opgetrokken (zie hier-
voor Bijlage 1). Een volledige loopbaan in België bestaat voor mannen uit 45 jaar,
voor vrouwen momenteel uit 42 jaar (en wordt geleidelijk opgetrokken tot 45 jaar
in 2009). 

Een loopbaanjaar is elk verstreken jaar vanaf de aanvang van de beroepscarrière tot
en met het ingaan van het pensioen (8). Voor werknemers en zelfstandigen worden
gedurende elk loopbaanjaar pensioenrechten opgebouwd op basis van het in dat
jaar verworven beroepsinkomen (9). Indien er geen beroepsinkomen is, kunnen
vervangingsinkomens zoals ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitke-
ringen en uitkeringen ingevolge beroepsziekte of arbeidsongeval gelijkgesteld wor-
den met beroepsinkomen. Voor de periodes waarin zulke vervangingsinkomens
werden toegekend, worden de pensioenrechten berekend alsof het laatst verdiende
beroepsinkomen verder werd verdiend. Deze periodes worden de “gelijkgestelde
periodes” genoemd. Voor ambtenaren worden de pensioenrechten berekend op de
inkomens van de laatste vijf jaar (10).

1.1.1. Maatregelen in verband met inkomensverstrekking

1.1.1.1. Eerste Pensioenpijler (wettelijke pensioenstelsels): het minimumpensioen
Iedereen kan, ongeacht het pensioenstelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar)
genieten van een zekere inkomensgarantie onder de vorm van een minimumpen-
sioen. Om recht te hebben op een minimumpensioen, moet men aan bepaalde voor-
waarden voldoen. Hierbij wordt een minimumpensioen gegarandeerd indien de per-
soon voltijds werkte gedurende minstens 2/3e van een loopbaan (dus minstens 30
jaar voltijdse tewerkstelling binnen één stelsel). Indien aan deze voorwaarde vol-
daan is, wordt een minimumpensioen toegekend proportioneel met het aantal gere-
aliseerde loopbaanjaren ten opzichte van een volledige loopbaan.

(8) Onder bepaalde voorwaarden kunnen, middels een vrijwillige persoonlijke sociale bijdrage, ook
bepaalde jaren vanaf de 20e verjaardag geregulariseerd worden en aldus mee in de berekening van de
pensioenrechten opgenomen worden (de aldus geregulariseerde jaren kunnen evenwel niet in aan-
merking genomen worden voor het beantwoorden aan de minimumvereiste van de loopbaanduur
voor het minimumpensioen). 
(9) Dit beroepsinkomen wordt geherwaardeerd aan de index van de consumptieprijzen en aan even-
tuele welvaartsaanpassingen.
(10) De pensioenberekening binnen de verschillende stelsels van de eerste pijler is opgenomen in
bijlage 11 – punt 3.
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Het wettelijke pensioenstelsel van de werknemers voorziet sinds juli 1997 boven-
dien in het zogenaamde ”minimumrecht per loopbaanjaar”. Om hiervan te kun-
nen genieten moet de loopbaan minstens 15 jaar tewerkstelling omvatten. Onder
deze voorwaarde gebeurt de toepassing van het minimumrecht in plaats van de
reële verdiensten voor elk jaar waarin er minstens een activiteit werd ontwikkeld
equivalent met 1/3e van een voltijdse tewerkstelling tijdens dat jaar. Deze regeling
zorgt ervoor dat dan voor elk in aanmerking te nemen loopbaanjaar de berekening
van het pensioen minstens gebeurt op basis van het minimumloon van een 21-jarige
dat op het moment van de pensionering toepasselijk is. 

Deze combinatie van bovenvermelde loopbaanregelingen en ingebouwde solidari-
teit onder de vorm van gelijkgestelde periodes, zorgt ervoor dat meer dan 90% van
de ouderen erin slaagt om op zijn minst de minimumpensioenrechten op te bou-
wen.

1.1.1.2. Bijstandsregelingen : Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
Het systeem van sociale bijstand voorziet in de “Inkomens Garantie voor Ouderen”
(IGO), voor de ouderen die geen of onvoldoende pensioen hebben kunnen opbou-
wen in de wettelijke basisstelsels. Het bijstandssysteem is aanvullend en wordt toe-
gekend na toetsing van de bestaansmiddelen: in de mate dat men te weinig
bestaansmiddelen heeft, worden deze aangevuld tot het bedrag van Inkomensgaran-
tie voor Ouderen.

Op dit ogenblik kunnen zowel mannen als vrouwen vanaf de leeftijd van 62 jaar een
beroep doen op de bijstandsregeling. Vanaf 2009 kan dit slechts nog wanneer men
de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, dit zowel voor mannen als vrouwen. Ook voor
het overige voorziet de IGO in de gelijke behandeling van beide geslachten. 

De IGO is een individueel recht. Samenwonenden (al dan niet gehuwd) kunnen bei-
den een aanvraag indienen voor de IGO en, na onderzoek van hun gezamenlijke
bestaansmiddelen, kan aan elk apart het volledige of gedeeltelijke basisbedrag toege-
kend worden. Een alleenstaande kan aanspraak maken op het “verhoogde” basisbe-
drag dat 50% hoger ligt, om zo de hogere vaste kosten te compenseren. 

Onderstaande tabel geeft de bedragen van de hierboven besproken minima weer.
Eenderde van de gepensioneerde werknemers of zelfstandigen ontvangen een pen-
sioen berekend op basis van het minimumpensioen, eventueel aangevuld tot de
Inkomens Garantie voor Ouderen.
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TABEL 1 : MINIMUMPENSIOENEN (OP 65 JAAR) VOOR VOLLEDIGE LOOPBAAN (45 JAAR) OP
1.2.2002 (IN EUR/JAAR)

Werknemers Zelfstandigen Ambtenaren IGO

Gezinsbedrag 11.793,71 9.401,16 14.343,96

Bedrag "alleenstaande" (11) 9.438,10 7.050,60 11.475,12 7.163,10

Per partner in samenwonend verband 4.775,40

Overlevingspensioen (12) 9.284,08 7.050,60 10.005,12

1.1.2. Selectieve maatregelen om tegemoet te komen in de kosten van bepaalde spe-
cifieke behoeften aan medische en niet-medische zorg 
Naast algemene voorzieningen om vervangingsinkomens te verstrekken, bestaan er
specifieke transferten én diensten, die met name voor bejaarden met bijzondere
problemen op het vlak van zorg- en dienstverlening belangrijk zijn. Vooral de oudere
gepensioneerden worden geconfronteerd met een grote behoefte aan zorg. De kost-
prijs van deze diensten bepaalt mee de koopkracht van hun pensioenen. De wel-
vaart van vooral de oudere gepensioneerden, een feitelijke subgroep in de categorie
van de gepensioneerden, zal immers mee bepaald worden door het feit of de voor
hen noodzakelijke diensten aan een redelijke (en voor hen betaalbare) prijs aange-
boden kunnen worden. In België kunnen de ouderen dan ook genieten van aanvul-
lende uitkeringen, van terugbetaling van zorgkosten en van een divers aanbod aan
zorgvoorzieningen.

1.1.2.1. Aanvullende uitkeringen
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan mensen die

ten minste 65 jaar oud zijn, bij wie een gebrek aan of vermindering van zelfredzaam-
heid werd vastgesteld en van wie het inkomen een bepaalde grens niet overstijgt.
Voor de hoogte van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: zie bijlage 2.

De Gemeenschappen hebben eigen bevoegdheden inzake de bijstand aan perso-
nen, die vooral de ouderen ten goede komt. Zo werd in de Vlaamse Gemeenschap
onlangs een zorgverzekering opgericht die een tegemoetkoming voorziet in de niet-
medische kosten van zorgbehoevenden. In het specifieke geval van bejaarden,
betreft het tussenkomsten voor thuisverzorging en verzorging in rusthuizen. 

(11) Merk op dat het begrip “alleenstaande” verschilt wanneer het in de context van de IGO dan wel
in de pensioencontext wordt gehanteerd. In het kader van de IGO is een alleenstaande iemand die
waarachtig alleen woont, in het pensioenstelsel is een alleenstaande iemand die voldoende eigen
pensioenrechten heeft opgebouwd.
(12) Bij overlijden van de gerechtigde op een rustpensioen, ontstaat voor de echtgeno(o)t(e) het
recht op een overlevingspensioen ingeval hij of zij geen of onvoldoende eigen pensioenrechten heeft
en indien de weduwe of weduwnaar aan bepaalde voorwaarden voldoet (minimum 45 jaar oud, niet
opnieuw huwen, …).
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1.1.2.2. Terugbetaling van zorgkosten
Regeling van de verhoogde tegemoetkomingen: een gepensioneerde wiens jaarbe-

drag van het belastbaar bruto-inkomen 11.998,22 EUR niet overschrijdt (13), geniet
van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verstrekkin-
gen. De terugbetaling bedraagt dan in principe 90% van de officieel vastgelegde
honoraria, terwijl dit bij een normale terugbetaling slechts 75% van de honoraria
bedraagt.

De maximumfactuur voor Gezondheidszorgen (MAF): de maximumfactuur geeft
de waarborg aan élk gezin dat het gezin niet meer dan een bepaald bedrag zal uitge-
ven voor erkende en noodzakelijke gezondheidskosten, afhankelijk van het gezinsin-
komen. Hoewel geldend voor alle gezinnen, ongeacht de leeftijd, heeft de MAF, gelet
op de behoeftestructuur, vooral voor de chronisch zieken, in het bijzonder de bejaar-
den een gunstig effect, daar zij vaak de meeste gezondheidskosten dienen te maken.
De MAF biedt een aanvullende bescherming binnen de verplichte verzekering, die
aan iedereen terugbetaling geeft van gezondheidskosten. De inkomensvorken en rem-
geldplafonds die voor 2002 gehanteerd worden, staan vermeld in bijlage 3. 

1.1.2.3. Aanbod van zorgvoorzieningen
In België bestaat een uitgebreid aanbod van diensten om tegemoet te komen aan de
zeer specifieke noden van de bejaarde bevolking. Deze diensten omvatten thuisver-
zorging, toegang tot sociale huisvesting, serviceflats, dagverzorgingscentra, centra
voor kort verblijf, faciliteiten tot beschut wonen (in het kader van de psychiatrische
zorgverstrekking), rusthuizen (ROB), rust en verzorgingstehuizen (RVT) en psychia-
trische verzorgingstehuizen. De ROB en RVT-tehuizen vangen op dit moment ca. 5 %
van de totale bevolking van boven de 60 jaar op. Er kan bovendien vastgesteld wor-
den dat meer dan de helft van deze residenten ouder is dan 85 jaar. 

1.1.3. Maatregelen met het oog op de integratie van bejaarden
Er zijn nog een aantal specifieke maatregelen die de sociale integratie van bejaarden
in de samenleving moeten bevorderen, zoals initiatieven inzake de toegankelijke
huisvesting. Gepensioneerden kunnen (onder bepaalde leeftijd- en inkomensvoor-
waarden) in heel België genieten van lagere telefoontarieven en verminderingen van
de kostprijs van het openbaar vervoer. In het Vlaams Gewest en Brussels Hoofdste-
delijk Gewest kunnen alle 65-plussers onvoorwaardelijk gratis gebruik maken van
tram- en busvervoer. 

Gezien het grote aantal initiatieven, zowel op federaal en gewestelijk als op gemeen-
telijk initiatief is het haast onmogelijk om in het kader van dit rapport een volledige
lijst van de in België gehanteerde maatregelen ter bevordering van de integratie van
bejaarden te vermelden.

(13) Verhoogd met 2.221,18 EUR per persoon ten laste.
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1.2. IN WELKE MATE WORDT DE HUIDIGE SITUATIE ALS BEVREDIGEND BESCHOUWD?
Het armoederisicopercentage bij gepensioneerden lag in 1997 in België aanzienlijk
hoger dan bij mensen op het hoogtepunt van hun actieve leeftijd (tussen 25 en 49
jaar) (14). Het armoederisico bij ouderen was echter niet zoveel hoger dan dat bij
–16 jarigen of dan dat bij personen tussen 50 en 64 jaar. Het lag zelfs lager dan het
percentage in de leeftijdscategorie tussen 16 en 24 jaar (zie Bijlage 4).

Het armoederisico bij mensen met als frequentste activiteitsstatus ‘gepensio-
neerd’ was, met 17%, ook veel hoger dan bij diegenen die werkten als werknemer
of zelfstandige, respectievelijk 2% en 10%, maar aanzienlijk lager dan bij werklozen,
34%, of andere inactieven: 29% (voor grafiek zie bijlage 5).

Voor een goed begrip: deze cijfers betreffen enkel de bevolking in private huishou-
dens en dus niet in collectieve huishoudens, zoals rust- en verzorgingstehuizen.
Bovendien blijft de impact op de welvaartspositie van specifieke, door de overheid
gesubsidieerde, dienstverlening (bijvoorbeeld thuisverzorging, poetsdiensten,…) en
van het opgebouwd vermogen, in de vorm van de eigen woning, buiten beeld.

Over het algemeen leren we uit onderzoek over een langere termijn dat het wel-
vaartspeil van de ouderen sinds de jaren zeventig dat van de actieven dicht is gena-
derd (15). Het is zeker niet langer zo dat de bejaarden als groep bijna per definitie
tot de laagste inkomenscategorieën behoren, iets wat een aantal decennia geleden
het geval was. 
Deze verbeterde welvaartspositie is voor de meeste ouderen het gevolg van de ver-
betering van het wettelijk pensioen. Door de opkomst van de aanvullende pensioe-
nen hebben vooral ook beter gesitueerde ouderen hun levensstandaard zien toene-
men. Verder moet nog vermeld worden dat de toename van het inkomen uit roe-
rend en onroerend vermogen, relatief meer in handen van ouderen, heeft bijgedra-
gen tot de verbetering van hun relatieve welvaartspositie. Studies wijzen echter niet
alleen uit dat de welvaartskloof tussen ouderen en actieven verkleind is, maar ook
dat de inkomensongelijkheid binnen de groep van de ouderen (onder andere tussen
jong- en hoogbejaarden, tussen koppels en alleenstaanden) groot blijft en groter is
dan binnen de groep van de actieven.

Uit administratieve statistieken blijkt dat de oudste pensioenen de evolutie van de
welvaart niet hebben gevolgd. Onderstaande grafiek, die de evolutie toont van het
gemiddelde werknemerspensioen ‘alleenstaande’ van een gehuwde man met een vol-

(14) Op basis van voorlopige gegevens ECHP.
(15) Deleeck, H., De betaalbaarheid van de pensioenen, CSB-Bericht, April, 2000, 24 p.
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ledige loopbaan (constante prijzen) naar leeftijdsklasse (16), maakt duidelijk dat
men er in het verleden niet in geslaagd is om de oudste pensioenen aansluiting te
laten houden met de nieuwe pensioenen (17). 

GRAFIEK 1 : EVOLUTIE GEMIDDELDE WERKNEMERSPENSIOEN ALLEENSTAANDE GEHUWDE MAN
MET VOLLEDIGE LOOPBAAN NAAR LEEFTIJDSKLASSE

Uitgedrukt in maandbedragen in EUR.

Nochtans hebben juist de hoogbejaarde gepensioneerden (vanaf 80 jaar en ouder)
het meest behoeften aan zorg- en dienstenverstrekkingen.

(16) Voor diegenen wier pensioen in 1967 of vroeger is ingegaan (90+ in de grafiek) betreft het pen-
sioenbedrag opgenomen in de grafiek zowel het kapitalisatiegedeelte als het repartitiegedeelte. Voor
diegenen wier pensioen na 1967 is ingegaan (overgang naar het repartitiestelsel) betreft het hier
opgenomen pensioenbedrag enkel het repartitiegedeelte. Het kapitalisatiegedeelte verworven tijdens
de jaren voor 1968 wordt voor deze gepensioneerden als afzonderlijke rente uitbetaald.
(17) De lagere pensioenbedragen naarmate de leeftijdsklasse toeneemt, is te wijten aan de ‘gedeelte-
lijke’ welvaartsaanpassingen van de pensioenbedragen aan de loonevolutie. De welvaartsaanpassin-
gen in 1991, 1992 en 2001 voor de oudere pensioenen zijn duidelijk afgetekend in de figuur. Opval-
lend is de evolutie van het pensioenbedrag voor de leeftijdsgroep 90+ tijdens de periode 1989 –
1996. Deze cohorte gepensioneerden hebben tijdens hun verblijf in de pensioenregeling genoten
van de opeenvolgende pensioenherwaarderingen die tijdens de periode 1969 – 1975 afgerond 50%
bedroegen. Naarmate die cohorte wordt afgelost door de gepensioneerden van een latere ingangsda-
tum (met kleinere welvaartsaanpassingen), daalt het pensioen.
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Ander onderzoek toont aan dat de minimumpensioenen in de sociale zekerheid en
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden de evolutie van de welvaart tijdens de
periode 1985-1997 niet hebben gevolgd (18).

Zoals in een volgend hoofdstuk wordt beschreven, zijn er recent verschillende ini-
tiatieven genomen om deze situatie recht te trekken.

1.3. WAARSCHIJNLIJKE EVOLUTIE VAN MINIMUMINKOMENS

1.3.1. Werknemers
Sinds 1980 hebben gepensioneerde werknemers onder bepaalde voorwaarden
(19) recht op een gewaarborgd minimumpensioen. Dit minimumpensioen is auto-
matisch gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. De regering kan daarenbo-
ven beslissen om over te gaan tot de herwaardering van dit minimumpensioen
door het te verhogen met een percentage of een forfaitair bedrag. Deze herwaarde-
ring heeft tot gevolg dat de pensioenen ook gekoppeld worden aan de welvaart, zij
het gedeeltelijk. Over de periode 1986-2001 is zowel het minimum gezinspensioen
als het minimum alleenstaandenpensioen in reële termen jaarlijks met gemiddeld
0,46% toegenomen. 

Een van de belangrijke kenmerken van de pensioenhervorming van 1997 in de
werknemersregeling is de invoering van het “minimumrecht per loopbaanjaar” (zie
1.1.1.1.). 

De invloed van het minimumrecht per loopbaanjaar op het gemiddelde pensioen
van de nieuw-gepensioneerden komt vooral het rustpensioen van de slechter betaal-
de werknemers, vooral de vrouwen, ten goede.

Telkens het minimum maandloon van een 21-jarige verhoogt, wordt ook het mini-
mumrecht per loopbaanjaar aangepast. Het minimumrecht per loopbaanjaar wordt
slechts toegepast als het totale pensioen minder dan 867,63 EUR per maand
bedraagt. Dit grensbedrag is niet gekoppeld aan de loonevolutie. Al de bedragen zijn
wel gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.

1.3.2. Zelfstandigen
Vóór 1984 bestonden de minimale uitkeringen in het zelfstandigenstelsel uit forfaits
en werden zij gefinancierd door een systeem van forfaitaire bijdragen. In 1984 werd
er overgeschakeld naar een systeem van proportionele bijdragefinanciering, waar-

(18) Cantillon, B., De Maesschalk, V. en Van Dam, R., Welvaartsvastheid en adequaatheid van de
sociale minima 1970-2001, CSB-Bericht, November, 2001, 74 p.
(19) Zij moeten een loopbaan hebben die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan.

134



STRATEGISCH RAPPORT PENSIOENEN - BELGIE

door er wel echte minimumbedragen ontstonden. In 1994 werd het minimumpen-
sioen voor zelfstandigen gelijkgesteld met het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaar-
den (GIB). 

Naast de automatische aanpassing aan de index der consumptieprijzen wordt het
minimumpensioen op niet-automatische basis gekoppeld aan de welvaart. Over de
voorbije 15 jaar nam het minimumpensioen voor een gezinshoofd in reële termen
jaarlijks met gemiddeld 2,15% toe, dat voor een alleenstaande met gemiddeld 1,71%. 

Desondanks blijven de zelfstandigenminima lager liggen dan de minima die gelden
in het werknemersstelsel (zie tabel 1 onder 1.1.1.).Voorstellen tot de hervorming
van het pensioenregime van de zelfstandigen werden uitgewerkt door een experten-
werkgroep (de zogenaamde ”Werkgroep-Cantillon”) (zie bijlage 13). Deze voorstel-
len vormen het uitgangspunt van een brede consultatie binnen de Rondetafel voor
de zelfstandigen die op initiatief van de regering werd gestart. In de pensioenhervor-
ming met ingang vanaf 1997, worden bonusjaren voorzien voor zelfstandigen met
een “zuivere” loopbaan van minstens 15 jaar en minder dan 30 jaar. Deze toeken-
ning gebeurt in functie van de lengte van de loopbaan en met een maximum van 3
extra jaren. Deze aanpassing in de wetgeving is vooral in het voordeel van de
vrouw. 

1.3.3. Werknemers van de openbare sector
In de overheidssector kan men beroep doen op het gewaarborgd minimumpensioen
wegens leeftijd of anciënniteit, of nog wegens lichamelijke ongeschiktheid. 

De minima wegens leeftijd bestaan uit forfaitaire bedragen (geïndexeerd maar niet
gekoppeld aan de loonevolutie). Enkel op basis van een wettelijk initiatief kan er
een welvaartsaanpassing gebeuren. 

Het gewaarborgd minimumpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid is een
percentage van de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar (50% voor een alleen-
staande en 62,5% voor een gezin) met een onder- en bovenplafond. Deze bedragen
zijn gekoppeld aan de loonevolutie.

1.3.4. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
In 2001 werd het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) vervangen door de
IGO (zie 1.1.1.2). Deze forfaitaire toelage is gekoppeld aan het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen. In tegenstelling tot het bedrag van het GIB, dat op onregelmatige
wijze aangepast werd aan de welvaart, zal de IGO om de twee jaar aangepast worden. 
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1.4. GEPLANDE MAATREGELEN OM HET RISICO VAN SOCIALE UITSLUITING BIJ OUDE-
REN TE VERKLEINEN

1.4.1. Betere bescherming van ouderen
Ouderen (65+) met een verminderde zelfredzaamheid kunnen aanspraak maken op
de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (zie 1.1.2.1).

Vanaf 1 januari 2003 zal het vrijgestelde inkomen – bij de toetsing van de bestaans-
middelen - opgetrokken worden tot het niveau van het gewaarborgd minimumpen-
sioen in de werknemersregeling en zal de vermindering met 2/3de van de tegemoet-
koming bij opname in een instelling afgeschaft worden.

1.4.2. Selectieve welvaartsaanpassingen 
Een stapsgewijze welvaartsaanpassing zowel in de werknemersregeling als in de
regeling voor de zelfstandigen, van 2% voor de oudste pensioenen is voorzien tij-
dens de periode 2002-2005, in het kader van de pensioenhervorming van 1997.

1.4.3. Pensioenen zelfstandigen
Zoals vermeld onder 1.3.2 werden voorstellen tot de hervorming van het pensioen-
regime van de zelfstandigen uitgewerkt door een officiële expertenwerkgroep.

2. HOE KRIJGT IEDEREEN TOEGANG TOT ADEQUATE PENSIOENREGELINGEN
(PUBLIEK OF PRIVAAT) ZODAT DE LEVENSSTANDAARD NA PENSIONERING (TOT
OP EEN REDELIJKE HOOGTE) BEHOUDEN KAN BLIJVEN?

2.1. HOE KUNNEN MENSEN OOK NA PENSIONERING HUN LEVENSSTANDAARD
BEHOUDEN?
De eerste pijler vormt in België voor de meeste gepensioneerden de basis van hun
sociale bescherming. De overheid voorziet tevens een aantal fiscale en parafiscale
stimuli die het opnemen en uitbouwen van pensioenrechten in de tweede en derde
pijler moeten mogelijk maken, om aldus de (individuele) levensstandaard maximaal
te kunnen behouden. 

2.1.1. Eerste Pijler
Als algemene regel geldt dat het wettelijk pensioen berekend wordt als een percen-
tage – 60% voor een “alleenstaande” en 75% voor een gezinshoofd – van het geduren-
de de 45 jaren voorafgaand aan de pensionering verdiende inkomen. De pensioenen
in de openbare sector vormen een uitzondering op deze regel. Zij worden berekend
op het gemiddelde loon van de laatste 5 carrièrejaren.  
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De recente hervorming (1997) van de pensioenregeling van werknemers en zelfstan-
digen ging samen met de vermindering van de overheidstekorten en de hiermee
gepaard gaande schuldafbouw. Deze schuldafbouw is immers de beste waarborg voor
de toekomstige pensioenen, vermits zij leidt tot een duurzame beschikbaarheid van
begrotingsmiddelen. Zij kan in dit opzicht reeds vergeleken worden met de opbouw
van een pensioenreserve. Hierdoor kan de overheid de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels veiligstellen zonder dat het pensioencontract wordt uitgehold. Zo
wordt onder andere het loonplafond dat bij de berekening van het pensioen wordt
gehanteerd, sinds 1999 opnieuw gekoppeld aan de conventionele loonontwikkeling.
Bovendien wordt de mogelijkheid voorzien om selectieve welvaartsaanpassingen toe
te kennen aan de gepensioneerden (zie 2.1.1.2.). Verder wordt de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bewerkstelligd door de geleidelijke gelijkstelling inzake pen-
sioenleeftijd en pensioenberekening. Voor een volledig overzicht en een gedetailleer-
dere bespreking van de pensioenhervorming, zie bijlage 1.

2.1.1.1. Vervangingsratio’s bij werknemers

a) Macro-economisch

In 2000 bedroeg de ratio tussen het gemiddelde nieuw toegekende werknemerspen-
sioen en het gemiddelde brutoloon in de privé-sector ongeveer 30%. In 1987 was dit
nog 34%. 

Dit op het eerste zicht lage niveau van de vervangingsratio wordt verklaard door:
de basis van de pensioenberekening, namelijk de verdiensten van elk loopbaanjaar

waarvan die vanaf 1975 enkel worden aangepast aan de tussentijdse prijsevolutie en
niet aan de tussentijdse loonstijgingen;

de toepassing van de pensioencoëfficiënt, die slechts 60 of 75% van het loon
bedraagt;

het gewicht van de onvolledige (vooral bij de vrouwelijke rustpensioenen) en/of
de gemengde loopbanen (te wijten aan de vervroegde pensionering of de overstap
naar een ander beroepsstatuut);

de aanhoudende invloed van de volgende drie structurele factoren, die ook de toe-
komstige vervangingsratio bij werknemers zullen blijven vertragen:
– progressieve ontdubbeling van het pensioen toegewezen aan een gezin (twee
pensioenen aan een “alleenstaandentarief” van 60% in plaats van een pensioen aan
gezinstarief aan 75% (20);

(20) Steeds minder gepensioneerden volgen het traditionele gezinsmodel met een enig inkomen –
die het “gezinstarief” van 75% genieten. Met de voortschrijding van de scholarisatiegraad van vrou-
wen vanaf de jaren ’50 kwam het gezinsmodel met tweeverdieners sterk op. In dit model hebben
beide echtgenoten recht op het “alleenstaandentarief” van 60%. De opkomst van dit nieuwe gezins-
model, waarbij het pensioen van de man vermindert van 75% naar 60% en het pensioen van de
vrouw aan 60% niet zoveel hoger is dan het pensioenverlies van de man omwille van haar kortere en
lager betaalde loopbaan, betekent dus een verlaging van de (macro-economisch berekende) individu-
ele vervangingsratio.
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– toepassing bij de pensioenberekening van een loonplafond, dat bovendien tijdens
de periode 1982-1998 enkel werd aangepast aan de prijsevolutie en niet aan de
loonevolutie;
– welvaartsaanpassingen van de pensioenen die significant lager zijn dan de groei
van de lonen, dit in een context van toenemende levensverwachting op bejaarde
leeftijden. 

Er moet anderzijds wel gewezen worden op de bestaande belastingvoordelen voor
gepensioneerden, die deze effecten op netto-niveau enigszins temperen. De belas-
tinghervormingen die momenteel doorgevoerd worden, voorzien ook in de “decu-
mul” (21) van de pensioeninkomsten van de gezinnen, wat deze tempering nog zal
versterken.

b) Micro-economisch

De individuele inkomenssituatie bij de overstap van economische activiteit naar
pensioen geeft een ander beeld van de adequaatheid van pensioenen. Het aantal
mogelijke typegevallen is zeer talrijk. Daarom beperken we ons hier bij wijze van
indicatie tot een eenvoudig voorbeeld, waarbij een mannelijke bediende, geboren in
1937, in 2002 op pensioen gaat na een volledige loopbaan van 45 jaar. Verder wordt
verondersteld dat hij gedurende zijn hele loopbaan het gemiddelde loon van zijn
leeftijdscategorie heeft verdiend. 

De vervangingsratio van het nettopensioen – aan “alleenstaandentarief” – ten
opzichte van het laatst verdiende nettoloon bedraagt voor dit typegeval in 2002
ongeveer 46%. 
Deze individuele vervangingsratio wordt onder meer in positieve zin beïnvloed door
het gunstige fiscale regime waarvan gepensioneerden genieten. Anderzijds wordt de
individuele vervangingsratio in negatieve zin beïnvloed door het loonplafond: bij de
pensioenberekening wordt echter rekening gehouden met het arbeidsinkomen tot
een bepaald bedrag. Naarmate het laatst verdiende loon hoger is dan het loon-
plafond, bekomt men lagere individuele vervangingsratio’s.

In de praktijk wordt vastgesteld dat de overgang van activiteit naar inactiviteit vaak
geleidelijker verloopt dan in bovenstaand typegeval wordt geschetst. De gemiddelde
effectieve uittredingsleeftijd uit de actieve loopbaan ligt een stuk onder de wettelij-
ke pensioenleeftijd. Volgens Pestieau, e.a. (22) is deze leeftijd gemiddeld 57 jaar.
Men kan dus aannemen dat de meeste uittreders eerst in een ander inactiviteitstelsel
terechtkomen, alvorens pensioengerechtigd te worden. Aangezien het in alle geval-
len om stelsels van vervangingsinkomens gaat, is er vaak reeds, vóór de pensione-
ring, een daling van het inkomen te observeren.

(21) Elke gepensioneerde partner wordt op “zijn” eigen pensioen belast, de pensioenen worden niet
bij elkaar opgeteld.
(22) Pestieau e.a., De toekomst van onze pensioenen, 2000, Garant, p.153.
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2.1.1.2. Het aanpassen van de pensioenen aan de stijging van de welvaart
Alle pensioenen zijn via de index van de consumptieprijzen automatisch gekoppeld
aan de evolutie van de koopkracht. In de stelsels van werknemers en zelfstandigen
bestaat er echter geen automatische koppeling aan de welvaart. Wel worden er op
ongeregelde tijdstippen herwaarderingen toegekend. Het gaat hier om “welvaarts-
aanpassingen”. 

De pensioenen van de ambtenaren daarentegen worden in principe automatisch
aangepast aan de baremaverhogingen die aan de actieve ambtenaren worden toege-
kend. Niet alle premieverhogingen worden in dit kader immers in aanmerking geno-
men. Dit is gekend als de perequatie van de overheidspensioenen.

2.1.2. Tweede Pijler
Hoewel de eerste pensioenpijler het fundament van de sociale bescherming van
ouderen in de Belgische samenleving zal blijven, mag er niet aan getwijfeld worden
dat in de toekomst ook de tweede pijler een belangrijke rol zal spelen. De twee-
depijlerpensioenplannen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het inkomens-
verschil tussen laatste loon en pensioen te beperken (23). De discussie draait dus
niet rond het feit of men al dan niet voor of tegen de uitbouw van een tweede pen-
sioenpijler is, maar gaat over de manier waarop en onder welke voorwaarden een
tweede pensioenpijler kan bijdragen tot een adequate sociale bescherming waarvan
zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten, en over de vraag op welke manier
een tweede pensioenpijler een aanvullende sociale bescherming kan vormen. De
wet op de aanvullende pensioenen betekent een fundamentele hervorming:

De bijdragen dienen om het pensioen aan te vullen. Elk ander, oneigenlijk
gebruik, moet uitgesloten worden. Men dient minimaal de leeftijd van 60 jaar te
hebben bereikt, alvorens men dit tweedepijlerpensioen kan opnemen.

De uitbetaling in rente wordt aangemoedigd. In elk pensioenplan wordt verplicht
bij de uitbetaling in kapitaal een omzetting in rente te voorzien, waarbij de fiscaliteit
neutraal blijft (16,5% belastingsvoet).

Binnen de tweede pijler moeten de sectoriële pensioenplannen een voorname
plaats gaan innemen. Deze bij CAO onderhandelde collectieve sectorale pensioen-
plannen kunnen erg verschillend zijn van de bestaande bedrijfsgebonden regelin-
gen, die uitgingen van de autonome bevoegdheid van de werkgever. Deze sectoriële
stelsels (door de sociale gesprekpartners via een CAO overeengekomen) kunnen op
grote schaal een aanvullend systeem invoeren in sectoren met veel kleine KMO’s.
Zij bieden eveneens toegang tot de 2e pijler voor arbeiders.

Met het oog op de bescherming van de aangeslotenen staan deze pensioenplan-
nen onder toezicht van de overheid.

(23) De penetratiegraad van de tweede pijler pensioenplannen bedraagt 35%. 
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Daar er een sterk verminderde sociale werkgeversbijdrage verschuldigd is op de
gestorte premies, wordt de opbouw van aanvullende pensioenen gestimuleerd.
Bovendien wordt de vrijstelling van de verzekeringstaks van 4,4% op de gestorte
premies voorzien in het geval van een opbouw van een aanvullend pensioen dat aan
een aantal minimale solidariteitsvoorwaarden voldoet.

2.1.3. Derde Pijler
De derdepijlerverzekering kan hoofdzakelijk via twee wegen gerealiseerd worden:
het pensioensparen en de individuele levensverzekering.

In 1987 werd het systeem van pensioensparen opgericht, met als doel het langeter-
mijnsparen te bevorderen door het fiscaal te bevoordelen. Hierbij kan iedereen jaar-
lijks een fiscaal aftrekbaar forfait in een pensioenspaarrekening plaatsen (max. 580
EUR in 2001). Op de leeftijd van 65 (of later zolang geen 10 jaar werd bijgedragen in
het stelsel) kunnen de opgebouwde kapitalen uitgekeerd worden onder fiscaal gun-
stige voorwaarden.

Het opbouwen van privé-verzekeringen (levensverzekeringen), wordt eveneens fis-
caal aangemoedigd. De gestorte premies zijn, tot een forfaitair maximum, fiscaal
aftrekbaar. Indien de polis voldoet aan bepaalde wettelijke normen, zullen de uitge-
keerde kapitalen eveneens een fiscaal gunstige behandeling krijgen (belast aan lager
tarief: 10, 16,5 of 33%). Een bijzondere vorm hiervan wordt ook gebruikt om het
woningbezit aan te moedigen.

De participatiegraad aan de derde pijler van de gehele bevolking bedraagt 44,4%
(24). Indien men echter met de schuldsaldoverzekeringen (fiscaal aftrekbaar om het
woningbezit aan te moedigen) rekening houdt, bedraagt de deelname aan de derde
pijler ongeveer 70%. In België wordt de kapitaalopbouw onder de vorm van een
eigen woning fiscaal aangemoedigd. Meer dan tweederde van de gezinnen bezitten een
eigen woning, wat de financiële draagkracht van vooral oudere gezinnen vergroot.

2.2. WAAR BLIJFT HET BELEID IN GEBREKE?
Het beginpensioen van de nieuw gepensioneerden ligt relatief hoger dan het begin-
pensioen van zij die reeds op pensioen zijn. In de periode 1990-1998 namen de pen-
sioenen van de nieuw gepensioneerde mannen, naargelang van het soort pensioen,
gemiddeld reëel toe met 1,8% tot 2,4% per jaar. Dit is gemiddeld hoger dan de toe-
name van de lonen. Bij de nieuw gepensioneerde vrouwen is de evolutie nog veel

(24) Pepermans, Réflexions sur l’avenir de nos pensions, p. 98.
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frappanter. Voor pensioenen 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.

Het pensioen ondergaat een geleidelijke “ontwaarding” die groter wordt naarmate
de gepensioneerde langer met pensioen is. Dit is een belangrijke uitdaging. Het kan
ook gezien worden als het gevolg van het ontbreken van een automatische “pere-
quatie” van de pensioenen in de privé-sector, zoals dit in de publieke sector wel het
geval is. 
De werknemerspensioenen worden niet automatisch mee aangepast telkens er een
baremieke aanpassing is van de lonen in de privé-sector (of in de economische sec-
tor waartoe de gepensioneerde tijdens zijn actieve loopbaan behoorde). Voor zelf-
standigen is er evenmin een automatische reële verhoging. 
Eén van de redenen die aanleiding gaven tot het instellen van de welvaartsaanpassin-
gen, was juist de vaststelling van de geleidelijke uitholling van de pensioenen.

2.3. WAT IS DE WAARSCHIJNLIJKE EVOLUTIE VAN DE VERVANGINGSRATIO’S?
Reeds verschillende jaren voert België langetermijnprojecties uit voor wat betreft de
budgettaire gevolgen van de vergrijzing (25). Deze projecties worden uitgevoerd
voor een constante wetgeving en bij gelijkblijvend beleid op lange termijn. De pro-
jectie die in dit rapport wordt gebruikt, is deze die opgenomen is in het Stabiliteits-
programma van België 2002-2005 (26) en waarvan de werkhypotheses beschreven
zijn in bijlage 7. 

In het stelsel van de werknemers (dat bijna 70% van het totaal aantal gepensioneerden
uitmaakt), vermindert de vervangingsratio (27) van 29,9% in 2000 naar 28% in 2030
en naar 25,5% in 2050, ofwel een daling met 4,4 procentpunt tussen 2000 en 2050. 

De structurele factoren die verklaren waarom de vervangingsratio van de werkne-
mers, die in het verleden reeds een dalende trend vertoonde, verder zal blijven
dalen, werden behandeld in het punt 2.1.1.1., “Vervangingsratio’s bij werknemers”.

Bij de interpretatie van de daling van de vervangingsratio moet men echter rekening
houden met volgende factoren. Vooreerst neemt het aandeel van de gezinnen met
twee pensioenen tussen 2010 en 2050 toe van 32% naar 55%. Dit betekent dat een

(25) De langetermijnprojecties hebben vooral een verkennend doel, rekening houdend met de grote
onzekerheid en de lange periode van de gesimuleerde projecties.
(26) Zie Stabiliteitsprogramma van België 2002-2005 van november 2001 en zie Federaal Planbu-
reau, Verkenning van de financiële evolutie van de sociale zekerheid 2000-2050. De vergrijzing
en de leefbaarheid van het wettelijk pensioensysteem, Planning Paper 91, januari, 2002. 
(27) De (macro-economische) vervangingsratio van het pensioen wordt gedefinieerd als de verhou-
ding tussen het gemiddelde pensioen en het gemiddelde brutoloon.
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lagere individuele vervangingsratio voor een steeds groter aantal gezinnen gecom-
penseerd wordt door een bijkomend, tweede pensioeninkomen, waardoor het tota-
le pensioen van het gezin steeds stijgt. Deze stijging wordt mee in de hand gewerkt
door het feit dat nieuw gepensioneerde vrouwen over het algemeen hogere pen-
sioenen hebben dan vroeger, omdat ze beter betaalde jobs en langere loopbanen
hebben gehad. Tenslotte kan nog vermeld worden dat het de personen met de
hoogste lonen zijn die het grootste verschil ervaren tussen hun arbeidsinkomen en
hun pensioen.

In het stelsel van de zelfstandigen vermindert de vervangingsratio van 23,6% in 2000
naar 20,4% in 2010, 19,2% in 2030 en naar 19,1% in 2050, ofwel een daling van 4,5
procentpunt tussen 2000 en 2050.
De factoren die deze evolutie verklaren, zijn vergelijkbaar met deze voor het stelsel
van de werknemers, wat betreft de ontdubbeling van het gezinspensioen en de
gedeeltelijke welvaartsaanpassingen. De daling van de vervangingsratio tussen 2000
en 2010 is toe te schrijven aan de pensioenhervorming van 1997 (zie bijlage 1, cor-
rectiecoëfficiënt van toepassing op het proportioneel pensioen).

In het ambtenarenstelsel vermindert de vervangingsratio van 57,5% in 2000 naar
51,2% in 2030 en 2050, ofwel een daling van 6,3 procentpunt tussen 2000 en 2030,
gevolgd door een stabilisering.
De daling van de vervangingsratio tijdens de periode 2000-2030 is toe te schrijven
aan specifieke factoren: de oudste gepensioneerde ambtenaren van vandaag genie-
ten hogere pensioenen (hoofdzakelijk wegens langere carrières) dan de nieuwe
generaties gepensioneerden tussen 2000 en 2030 (tijdens de periode 1960-1990
heeft de overheid proportioneel meer lagergeschoolde werknemers aangeworven)
terwijl het groeiritme van het gemiddelde loon bij de overheid sedert 1990 versneld
toeneemt, onder meer omwille van de ‘wage drift’ (28) (opnieuw aanwervingen van
hoger geschoolde werknemers en loonsverhogingen die niet in aanmerking worden
genomen bij de perequatie van de ambtenarenpensioenen).

De democratisering van de tweedepijlerbescherming zal de afname van de vervan-
gingsratio binnen de stelsels van de eerste pensioenpijler op termijn meer dan com-
penseren.

Door de stijgende levensverwachting zal ook de gemiddelde “duur” van een pen-
sioen verder toenemen met ca. 8 jaar in de periode 2000-2050. 

Om het groeiende belang van de tweede pensioenpijler aan te tonen, is het leerrijk
om de historische evolutie te bekijken (29):

(28) De ‘wage drift’ duidt op de groei van het gemiddelde loon ten gevolge van de wijziging in de
verdeling van de werkgelegenheid volgens de kwalificatie, leeftijd en geslacht.
(29) Zie grafieken en cijfertabellen in bijlage 8.
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het aandeel gepensioneerden die een tweedepijlerpensioen genieten, is gestegen
van 4,4% in 1981 naar 12,8% in 1999 (30);

het gemiddelde maandelijkse bedrag van een pensioen uit een cumul van de eer-
ste en tweede pijler is gestegen van 156,2% van het gemiddelde bedrag van een pen-
sioen uit enkel de eerste pijler in 1981 naar 168,5% in 1999 (31);

het totaalbedrag van de bijdragen betaald aan groepsverzekeringen en aan de pen-
sioenfondsen is gestegen van 0,69% van het BBP in 1985 naar 1,22% van het BBP in
2000 (32);

de bijdragemassa ten opzichte van de uitgekeerde prestaties voor de groepsverze-
keringen is gestegen van 108,4% in 1995, naar 125,4% in 2000 (33);

het algemene niveau van de reserves is gestegen van 7,69% van het BBP in 1986
naar 14,66% van het BBP in 1999 (34).

In 1999 werd het aandeel van de actieven die bijdragen betalen voor een pensioen
van de tweede pijler, geraamd op ongeveer 35% (35), terwijl het aandeel van de
gepensioneerden die een pensioen van de tweede pijler genieten slechts 12,8% ver-
tegenwoordigt, wat de substantiële uitbouw van de tweede pijler illustreert.

Bovendien zal de evolutie van de tweede pijler normaal gezien versnellen in de
komende jaren dankzij het wetsontwerp over de aanvullende pensioenen dat tot
doel heeft de tweedepijlerpensioenen te democratiseren (zie hoger).

3. SOLIDARITEIT BINNEN EN TUSSEN GENERATIES: BESTAAT HET RISICO VAN STIJ-
GENDE INKOMENSDISPARITEITEN TUSSEN JONGEREN EN TUSSEN OUDEREN
ONDERLING?

3.1. SCHETS DE HUIDIGE ECONOMISCHE EN SOCIALE SITUATIE VAN BEJAARDEN IN
VERGELIJKING MET ACTIEVEN.
De historische doelstelling van het wettelijk pensioenstelsel is het garanderen van een
pensioen gebaseerd op een evenwichtige combinatie van solidariteit en verzekering.
Een hechte solidariteit ontstaat in de eerste pijler door middel van repartitie, princi-
pes van gelijkstelling en het bepalen van minima en maxima in de pensioenuitkering.

(30) Bron: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
Onderschatte cijfers omdat ze geen rekening houden met de pensioenen van de tweede pijler uit: 
- de sectoriële pensioenplannen beheerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid (bouw en metaal-
verwerking);
- individuele pensioenbeloften;
- de vrije aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (VAPZ).
(31) Ibid.
(32) Bron: Nationale Bank van België.
(33) Beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen.
(34) Belgische Vereniging van Pensioenfondsen, Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen
en Controledienst voor de verzekeringen.
(35) N. Diesbecq, Sectorpensioenen, uitgeverij ‘die Keure’, 2000, Onderschat cijfer: zie hoger.
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3.1.1. Intragenerationele solidariteit (bedragen geldig per 1.1.2002)
De bevolkingsgroep van de gepensioneerden is zeer heterogeen; waarschijnlijk nog
heterogener dan de groep van de actieven. Deze heterogeniteit uit zich zowel op
het gebied van inkomensvorming, als op het gebied van de behoefte aan specifieke
noden waaraan een deel van de gepensioneerden onderhevig zijn. Om hieraan tege-
moet te komen werden een aantal solidariteitsmechanismen ingebouwd, die voor
een herverdeling van de middelen onder de gepensioneerden zelf moeten zorgen:

a) Solidariteitsbijdrage

Voor de hoge pensioenen gebeurt een inhouding – progressief van 0% naar 2% (36)
– die bestemd is voor de financiering van de lage pensioenen. Deze progressieve
inhouding wordt toegepast vanaf een maandelijks pensioenbedrag van 1423,80 EUR
voor pensioenen met gezinslast en 1139,04 EUR voor pensioenen “alleenstaan-
dentarief”. 

b) Bijdrage aan de financiering van de ziekteverzekering

De gepensioneerden met een pensioen van meer dan 1184,8 EUR/maand (pensioen
met gezinslast) of 999,7 EUR/maand (alleenstaanden) betalen eveneens een per-
soonlijke bijdrage voor de ziekteverzekering. Deze inhouding bedraagt 3,55% van
het brutopensioenbedrag.

c) Financiering van de pensioenen

De gepensioneerden verzekeren ook een bijzondere vorm van intragenerationele
solidariteit: daar de sociale bijdragen geheven worden op het volledige (onbegrens-
de) brutoloon, terwijl de pensioenberekening rekening houdt met een jaarlijks loon-
plafond, zijn de gepensioneerden die een hoger loon hadden dan het loonplafond
solidair met de andere gepensioneerden. Hoe meer het loon van de hoge loonver-
dieners de loongrens overschrijdt, des te kleiner is de verhouding tussen hun pen-
sioen en hun “vroegere” loon.

d) Belastingen

Een bijzondere vorm van solidariteit wordt langs fiscale weg bewerkstelligd. De
gepensioneerden kunnen genieten van een forfaitaire maximumbelastingverminde-
ring (37). Deze compenseert in veel gevallen de principieel verschuldigde belastin-

(36) Voor een maandelijks pensioenbedrag hoger dan 2301,76 EUR (met gezinslast) of 2014,05 EUR
(“alleenstaandentarief”) wordt 2% toegepast.
(37) in 2001 bedroeg deze 1.550 EUR voor alleenstaanden en 1.810 EUR voor personen met een
gezinslast. De toepassing van de vermindering op een verschuldigde basisbelasting, die deze grenzen
niet overschrijdt, geeft geen aanleiding tot eventuele terugbetaling van belastingen als een soort
“belastingkrediet”.
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gen op de laagste pensioenen. De hogere pensioenen betalen de normale belastin-
gen, verminderd met dit forfait. Voor de hogere pensioenen wordt de toepassing
van de forfaitaire vermindering wel beperkt tot eenderde indien de belastbare
gezinsinkomsten boven 30 000 EUR liggen. 

e) Minimale pensioenen

De aftopping van de hoge pensioenen via een loonplafond gecombineerd met de
omzeggens onbegrensde bijdrageheffing, verschaft de middelen om het minimum-
pensioen te garanderen vanaf een tweederde loopbaan, zowel in de werknemersre-
geling als in de zelfstandigenregeling.

Het minimumrecht per loopbaanjaar in de pensioenregeling van de werknemers
(vooral ten voordele van de slecht betaalde werknemers) wordt gefinancierd door
de afbouw van de reële herwaardering van de verdiensten tijdens de periode 1955-
1974, wat vooral ten voordele van de hoge lonen was.

3.1.2. Intergenerationele solidariteit
De intergenerationele solidariteit is een zeer complex vraagstuk waarbij rekening
moet worden gehouden met diverse factoren. Twee aspecten van intergeneratione-
le solidariteit worden hier nader toegelicht:

a) De inkomensoverdrachten van de actieve naar de inactieve generatie (of vice
versa):

Het Belgische pensioenstelsel is een repartitiestelsel: de bijdragen geheven op de
lonen worden aangewend voor de uitbetaling van de huidige pensioenen, wat een
rechtstreekse en lopende overdracht van actieven naar gepensioneerden impliceert.

b) De verzekering van de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst

Gelet op de vergrijzing van de bevolking, is het probleem van de toekomstige finan-
ciering van de pensioenen een belangrijk maatschappelijk thema. Hiertoe werd in
de loop van 2001 een Zilverfonds (38) opgericht, dat als doelstelling heeft een
demografische reserve aan te leggen die moet toelaten in de periode tussen 2010 en
2030 de extra uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels ten gevolge van
de vergrijzing te financieren.

Het concept is dat jaarlijks een bedrag uit de begroting (begrotingssurplus of niet-fis-
cale ontvangsten), of een overschot uit de sociale zekerheid, wordt gereserveerd en
in het Zilverfonds wordt gestort. Dit fonds zal gebruikt worden om ten vroegste

(38) Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de over-
heidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds.
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vanaf 2010, én van zodra de schuldgraad minder dan 60% van het BBP bedraagt, de
toegenomen pensioenlasten mee te financieren, zonder de fiscale en parafiscale
druk te moeten verhogen. Via het Zilverfonds draagt de huidige generatie bij tot
financiering van de toekomstige pensioenen.

3.2. HOE ZAL DEZE SITUATIE WAARSCHIJNLIJK EVOLUEREN, REKENING HOUDENDE
MET DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN, STATISTIEKEN VAN WERKGELEGEN-
HEID EN BIJDRAGEN, GEZINSTRENDS?

3.2.1. De werknemersregeling
Tijdens de veroudering van de gepensioneerde werknemer, wordt het pensioen in
zekere mate gebonden aan de loonevolutie via selectieve welvaartsaanpassingen
(39). Hierdoor zal het pensioen van de gepensioneerde relatief vertragen naarmate
hij veroudert, zowel uitgedrukt in % van het loon als t.o.v. het pensioen van de jon-
gere generaties gepensioneerden. Die erosie is des te groter naarmate de welvaarts-
ontkoppeling t.o.v. het loon groter is en de levensverwachting toeneemt. 

Er moet echter opgemerkt worden dat de huidige gepensioneerden in de werkne-
mersregeling in de toekomst steeds meer vervangen zullen worden door de nieuwe
generaties dubbelpensioentrekkers, als gevolg van de verbetering van de eigen pen-
sioenrechten voor de vrouw. 

In punt 3.1 werd de solidariteit van het repartitiesysteem van de pensioenregeling
kort aangehaald. Om de financiële houdbaarheid van het wettelijke pensioensys-
teem te garanderen, zal het individuele verzekeringskarakter van het wettelijke pen-
sioensysteem enigszins verminderen, ten voordele van de solidariteit. Immers, door
toedoen van de geblokkeerde loongrens, steeg het aandeel mannelijke bedienden
dat meer verdiende dan de loongrens, van 24,4% in 1985 tot 34,3% in 1996. Vanaf
1999 voorziet de pensioenwet dat de loongrens om de twee jaar wordt gekoppeld
aan de conventionele loonsverhoging zonder inhaaloperatie en zonder rekening

(39) Om de werking van de selectieve welvaartsaanpassingen voor te stellen, moeten we het pen-
sioenbestand beschouwen als een verzameling van opeenvolgende generaties gepensioneerden.
- Het pensioen van de nieuw gepensioneerde generatie is berekend aan de hand van de lonen, ver-
diend tijdens de 40 à 45 jaar durende loopbaan, die de pensioneringsdatum voorafgaat, naar rato van
1/45ste per loopbaanjaar; dus beïnvloed door de loonstijgingen van de voorbije 40 à 45 jaar.
- Het pensioen van de oudere generatie wordt bepaald door een loopbaan die zich eerder in de tijd
situeert (bijvoorbeeld een loopbaan van 1936-2001 ten opzichte van een loopbaan van 1937-2002).
Uitgaande van een jaarlijkse stijgende loonevolutie, leidt een verschuiving in de tijd tot een lager
gemiddeld pensioen ten opzichte van de jongere generatie. Het effect van de gemiste loonstijging
gedurende de voorbije jaren kan voor de oudere generatie gedeeltelijk worden gecompenseerd door
selectieve welvaartsaanpassingen. De achterstand die de oudere generatie ten opzichte van de jonge-
re generatie oploopt, wordt daardoor verkleind.
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te houden met de ‘wage drift’ (40). Hierdoor zal het aandeel mannelijke bedienden
dat meer verdient dan de loongrens, blijven toenemen tot 48,6% in 2030 en 57,4%
in 2050 (41) (zie ook bijlage 6).

De aanvullende pensioenen, gebaseerd op het kapitalisatiesysteem, kunnen in dit
opzicht een gedeeltelijke oplossing bieden (zie punt 2).

3.2.2. De zelfstandigenregeling
Het wettelijke pensioenstelsel van de zelfstandigen is eveneens gebaseerd op het
solidariteitsprincipe. Een grote groep zelfstandigen met een laag inkomen betaalt
relatief weinig voor een minimumpensioen dat dicht in de buurt ligt van de inko-
mens waarop bijdragen betaald worden (42). Hogere inkomens daarentegen betalen
relatief hoge bijdragen voor een vrij laag pensioen. De vervangingsratio is dus veel
kleiner voor de modale en hoge inkomens dan voor de lage inkomens bij de
zelfstandigen. 

In vergelijking met het werknemerspensioen, is het gemiddelde pensioen voor zelf-
standigen meer dan de helft lager dan voor werknemers (te wijten aan het grote aan-
deel onvolledige of gemengde loopbanen, lagere minima, het recente karakter van
het proportionele pensioen en de correctiecoëfficiënt). Verwacht wordt dat gedu-
rende dit decennium het gemiddelde pensioenbedrag in het zelfstandigenstelsel
over het algemeen aan een meer gematigd tempo zal groeien dan in het werkne-
mersstelsel, maar tussen 2010 en 2015 wordt er evenwel een convergentie van het
groeiritme in beide regelingen voorspeld.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de realiteit het merendeel van de zelf-
standigenpensioenen betrekking heeft op een gemengde loopbaan (loopbaan als
zelfstandige gecombineerd met een loopbaan als loontrekkende). De oudere gepen-
sioneerden met een doorgaans volledige loopbaan als zelfstandige, worden steeds
meer opgevolgd door gepensioneerden met een gemengde loopbaan. Dit nuanceert
enigszins het problematische karakter van het lage zelfstandigenpensioen. Slechts
een minderheid van de zelfstandigen draagt bij tot het vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen (43). Het wetsontwerp inzake de aanvullende pensioenen bij de zelfstandi-
gen, zou het belang van de tweede pijler bij de zelfstandigen moeten bevorderen.

(40) De stijging van het gemiddelde loon ten gevolge van de wijziging in de verdeling van de werkge-
legenheid per kwalificatie, leeftijd en geslacht.
(41) In deze projectie wordt uitgegaan van een loskoppeling van de loongrens met 0,5% (wage drift)
ten opzichte van de macro-economische loonevolutie. De toename van de loongrens stemt aldus
overeen met de conventionele loonstijging.
(42) Zelfstandigen hebben recht op een minimumpensioen indien bijdragen betaald worden op een
inkomen dat 10% (voor een gezin) tot 46% (voor een alleenstaande) hoger ligt dan het minimumpen-
sioen.
(43) Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen heeft slechts een penetratiegraad van 8,3%.
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3.2.3. De overheidspensioenen
Om historische redenen ligt het gemiddelde overheidspensioen, dat wordt
beschouwd als “uitgesteld loon”, merkelijk hoger dan het gemiddelde werknemers-
pensioen (44). Een eerste verklarende factor is de volledige koppeling van de over-
heidspensioenen aan de conventionele loonstijging (als gevolg van een algemene
baremaherziening of sociale programmering) via de perequatie. Omwille van de
perequatie treedt er geen “ontwaarding” op van het ambtenarenpensioen naarmate
de gepensioneerde veroudert.

Ten tweede biedt de berekeningswijze van het gemiddelde overheidspensioen een
gedeeltelijke verklaring. Het overheidspensioen wordt berekend op basis van de
gemiddelde wedde van de laatste vijf jaren van de loopbaan, terwijl het werknemers-
pensioen op grond van de gemiddelde wedde van de hele carrière wordt berekend. 

Ten derde wordt er bij de berekening van het overheidspensioen geen rekening
gehouden met een loongrens.

Tenslotte wordt er bij de pensioenberekening in het ambtenarenstelsel steeds de
pensioencoëfficiënt van 75% toegepast, terwijl dit percentage enkel wordt toege-
kend aan het gezinspensioen in de werknemersregeling en de zelfstandigenregeling.

3.3. WELKE MAATREGELEN ZIJN ER GEPLAND OM DE SOLIDARITEIT TUSSEN EN BIN-
NEN DE GENERATIES TE BEHOUDEN/VERSTERKEN?
In de pensioenhervorming van 1997 wordt de mogelijkheid voorzien van selectieve
welvaartsaanpassingen, gericht naar de oudste en laagste pensioenen in de werkne-
mers- en de zelfstandigenregeling. Zulke selectieve welvaartsaanpassingen hebben
een grotere impact op de sociale houdbaarheid van de pensioenen en toch een lage-
re budgettaire kost dan jaarlijkse (lineaire) welvaartsaanpassingen. Die kostprijs zal
evenwel belangrijker worden met de aanhoudende toename van de levensverwach-
ting op hogere leeftijden en in het bijzonder wanneer de omvangrijke naoorlogse
generatie in grote getale de vierde leeftijd bereikt.

Het wetsontwerp op de Aanvullende Pensioenen in de werknemersregeling, stelt
naast de democratisering van de tweede pijler ook het inbouwen van solidariteits-
mechanismen in de tweede pijler voor, o.a. door het invoeren van gelijkgestelde
perioden in de pensioenopbouw zoals voor ziekte, invaliditeit, … 

(44) J. Sarot, Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994: Door de toekenning van een rust-
pensioen aan de ambtenaren heeft de wetgever voldoende bestaansmiddelen willen voorzien aan die-
genen die hun loopbaan aan de Staat hebben besteed en die een rustleeftijd hebben bereikt. Het rust-
pensioen van de openbare sector bestaat uit een onrechtstreeks of verlengd salaris om de geleverde
diensten te belonen.
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Naast de uitbreiding van de tweede pensioenpijler bij de werknemers, wordt
momenteel een hervorming van de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen voor-
bereid. In de huidige regeling kunnen zelfstandigen vrijwillig deelnemen aan het vrij
aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Binnen de op til zijnde hervorming
zullen de zelfstandigen kunnen kiezen tussen gewone of sociale pensioenplannen
die gelijkaardige solidariteitsmechanismen (als voor de tweede pijler van de werkne-
mers) bevatten. Alle sociale pensioenstelsels genieten dezelfde bijkomende fiscale
voordelen.

II. FINANCIELE HOUDBAARHEID VAN PENSIOENSYSTEMEN

4. OP WELKE MANIER WORDT EEN HOOG NIVEAU VAN WERKGELEGENHEID NAGE-
STREEFD? GEBEURT DIT (INDIEN NODIG) DOOR INTENSIEVE ARBEIDSMARKTHER-
VORMINGEN, ZOALS VOORZIEN IN DE EUROPESE WERKGELEGENHEIDSSTRATE-
GIE, OP EEN MANIER CONSISTENT MET DE BEPG?

4.1. BESCHRIJF KORT DE RELEVANTE ASPECTEN VAN DE HUIDIGE ARBEIDSMARKTSI-
TUATIE (BVB. NIET-GEBRUIKT ARBEIDSMARKTPOTENTIEEL) EN GEEF EEN KORT
OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN VOOR BELGIE M.B.T. DE
WERKGELEGENHEIDSGRAAD
België wil de nodige inspanningen leveren om de door de EU vastgelegde doelstel-
lingen van Lissabon op het vlak van werkgelegenheid na te streven:

een algemene werkgelegenheidsgraad van 70% in 2010 en van 67% in 2005;
een vrouwelijke werkgelegenheidsgraad van 60% in 2010 en van 57% in 2005;
een werkgelegenheidsgraad van 50% in 2010 voor de leeftijdsgroep van 55 tot 64-

jarigen.

Daartoe werd een geïntegreerd programma opgezet dat ervoor moet zorgen dat de
Belgische samenleving een actieve en inclusieve welvaartsstaat wordt waar iedereen
van een hoog niveau van sociale bescherming kan genieten, waar iedereen in staat
wordt gesteld een bijdrage aan de maatschappij te leveren en waar iedereen het
beroepsleven in harmonie kan brengen met het persoonlijke leven. Zowel de fede-
rale als de regionale overheden, alsook sociale partners zijn hierbij betrokken.

Hierbij staat de professionele loopbaan als geheel centraal. Deze “levenslange” bena-
dering zorgt ervoor dat er rekening kan gehouden worden met bepaalde specifieke
omstandigheden waarmee mensen te maken krijgen, al naargelang ze al dan niet
werkloos zijn, al naargelang van hun leeftijd en geslacht, al naargelang van hun
opleiding, maar evenzeer naargelang van de overgangsfases waarin zij gedurende
hun leven terecht zullen komen: opleiding/werk, werk/werk, werk/werkloosheid,
werk/inactiviteit, professioneel leven/privé-leven.
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Door deze benadering en de daarmee samenhangende inspanningen is de werkgele-
genheidssituatie in België positief geëvolueerd (45). In het jaar 2001 bedroeg de
werkgelegenheidsgraad 59,9% (tegenover 56,3% in 1996), in de EU als geheel werd
een werkgelegenheidsgraad van 63,3% opgetekend (46).
Bij de mannen bedroeg de werkgelegenheidsgraad in 2001 69,1% (tegenover 66,9%
in 1996); bij de vrouwen 51% (tegenover 45,4% in 1996).

Deze stijging van de werkgelegenheidsgraad heeft echter niet geleid tot een sterke
daling van de werkloosheid: in 2001 bedroeg de werkloosheidsgraad 6,9%, waarvan
3,8% langdurige werkloosheid. Dit kan onder meer toegeschreven worden aan het
feit dat het aandeel van de actieve bevolking in de totale bevolking sterk is toegeno-
men omdat meer vrouwen participeren aan de arbeidsmarkt én omdat ze ook langer
in het arbeidsproces blijven.
Bovendien kampt België met een aantal specifieke problemen van “niet-gebruikt
arbeidsmarktpotentieel”, in het bijzonder wat de ouderen betreft. Zo is deeltijdse
arbeid in België een minder algemeen voorkomend fenomeen dan in de buurlanden.
Verder dient België ruime aandacht te besteden aan de problematiek van de lage
werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden en van vrouwen. Ten slotte kent Bel-
gië een zeer lage werkgelegenheidsgraad (25% in 2001) van oudere werknemers tus-
sen 55 en 64 jaar. In deze domeinen zijn er dus nog specifieke acties nodig opdat de
doelstellingen van Lissabon bereikt zouden worden.

4.2. VAT DE BELANGRIJKSTE BELEIDSMAATREGELEN SAMEN OM DE WERKGELEGEN-
HEIDSGRAAD VAN GROEPEN MET LAGE ARBEIDSMARKT-PARTICIPATIE TE VERHO-
GEN (OUDERE ARBEIDERS, VROUWEN, PERSONEN MET EEN HANDICAP, ETNISCHE
MINDERHEDEN)

4.2.1. De werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers
Om de werkgelegenheidsgraad van de oudere werknemers op te drijven, wordt een
beleid gevoerd, dat zowel stimuli bevat voor de actoren op de arbeidsmarkt, als
dwingende maatregelen:

a) stimuli voor de werkgevers:
specifieke bijdrageverminderingen voor werkgevers die oudere werknemers in

dienst nemen;

(45) Alle cijfers in 4.1. met betrekking tot werkgelegenheid zijn gebaseerd op de Arbeidskrachtenen-
quête van EUROSTAT.
(46) De werkgelegenheidsgraad uitgedrukt in voltijdse equivalenten (57,4% in 2000) ligt daarentegen
dichter tegen het Europese gemiddelde (57,9%). Het verschil tussen de twee concepten van werkge-
legenheidsgraad, dat kleiner is in België dan in de EU, is gedeeltelijk te verklaren door de wetgeving
inzake arbeidsduur. In België legt die een minimale arbeidsduur op voor deeltijdswerkers, wat in het
buitenland niet noodzakelijk zo is.
Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Verslag 2002, p. I-5.
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werknemers van 45 jaar die sedert een jaar of meer werkloos zijn, kunnen in aanmer-
king komen voor de naleving van de verplichtingen inzake de tewerkstelling van jonge
werknemers, indien er onvoldoende jongeren beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt;

b) stimuli voor de werknemers:
behoud van alle rechten in de takken van de sociale zekerheid voor werklozen

van 50 jaar en ouder die een nieuwe job aanvaarden; 
bijzondere inspanning voor de opleiding van oudere werklozen. Een aandeel van

0,1% van de sociale zekerheidsbijdrage bestemd voor de risicogroepen kan besteed
worden aan de opleiding en de omkadering van oudere werknemers;

mogelijkheden van werktijdverkorting

c) dwingende maatregelen:
De werkgever die een werknemer ouder dan 45 jaar ontslaat, is verplicht hem

gedurende een periode, die in verhouding staat tot zijn anciënniteit in het bedrijf,
een beroepsheroriëntering (outplacement) aan te bieden.

Oudere werknemers moeten tot de leeftijd van 58 jaar beschikbaar blijven voor de
arbeidsmarkt (vroeger tot 50 jaar);

De verhoging van de deelnemingsgraad onder de oudere werknemers moet comple-
mentair zijn met de arbeidsmogelijkheden van jongeren. Het behoud van oudere
werknemers moet de continuïteit verzekeren op basis van het doorgeven van erva-
ring tussen generaties (opleiding door ondersteuning van een jongere werknemer
door een oudere werknemer,..)

De sociale partners behouden de mogelijkheid om de bestaande sectorale of
bedrijfs-CAO’s te verlengen voor wat betreft voltijds brugpensioen, evenals voor de
uitzonderingen in dit domein voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkhe-
den. Ook de eventuele andere eindeloopbaanregimes voor werknemers van onder-
nemingen in moeilijkheden kunnen behouden blijven.

Voor een exhaustief overzicht van de belangrijkste beleidsmaatregelen in België met
betrekking tot oudere werknemers verwijzen we naar Bijlage 9.

4.2.2. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen
Hoewel de werkgelegenheidsgraad van vrouwen de laatste jaren al flink is gestegen,
blijft vooral het arbeidsmarktpotentieel van oudere vrouwen vaak ongebruikt. 

Een aantal maatregelen, niet exclusief voor vrouwen bedoeld, maar waar vrouwen
het meest gebruik van maken, voorzien stimuli voor werknemers:

Maatregelen op het vlak van de werkorganisatie, die de verzoening tussen werk-
en privéleven moeten vergemakkelijken (de invoering van een systeem van tijdskre-
dieten, de verlenging van het ouderschapsverlof; de mogelijkheden van kinderop-
vang, de zorg voor oudere familieleden,…);

de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor sociale zekerheid voor men-
sen met een laag loon en de invoering van een terugbetaalbaar belastingkrediet voor
de mensen met een laag arbeidsinkomen; 151
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de toekenning van een premie van 734,7 EUR voor alleenstaande ouders die terug
op de arbeidsmarkt komen na langdurig werkloos te zijn geweest;

het (tijdelijk) behoud van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen van langdurig
werklozen indien de alleenstaande ouder ervoor kiest opnieuw aan de slag te gaan.

Ten slotte wordt de aandacht gevestigd op die beroepssectoren waarin vrouwen
nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Zowel op federaal als op gewestelijk
niveau bestaan er verschillende opleidingsprogramma’s, vooral op het vlak van
informatica, opdat vrouwen met deze sectoren vertrouwd geraken.
Voor een exhaustief overzicht van de belangrijkste beleidsmaatregelen in België met
betrekking tot de verhoging van de werkgelegenheidsgraad van vrouwen wordt ver-
wezen naar Bijlage 10.

4.2.3. Varia
Zowel de federale als de gewestelijke overheden leveren inspanningen om de zwak-
kere groepen uit de samenleving in de arbeidsmarkt te integreren. Dit kan gaan van
intensieve begeleiding bij schoolverlaters (het Rosetta-plan), over taalcursussen voor
allochtonen tot een doorgedreven gelijkekansenbeleid in het onderwijs. Voor een
exhaustief overzicht van de belangrijkste beleidsmaatregelen in België wordt verwe-
zen naar Bijlage 11.

4.3. INSCHATTING VAN DE FINANCIELE IMPACT VAN DE VOOROPGESTELDE GROEIEN-
DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD OP PENSIOENSTELSELS EN PUBLIEKE FINANCIËN
IN HET ALGEMEEN.

Deze problematiek wordt behandeld onder punt 5.4.

5. HOE WORDT VERZEKERD DAT, BEHALVE WERKGELEGENHEIDSBELEID EN ECONO-
MISCH BELEID, ALLE RELEVANTE TAKEN VAN SOCIALE ZEKERHEID, INZONDER-
HEID HET PENSIOENSYSTEEM, OVER VOLDOENDE INCENTIVES BESCHIKT OM DE
PARTICIPATIEGRAAD VAN OUDERE WERKNEMERS TE VERHOGEN? BEVORDERT
HET PENSIOENSYSTEEM GRADUELE UITTREDING?

5.1. BRENG EEN ANALYSE VAN DE STRUCTUUR VAN WERKGELEGENHEIDSINCENTI-
VES/DISINCENTIVES VOOR OUDERE WERKNEMERS (VERPLICHTE EN VERVROEGDE
PENSIONERING, INVALIDITEITSVOORDELEN, PROGRESSIEVE PENSIONERING?)

5.1.1. Werknemers 
In het Belgische pensioensysteem kan men vervroegd met pensioen vanaf 60 jaar.
Vervroegde pensionering is echter slechts mogelijk indien men één minimum aantal
jaren heeft gewerkt (minimum loopbaanvoorwaarde). Deze voorwaarde werd bij de
pensioenhervorming van 1997 verstrengd.

152



STRATEGISCH RAPPORT PENSIOENEN - BELGIE

De werknemers worden door de pensioenreglementering (indirect) aangespoord
om langer te werken. Een volledige loopbaan geeft recht op een hoger pensioenbe-
drag. Indien de werknemer bovendien langer dan 45 jaar gewerkt heeft (meer dan
een volledige loopbaan), worden de gunstigste jaren, die zich gewoonlijk op het
einde van de loopbaan bevinden, in aanmerking genomen voor de pensioenbereke-
ning. Anderzijds moet wel opgemerkt worden dat een jaarlijks plafond in aanmer-
king genomen wordt voor de berekening van het pensioen. Werknemers van wie
het arbeidsinkomen het loonplafond overschrijdt, kunnen het bestaan van dit pla-
fond aanvoelen als een rem op hun arbeidsinspanningen: met het gedeelte van hun
loon boven het loonplafond bouwen ze geen pensioenrechten op.

Ingevolge de Wet op de aanvullende pensioenen kunnen de pensioenrechten in de
tweede pijler in de toekomst niet meer opgenomen worden vóór de leeftijd van 60
jaar. Hierdoor is het voortijdig gebruik van die stelsels (zgn. “Canada dry”) om werk-
nemers vervroegd te laten uittreden, onaantrekkelijker gemaakt.

In België gebeurt de overgang van economische activiteit naar rustpensioen in vele
gevallen via een of andere vorm van uitkeringsregeling (invaliditeitsstelsels, brug-
pensioenen, werkloosheid; zie hierbij ook bijlage 11). Ongeveer 85% van de werk-
nemers verlaat via dergelijke stelsels de arbeidsmarkt en gaat niet rechtstreeks van
activiteit naar rustpensioen. In 2001 werd een maatregel ingevoerd waarbij de oude-
re werklozen of invaliden, indien zij een nieuwe en lager betaalde job zouden aan-
vaarden, hun pensioenrechten blijven opbouwen alsof zij aan hun laatste, hogere
loon verder zouden verloond worden.

Er werd een systeem van tijdskrediet ingevoerd. Het tijdskrediet geeft individuele
ruimte om de werktijd beter in te delen om tot meer kwaliteit van het leven te
komen. De werknemer kan zijn loopbaan gedeeltelijk of voltijds onderbreken afhan-
kelijk van zijn leeftijd, zijn anciënniteit en zijn werkregime. Die periodes van tijds-
krediet geven recht op een specifieke maandelijkse vergoeding en worden onder
bepaalde voorwaarden gelijkgesteld bij de berekening van het pensioen. Het recht
op tijdskrediet wordt toegekend voor maximum één jaar (verlengbaar tot 5 jaar
door een collectieve arbeidsovereenkomst) (47) en is onbeperkt voor personen van
minstens 50 jaar die hun loopbaan met de helft tot een vijfde onderbreken.

Daarnaast kan het pensioen in beperkte mate aangevuld worden met een inkomen
uit professionele activiteit. De regering heeft recent de grensbedragen van de toege-
laten arbeid verhoogd. De inkomsten uit beroepsactiviteit na pensionering geven
echter geen aanleiding tot een latere aanvulling op het pensioen, ook al zijn ze nor-
maal gezien onderworpen aan sociale bijdragen en belastingen.

(47) In het pensioen wordt maximum drie jaar meegeteld.
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5.1.2. Zelfstandigen
Indien een zelfstandige vervroegd met pensioen gaat, wordt het pensioenbedrag
verminderd met 5% per vervroegd jaar. De mogelijkheden van aanvulling van het
pensioen met inkomen uit arbeid werden eveneens versoepeld. 

5.1.3. Ambtenaren
De meeste ambtenaren geven er de voorkeur aan vervroegd, tussen 60 en 65 jaar,
op pensioen te gaan. Om deze trend tegen te gaan werd onlangs een regeling inge-
voerd die voorziet in de toekenning van een aanvulling op het rustpensioen indien
men blijft werken na de leeftijd van 60 jaar. De aanvulling is een percentage van het
jaarlijks bedrag van het pensioen voor elke werkelijk gepresteerde maand na de leef-
tijd van 60 jaar. Ze bedraagt 1,5% per jaar tussen 60 en 62 jaar en 2% per jaar tussen
62 en 65 jaar (maximum 9%). 

In de openbare sector werd bij de pensioenberekening een systeem ingevoerd dat
diverse onderbrekingen van de loopbaan als gelijkgestelde periodes beschouwt. Bij
de berekening van het pensioen worden die periodes voor maximum 20% (48) in
aanmerking genomen.

5.2. WELKE MAATREGELEN BESTAAN ER OM LANGER WERKEN TE PROMOTEN? (STRUC-
TUUR VAN INCENTIVES M.B.T. PENSIOENEN EN TAX/BENEFIT SYSTEM, LEVENS-
LANG LEREN, GEZONDHEID OP HET WERK, …)
De verbetering van de arbeidsvoorwaarden is een belangrijk instrument om het
voortijdige vertrek uit het beroepsleven te vermijden. Een bijscholingsbeleid gedu-
rende de gehele loopbaan en aangepaste arbeidsregimes kunnen eveneens bijdragen
tot een verlenging van de loopbaan. 
Er werden recent verschillende initiatieven genomen om de regeling van de arbeids-
duur te versoepelen, om de werktijd en de vrije tijd beter op elkaar af te stemmen en
de progressieve uitstapregeling uit het beroepsleven op het einde van de loopbaan te
regelen met een systeem van aanpassing van deze arbeidsduur. In de sector van de
gezondheidszorg en in de non-profitsector zijn er specifieke regelingen voor het
einde van de loopbaan voorzien: krijgen personen van 45 jaar en ouder de kans hun
arbeidsduur progressief te verminderen met behoud van loon, of blijven voltijds wer-
ken in ruil voor de toekenning van een premie.
Voor wat de verbetering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden betreft, werd
in 2001 een fonds opgericht dat een subsidie toekent aan werkgevers die initiatie-
ven of studies uitwerken om de arbeidsvoorwaarden, de werkorganisatie en de
arbeidstijd aan te passen in het voordeel van de werknemers van 55 jaar en ouder.

(48) Er is een overgangsbepaling om geleidelijk van 25% naar 20% in 2011 over te schakelen. Boven-
dien zullen loopbaanonderbrekingen opgenomen om de zorg op te nemen voor kinderen van minder
dan 6 jaar steeds voor 25% gelijkgesteld worden. In geval van loopbaanonderbreking voor palliatieve
zorgverstrekking is de gelijkstelling zelfs volledig. 
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Bovendien bestaan er verschillende stimuli die de terugkeer van ouderen in het
beroepsleven dienen te bevorderen of het vertrek eruit te ontmoedigen. Deze stimuli
bevatten zowel maatregelen van specifiek georiënteerde bijdrageverminderingen als
de minimale leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar voor het gebruik van aanvullende pen-
sioenverzekeringen. Zie hiervoor de punten 4.2 en 5.1, alsook de bijlagen 9 en 10. 

5.3. WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE MIDDELLANGE- EN LANGETERMIJNDOELSTELLIN-
GEN M.B.T. DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN OUDERE WERKNEMERS?
België wil de nodige inspanningen leveren om de door de EU vastgelegde doelstel-
ling in Lissabon – een werkgelegenheidsgraad van 50% in 2010 voor de leeftijds-
groep van 55- tot 64-jarigen – na te streven.

5.4. SCHAT DE FINANCIELE IMPACT IN VAN DE VOOROPGESTELDE VERLENGING VAN
HET ACTIEVE LEVEN M.B.T. PENSIOENSYSTEMEN EN OPENBARE FINANCIEN IN
HET ALGEMEEN
In de projectie die opgenomen werd in het Stabiliteitsprogramma van België 2002-
2005 (49), waarbij de financiële houdbaarheid van het pensioensysteem volledig
verzekerd is, groeit de tewerkstelling voorzichtig: 6,6 procentpunt tussen 2000 en
2050 (50). De aangenomen groei van de werkgelegenheidsgraad kan als voorzichtig
beschouwd worden voor zover de weerslag van de bestaande voorzieningen geëva-
lueerd wordt op basis van de huidige gedragingen met betrekking tot arbeid en
waarbij met recente maatregelen nog geen rekening wordt gehouden.

Wanneer we een variant nemen van de werkloosheidsgraad op lange termijn, die
3,6 procentpunt lager ligt in 2050, zal de werkgelegenheidsgraad 3,3 procentpunt
hoger zijn in 2050 en zal de budgettaire kost van de vergrijzing over alle takken van
de sociale bescherming (51) heen 1,4 procentpunt (in % van het BBP) lager liggen
in 2030 en 1,5 procentpunt lager in 2050. 

Wanneer we een variant nemen van een 5 procentpunt-hogere-deelname van de
ouderen aan het beroepsleven in 2050, zal de werkgelegenheidsgraad 1 procent-
punt hoger liggen in 2050 en zal de budgettaire kost van de vergrijzing 0,3 procent-
punt lager zijn in 2030 en 0,4 procentpunt lager in 2050. Bij een sterkere groei van
de werkgelegenheidsgraad, kan overwogen worden om meer middelen uit te trek-
ken voor pensioenen en ouderenzorg. 

Wanneer we opteren voor een alternatief waarbij een welvaartsaanpassing binnen
de werknemersregeling van 0,5% in plaats van 0% van de pensioenen wordt gehan-
teerd (alle andere hypotheses onveranderd gehouden), zal de budgettaire kost van 

(49) Zie punt 2.3.
(50) Volgens deze projectie stijgt de werkgelegenheidsgraad van 59% in 2000 naar 65,6% in 2050.
(51) In België wordt sedert 1995 een globaal financieel beheer van de sociale zekerheid aangehouden.
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de vergrijzing over alle takken van de sociale bescherming heen 0,5 procentpunt (in
% van het BBP) hoger zijn in 2030 en 0,8 procentpunt hoger in 2050. In dit alterna-
tieve scenario is de financiële houdbaarheid van de overheidsuitgaven verzekerd tot
2030. Om de financiële houdbaarheid echter te verzekeren tot 2050 – bij gebrek aan
een sterkere groei van de werkgelegenheidsgraad – zou op middellange termijn een
budgettaire strategie moeten gevolgd worden met het oog op het aanleggen van gro-
tere overschotten. In het andere geval, zal het budgettair beleid vanaf 2030 opnieuw
verstrengd moeten worden om nieuwe tekorten te vermijden die een progressieve
toename van de overheidsschuld met zich zouden meebrengen, dit binnen een con-
text van een ondertussen ondanks alles sterk gedaalde overheidsschuld. 

6. PENSIOENHERVORMINGEN,  HOUDBAARHEID VAN OPENBARE FINANCIEN,
RESERVEFONDSEN

De pensioenuitgaven in het stelsel van de werknemers – die bijna 70% van alle
gepensioneerden uitmaken – worden afgeremd door: 

De berekeningswijze van het pensioen:
- gebaseerd op de lonen verdiend tijdens elk jaar van de loopbaan,
- die bovendien geplafonneerd zijn tot een loongrens (52) die tijdens de periode
1982-1998, behalve de prijsaanpassing, geen reële verhoging heeft gekend,
- en die vervolgens worden verrekend zonder aanpassing aan de tussentijdse loon-
stijgingen.

De gedeeltelijke loskoppeling van de welvaart ten opzichte van de loonevolutie. 

De uitgaven voor de pensioenen in het stelsel van zelfstandigen worden beperkt
door gelijkaardige factoren zoals die van het werknemersstelsel (53) (zie hiervoor
hoger, punt 2.3).

6.1. OP WELKE MANIER PROBEREN DE BELGISCHE OVERHEDEN TEGEMOET TE KOMEN
AAN EEN FINANCIERINGSKLOOF, BV. DOOR BIJDRAGERATIO’S TE VERHOGEN,
INPERKING VAN TOEKOMSTIGE PRESTATIES, OF VERHOOGDE OVERDRACHTEN
VAN DE CENTRALE OVERHEID, …
In België werd de sociale zekerheid beheerd door afzonderlijke organismen die bud-
gettair autonoom zijn. Sedert 1995 werd een globaal financieel beheer ingesteld. De
verschillende takken van de sociale zekerheid worden sindsdien gefinancierd door
de opbrengst van de sociale bijdragen en door financiële overdrachten door de Staat
op basis van hun financieringsbehoeften.

(52) Het loongedeelte dat de loongrens overschrijdt, wordt niet in aanmerking genomen bij de pen-
sioenberekening.
(53) Deze matigende factoren zijn niet terug te vinden in het stelsel van de ambtenaren: het pensioen
wordt berekend op basis van het gemiddelde loon van de laatste vijf jaren van de loopbaan, terwijl de
matigende invloed van het maximumpensioen nagenoeg onbestaande is (omwille van zijn hoog
niveau) en omdat de aanpassing aan de welvaart algemeen is ten gevolge van het perequatie-principe.
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De vergrijzing van de bevolking veroorzaakt met name een budgettaire uitdaging die
het gevolg is van de aanhoudende verlenging van de levensverwachting. Daarenbo-
ven zal vanaf 2010 de vergrijzing nog nadrukkelijker toenemen door de pensione-
ring van de naoorlogse babyboomgeneraties.

Op deze manier zal volgens het basisscenario, opgenomen in het Stabiliteitsprogram-
ma van België 2002-2005 (zie bijlage 7) (54), de budgettaire kost van de vergrijzing,
over alle takken van de sociale bescherming heen, stijgen van 26,4% van het BBP in
2000 naar 28,5% van het BBP in 2030 en naar 29,8% van het BBP in 2050, of een ver-
hoging van 3,4 procentpunt tussen 2000 en 2050. Die verhoging van de budgettaire
kost is in de eerste plaats toe te schrijven aan de stijging van de uitgaven voor de
pensioenen, die 11,8% van het BBP zullen bedragen in 2050 (een stijging van 3,1 pro-
centpunt tussen 2000 en 2050). Daarenboven veroorzaakt de toenemende vergrij-
zing een stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg die 9,3% van het BBP zullen
bedragen in 2050 (een stijging van 3,1 procentpunt tussen 2000 en 2050). In de
andere takken van de sociale bescherming wordt de stijging van de uitgaven voor
pensioenen en gezondheidszorg gedeeltelijk gecompenseerd (zie tabel in bijlage 12).

De financiële houdbaarheid van de overheidsuitgaven op lange termijn kan geraamd
worden door de budgettaire kost van de vergrijzing (over alle takken van de sociale
bescherming heen) te vergelijken met de te verwachten daling van de rentelasten.
In het scenario met een begrotingspad dat de aangekondigde beleidsstrategie van de
Belgische regering volgt en gericht is op de realisatie van toenemende begrotings-
overschotten op middellange termijn (55), moet worden vastgesteld dat de verla-
ging van de rentelasten hoger is dan de budgettaire kosten van de vergrijzing.

TABEL 2 : BUDGETTAIRE MARGES – IN % VAN HET BBP

2010-2000 2020-2010 2030-2020 2050-2030 2030-2000 2050-2000

a. Budgettaire kost van de 
vergrijzing -1,3 1,4 1,9 1,4 2,0 3,4
b. Andere niet-leeftijdsge-
bonden begrotingsposten 2,2 -0,0 -0,1 0,0 2,0 2,1
c. Primair saldo bij een 
constant beleid (-a-b) -0,9 -1,4 -1,8 -1,4 -4,0 -5,5
d. Budgettaire doelstelling 0,9 -0,0 -0,8 -1,3 0,1 -1,2
e. Rentelast -2,9 -1,7 -1,0 -0,1 -5,6 -5,8
f. Noodzakelijk primair 
saldo (d+e) -2,0 -1,7 -1,8 -1,4 -5,5 -7,0
g. Beschikbare budgettaire 
marges (c-f) 1,2 0,3 -0,0 0,0 1,5 1,5

Bron : Federaal Planbureau

(54) Cfr. punt 2.3.
(55) Het Stabiliteitsprogramma van België 2002-2005 mikt op een begrotingsoverschot van 0,7% van
het BBP in 2005.
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Er dient nochtans opgemerkt te worden dat, hoewel de daling van de rentelast aan-
zienlijk hoger is dan de budgettaire kost van de vergrijzing over de periode 2000-
2030, dit niet voor elke subperiode geldt: de daling van de rentelast doet zich vooral
voor in het begin van de periode (2000-2010) terwijl de budgettaire kost van de ver-
grijzing pas na 2010 tot uiting komt. Over de periode 2020-2030 is de kost van de
vergrijzing hoger dan de daling van de rentelast.

Om de financiering van de pensioenen op lange termijn veilig te stellen, wordt een
begrotingsbeleid gevoerd, gericht op het realiseren van overschotten in de sociale
zekerheid en van begrotingssurplussen. Hierdoor wordt de versnelde schuldafbouw
gerealiseerd. Deze overschotten en surplussen, die versterkt worden door de verlaag-
de lasten op de afgebouwde schuld, kunnen worden overgedragen aan het Zilver-
fonds. De oprichting van een Zilverfonds is de formule die de regering heeft gekozen
om, door het opbouwen en beheren van de huidige budgettaire overschotten, de bij-
komende uitgaven van de verschillende pensioenregimes tijdens de periode 2010-
2030 als gevolg van de vergrijzing te financieren. Het Zilverfonds vormt dus een con-
crete doelstelling van het begrotingsbeleid en van de versnelde schuldafbouw.

Uiteraard zou de sociale zekerheid – inclusief de overheidspensioenen – in dit kader
genieten van een grotere financiering via de middelen van de Staat. Volgens de pro-
jectie opgenomen in het Stabiliteitsprogramma van België 2002-2005, zouden de
overdrachten van de Staat naar de sociale zekerheid stijgen van 2,6% van het BBP in
2000 naar 4,4% van het BBP in 2030 en naar 5,5% van het BBP in 2050 met het oog
op het bewaren van het evenwicht in de rekeningen van de sociale zekerheid.

7. HOE WORDT VERZEKERD DAT PENSIOENVOORZIENINGEN EN –HERVORMINGEN EEN
EERLIJKE BALANS BEHOUDEN TUSSEN DE ACTIEVEN EN DE GEPENSIONEERDEN?

7.1. BESCHRIJF VOOROPGESTELDE MAATREGELEN EN/OF MECHANISMEN (VB. DEMO-
GRAFISCHE FACTOR IN PENSIOENFORMULE) DIE EROP GERICHT ZIJN OM OP EEN
BILLIJKE MANIER DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING TUSSEN
ACTIEVEN EN GEPENSIONEERDEN TE VERDELEN
De strategie die de regering heeft gekozen om de budgettaire kost van de vergrijzing
te financieren – met name de aanleg van begrotingsoverschotten op middellange
termijn en de oprichting van het Zilverfonds om die overschotten te accumuleren –
draagt bij tot een rechtvaardige verdeling van de lasten tussen de generaties, vermits
de huidige actieve generaties op die wijze zullen bijdragen tot de financiering van
de bijkomende uitgaven als gevolg van de vergrijzing. De strategie die België volgt,
is dus gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties onderling.
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Voor zover het Zilverfonds gevoed wordt door de budgettaire overschotten van de
sociale zekerheid en van de federale overheid, komt die solidariteit tot uiting in het
geheel van verplichte heffingen en in het beheer van alle overheidsuitgaven van die
twee entiteiten. Het zijn dus de institutionele financieringsvoorzieningen van het
Belgische socialezekerheidssysteem (inclusief de overheidspensioenen) die het
mogelijk maken om de gecumuleerde overschotten te verdelen over verschillende
generaties.

Anderzijds dragen de reeds genomen maatregelen, die de budgettaire kost van de
vergrijzing afremmen en die de vervangingsratio (zie 2.1.1.1.) zullen verlagen, bij tot
de verdeling over de generaties van de toekomstige pensioenlasten. Die maatregelen
brengen een evenwicht tot stand tussen wat sociaal wenselijk is, en wat budgettair
mogelijk is. De recente hervormingen op het vlak van de tewerkstelling (zie doel-
stellingen 4.2 en 5.2.) zullen in de toekomst ook bijdragen tot een toenemende
financiering vanwege oudere werkende werknemers..

7.2. SCHAT DE BIJDRAGE IN DIE ZULKE MAATREGELEN KUNNEN LEVEREN M.B.T. DE
ALGEMENE DOELSTELLING VAN FINANCIELE HOUDBAARHEID

Deze problematiek werd reeds eerder behandeld in 6.1.

8. HOE KAN VERZEKERD WORDEN DAT, DOOR GOED UITGEBOUWDE KADERS EN
DOOR GOED MANAGEMENT, PRIVATE EN PUBLIEKE PENSIOENREGELINGEN IN
PENSIOENEN KUNNEN VOORZIEN OP EEN EFFICIENTE, BETAALBARE, OVER-
DRAAGBARE EN VEILIGE MANIER?

8.1. WELKE MAATREGELEN WORDEN ER GENOMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE
ACTIVA VAN PENSIOENREGELINGEN OP EEN VEILIGE EN EFFICIENTE MANIER
BEHEERD WORDEN?

8.1.1. Eerste pijler
De realisatie van begrotingsoverschotten en de opbouw van reserves in het Zilver-
fonds resulteert in de versnelde afbouw van de overheidsschuld. Tevens kan op
deze manier de neutraliteit van het begrotingsbeleid over de verschillende opeen-
volgende periodes worden gewaarborgd. 

Het Zilverfonds is opgericht als een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.
De inkomsten van het Fonds, met betrekking tot 2001 en 2002, worden geraamd op
1,25 miljard EUR. Deze inkomsten worden belegd in ‘Schatkistbons-Zilverfonds’ met
gekapitaliseerde interesten die in eenmaal worden uitgekeerd op de vervaldag in
2010. De door de Schatkist toegekende rentevoet wordt berekend op basis van de
lineaire obligatie (OLO) rentecurve.
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8.1.2. Tweede pijler
De controle van de investeringen van de instituten voor sociale voorzorg (pensioen-
fondsen) en de verzekeringsinstellingen (groepsverzekeringen) wordt uitgeoefend
door een openbare instelling, met name de Controledienst voor de Verzekeringen.

8.2. SCHAT DE BIJDRAGE VAN PRE-FUNDING IN M.B.T. DE ALGEMENE DOELSTELLING
VAN FINANCIELE HOUDBAARHEID
De verschillende pensioenstelsels worden doorgaans gefinancierd volgens twee wij-
zen: volgens een repartitiesysteem of een kapitalisatiesysteem. Het repartitiesysteem
put middelen uit de jaarlijkse fiscale en parafiscale bijdragemassa en het kapitalisa-
tiesysteem stelt middelen ter beschikking van de kapitaalmarkt. Zeer dikwijls gaat
men ervan uit dat landen met een relatief sterk uitgebouwde eerste (repartitie)pijler
een handicap hebben tegenover landen met een kapitalisatiesysteem wanneer het
over demografische ontwikkelingen en financiële houdbaarheid gaat. Dit kan echter
een optische illusie zijn. Elementaire macro-economische boekhouding leert dat de
pensioenen, volgens welk financieringssysteem zij ook opgebouwd zijn, een bepaal-
de claim op geproduceerde diensten en goederen vertegenwoordigen. De werkelij-
ke kost van elk pensioenstelsel komt overeen met de uitgaven die gepensioneerden
doen voor goederen en diensten die op dat moment de actieven moeten voortbren-
gen. In deze termen is de vergrijzingsproblematiek dus terug te brengen tot het pro-
bleem van een toenemend bestedingsaandeel (56). Vanuit die optiek maakt het dus
geen verschil vanuit welk financieringssysteem de pensioenen worden opgebouwd.

Onder budgettaire druk opschuiven naar private stelsels is op zichzelf geen oplos-
sing. Private stelsels vergen niet “minder overheid”, maar een andere overheid, die
in staat is om de private sector sociaal te reguleren. De traditionele discussies over
de tegenstelling tussen repartitie en kapitalisatie leiden immers onze aandacht af van
de echt belangrijke vraag: welke doelstelling moeten de pensioenstelsels bereiken?

Hoewel dus op langere termijn bekeken, op macro-economisch vlak repartitiestel-
sels of kapitalisatiestelsels inzake pensioenen geen belangrijk verschil maken op het
vlak van de financiële haalbaarheid, is het zo dat op micro-economisch niveau de
nodige correcties dienen worden ingebouwd om de sociale doelstellingen te vrijwaren.

8.3. WAT ZIJN DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN PENSIOENREGELINGEN?
De beheerskosten die verbonden zijn aan de toekenning en de betaling van de rust-
pensioenen en overlevingspensioenen van werknemers en zelfstandigen, bedragen
voor 2001 ongeveer 1% van de totale uitgaven.

(56) John Myles, A New Social Contract for the Elderly in G. Esping-Andersen: Why We Need a New
Welfare State, 2002, Oxford University Press.
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Op basis van partiële gegevens, kunnen de beheerskosten in de tweede en derde
pijler op ongeveer 4% van de totale uitgaven geraamd worden (bron Controledienst
voor de Verzekeringen). 

III MODERNISERING VAN PENSIOENSYSTEMEN ALS ANTWOORD OP DE VERANDE-
RENDE NODEN IN SAMENLEVING, IN ECONOMIE EN BIJ INDIVIDUEN.

9. FLEXIBILITEIT, MOBILITEIT,… OP DE ARBEIDSMARKT

9.1. ANALYSE VAN TOEGANG TOT PENSIOENSCHEMA’S VOOR MENSEN DIE GEEN
STANDAARD-ARBEIDSSTATUUT HEBBEN (PARTTIMEWERKNEMERS, TIJDELIJKE/
SEIZOENSGEBONDEN WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN).

9.1.1. Eerste pijler
De atypische werknemers (deeltijdse arbeid, tijdelijke arbeid, seizoensarbeid) even-
als de zelfstandigen worden in principe niet benadeeld voor wat betreft het verkrij-
gen van pensioenrechten, aangezien het rustpensioen voor werknemers functie is
van het verdiende loon gedurende de loopbaan, en van de duur van deze loopbaan.
Er bestaat geen wachttijd om een pensioen te genieten.

Het minimumpensioen wordt toegekend indien de loopbaan minimum 2/3 van een
volledige loopbaan bedraagt, en het minimumrecht per loopbaanjaar wordt toege-
kend voor de jaren waarvoor minstens het equivalent van eenderde van een voltijd-
se job gepresteerd werd (zie 1.1.1.1.). Bij werknemers worden onder bepaalde voor-
waarden inactiviteitsperiodes gelijkgesteld met arbeid voor de berekening van de
pensioenrechten (zie 1.1 – gelijkgestelde periodes).

9.1.2. Tweede pijler
Parttimewerknemers hebben een zelfde recht op toegang tot aanvullende pensioen-
voorzieningen als voltijdse werknemers. Voor tijdelijke en seizoensarbeiders zijn
geen bijzondere voorwaarden voorzien.

Zelfstandigen kunnen via hun sociaal verzekeringsfonds aansluiten bij het Vrij Aan-
vullend Pensioen voor Zelfstandigen waardoor zij pensioenrechten kunnen opbou-
wen binnen de tweede pijler. De regering heeft in december 2001 de principes van
een wetsontwerp van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen goedgekeurd: de
zelfstandigen moeten vrij kunnen kiezen tussen de pensioeninstellingen en onder
deze instellingen moet de vrije concurrentie ingevoerd worden. 
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9.2. ONDERZOEK DE OBSTAKELS VOOR MOBILITEIT (VERLIES VAN PENSIOENRECHTEN
BIJ VERANDERING VAN JOB OF BIJ LOOPBAANONDERBREKING)

9.2.1. Eerste pijler
Binnen het wettelijk pensioenstelsel heeft de verandering van werk (in België of in
het buitenland) niet tot gevolg dat de verworven rechten voor pensioen verloren
gaan. Eén enkele dag arbeid geeft reeds pensioenrechten.

9.2.2. Tweede pijler
Voor werknemers zijn de prestaties met betrekking tot het rustpensioen definitief
verworven na één jaar anciënniteit en kunnen ze bij de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst anders dan door overlijden of op pensioenstelling (57) overgedragen
worden naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. 

9.3. WELKE MAATREGELEN WERDEN ER GENOMEN OM DE TOEGANG TOT PENSIOENS-
REGELINGEN (HET IS VOLDOENDE UITSLUITEND AAN OBJECTIEF 2 TE REFEREREN)
EN DE OVERDRAAGBAARHEID VAN PENSIOENRECHTEN TE VERZEKEREN?
Zie hiervoor objectief 2 en objectief 6.2. Daarnaast verwijzen we naar de gemeen-
schappelijke verklaring van de Belgische sociale partners hieromtrent (zie bijlage 10).

10. ANALYSEER PENSIOENVOORZIENINGEN MET SPECIFIEK OOG VOOR HET PRINCI-
PE VAN GELIJKE BEHANDELING VAN VROUWEN EN MANNEN.

10.1. ANALYSEER GENDERVERSCHILLEN IN PENSIOENVOORZIENINGEN. WAT ZIJN DE
BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN ZULKE VERSCHILLEN? SCHETS DE WAAR-
SCHIJNLIJKE EVOLUTIE VAN GENDERVERSCHILLEN
Sinds de jaren 60 is er een toenemende participatie van de vrouwen op de arbeids-
markt, waarbij ze ook steeds langere loopbanen in beter betaalde jobs hebben. Hier-
door verhogen de nieuwe generaties vrouwen hun eigen pensioenrechten tot 2015.
Nadien vertraagt het groeiritme van de opbouw van pensioenrechten, onder invloed
van de toenemende deeltijdse arbeid van voornamelijk de vrouw vanaf halverwege
de jaren 70. 

De pensioenhervorming van 1997 voorziet in maatregelen inzake de gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen. In dit kader worden, zowel in de regeling van
werknemers als zelfstandigen, de wettelijke pensioenleeftijd en de berekenings-
breuk voor de vrouw geleidelijk aan met vijf jaar verhoogd. In het algemeen zullen
deze aanpassingen leiden tot een verhoging van het gemiddelde pensioenbedrag
voor de vrouwen die door deze hervorming hun loopbaan verlengen, in de mate dat
het relatieve gewicht van de hoogste lonen aan het einde van de loopbaan toeneemt
(zie bijlage 1).

(57) Dit zijn de in België gevestigde erkende verzekeraars, pensioenfondsen en voorzorgskassen, …
bij wie de werkgever een overeenkomst afsloot.
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De invoering van het minimumrecht per loopbaanjaar in de werknemersregeling in
1997 leidt vooral tot een verhoging van het rustpensioen van de nieuwgepensio-
neerden die in het verleden een slecht betaalde, korte of deeltijdse loopbaan heb-
ben gehad. Vaak gaat het om de vrouw. Dit minimumrecht wordt gefinancierd door
de geleidelijke afschaffing van de reële verhogingen die toegekend werden aan de
lonen verdiend tijdens de periode 1955-1974, waardoor vooral het pensioen van de
hogere beloning tijdens die periode inlevert, vaak zijn dit mannen.

Voor de perioden van inactiviteit die kaderen in het raam van maatregelen tot her-
verdeling van de arbeid (loopbaanonderbreking, allerlei vormen van verminderde
arbeidsprestaties), krijgt de betrokkene (voor het merendeel vrouwen) bij zijn pen-
sioenberekening gelijkstelling en/of bonusjaren (58).

Ook in de regeling voor de zelfstandigen voorziet de pensioenhervorming correcties
die vooral ten voordele van de vrouwelijke gepensioneerde zelfstandigen komen
(zie bijlage 1).

10.2. WELKE STAPPEN WERDEN ER GENOMEN OM GENDERVERSCHILLEN IN DE PEN-
SIOENWETGEVING TENIET TE DOEN?
In de private sector had de pensioenhervorming van 1997 zowel voor werknemers
als zelfstandigen de gelijkschakeling van mannen en vrouwen als doelstelling, en dit
door op een progressieve manier zowel de berekeningswijze van het pensioen als
de pensioenleeftijd gelijk te schakelen (59). Voor een volledig overzicht van deze
hervormingen: zie bijlage 1.

Wat het overlevingspensioen betreft, geldt de regel dat de overlevende partner, onge-
acht of het nu over een man of een vrouw gaat, minstens de leeftijd van 45 jaar moet
bereikt hebben of kinderen ten laste hebben of blijvend arbeidsongeschikt zijn.

In de publieke sector bestaat er geen enkele discriminatie tussen mannen en vrou-
wen: zowel de berekeningswijze van het pensioen als de pensioengerechtigde leef-
tijd zijn identiek. Ook de bijstandsregelingen voor ouderen kent geen discriminatie. 

10.3. WELKE MAATREGELEN WERDEN GEPLAND OM EEN GROTERE GENDER-GELIJKHEID
TE BEKOMEN IN PENSIOENSYSTEMEN?

Deze problematiek werd reeds behandeld in de punten 10.1. en 10.2. 

(58) In het stelsel van de bonusjaren wordt een maximum van equivalent aan 36 maanden gelijkge-
steld.
(59) Voor wat het stelsel Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) betreft – de sociale zeker-
heid voor Belgische werknemers die in het buitenland tewerkgesteld zijn –, is het de bedoeling om
de pensioengerechtigde leeftijd gelijk te stellen. 
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11. HOE KUNNEN PENSIOENSYSTEMEN TRANSPARANTER EN FLEXIBELER GEMAAKT WORDEN
TEN OVERSTAAN VAN DE VERANDERENDE OMSTANDIGHEDEN, ZODAT BURGERS HET
VERTROUWEN HIERIN ZOUDEN KUNNEN BEHOUDEN? WORDT ER BETROUWBARE EN
VERSTAANBARE INFORMATIE M.B.T. HET LANGETERMIJNPERSPECTIEF VAN PENSIOENSYS-
TEMEN ONTWIKKELD? 

11.1. WORDT ER VOLDOENDE KWALITATIEF HOOGSTAANDE INFORMATIE OVER PENSIOENSYS-
TEMEN VERSPREID? WELKE MAATREGELEN ZIJN GEPLAND OM DEZE INFORMATIE TE VER-
BETEREN?
Het ‘Handvest van de sociaal verzekerde’, bekrachtigd bij wet, voorziet onder ande-
re dat de sociale zekerheidsinstellingen:

de sociaal verzekerde uit eigen beweging moeten inlichten omtrent zijn rechten
en hem indien mogelijk zelfs ambtshalve (zonder aanvraag) de uitkering waarop hij
recht heeft moeten toekennen;

het dossier in de kortst mogelijke termijnen moeten behandelen;
onjuiste beslissingen ambtshalve moeten herzien en corrigeren;
hun beslissingen moeten motiveren en aangeven welke de eventuele beroepsmo-

gelijkheden van de sociaal verzekerde zijn.

Daarnaast zijn sedert 1 januari 2002 sommige instellingen van de sociale zekerheid,
waaronder de Rijksdienst voor Pensioenen, gebonden door bestuursovereenkom-
sten met de federale overheid waarin de rechten van de uitkeringstrekker nog dui-
delijker worden vastgelegd, ondermeer inzake de behandeltermijnen van aanvragen
tot de toekenning van pensioenen en de uitbetalingen. 

In het kader van de tweedepijlerverzekeringen moet de werkgever, minstens een-
maal per jaar aan de deelnemer het bedrag van de verworven prestaties meedelen,
alsook de verworven reserves en de datum waarop ze verschuldigd zijn. Uitbreiding
van de transparantievereisten wordt nog voorzien:

De inhoud van de jaarlijkse mededeling aan de deelnemers wordt uitgebreid.
De pensioeninstelling maakt jaarlijks een verslag over het beheer van de pensioe-

ninstelling (financiering, belegging (60), rendement, kosten…) dat op verzoek
medegedeeld wordt aan de deelnemers.

Een historisch overzicht van de individuele rekening moet ter beschikking wor-
den gesteld op aanvraag.

In het wettelijke stelsel bestaat op dit moment nog een achterstand op het vlak van
de informatieplicht in vergelijking met het tweede pijlerstelsel. Desondanks bestaan
voor de wettelijke pensioenen reeds enkele voorzieningen:

voor steeds meer mensen wordt automatisch het pensioen toegekend zonder nog
een aanvraag te moeten indienen.

de infodienst pensioenen voert op vraag van de betrokken persoon (ten vroegste vijf
jaar voor de pensioenleeftijd) een schatting uit van zijn toekomstig pensioen, ongeacht
of het gaat om het pensioen van een ambtenaar, een werknemer of zelfstandige.

(60) Het beleggingsbeleid en de sociale, ethische en milieuaspecten van de duurzame beleggingen
moeten worden toegelicht.
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elk jaar ontvangt de loontrekkende een uittreksel van zijn pensioenrekening waar-
op het loon vermeld is dat in beschouwing wordt genomen voor de berekening van
het pensioen, evenals de effectief gepresteerde en gelijkgestelde werkdagen. Op
aanvraag kan de werknemer een uittreksel ontvangen uit zijn individuele pensioen-
rekening waarop voormelde gegevens vermeld zijn voor heel zijn loopbaan.

De beheerskosten van de eerste pijler zijn volledig transparant in tegenstelling tot
de gegevens over de tweede pijler. 

Bovendien werd een Ombudsdienst voor de Pensioenen opgericht, wiens taak erin
bestaat te bemiddelen bij conflicten tussen de beheersinstellingen inzake Pensioe-
nen en de sociaal verzekerde. 

11.2. WELKE STAPPEN WERDEN ER GEZET OM TOT EEN ZO BREED MOGELIJKE CONSENSUS
TE KOMEN I.V.M. DE NOODZAAK AAN DE INHOUD VAN PENSIOENHERVORMINGEN?
Reeds in 1944 werd in België een brede sociale consensus bereikt omtrent sociale
wetgeving. In deze context werden de sociale partners bij elk niveau van het sociale
zekerheidsbeleid betrokken. Aan elke hervorming, wijziging of verbetering van het
systeem gaan algemene overlegprocedures vooraf, die het bestaan van deze maat-
schappelijke consensus moeten garanderen en bestendigen. Zo worden de uitvoe-
ringsinstellingen van de Sociale Zekerheid paritair beheerd.

Het overleg van de sociale zekerheid vindt plaats in daartoe speciaal opgerichte raden
zoals de Nationale Arbeidsraad (NAR) en het Raadgevend comité van de Pensioensector. 

In de NAR overleggen werkgevers en werknemers onder meer over de voorgestel-
de wijzigingen aan het socialezekerheidssysteem, dus ook omtrent eventuele her-
vormingen van het pensioenstelsel voor werknemers.

Het overleg in het sociale zekerheidssysteem voor zelfstandigen vindt plaats in het
Algemeen Beheerscomité voor zelfstandigen

Voor de ambtenaren gebeurt het overleg in het Comité A.
Het Raadgevend Comité van de Pensioensector omvat sociale partners en vertegen-

woordigers van de seniorenverenigingen. Het adviseert de Minister van Sociale Zaken
en Pensioenen omtrent mogelijke beleidsmaatregelen inzake de pensioenproblema-
tiek tegen de achtergrond van de maatschappelijke en demografische evoluties.

Tot slot kan men ook vermelden dat de algemene informatieverstrekking van de
overheid ervoor gezorgd heeft dat de hervorming van het pensioenstelsel van 1997
op een grote maatschappelijke instemming kon rekenen. Ook de doelstellingen van
het Zilverfonds werden op deze wijze toegelicht bij de bevolking, wat de verplich-
ting impliceert dat de Regering haar engagementen in de loop van de komende
jaren in dit kader moeten nakomen.

____________
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BIJLAGEN BIJ HET STRATEGISCH RAPPORT PENSIOENEN

BIJLAGE 1: DE PENSIOENHERVORMING IN DE WERKNEMERSREGELING EN DE
REGELING DER ZELFSTANDIGEN

De Kaderwet van 26 juli 1996 heeft met ingang van 1 juli 1997 een pensioenher-
vorming ingevoerd in de werknemersregeling en de regeling der zelfstandigen,
zowel wat de rustpensioenen als hun afgeleide rechten (de overlevingspensioenen)
betreft. De pensioenen met ingangsdatum voor 1 juli 1997 worden enkel beïnvloed
door eventuele selectieve welvaartsaanpassingen.

1. Belangrijkste kenmerken van de hervorming
a) in de regeling van de werknemers en zelfstandigen
Geleidelijk wordt de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ingevoerd (met
een overgangsperiode van 13 jaar) door, wat de vrouwen betreft, de bereke-
ningsbreuk en de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen. In dezelfde overgangs-
periode en aan hetzelfde tempo verhoogt de leeftijd waarop de vrouwen rechten
hebben in de overige takken van de sociale zekerheid:

Overgangsperiode Wettelijke pensioenleeftijd vrouw Berekeningsbreuk

Tot 30 juni 1997 60 jaar 40sten
Van 01-07-1997 tot 31-12-1999 61 jaar 41sten
Van 01-01-2000 tot 31-12-2002 62 jaar 42sten
Van 01-01-2003 tot 31-12-2005 63 jaar 43sten
Van 01-01-2006 tot 31-12-2008 64 jaar 44sten
Vanaf 1 januari 2009 65 jaar 45sten

De pensioenleeftijd blijft flexibel vanaf 60 jaar – behalve voor de gerechtigden op
een voltijds conventioneel brugpensioen – mits de loopbaanvoorwaarde over alle
stelsels heen vervuld is: 

Jaren Loopbaanvoorwaarde

In 1997 Minstens 20 kalenderjaren
1998 ’’ 22
1999 ’’ 24
2000 ’’ 26
2001 ’’ 28
2002 ’’ 30
2003 ’’ 32
2004 ’’ 34

Vanaf 2005 ’’ 35
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Er is ook een beschrijving van de voorwaarden om als kalenderjaar in aanmerking te
worden genomen, zowel in de werknemersregeling als in de regeling der zelfstandigen
(i.e. voor diverse vormen van arbeidsherverdeling worden bonusjaren toegekend).

De mogelijkheid van selectieve welvaartsaanpassingen wordt voorzien voor de
reeds gepensioneerden, afhankelijk van de hoogte en/of de ingangsdatum van het
pensioen.

b) enkel in de regeling van de werknemers

Afbouw van de herwaarderingscoëfficiënt, dit is een reële loonsverhoging van 3,6%
die van toepassing was op de loopbaanjaren van 1955 tot 1974. Deze afbouw
gebeurt geleidelijk voor de pensioenen met ingang van 1997 tot 2004. Vanaf 2005
bevat de herwaarderingscoëfficiënt – van toepassing op de loopbaanjaren van het
verleden – enkel een aanpassing aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Invoering van een “minimumrecht per loopbaanjaar”, op voorwaarde dat de loop-
baan tenminste 15 kalenderjaren bedraagt en het uurrooster tenminste 1/3-tijds is,
gelijkgestelde periode inbegrepen. Indien het loon, geherwaardeerd op de ingangs-
datum van het pensioen en eventueel omgerekend naar een tewerkstelling die met
een volledige arbeidsregeling overeenstemt, lager is dan het minimum maandloon
voor een 21-jarige dat op dat moment geldig is, dan wordt het pensioen voor het
betrokken loopbaanjaar berekend op basis van dit bedrag, pro rata met de bewezen
duur van tewerkstelling. Telkens het minimum maandloon verhoogt, zal dus ook het
minimumrecht per loopbaanjaar worden aangepast. 

De loongrens, die bij de berekening van het rustpensioen wordt gehanteerd, wordt
vanaf 1999 opnieuw gekoppeld aan de conventionele loonsverhogingen. 

c) enkel in de regeling van de zelfstandigen

Ook in de regeling van de zelfstandigen werden enkele specifieke beslissingen genomen. 

In het kader van de feitelijke gelijkstelling tussen mannen en vrouwen werden er twee
correcties ingevoerd die vooral ten voordele van de vrouwelijke zelfstandigen zijn. 

ten voordele van de zelfstandigen met een zuivere loopbaan van minstens 15 jaar
en minder dan 30 jaar worden bonusjaren toegekend in functie van de lengte van de
loopbaan met een maximum van 3 extra jaren;
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de zelfstandigen van wie het pensioen ten vroegste ingaat op 1/07/1997, kunnen
een beroep doen op een pensioenbijslag tijdens de geleidelijke invoering van de
pensioenhervorming (1997-2009), op voorwaarde van een tweederde loopbaan en
dat aan de betrokkene kinderbijslag werd betaald (voor het merendeel vrouwen).
Het voordeel stemt overeen met 5 kwartalen extra loopbaan.

Bij de pensioenberekening van de zelfstandigen wordt voor de loopbaanjaren gele-
gen voor 1984, een forfaitair pensioen toegekend per loopbaanjaar. Voor de loop-
baanjaren vanaf 1984 wordt het pensioen berekend in functie van de bedrijfsinkom-
sten van de zelfstandige. Dit noemt men het proportioneel pensioen. Dit proportio-
neel pensioen wordt gecorrigeerd aan de hand van de correctiecoëfficiënt, die geba-
seerd was op het principe dat één frank betaald voor een zelfstandigenpensioen
slechts evenveel pensioen moest opleveren als één frank betaald voor het werkne-
merspensioen. Sinds de invoering van het “Globaal beheer” in beide regelingen,
waarbij de bijdragepercentages in de verscheidene socialezekerheidstakken wor-
den geglobaliseerd tot eenvormige bijdragepercentages per regeling, heeft deze cor-
rectiecoëfficiënt geen wettelijke basis meer. Voor de loopbanen vanaf 1997, wordt
de coëfficiënt bepaald in functie van het aandeel van de bijdragen van de zelfstandi-
gen in de pensioenprestaties stricto sensu. Deze nieuwe coëfficiënt ligt lager dan de
correctiecoëfficiënt van voor 1997.
De pensioenhervorming van 1997 heeft nog een supplementaire correctie doorge-
voerd voor de toekomstige jaren waarin het inkomen hoger ligt dan de loongrens
die van toepassing is in het werknemerspensioen.

2. Weerslag van de hervorming op de gedragingen van de gepensioneerden
Omdat de gepensioneerden niet voldoen aan de loopbaanvoorwaarde, of omdat zij
hun loopbaan wensen te verlengen, leidt de stijging van de wettelijke pensi-
oenleeftijd van 60 naar 65 jaar in 2009 tot een daling van het aantal vrouwen met
een rustpensioen of met een rust- en overlevingspensioen. Een belangrijk deel van
de vrouwen in de leeftijdsklasse 60 - 64 jaar moet of wenst hun pensionering uit te
stellen en blijft intussen verder werken, of geniet een ander vervangingsinkomen, of
blijft inactief.
Vermits de loopbaanvoorwaarde leidt tot een daling van het aantal vrouwen dat aan-
spraak kan maken op het wettelijke rustpensioen, zal het aantal overlevings-
pensioenen toenemen; namelijk de gehuwde vrouw die intussen weduwe wordt,
heeft enkel recht op een overlevingspensioen en kan slechts vanaf de wettelijke
pensioenleeftijd haar eigen rustpensioen cumuleren met het overlevingspensioen.
De stijging van de wettelijke pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar in 2009 leidt tot
een periode – of een verlenging van de periode – waarin de gehuwde gepensio-
neerde man – wiens vrouw intussen haar pensionering moet uitstellen en inactief is
(maar in het verleden heeft gewerkt) – een pensioen aan gezinsbedrag kan genie-
ten, totdat zijn vrouw haar rustpensioen aan bedrag alleenstaande kan opvragen.
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3. Weerslag van de hervorming op de pensioenberekening
De verandering in het pensioneringsgedrag van de vrouw is symmetrisch vertaald in
een opsplitsing van de loopbaanprofielen.

De vrouw die op 60 jaar wordt gepensioneerd met haar eigen rustpensioen, heeft
een toenemend loopbaanprofiel, vermits zij voldoet aan de loopbaanvoorwaarde die
mettertijd strenger wordt (tot 2005).

De vrouw die haar pensionering moet uitstellen, zal haar loopbaanprofiel ofwel
behouden omdat zij langer ten laste blijft van het gezinshoofd, ofwel verlengen met
gewerkte loopbaanjaren, ofwel verlengen met loopbaanjaren in gelijkstelling.

Niettegenstaande de pensioenbreuk verhoogt, leiden die aanpassingen tot een ver-
hoging van het gemiddelde pensioenbedrag.
De geleidelijke afbouw van de reële verhogingen toegekend aan de lonen verdiend
tijdens de periode 1955-1974, vermindert tijdelijk (tot 2010) het gemiddeld pen-
sioen van de man, terwijl de invoering van het minimumrecht per loopbaanjaar
vooral het gemiddelde pensioen van de vrouw verhoogt.
De koppeling van de loongrens aan de conventionele lonen verhoogt het pensi-
oenbedrag van de nieuwgepensioneerde mannen en mettertijd dat van de nieuwge-
pensioneerde vrouwen: veel minder vrouwen bereiken immers de loongrens. Gelei-
delijk zal de instroom van die nieuwgepensioneerden met een hoger pensioenbe-
drag de evolutie van het gemiddeld pensioen iets versnellen zodat de toename van
het gemiddelde pensioenbedrag van de nieuwgepensioneerden nauwer aansluit bij
de evolutie van de lonen.

BIJLAGE 2: DE MAXIMALE BEDRAGEN BIJ DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP
AAN BEJAARDEN

EUR 

- categorie I 789,51 
- categorie II 3.013,74 
- categorie III 3.664,23 
- categorie IV 4.314,52 
- categorie V 5.299,78 

De bejaarden worden ingedeeld in categorieën volgens hun zelfredzaamheid in het
uitoefenen van de dagelijkse taken. Deze wordt door de controlearts bepaald.
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BIJLAGE 3: INKOMENSVORKEN EN REMGELDPLAFONDS DIE TIJDENS 2002 VOOR
DE MAXIMUMFACTUUR VOOR GEZONDHEIDSZORGEN GEHANTEERD WORDEN

Inkomensgrenzen (in EUR) Remgeldplafonds (in EUR)

Beschermd Statuut 450

Tot 13 730,98 ("laag") 450

Tussen 13 730,99 en 21 108,82 ("bescheiden") 650

BI JLAGE  4 :  ARMOEDER IS ICOPERCENTAGE  IN  BELGIE  NAAR  LEEFT I JD  EN
GESLACHT

Bron: EUROSTAT / ECHP GOLF 1998 – inkomen 1997 (voorlopige gegevens) Europese Indicator van sociale inclu-
sie 11a. Armoederisiconorm: 60% van het mediaan gestandaardiseerd inkomen.
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BIJLAGE 5: ARMOEDERISICOPERCENTAGE IN BELGIE NAAR FREQUENTSTE ACTIVI-
TEITSSTATUS EN GESLACHT

Bron: EUROSTAT / ECHP GOLF 1998 - inkomen 1997 (voorlopige gegevens) Europese Indicator van sociale
inclusie 1b. Armoederisiconorm 60% van het mediaan gestandaardiseerd inkomen.

BIJLAGE 6: PERCENTAGE WERKNEMERS MET EEN INKOMEN BOVEN DE LOONGRENS
(GEMIDDELDE REELE TOENAME VAN DE LONEN MET 2,25% TUSSEN 1995 EN 2050)

2050

1995 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%
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BIJLAGE 7: SAMENVATTING VAN DE SCENARIO’S DIE GEBRUIKT WORDEN IN HET
“STABILITEITSPROGRAMMA 2002-2005”

Demografisch scenario 2000 2050

Vruchtbaarheidscijfer 1.61 1.75
Levensverwachting bij geboorte: mannen 75.06 83.90
Levensverwachting bij geboorte: vrouwen 81.53 88.87
Migratiesaldo 18445 17320

Sociaal-demografisch scenario (bepaald volgens geslacht en leeftijdsklasse + verwerking van de
vergrijzing)

Onderwijsgraad ongewijzigd gedrag ten opzichte van de vorige observatie
Potentiële activiteitsgraad: mannen ongewijzigd gedrag ten opzichte van de vorige observatie
Potentiële activiteitsgraad: vrouwen toenemende participatie aan de arbeidsmarkt
Uitstap uit beroepsactiviteit ongewijzigd gedrag ten opzichte van de vorige observatie, 
(naar: invaliditeit, oudere werkloosheid, behalve: 
brugpensioen, pensioen) licht dalende trend van de mannelijke intrede in het

brugpensioen, effect van de pensioenhervorming op het 
vrouwelijke gedrag

Macro-economische scenario’s (op lange termijn)

Stijging van de productiviteit en de lonen 1,75 % per jaar
Stijging van de werkgelegenheid 0,1 % gemiddeld tussen 2000 en 2050
Structureel werkloosheidspercentage 5 % van de officiële beroepsbevolking 
(omstreeks 2020)
Reële rentevoet op lange termijn 4%

Sociaal beleidsscenario (op lange termijn)

Loonplafond 1,25 % per jaar
Welzijnsaanpassing (algemeen stelsel)   0,0 % per jaar
Welvaartsvast maken van de forfaits 0,5 % per jaar
(gezinsbijslag, loopbaanonderbreking,…)
Welvaartsaanpassing van de ambtenaren-
pensioenen 1,25 % per jaar

Scenario van het begrotingsbeleid (op lange termijn)

Fiscale en parafiscale druk bij ongewijzigd beleid (rekening houdend met de besloten
maatregelen)

Primaire uitgaven zonder lonen en sociale transfers evolutie parallel aan het BBP op lange termijn
Begrotingstraject overschot van 1% van het BBP vanaf 2008

Bron: Federaal Planbureau
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BIJLAGE 8: GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE 2DE PENSIOENPIJLER

TABEL 1: AANTAL GEPENSIONEERDEN EN GEMIDDELDE PENSIOENBEDRAG 
(IN EURO, PRIJZEN VAN 1999)

Jaar Aantal gepensioneerden Gemiddeld maandelijks pensioenbedrag

Gerechtigden van Gerechtigden van Gerechtigden van Gerechtigden van
een pensioen alleen een een pensioen alleen een

in de 1ste pensioen in in de 1ste en pensioen in
pijler de 1ste pijler 2de pijler de 1ste pijler

(bedrag 1ste
+ 2de pijler)

1999 279 969 1 904 178 1414,55 839,64 

1998 269 558 1 894 799 1420,94 835,85 

1997 246 763 1 918 479 1401,94 824,26 

1996 249 072 1 892 542 1400,97 818,52 

1995 239 403 1 879 363 1433,04 813,65 

1994 229 716 1 862 575 1385,82 811,23 

1993 220 309 1 845 158 1395,44 802,89 

1992 208 123 1 843 680 1373,90 786,66 

1991 198 602 1 796 573 1372,32 787,23 

1990 189 414 1 800 029 1350,96 759,28 

1989 180 048 1 785 461 1361,90 746,84 

1988 156 307 1 834 959 1332,10 709,27 

1987 140 948 1 833 435 1362,85 714,42 

1986 138 874 1 795 953 1297,67 700,90 

1985 130 340 1 788 114 1295,41 692,20 

1984 120 552 1 754 535 1261,76 701,00 

1983 113 234 1 828 447 1260,28 673,11 

1982 67 337 1 684 262 1144,19 697,27 

1981 76 403 1 665 442 1070,23 685,07

Bron: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
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FIGUUR 1: AANTAL GEPENSIONEERDEN

Bron: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

FIGUUR 2: AANTAL GEPENSIONEERDEN MET PENSIOENRECHTEN IN DE 2DE PIJLER IN % VAN HET
TOTALE AANTAL GEPENSIONEERDEN

Bron: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering174

––– Aantal gepensioneerden met een pensioen in de 1ste en 2de pijler

––– Aantal gepensioneerden met enkel een pensioen in de 1ste pijler
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FIGUUR 3: GEMIDDELD MAANDELIJKS PENSIOENBEDRAG (IN EURO, PRIJZEN VAN 1999) 

Bron: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

FIGUUR 4: BETAALDE BIJDRAGEN (IN % VAN HET BBP)

Bron: Nationale Bank van België
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FIGUUR 5: BETAALDE BIJDRAGEN EN GESTORTE UITKERINGEN - GROEPSVERZEKERINGEN 
(IN % VAN HET BBP)

Bron: Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen

TABEL 2: WISKUNDIGE RESERVES VAN DE PENSIOENFONDSEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
(IN % VAN HET BBP)

Jaar Pensioenfondsen Groepsverzekeringen Totaal

2000 - 9,85 -

1999 4,96 9,70 14,66

1998 4,34 9,29 13,63

1997 - 8,96 -

1996 4,21 8,21 12,42

1995 - 7,71 -

1986 1,95 5,74 7,69

Bron: Belgische Vereniging van Pensioenfondsen, Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen en Controle-
dienst voor de Verzekeringen 
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––– Uitkeringen gestort door de groepsverzekeringen
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BIJLAGE 9: VERLENGING VAN HET ACTIEVE LEVEN

1. Algemeenheden
België staat op de laatste Europese plaats wat betreft de deelname aan de arbeid van
personen ouder dan 55 jaar. De omverwerping van de strekking volgens dewelke
het vanzelfsprekend is vroeg met werken te stoppen, maakt een ommekeer van de
mentaliteit zowel bij werkgevers als bij werknemers noodzakelijk. De realisatie van
deze mentaliteitswijziging wordt door de Regeringen daadwerkelijk ondersteund
door maatregelen die enerzijds het aan het werk blijven van werknemers van 50 jaar
en meer aanmoedigen, en anderzijds, het vervroegd vertrek van de arbeidsmarkt
ontmoedigen.

De verbetering van de arbeidsvoorwaarden maakt een belangrijk element uit om het
vroegtijdig vertrek uit het actieve leven te vermijden. Investeringen in de kwaliteit
van de arbeidsvoorwaarden zijn noodzakelijk; een aangepast beleid van leren gedu-
rende gans het leven en soepele arbeidsstelsels kunnen er eveneens toe bijdragen
het actieve leven te verlengen.

In deze domeinen zijn zowel de Regeringen als de sociale partners in de goede rich-
ting vooruitgegaan. Zo hebben deze laatsten zich in het interprofessioneel akkoord
2001-2002 ertoe verbonden de loonmassa, gewijd aan het leren gedurende het
ganse leven, te verhogen en een opleidingsplan specifiek voor de oudere werkne-
mers op te stellen. In Vlaanderen is een actieplan betreffende een personeelsbeleid
gesteund op de leeftijd ontwikkeld door de Regering en de sociale partners
(VESOC): financiële hulp kan toegekend worden aan ondernemingen die acties ont-
wikkelen die een vroegtijdige uittreding uit het actieve leven vermijden. Bovendien
steunen de federale en gewestelijke regeringen peterschapsformules. (nieuwe werk-
nemers door oudere werknemers). Deze peterschapsformules tonen aan dat het niet
nodig is zich van oudere werknemers te ontdoen, maar dat deze integendeel omwil-
le van hun ervaring een grote waarde kunnen vertegenwoordigen voor de onderne-
ming. Wat betreft arbeidsvoorwaarden, zal “Het Fonds voor de bevordering van de
kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden’’, toelagen toekennen aan werkgevers, die hun
moeten toelaten acties op punt te stellen waardoor organisatie en arbeidstijd in het
voordeel van werknemers van 55 jaar en meer kunnen aangepast worden. De socia-
le partners ten slotte zijn ter gelegenheid van de interprofessionele akkoorden over-
eengekomen, programma’s uit te werken om te strijden tegen de stress op het
werk.

Recent zijn eveneens verschillende initiatieven genomen betreffende de versoepe-
ling van de arbeidsduurregeling, teneinde privé-leven en arbeid beter te verzoenen,
en de progressieve uitstap uit de beroepsbezigheid op het einde van de loopbaan te
regelen. Vooreerst heeft de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 77bis van 19
december 2001, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR), het tijdskrediet van
maximum één jaar ingevoerd (verlengbaar tot 5 jaar door sectoriële arbeidsovereen-
komsten of akkoorden op ondernemingsvlak afgesloten) en, daarenboven, zonder
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tijdslimiet aan personen van 50 jaar en meer die hun beroepsloopbaan met de helft
of met eenvijfde onderbreken, een bijzondere maandelijkse vergoeding toegekend.
In de sector gezondheidszorgen en in de gehele non-profitsector zijn eveneens rege-
lingen in verband met het einde van de loopbaan voorzien die toelaten aan personen
van 45 jaar en meer hun werktijd progressief te verminderen met behoud van hun
bezoldiging of verder voltijds te blijven werken mits de toekenning van een premie.

Bovendien bestaan er tussenkomsten met het doel, de structuur van de gevolgen te
verbeteren teneinde de terugkeer van ouderen in het actieve leven te bevorderen of
het vertrek ervan te ontmoedigen.

Aldus geniet de werkgever bij de indienstneming van een werknemer van meer dan
45 jaar, die sedert minstens 6 maanden werkzoekende is, niet alleen van een ver-
mindering van de werkgeversbijdragen, maar ook van een activeringspremie (plan
“Activa”) indien de werknemer een volledig en vergoede werkloze was. De werkge-
ver die een werknemer van 45 jaar en meer ontslaat is daarentegen verplicht out-
placementbijstand voor hem te voorzien. Gelet op de doeltreffendheid van de
behaalde resultaten zullen de reconversiecellen in het Waalse gewest behouden blij-
ven. Bovendien, treedt in de loop van het tweede trimester van 2002 de aanpassing
van de vrijstelling van inschrijving als werkzoekende voor werklozen van meer dan
50 jaar in werking en is een bijzondere begeleiding, aangepast aan de situatie van
werkzoekenden van 50 jaar en meer, in ontwikkeling bij de VDAB.

Ook zal het in principe toegelaten zijn het voordeel van de aanvullende anciënni-
teitstoelage waarop bepaalde oudere werklozen recht hebben, te behouden. In
dezelfde gedachtegang, zou de NAR een CAO aannemen die aan bruggepensioneer-
den die het werk hervatten, toelaat hun recht op aanvullende vergoedingen gestort
door hun oude werkgever, te behouden.

Tenslotte kadert de grotere vermindering van de werkgeversbijdragen voor werkne-
mers van 58 jaar en meer vanaf 1 april 2002, in een aangepast beleid van de kosten
van arbeid.

2. Maatregelen met het oog op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van
werknemers van 50 jaar en meer
In België nemen 3 op 5 personen die tussen 50 en 64 jaar oud zijn, niet deel aan de
arbeidsmarkt. Deze zwakke tewerkstellingsgraad uit zich nog meer als de werkne-
mer minder gekwalificeerd is. Weinig inactieven waren nochtans op zoek naar een
betrekking, vanwaar de relatief lage werkloosheidsgraad. Binnen de gewesten is de
tewerkstellingsgraad van de personen van 50 jaar en meer het hoogst in Brussel, ter-
wijl Wallonië en Vlaanderen een vergelijkbare situatie kennen.
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Met het doel de tewerkstellingsgraad van personen van 50 jaar en meer te verhogen,
ontwikkelen zowel de federale Regering als de Regeringen van de bevoegde gefede-
reerde entiteiten een preventief en actief beleid met het doel om enerzijds werkne-
mers van 50 jaar en meer aan het werk te houden en anderzijds om de herinschake-
ling van oudere werklozen te bewerkstelligen. Dit beleid is in het bijzonder gericht
op opleiding, de aanpassing van de arbeidstijd en arbeidsvoorwaarden en kadert in
een gedifferentieerde benadering in functie van de leeftijd van de werknemers,
maar heeft voor het merendeel slechts effect een aanvang vanaf de leeftijd van 45
jaar teneinde het beoogde doel van tewerkstellingsbehoud vanaf de leeftijd van 50
jaar, te bereiken. De medewerking van de sociale partners is essentieel om het suc-
ces van al deze maatregelen en acties te verzekeren. Het merendeel van de maatre-
gelen aangekondigd in het NAP 2001 moet noodzakelijkerwijs in een wettekst of
een collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen worden om in werking te kunnen
treden. Dit is een gedane zaak sedert de wet van 5 september 2001 houdende verbe-
tering van de tewerkstellingsgraad van de werknemers en sedert de CAO nr. 77bis
van 19 december 2001. De meeste maatregelen zijn in werking getreden op 1 janu-
ari 2002, zodat nog gewacht moet worden om de weerslag ervan te kennen.

3. Het behoud van de tewerkstelling van werknemers van 50 jaar en meer
Naast de inwerkingtreding sinds 1 januari 2002 van een stelsel van tijdskrediet van
één jaar, zijn specifieke maatregelen voorzien voor werknemers vanaf de leeftijd van
45 jaar om het behoud van hun tewerkstelling te bevorderen.

Inzake opleiding hebben de sociale partners hun verbintenis om het loongedeelte
bestemd voor de permanente vorming te verhogen, bevestigd en een bijzonder
opleidingsplan bestemd voor de oudsten op te stellen (een deel van de 0,10%
bestemd voor de risicogroepen wordt aldus toegezegd aan de opleiding en omkade-
ring van de oudere werknemers). In het Waalse gewest is het aantal stagiairs in
opleiding van meer dan 45 jaar op constante wijze toegenomen de laatste jaren
(10,97% in 2001; het aantal stagiairs van meer dan 45 jaar bedraagt 3.911 waarvan
1.595 vrouwen (of 40,8%)). De Vlaamse werkervaringsprojecten en projecten van
individuele beroepsopleiding geven eveneens een plaats aan het doel de tewerkstel-
ling van oudere werknemers te verhogen. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest, is
een opleiding van ‘‘raadgever-expert” georganiseerd, op het vlak van IFPME met als
doel elkeen die op regelmatige wijze ondernemingshoofden wil ontmoeten, een
aanvraag om raad van hoge kwaliteit kan ontwikkelen. Deze opleiding is in het bij-
zonder bedoeld voor ouder ontslagen kaderpersoneel dat wil omschakelen naar het
geven van raad.

Inzake het regelen van de arbeidstijd heeft de individuele of collectieve arbeids-
duurvermindering tot doel het aantal betrekkingen te doen toenemen, maar ook
rekening te houden met de kwaliteit van deze betrekkingen door de verzoening tus-
sen het leven op het werk en buiten het werk te bevorderen. Aldus hebben werkne-
mers van minstens 50 jaar sedert 1 januari 2002, in het kader van het tijdskrediet,

179



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

het recht hun arbeidstijd te verminderen met 1/2 of 1/5 terwijl ze tot het einde van
hun beroepsloopbaan een maandelijkse toelage van respectievelijk 385,28 EURO of
178,96 EURO genieten. De gewesten kunnen daarenboven een aanvulling op deze
premie toestaan als de arbeidsduurvermindering ingegeven is door redenen van
opleiding of gezondheid. Deze beschikkingen maken ook het voorwerp uit van sec-
toriële onderhandelingen met het oog op de aanvaarding van modaliteiten met
betrekking tot het in gang zetten van bepaalde regels.

In een sector met taken van een hoge moeilijkheidsgraad, zoals de sector gezond-
heidszorgen, zijn deze doelstellingen al geconcretiseerd in 2000 (25 miljoen EURO
in 2001 en 50 miljoen EURO in 2002). Analoge maatregelen bestaan in gans de non-
profitsector.

Bovendien, kunnen de werknemers van meer dan 50 jaar die kiezen voor een half-
tijdse werkduurvermindering, eveneens hun kennis valoriseren door in het kader
van de vrijgekomen (halve) tijd, tegen vergoeding activiteiten van opleiding, bege-
leiding, peterschap en “tutorat” in hun onderneming of bedrijfstak te volbrengen. In
Vlaanderen worden de bedrijven er via de formule van het peterschap toe aange-
moedigd ervaren oudere werknemers in te zetten voor de begeleiding van jongeren.
Het Waalse gewest steunt de inspanning inzake opleiding van jonge werknemers of
niet-gekwalificeerde werkzoekenden door oudere werknemers en heeft met dat
doel het systeem van het “tutorat” ingelast in het decreet betreffende de financiële
gevolgen van de opleiding van werknemers tewerkgesteld door de ondernemingen.
Het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest bestudeert het in voege brengen van een sys-
teem van peterschap.

Inzake de begeleiding van werknemers is sinds eind 2001 een cel voor de tewerk-
stelling van ervaren werknemers operationeel in de schoot van het federale Ministe-
rie van Tewerkstelling en Arbeid. De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit acties met
betrekking tot opleiding en sensibilisering inzake het eindeloopbaan-probleem ter
attentie van alle betrokkenen en met het oog op het versterken van hun opvang in
het netwerk.

Daarentegen heeft de werkgever die een werknemer van meer dan 45 jaar ont-
slaat, de verplichting hem de diensten van beroepsheroriëntering (outplacement)
aan te bieden gedurende een periode in verhouding tot zijn anciënniteit in het
bedrijf. Het juridische kader voor dit recht werd vastgesteld in een collectieve
arbeidsovereenkomst, afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad. In dit kader en
met het oog op de doeltreffendheid van de behaalde resultaten (80% herinschakelin-
gen) voor de grootste operatie in deze materie (het op gang brengen van 10 recon-
versiecellen) beheerd door FOREM, de betrokken sector of werkgevers en vakbon-
den, zal het Waalse gewest het voortbestaan van deze cellen bestendigen door mid-
del van een decreet in 2002.
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In het kader van een actieplan van VESOC hebben het Vlaamse gewest en de
sociale partners middelen vrijgemaakt voor de promoting van een vijftiental “Zilver-
pasplannen” (“plannen zilveren pas”). Deze formule heeft tot doel een personeels-
beleid dat aandacht heeft voor de leeftijdsproblematiek, te bevorderen. Dank zij
deze beschikking kunnen de ondernemingen die acties ontwikkelen om oudere
werkzoekenden in te schakelen of die alternatieven voorstellen op het einde van de
loopbaan, financiële steun genieten (begroting 2002: 0,185 miljoen EURO).

De sectoriële initiatieven versterken deze beschikkingen nog.

Inzake de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden, heeft de wet
van 5 september 2001 een fonds opgericht belast met het toekennen van een toela-
ge aan de werkgevers die acties of studies ontwikkelen welke tot doel hebben de
arbeidsvoorwaarden, regeling van de arbeid en van de arbeidstijd in de onderne-
ming ten voordele van de werknemers van 55 jaar en meer, beter aan te passen. In
uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000, is de Nationa-
le Arbeidsraad thans bezig de mogelijkheid na te gaan een stelsel voor werknemers
met moeilijkheden op te richten, desgevallend met de steun van het Fonds voor de
bevordering van de kwaliteit van de tewerkstelling.

Ten slotte wat betreft de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de socia-
le zekerheid, werd een vermindering in verhouding tot de leeftijd ingevoerd in 2002
voor werknemers van 58 jaar en meer. De integratie van deze maatregel in de opera-
tie tot vereenvoudiging van de vermindering van de sociale lasten, evenals zijn uit-
breiding tot werknemers van 55 jaar en meer tegen 2004 maakt thans het voorwerp
uit van besprekingen met de sociale partners.

4. De inschakeling van oudere werklozen
Zij verloopt ook verschillend naargelang van de leeftijd. Aldus:

Het plan ”Activa” dat in werking trad op 1 januari 2002, voorziet in de toekenning
van een vermindering van sociale werkgeversbijdragen bij de aanwerving van
bepaalde werkzoekenden van 45 jaar en meer, evenals een verhoging van de werk-
loosheidsuitkeringen voor vergoede volledig werklozen van 45 jaar een meer.

Er wordt herinnerd aan de mogelijkheid dat ingeval van gebrek aan jongeren,
werklozen van minstens 45 jaar die sedert 1 jaar werkloos zijn, in aanmerking
komen om te voldoen aan de verplichting opgelegd aan de werkgevers in het kader
van de CPE.

Bovendien zullen de nieuwe werklozen van minstens 50 jaar, als werkzoekenden
ingeschreven worden en dus genieten van werkaanbiedingen. Nochtans zullen de
aanbiedingen van de SPE betrekking moeten hebben op geschikte betrekkingen die
rekening houden met de leeftijd van de werknemer (inwerkingtreding: 2de trimes-

181



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

ter 2002). Om hindernissen voor de tewerkstelling te vermijden, zal het eveneens
toegelaten zijn bij de hervatting van het werk, het voordeel van de aanvullende
anciënniteitstoelage, waarop bepaalde werklozen recht hebben, te behouden.
Bovendien zou de Nationale Arbeidsraad, een CAO moeten aannemen, die voor de
bruggepensioneerden die het werk hervatten, de mogelijkheid voorziet, hun recht
op de aanvullende vergoedingen gestort door hun vroegere werkgever, te behou-
den. Ten slotte zal de werkgever die gebruik kan maken van de formule “Canada
Dry” (toekenning door de werkgever van een vergoeding onder vorm van rente of
kapitaal bij het ontslag van een werknemer die niet beantwoordt aan de voorwaar-
den vereist om er het genot van te hebben in het kader van het algemeen stelsel van
het brugpensioen), in de toekomst onderhevig zijn aan een bijdrage door analogie
met de bijdragen opgelegd wanneer gebruik wordt gemaakt van het brugpensioen.

Wetende dat de begeleiding van oudere werknemers een specifieke benadering
vereist, stellen de SPE een geïndividualiseerde dienst voor. In de toekomst zal de
VDAB in Vlaanderen, een aantal bijzondere modules ontwikkelen boven op het
inschakelingsprogramma: een oriënteringsmodule 50+, een ICT-module en een CV-
module. Bovendien is een specifieke functie van raadgever opgericht: de adviseur
voor loopbaan 50+. Deze raadgever speelt een sleutelrol bij de begeleiding van
oudere werkzoekenden en verzekert ook de directe binding met de werkgevers ten
opzichte van wie een actieve benadering (die een sensibilisering en een prospectie
veronderstellen) zal worden opgestart. De modules maken van januari tot juli 2002,
het voorwerp uit van een pilootproject op het einde waarvan een beslissing zal wor-
den genomen wat betreft de eventuele uitbreiding van de methode. Het “Arbeits-
amt” van de Duitstalige Gemeenschap werkt in het kader van het Europese initiatief
EQUAL nieuwe middelen uit voor de inschakeling in het beroepsleven van 50+.

Ten slotte herinneren wij aan de bijkomende vermindering van de werkgeversbij-
dragen inzake sociale zekerheid waarop de werkgever recht zal hebben bij de aan-
werving van een werknemer van meer dan 58 jaar.

BIJLAGE 10: STIJGING VAN DE TEWERKSTELLING VAN GROEPEN MET LAGE
ARBEIDSPARTICIPATIE

1. Proportionele participatie op de arbeidsmarkt: globale benadering
In samenwerking met de sociale partners, streven de Regeringen eveneens het doel
na om van België een actieve welvaartsstaat te maken, zodat niemand aan zijn lot
wordt overgelaten, ieder een hoog niveau van sociale bescherming geniet en in
staat is een creatieve bijdrage te leveren tot de maatschappij, in harmonie met de
kwaliteit van zijn privé-leven. 
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Zo kennen de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, naast het Federale plan
ter bestrijding van het racisme en iedere andere vorm van discriminatie, dat bepalin-
gen bevat met betrekking tot het bedrijfsleven en de arbeidsbetrekkingen, een cen-
trale plaats toe aan het principe van de proportionele participatie op de arbeids-
markt via de promotie van een personeelsbeleid dat uitgaat van de opwaardering
van het verschil om de activiteitsgraad van de risicogroepen te verhogen. 

De sectorale benadering van het diversiteitsbeleid wordt verzekerd door middel van
acties ter sensibilisering van de sociale partners, met als doel in de collectieve
arbeidsovereenkomsten bepalingen op te nemen die toelaten discriminerende prak-
tijken te bestrijden. De sectorale inschakeling van het proportionele participatiebe-
leid is verzekerd door het sluiten van sectorale overeenkomsten met de Vlaamse
sociale partners, met het oog op hetzij de toekenning van financiële steun aan sec-
torale organisaties voor de aanwerving van diversiteitsmanagers, hetzij de promotie
van niet-discriminatie, hetzij de proportionele participatie (VESOC-actieplannen
goedgekeurd op 9 november 2001: begroting 2002: 4,95 miljoen EUR + 1,73 mil-
joen EUR ESF voor vernieuwende acties in het kader van de gelijke kansen voor
mannen en vrouwen). In 2002 worden alle actieplannen over de risicogroepen en
de gelijke kansen geïntegreerd in een nieuw meerjarenplan, met concrete en meet-
bare doelstellingen, vastgesteld in functie van het diversiteitsconcept en de propor-
tionele participatie.

Het principe van het sociale relais bestaat reeds in het Waalse Gewest. Zij hebben
tot doel personen in sociale “uittreding” ter hulp te komen en sociaal te begeleiden
via de ontwikkeling van partnerships met de OCMW’s, die bestemd zijn om deze
personen opnieuw te mobiliseren (0,5 miljoen EUR), om bemiddelingsinitiatieven te
ondersteunen of te versterken (0,372 miljoen EUR) of om openbare en private eer-
ste- en tweedelijnsdiensten die actief zijn in de sociale actie, te netwerken en te
coördineren (steden, OCMW’s, VZW’s, sociale dienstencentra,…) om aan een so-
ciaal achtergestelde doelgroep tegemoet te komen en begeleiding bij de herinscha-
keling te bieden (2,5 miljoen EUR).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt deze transversale benadering in de
praktijk gebracht rond drie integratieacties die “gespecialiseerd” zijn in de opvang
van achtergestelde doelgroepen: de sociaal-professionele begeleiding van werkzoe-
kenden afkomstig uit immigratie en/of uitgesloten uit de arbeidswereld en/of lang-
durig werklozen, het integratieprogramma bestemd voor werkzoekenden die hulp
krijgen van de OCMW’s en het opvang- en oriëntatieprogramma voor werkzoeken-
den die niet zijn ingeschreven bij de BGDA, gevoerd door de lokale opdrachten en
“Overleg Opleiding Tewerkstelling Brussel” (OOTB). Deze acties worden gereali-
seerd in het kader van het ESF doelstelling 3 van het Gewest. Ook de methodologie
voor actief zoeken naar werk wordt aangepast voor deze doelgroepen, en deze aan-
passing vertaalt zich ook in de coördinatie van het partnership dat wordt opgezet
voor deze acties.

183



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

Naast dit transversale beleid, dat alle personen dekt ongeacht de oorzaak van de dis-
criminatie, komen maatregelen die willen beantwoorden aan de algemene doelstel-
lingen van de strijd tegen de discriminatie dankzij een gespecialiseerde benadering
in functie van de doelgroep.

2. Inzake scholing en vorming
In Vlaanderen wordt het decreet betreffende het gelijkekansenbeleid in het onder-
wijs van kracht op 1 september 2002. Het omvat de verankering van het recht op de
vrije schoolkeuze, de ontwikkeling van een lokaal gelijkekansenbeleid via de ver-
sterking van de lokale overlegplatformen en een ondersteuningsbeleid voor scholen
die veel leerlingen tellen met een hoog risico op leermoeilijkheden, waarvoor extra
middelen werden vrijgemaakt in 2002. Op basis van een analyse van de bestaande
tekorten, zal een model worden ontwikkeld voor de opvang van leerlingen met spe-
cifieke onderwijsbehoeften in het onderwijs, rekening houdend met de doelstelling
meer van deze leerlingen op te vangen in de gewone scholen. 

De Duitstalige Gemeenschap heeft binnen haar onderwijs specifieke opvangklassen
gecreëerd voor kinderen van asielzoekers en subsidieert tegelijk met de hulp van
het ESF taalcursussen voor volwassenen.

In Wallonië, de Franstalige Gemeenschap en Brussel neemt de alfabetisering een
centrale plaats in. Zo verdedigt het netwerk van de vzw Lire et Ecrire de plaats van
analfabeten in onze maatschappij en hun recht op hoogwaardige en nabije alfabeti-
sering zonder discriminatie naar geslacht, leeftijd, nationaliteit, statuut… . Behalve
voor de werkzoekenden, die de belangrijkste doelgroep zijn, zal Lire et Ecrire zijn
werking versterken voor geïmmigreerde vrouwen, asielzoekers, nieuwkomers en
gedetineerden, maar ook werknemers (Begroting 2002: 3,6 miljoen EUR, waarvan 1
miljoen EUR ESF). Behalve de invoering van een permanente stand van zaken over
de alfabetisering, heeft de Franstalige Gemeenschap een interministeriële conferen-
tie over de alfabetisering opgericht en het globale budget dat nu bestemd is voor
alfabetisering, zal in de loop van de komende vijf jaren verdubbeld worden. Boven-
dien blijft het socialepromotieonderwijs er terzake een overheersende rol spelen,
met name ten gunste van de nieuwkomers.

Er worden in Brussel ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, die in 2001 zo’n
500 mensen bereikten.

3. Personen van buitenlandse herkomst
De strijd tegen de discriminatie van personen van buitenlandse herkomst draait in
de 3 Gewesten nu eens rond het aanleren van een van de landstalen, nu eens rond
de integratie op de arbeidsmarkt, en dan weer rond een globale integratie van de
persoon van buitenlandse herkomst:
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In Vlaanderen blijft de opvang van anderstalige nieuwkomers in het voltijds middel-
baar onderwijs toegespitst op een snelle verwerving van het Nederlands en op de
optimale integratie in het licht van hun individuele capaciteiten. In 2002 wordt een
extra bedrag van 4,659 miljoen EUR gebruikt om de nieuwe gevallen op de wacht-
lijst te verwerken. In het kader van het burgerschapsbeleid zijn bijkomende kredie-
ten voorzien om de basisopleidingscentra in staat te stellen overeenkomsten te slui-
ten met de opvangkantoren om nieuwkomers een cursus Nederlands als tweede taal
(5.174 klanten in 2001) en desgevallend een sociale opleiding te bieden. In 2001
heeft de VDAB, in het kader van de beroepsintegratie van de nieuwkomers, 4.393
trajecten opgemaakt, wat de aanvankelijke doelstelling ruim overschreed (4.172 tra-
jecten). De samenwerking tussen de VDAB en de erkende opvangkantoren wordt
uitgebreid. Voor 2002 heeft de Vlaamse Regering hiertoe immers een buitengewone
dotatie vrijgemaakt van 2,9 miljoen EUR aan de VDAB, boven op de beschikbare
enveloppe van 2,7 miljoen EUR. 

Op basis van de ervaring die ze heeft opgedaan met de opleiding van “allochtonen”
in exportgebonden beroepen, creëert het Waalse Gewest binnen de “Cités des
métiers” een “Espace international”, die tot doel heeft de internationale mobiliteit
en cultuurbeleving te bevorderen in internationaal gerichte beroepen (logistieke
dienstverlening en ontwikkelingsvertegenwoordigers). Hiertoe neemt het FOREM
vanaf 2001 deel aan het project Doelstelling 3, dat de tewerkstelling beoogt van
nieuwkomers in beroepen die op termijn een internationaal aspect vertonen, even-
als de culturele samenwerking en promotie. 

Zoals ieder jaar sinds 1993, heeft de federale Regering beslist de financiering van het
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIPI) verder te zetten ten belope van 1,4 mil-
joen EUR voor de integratie van immigranten. Bovendien financiert ze 305 projec-
ten op het niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten voor een bedrag van 6
miljoen EUR.

De Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in juni 2001 een reeks aanbe-
velingen aangenomen inzake de strijd tegen de discriminatie bij aanwerving van per-
sonen van buitenlandse herkomst. In 2002 zal een globaal beleid worden opgezet
voor een begroting van 0,322 miljoen EUR. De verwezenlijking van de Service d’In-
tervention Directe sur l’Emploi, in samenwerking met het Centrum voor Gelijke Kan-
sen, en dit in het kader van het federale ESF doelstelling 3, wil eveneens dit publiek
een antwoord bieden. Bovendien zullen de sensibiliserings- en opleidingsacties die
gebeuren in het kader van het Territoriaal Pact en medegefinancierd worden door
het ESF doelstelling 3 van het Gewest en gericht zijn op ondernemingen, benadrukt
en aangevuld worden door de verspreiding van een pedagogisch instrument. Tot slot
werd, vanaf mei 2001, een cel voor de opvang en opvolging van buitenlandse sta-
giair(e)s opgericht, die tot doel heeft hen op te vangen, hen te verwijzen naar de
arbeidsbemiddelingsdiensten en hen in staat te stellen een betere kennis te verwer-
ven van het Belgische sociaal-economische, politieke en culturele weefsel. In 2002
wordt ze uitgebreid tot het opleidingscentrum voor kantoor- en dienstenberoepen.
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4. Personen met een handicap
Aangezien de bevoegdheden inzake tewerkstelling van personen met een handicap
verdeeld zijn over een groot aantal ministers, werd een interministeriële conferentie
over de gehandicapten opgezet: die zal zich inspannen om een optimale coördinatie
te garanderen van het werkgelegenheidsbeleid en de mogelijkheden tot inschake-
ling in het beroepsleven, om de verschillende initiatieven te coördineren en de uit-
wisseling van goede praktijken mogelijk te maken. Daarenboven zullen ook maatre-
gelen getroffen worden om de valkuilen voor de inactiviteit te vermijden waarmee
personen met een handicap geconfronteerd worden wanneer zij een activiteit wil-
len uitoefenen.

In het kader van het VESOC-actieplan voor personen met een handicap, werden de
begeleiding en de uitvoering van regelmatige en gespecialiseerde trajecten onder-
steund via de subsidiëring van unieke projecten. In dit kader werden in 21 “lokale
werkwinkels” reeds zogenaamde “Arbeidstrajectbegeleidingsdiensten” (ATB) inge-
voerd, die bestemd zijn voor werkzoekenden met een handicap. De steun van het
VESOC (1 miljoen EUR) heeft het mogelijk gemaakt in 2001 ongeveer 900 werkzoe-
kenden met een handicap te helpen. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het ORBEM, alleen of in partnership
met gespecialiseerde VZW’s, de opdracht een aangepaste arbeidsplaats te vinden
voor iedere persoon die werk zoekt en ernstige herintegratieproblemen ondervindt
ingevolge zijn gezondheidstoestand. Voor het jaar 2001 heeft deze dienst 3.611 per-
sonen begeleid (1.857 mannen en 1.754 vrouwen), waarvan er 449 aan werk wer-
den geholpen. De steun van het regionale ESF doelstelling 3 werd in 2001 ook
besteed aan sommige VZW’s die werkzoekateliers runnen.

Verder kent de Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées hulp toe
aan gehandicapten die zich willen integreren op de arbeidsmarkt. Die kan de vorm
aannemen van beroepsaanpassingsovereenkomsten, beroepsopleidingen, integratie-
premies die worden toegekend aan de werkgevers, financiële steun voor de aanpas-
sing van de arbeidsplaatsen, premies voor de installatie als gehandicapte zelfstandi-
ge. Bovendien wordt het opleidingsbeheer van de gehandicapte aangevat, hetzij met
steun van gespecialiseerde actoren, hetzij in de klassieke opleidingskanalen. In 2001
kregen meer dan 70 stagiair(e)s een opleiding (Begroting 2002: 0,520 miljoen EUR).

5. Maatregelen om de werkgelegenheidsgraad onder vrouwen te verbeteren
Het aantal vrouwen dat een beroepsactiviteit uitoefent, is in de loop van de voorbije
decennia sterk gestegen. De werkgelegenheidsgraad onder vrouwen bedroeg in
2001 zowat 51%, tegenover slechts 40% in het begin van de jaren tachtig, en hun
aandeel in de beroepsbevolking is gestegen tot 43%, tegenover slechts 35% in 1980.
De werkloosheidsgraad onder vrouwen is ook nog steeds hoger dan die bij de man-
nen, al wordt de kloof tussen beide wel kleiner. Er bestaan ook regionale ver-
schillen. Zo is de kloof tussen de tewerkstelling van vrouwen en mannen kleiner in

186



STRATEGISCH RAPPORT PENSIOENEN - BELGIE

Brussel. Verder is de werkgelegenheidsgraad van vrouwen tussen 55 en 64 jaar gro-
ter dan in de twee andere Gewesten. In Vlaanderen bedroeg de werkgelegenheids-
graad van de vrouwen 54,3% in 2001. De kloof van ongeveer 5 procentpunten die
nog bestaat ten opzichte van de doelstelling van Lissabon (60% in 2010), kan zeker
overbrugd worden als de globale doelstelling van 70% gehaald wordt. De regionale
verschillen vervagen evenwel vanaf de leeftijd van 40 jaar. Dat betekent dat het in
Wallonië en Brussel de jonge vrouwen zijn die minder actief zijn, terwijl het de
oudere vrouwen zijn in Vlaanderen. Voor laaggeschoolde vrouwen is de kans werk
te vinden kleiner in België. Het Waalse Gewest beoogt een stijging van de werkgele-
genheidsgraad van vrouwen met 30% meer dan de vooruitgang van de globale werk-
gelegenheidsgraad tegen 2004.

De belangrijkste doelstelling moet de stijging van de vrouwelijke tewerkstelling zijn,
maar op voorwaarde dat ze gepaard gaat met duurzame en waardevolle arbeidsplaat-
sen. Het geheel van maatregelen die werden getroffen om de globale werkgelegen-
heidsgraad van het land te verhogen, moet de facto bijdragen tot een stijging van de
vrouwelijke tewerkstelling.

In dit opzicht moeten we er in ieder geval op wijzen dat vrouwen beter vertegen-
woordigd zijn in de tewerkstellingsprogramma’s dan in de werkloosheid (60%
tegenover 56%), wat het gevolg is van het belangrijke aandeel dat vrouwen hebben
in de doelgroep van bepaalde tewerkstellingsprogramma’s, met name de langdurige
werklozen.

Daarenboven werden verschillende maatregelen getroffen om de inzetbaarheid van
vrouwen te verbeteren. Zo is de premie van 743,7 EUR die wordt toegekend aan
alleenstaande, langdurig werkloze ouders, vooral gericht op vrouwen. Hetzelfde
geldt voor de maatregel die het behoud van de verhoogde gezinsbijslag voorziet bij
hervatting van de arbeid. De vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbij-
dragen voor de laagste lonen en de invoering van het terugbetaalbare belastingkre-
diet op de laagste lonen genereren positieve effecten voor de werkgelegenheids-
graad van de vrouwen. 

De initiatieven met betrekking tot de arbeidsorganisatie (de invoering van een tijdskre-
dietsysteem, de verlenging van het ouderschapsverlof) en de ontwikkeling van buurt-
diensten, gekoppeld aan de betere verzoening van werk en privé-leven (de uitbreiding
van de opvangstructuren voor kinderen en andere afhankelijke personen), spelen een
belangrijke rol in de strijd tegen de gebrekkige tewerkstelling van vrouwen. 

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de geslachtsneutraliteit in de uitoefe-
ning van een aantal beroepen. Daarom worden, zowel op federaal als op gewestelijk
vlak, nog steeds opleidingsprogramma’s voor vrouwen ontwikkeld met betrekking
tot informatie- en communicatietechnologieën en voor functies waarin zij onderver-
tegenwoordigd zijn.
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Wat de strijd tegen de loonongelijkheid betreft, zullen op basis van de engagemen-
ten aangegaan door de sociale partners in het IPA 1999-2000, geslachtsneutrale sys-
temen voor functieclassificatie het daglicht zien.

BIJLAGE 11: STIMULANSEN EN REMMEN VOOR DE TEWERKSTELLING VAN OUDE-
RE WERKNEMERS

1. De rustpensioenen (eerste pijler)
Er bestaan drie grote rustpensioenstelsels naast elkaar, naargelang de activiteit uitge-
oefend door de arbeidende, een activiteit was als loontrekkende, als zelfstandige of
als ambtenaar. Ieder stelsel voorziet een rustpensioen voor de arbeidende en een
overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot van de arbeidende. Voor wie
niet tot een bepaald bedrag komt, is onder bepaalde voorwaarden een gewaarborgd
inkomen voorzien.

a) De leeftijd
In de privé-sector (werknemers en zelfstandigen), bedraagt de leeftijd voor toeken-
ning van een rustpensioen 62 jaar voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen. Een
geleidelijke gelijkschakeling van de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen op
65 jaar is aan de gang en wordt voltooid op 1 januari 2009. Er kan echter een ver-
vroegd pensioen bekomen worden vanaf 60 jaar, op voorwaarde dat een bepaalde
loopbaanduur kan worden aangetoond, die sinds 2002 30 jaar bedraagt en geleide-
lijk zal worden opgetrokken tot 35 jaar vanaf 2005. In dit geval wordt, uitsluitend
voor de zelfstandigen, het pensioen verminderd met 5% per jaar vervroeging.

In de openbare sector is de leeftijdsgrens, als algemene regel, 65 jaar, en kan een ver-
vroegd pensioen bekomen worden op 60 jaar, op voorwaarde dat de werknemer 5
dienstjaren telt die in aanmerking komen voor de openstelling van het pensioenrecht.

b) Cumulatieregels
Het pensioen wordt niet uitbetaald als de betrokkene een beroepsinkomen geniet
dat een bepaald bedrag overstijgt, of als hij bepaalde sociale uitkeringen geniet
(prestaties omwille van ziekte, invaliditeit of werkloosheid). 

De grenzen van het toegestane beroepsinkomen zijn afhankelijk van de aard van het
pensioen, de aard van de uitgeoefende activiteit, de leeftijd van de gerechtigde en
zijn gezinssituatie.
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aard van de uitgeoefende activiteit: er bestaan verschillende beperkingen voor een
activiteit als werknemer (berekening aan de hand van het bruto-inkomen), een zelf-
standige activiteit (berekening aan de hand van het netto-inkomen) of een gemeng-
de activiteit (netto-inkomen uit de activiteit als zelfstandige, en 80% van het bruto-
inkomen uit de activiteit als werknemer);

aard van het pensioen: er zijn bepaalde “gewone” beperkingen van toepassing
voor personen die de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben; andere, gunstigere
beperkingen zijn van toepassing op de personen die uitsluitend gerechtigde zijn van
overlevingspensioenen en die de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben;

leeftijd: vanaf 1 januari 2002 zijn, in het kader van een gedeeltelijke liberalisering
van de activiteit van gepensioneerden die de “normale pensioenleeftijd” overschre-
den hebben, voorkeurbedragen voorzien voor de personen die een rust- of overle-
vingspensioen genieten en ouder zijn dan 65 jaar. Deze beperkingen zijn ook van
toepassing tussen de leeftijdsgrens en 65 jaar voor de personen die ambtshalve
gepensioneerd werden voor de leeftijd van 65 jaar om een andere reden dan fysieke
ongeschiktheid (de militairen, bijvoorbeeld);

gezinssituatie: er worden verhoogde bedragen toegepast in geval van kinderen ten
laste.

Bedragen van het toegelaten beroepsinkomen in 2002 (deze bedragen zijn niet
definitief)

Beroepsactiviteit Rustpensioen, Uitsluitend Rustpensioen en
als: rust- en overlevings- overlevingspensioenen overlevingspensioen

pensioen voor de voor de leeftijd na de leeftijd van
leeftijd van 65 jaar van 65 jaar 65 jaar

Werknemer (1)
(bruto beroepsinkomen) EUR  7.421,57 EUR 14.843,13 EUR 10.845,34 
- met kind ten laste (2) EUR 11.132,37 EUR 18.553,93 EUR 14.556,14 

Zelfstandige (1)
(netto beroepsinkomen) EUR  5.937,26 EUR 11.874,50 EUR  8.676,27 
- met kind ten laste (2) EUR  8.905,89 EUR 14.843,13 EUR 11.644,90 

(1) Voor een activiteit als werknemer wordt het brutoberoepsinkomen in aanmerking genomen, voor een activiteit
als zelfstandige het netto beroepsinkomen. Het nettoberoepsinkomen als zelfstandige komt overeen met 80% van
het bruto-inkomen als werknemer.

(2) Bij kinderen ten laste worden deze beperkingen verhoogd met EUR 3.710,80 bruto per jaar voor een activiteit
als werknemer, en met EUR 2.968,63 netto per jaar voor een activiteit als zelfstandige.
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c) Berekening van het pensioen

Werknemers 

Het rustpensioen is afhankelijk van het verdiende salaris tijdens de beroepsloopbaan
en de duur van deze loopbaan, die bestaat uit de periodes van effectieve tewerkstel-
ling, evenals de periodes van inactiviteit die gelijkgesteld zijn met deze periodes van
effectieve tewerkstelling (meer bepaald de periodes van werkloosheid en arbeidson-
geschiktheid omwille van ziekte of invaliditeit).

Het recht op het rustpensioen wordt, voor ieder in aanmerking genomen jaar, verwor-
ven naar rato van een breuk van de reële, fictieve (voor de gelijkgestelde periodes) en
forfaitaire lonen die overeenkomen met dat jaar, volgens de volgende formule:

Pensioen = 75% of 60% van de Brutolonen.
42 of 45

Het percentage van 75% is dat van het gezinspensioen dat wordt toegekend aan de
werknemer van wie de echtgenoot iedere beroepsactiviteit – met uitzondering van
de toegelaten activiteit – heeft stopgezet en geen sociale uitkering geniet. 
Het percentage van 60% is dat van het alleenstaandenpensioen dat wordt toegekend
aan de andere werknemers.

De breuk die dienst doet als berekeningsbasis voor het pensioen, heeft als noemer
45 of 42 afhankelijk van het feit of het gaat om een man of een vrouw. Momenteel
geniet een mannelijke werknemer dus een pensioen voor een volledige loopbaan als
zijn beroepsloopbaan 45 jaren telt, terwijl de werkneemster om een volledig pen-
sioen te genieten, 42 jaren beroepsloopbaan moet tellen.

Er bestaat een plafond, waarboven de lonen niet meer in aanmerking genomen wor-
den voor de berekening van het pensioen, en dat ieder jaar wordt aangepast reke-
ning houdend met de evolutie van de levensduurte, en iedere twee jaar verhoogd
wordt op basis van de werkelijke loonmarge. Voor 2001 bedraagt dit jaarlijkse pla-
fond 38.678,50 euro. 

Twee echtgenoten met pensioenrechten krijgen elk hun persoonlijke pensioen,
naar rato van 60%, als deze oplossing voordeliger is dan de toekenning van een
enkel pensioen aan het gezinstarief van 75% (het totaal van de bedragen toegekend
aan elk van de echtgenoten is groter dan het berekende bedrag aan het gezinstarief
voor de gerechtigde met het hoogste pensioen).
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Zelfstandigen

De berekeningsregels zijn dezelfde als voor de werknemers, met belangrijke uitzon-
dering dat:
- het beroepsinkomen de lonen vervangt;
- op dit inkomen een ander plafond wordt toegepast (47.505,32 EUR voor 2001)
- dit inkomen vermenigvuldigd wordt met een coëfficiënt die rekening houdt met de
verhouding tussen het percentage van de bijdrage bestemd voor het pensioenstelsel
van de zelfstandigen en het percentage van de bijdragen bestemd voor het pen-
sioenstelsel van de werknemers. 

Openbare sector

Het pensioen wordt, behalve in uitzonderlijke gevallen, berekend volgens deze for-
mule:
Refertewedde (GW) x aanneembare diensten en periodes x 1/60
waarbij GW = gemiddelde wedde van de laatste vijf loopbaanjaren.
Verder is ieder pensioen beperkt tot een maximum van 3/4 van de refertewedde.
Daaruit volgt dat een volledig pensioen bekomen wordt na 45 jaren dienst (3/4 van
60 = 45).
Bovendien bedroeg het absolute maximum dat geen enkel pensioen mag overschrij-
den, op 1 maart 2002, een maandelijks brutobedrag van 5.053,96 EUR per maand. 
Tot slot bestaat het pensioen aan gezinstarief niet. Iedere gewezen ambtenaar heeft
recht op een persoonlijk pensioen naar rato van 75% als de loopbaan volledig is.

d) Pensioenminima

Werknemers 

– Minimumrecht per loopbaanjaar
Wanneer de lonen die in aanmerking genomen worden voor de berekening van het
pensioen, minder bedragen dan 13.682,4 EUR, worden deze lonen vervangen door een
gewaarborgd jaarlijks minimumloon met dit bedrag, aan de volgende voorwaarden: 

- er moet een loopbaan van ten minste 15 jaar worden aangetoond in het werkne-
mersstelsel; 
- alleen de jaren waarin de tewerkstelling ten minste gelijk was aan een derde van
een voltijdse betrekking, worden in aanmerking genomen, en dit naar rato van de
arbeidsduur.

Een jaar halftijdse arbeid geeft dus recht op een minimum van 6.841,2 EUR.
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Het totale pensioenbedrag voor een volledige loopbaan kan niet meer bedragen dan
11.269,76 EUR per jaar voor een alleenstaande en 14.087,2 EUR per jaar voor een
gezin.

– Minimumpensioen
Het pensioen voor een volledige loopbaan mag niet minder bedragen dan 11.562,32
EUR per jaar aan gezinstarief, dan 9.252,95 EUR per jaar aan alleenstaandentarief en
dan 9.101,93 EUR per jaar voor een overlevingspensioen.

De loopbaan is volledig wanneer de breuk die haar waarde uitdrukt, gelijk is aan
één, maar er wordt geen rekening gehouden met bepaalde periodes, meer bepaald
de periodes van niet-onderwerping die worden gevaloriseerd door een vrijwillige
bijdrage, en met de jaren van onvolledige tewerkstelling (gebrek aan een loon voor
voltijdse beroepsactiviteit).

Wanneer de loopbaan niet volledig is, maar ten minste gelijk is aan tweederde, is
een minimumpensioen eveneens gewaarborgd. Het bedrag van dit pensioen wordt
berekend op basis van dezelfde voornoemde bedragen, maar wordt verminderd in
dezelfde mate als de loopbaan.

Zelfstandigen

Een minimumpensioen is gewaarborgd wanneer de loopbaan ten minste 2/3de van
een volledige loopbaan beslaat.
Sinds 1 juli 1994 is het minimumpensioen van de zelfstandige gelijk aan het gewaar-
borgd inkomen voor bejaarden. Het bedraagt momenteel 9.401,51 euro (gezin) of
7.051,26 euro (alleenstaande en overlevende echtgenoot).

Openbare sector

Wanneer het pensioen van de openbare sector, berekend volgens de hierboven ver-
melde formule, het gewaarborgde minimum pensioenbedrag niet bereikt, wordt
een supplement toegekend dat bedoeld is om het pensioen op te trekken tot dit
gewaarborgde minimum. In geval van een pensioen dat wordt toegekend omwille
van leeftijd of anciënniteit, is het gewaarborgde minimumbedrag forfaitair (8.870,70
EUR bij spilindex 138,01 of 956,26 EUR bruto geïndexeerd per maand voor een
alleenstaande gepensioneerde, en 11.088,38 EUR bij spilindex 138,01 of 1.195,33
EUR bruto geïndexeerd per maand voor een gehuwde gepensioneerde).
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2. De conventionele brugpensioenen

a) Voorstelling
Het conventionele brugpensioen is een stelsel dat bepaalde oudere werknemers,
wanneer zij worden ontslagen, in staat stelt boven op de werkloosheidsuitkering
een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever te genieten. De werknemer
die het conventionele brugpensioen geniet, wordt niet beschouwd als een werkne-
mer die het rustpensioen geniet.

Er is een gevoelig verschil tussen het conventionele brugpensioen en het vervroeg-
de pensioen op 60 jaar. De oudere werknemer moet door zijn werkgever ontslagen
worden om het brugpensioen te kunnen genieten. Het is dus de werkgever die het
initiatief neemt om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Dit wil zeggen
dat de werknemer in principe zijn brugpensioen niet kan aanvragen: hij verwerft
het als hij wordt ontslagen, tenzij omwille van een ernstige fout, door zijn werkge-
ver, als hij aan alle door de geldende collectieve overeenkomst voorziene voorwaar-
den voldoet (leeftijd, anciënniteit en eventuele andere voorwaarden). 

Het conventionele brugpensioenstelsel is gebaseerd op een collectieve arbeidsover-
eenkomst over het brugpensioen. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 is van
toepassing op alle werknemers vanaf 60 jaar, tewerkgesteld krachtens een arbeids-
overeenkomst voor arbeiders of bedienden, en op de werkgevers die hen tewerk-
stellen. Er kan ook een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten worden in de sec-
tor of de onderneming.

Een onderneming in moeilijkheden of herstructurering kan, onder bepaalde voor-
waarden, een brugpensioenstelsel genieten dat afwijkt van de voorwaarden inzake
leeftijd, vervanging of opzegtermijn voor de bedienden. Hiertoe moet ze een aan-
vraag indienen bij de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen.

b) De voorwaarden
Leeftijd

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorziet de mogelijkheid de aanvullende
vergoeding te bekomen in geval van ontslag nadat de leeftijd van 60 jaar bereikt
werd. Het is mogelijk de brugpensioenleeftijd te verlagen tot 58 jaar op basis van
een collectieve overeenkomst gesloten in de sector of de onderneming. In een
beperkt aantal gevallen is het mogelijk de leeftijd nog verder te verlagen. Deze
mogelijkheid bestaat meer bepaald voor een onderneming in moeilijkheden of her-
structurering. Zelfs in dit geval mag de leeftijd nooit lager zijn dan 50 jaar.

Anciënniteit
Om het brugpensioen te kunnen genieten, moet men een zeker aantal arbeidsjaren tel-
len. De algemeen vereiste anciënniteit is vastgelegd op 25 jaar. De dagen arbeid in loon-
dienst en de gelijkgestelde dagen (vb.: ziekte, verlof) worden in aanmerking genomen.

193



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

Werkloosheidsuitkeringen en opzegtermijn
Om het brugpensioen te kunnen genieten, moet de oudere werknemer recht heb-
ben op een werkloosheidsuitkering. Zowel voor de arbeiders als voor de bedienden
moet de duur van de opzegtermijn worden nageleefd.

Toegelaten arbeid 
De bruggepensioneerde mag bepaalde onbezoldigde activiteiten uitoefenen voor
eigen rekening, voor verwanten tot in de tweede graad of voor een instelling of ver-
eniging zonder winstoogmerk. Bezoldigde activiteiten zijn daarentegen verboden,
behalve als zij worden uitgeoefend met het oog op de arbeidsvorming van jongeren. 

c) Verplichtingen van de werkgever

Vervangingsplicht

De werkgever verbindt zich ertoe de bruggepensioneerde te vervangen door een
uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of een gelijkgestelde persoon gedurende
een periode van 36 maanden.

Aanvullende vergoeding

De werkgever verbindt zich ertoe de bruggepensioneerde een aanvullende vergoe-
ding te betalen bovenop zijn werkloosheidsuitkering tot aan de pensioenleeftijd.
Het bedrag van de aanvullende vergoeding moet ten minste gelijk zijn aan het
bedrag dat is voorzien in de arbeidsovereenkomst nr. 17, namelijk de helft van het
verschil tussen het nettoreferentieloon en de werkloosheidsuitkering. 
Om tot het nettoreferentieloon te komen, moeten van het maandelijkse brutobedrag
(begrensd tot 2831,94 EUR) de persoonlijke socialezekerheidsbijdrage (13,07%) en
de fiscale inhouding worden afgetrokken. 
Er kan een hoger bedrag voorzien worden in de collectieve arbeidsovereenkomst
van de sector of onderneming.
Verder moet de werkgever de bijzondere bijdragen op het brugpensioen betalen. 

3. De vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid
a) Het begrip arbeidsongeschiktheid

In het algemene stelsel

Om erkend te kunnen worden als arbeidsongeschikt en dus aanspraak te kunnen
maken op een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, moet aan drie voorwaarden
voldaan zijn, namelijk: - de volledige stopzetting van de activiteit, - die moet het
gevolg zijn: van de opkomst van letsels of functionele stoornissen of van de vererge-
ring van letsels of functionele stoornissen, - een daling van het arbeidsvermogen met
ten minste 66%.
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In het zelfstandigenstelsel

Er moet aan drie voorwaarden voldaan zijn om erkend te kunnen worden als
arbeidsongeschikt: de zelfstandige gerechtigde wordt erkend als arbeidsongeschikt
wanneer hij, omwille van de letsels of functionele stoornissen, een einde heeft moe-
ten maken aan het vervullen van de taken die bij zijn activiteit als zelfstandige
gerechtigde hoorden en die hij verwezenlijkte voor het begin van de arbeidsonge-
schiktheid. Hij mag bovendien geen andere beroepsactiviteit uitoefenen, noch als
zelfstandige of als meewerkende echtgenoot, noch in een andere hoedanigheid.

b) Invaliditeit - uitkeringen

In het algemene stelsel
Wanneer een gerechtigde, ongeacht zijn leeftijd en voor zover hij de pensioenleef-
tijd niet bereikt heeft (65 jaar voor mannen, 62 jaar voor vrouwen, geleidelijk opge-
trokken tot 65 jaar), arbeidsongeschikt is, ontvangt hij:
– gedurende het eerste jaar, een zogenaamde “uitkering voor primaire arbeidsonge-
schiktheid”,
– en vanaf het tweede jaar, als de arbeidsongeschiktheid voortduurt, een zogenaam-
de “invaliditeitsuitkering”.

De uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid zijn beperkt tot een maximum-
periode van een jaar. De invaliditeitsperiode is daarentegen niet strikt bepaald in de
tijd. Zolang de arbeidsongeschiktheid blijft duren, blijft de persoon (werknemer of
werkloze) de invaliditeitsuitkeringen ontvangen. Tijdens de periode van invaliditeit
(en van primaire arbeidsongeschiktheid) moet de werknemer of werkloze beant-
woorden aan de oproepen van de adviserende geneesheer van zijn ziekenfonds, die
met het verstrijken van de tijd zal onderzoeken of hij zich nog steeds in een arbeids-
ongeschikte toestand bevindt of dat hij opnieuw geschikt is om te werken.
De invaliditeitsuitkeringen worden dus tijdelijk toegekend met de mogelijkheid tot
wedertewerkstelling als de adviserende geneesheer dit nuttig acht.

De invaliditeitsuitkeringen worden evenwel niet meer toegekend wanneer de per-
soon zijn rechten op een rustpensioen kan laten gelden (er kan geen cumulatie zijn
tussen invaliditeitsuitkeringen en een rustpensioen).

In het zelfstandigenstelsel

We maken een onderscheid tussen drie periodes van arbeidsongeschiktheid:
– de periode van niet-uitkeringsgerechtigde primaire arbeidsongeschiktheid, die
bestaat uit de eerste maand van arbeidsongeschiktheid. 
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– de periode van uitkeringsgerechtigde primaire arbeidsongeschiktheid, die bestaat
uit de elf maanden volgend op de niet-uitkeringsgerechtigde primaire arbeidsonge-
schiktheid. Dit wil dus zeggen dat, om aanspraak te kunnen maken op een vergoe-
ding voor arbeidsongeschiktheid, de zelfstandige gedurende een periode van een
maand arbeidsongeschikt geweest moet zijn.
– de periode van invaliditeit gaat in op het einde van de periode van uitkeringsge-
rechtigde primaire arbeidsongeschiktheid, dat wil zeggen na twaalf maanden
arbeidsongeschiktheid. Deze periode is niet strikt beperkt in de tijd. 
De periode van invaliditeit blijft lopen voor zover de zelfstandige de arbeid niet her-
vat heeft voor meer dan 3 maanden. De zelfstandige moet gevolg geven aan iedere
oproep voor een controleonderzoek vanwege de adviserende geneesheer van zijn
verzekeringsinstelling, uitgevaardigd door de Medische raad voor invaliditeit of door
de medische controledienst. Het einde van de arbeidsongeschiktheid kan worden
vastgesteld door de adviserende geneesheer of door de geneesheer-inspecteur van
de medische controledienst. De invaliditeitsuitkeringen worden in het zelfstandigen-
stelsel dus tijdelijk toegekend, met de mogelijkheid een einde te maken aan de toe-
stand van arbeidsongeschiktheid. Zolang de arbeidsongeschiktheid erkend is, blijft
de persoon een invaliditeitsuitkering ontvangen.

c) De invaliditeitspercentages

De vergoedingspercentages verschillen afhankelijk van het stelsel waartoe de
gerechtigde behoort (algemeen, zelfstandige) en afhankelijk van zijn hoedanigheid
(werknemer met gezinslast, samenwonende, alleenstaande).

Het is de Koning die het percentage en het maximumbedrag bepaalt van de invalidi-
teitsuitkering, evenals het minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering die, onder
bepaalde door hem vastgelegde voorwaarden, kan worden toegekend aan bepaalde
categorieën regelmatige werknemers.
Dit percentage is ten minste 60% van het loon voor gerechtigden met personen ten laste,
en ten minste 40% van datzelfde loon voor gerechtigden zonder personen ten laste.
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In het algemene stelsel

De vergoedingspercentages zijn de volgende:

Vanaf de 13de maand Bedragen van kracht sinds 1 februari 2002

40% Samenwonende Max. 39,69 EUR
Minimum regelmatige werknemer
26,65 EUR
Minimum niet-regelmatige werknemer
22,60 EUR

45% Alleenstaande Max. 39,69 EUR
Minimum regelmatige werknemer
29,72 EUR
Minimum niet-regelmatige werknemer
22,60 EUR

65% Werknemer met gezinslast Max.  59,54 EUR
Minimum regelmatige werknemer
37,23 EUR
Minimum niet-regelmatige werknemer
30,13 EUR

N.B. De regelmatige werknemer is een werknemer die, in de loop van een referentieperiode, het bewijs kan voor-
leggen van een bepaald arbeidsvolume en een minimum gemiddeld dagloon. Voor de niet-regelmatige werknemer
is het minimum dagelijks bedrag van de invaliditeitsuitkering gelijk aan het bedrag van het bestaansminimum geë-
valueerd in werkdagen.

In de loop van de invaliditeitsperiode zijn de percentages dus vastgelegd op:

– 60% als het gaat om een gerechtigde met personen ten laste (dat wil zeggen de
gerechtigde die samenwoont met zijn echtgenote, de gerechtigde die samenwoont
met een persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, de gerechtigde die samen-
woont met een of meer kinderen, de gerechtigde die samenwoont met een of meer
ouders of verwanten tot in de 3de graad, de gerechtigde die levensonderhoud
betaalt, de gerechtigde aan wie de hulp van een derde is toegekend);
– 45% als het gaat om een alleenstaande gerechtigde (of een gerechtigde die samen-
woont met een persoon die over geen enkel inkomen beschikt en die niet
beschouwd kan worden als een persoon ten laste);
– 40% als het gaat om een gerechtigde die wordt beschouwd als samenwonend voor
zover het inkomen van zijn echtgenote of de daarmee gelijkgestelde persoon een
bepaald maandelijks brutoplafond overschrijdt.
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In het zelfstandigenstelsel

In de loop van de periode van invaliditeit krijgt de gerechtigde een invaliditeitsuitke-
ring waarvan het bedrag varieert afhankelijk van het feit of de betrokkene al dan
niet personen ten laste heeft en al dan niet een einde heeft gemaakt aan zijn onder-
neming.

De forfaitaire bedragen van de invaliditeitsuitkeringen zijn de volgende (bedragen
op 1 februari 2002):

Gerechtigde met gezinslast Gerechtigde zonder gezinslast

Zonder stopzetting van de 
onderneming 30,13 EUR 22,60 EUR

Met stopzetting van de 
onderneming 31,93 EUR 23,95 EUR

d) De toestand van invaliditeit

In het algemene stelsel

Als de arbeidsongeschiktheid verder duurt na de periode van primaire arbeidsonge-
schiktheid, wordt de toestand van invaliditeit vastgesteld door de Medische raad
voor invaliditeit op basis van een verslag, dat alle gegevens bevat die toelaten de toe-
stand van invaliditeit vast te stellen, en dat is opgemaakt door de adviserende
geneesheer van de verzekeringsinstelling.

In het zelfstandigenstelsel

De toestand van invaliditeit wordt vastgesteld door de Medische raad voor invalidi-
teit, op basis van een verslag dat is opgemaakt door de adviserende geneesheer van
de verzekeringsinstelling. Hij bepaalt de duur ervan.

In de openbare sector
– De disponibiliteit wegens ziekte

De ambtenaar bevindt zich van rechtswege in de disponibiliteit wanneer hij afwezig
is wegens ziekte nadat hij de maximumduur heeft bereikt van het verlof dat hem om
die reden kan worden toegekend (21 werkdagen per jaar dienstanciënniteit). Hij
moet een medisch getuigschrift voorleggen en is onderworpen aan de medische
controle van de Medisch-sociale dienst van de staat. 
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Er wordt een wachtsalaris toegekend dat gelijk is aan ten minste 60% van het laatste
activiteitssalaris, ongeacht de gezinssituatie van de ambtenaar. De ambtenaar zal
evenwel recht hebben op een maandelijks wachtsalaris dat gelijk is aan het bedrag
van zijn laatste activiteitssalaris als de aandoening waaraan hij lijdt, door de Medisch-
sociale dienst van de staat erkend is als ernstige en langdurige ziekte. Dit recht
treedt pas in werking vanaf het ogenblik dat de ambtenaar in disponibiliteit werd
gesteld gedurende een ononderbroken periode van ten minste 3 maanden.

– Pensionering om gezondheidsredenen of fysieke ongeschiktheid

Zodra de ambtenaar de som van de verlofdagen waarop hij op basis van zijn dien-
stanciënniteit aanspraak kan maken heeft opgebruikt, kan hij definitief arbeidsonge-
schikt verklaard worden. Hij wordt dan vervroegd gepensioneerd.

Het vroegtijdige pensioen om gezondheidsredenen of fysieke ongeschiktheid wordt
definitief toegekend als de pensioencommissie erkent dat de ambtenaar definitief
niet geschikt is voor het op regelmatige wijze vervullen van zijn functies of van
andere functies via reaffectatie of hergebruik in een andere tewerkstelling die beter
overeenkomt met zijn fysieke geschiktheid, volgens de reglementen die van kracht
zijn in de verschillende openbare diensten.

Bovendien wordt, in ieder geval, een persoon die ouder is dan 60 jaar en die, vanaf
die leeftijd, een periode van 365 ziektedagen (kalenderdagen) telt, ambtshalve
gepensioneerd.

BIJLAGE 12: DE BEGROTINGSKOST VAN DE VERGRIJZING

TABEL 4: DE BEGROTINGSKOST VAN DE VERGRIJZING IN HET SCENARIO OPGENOMEN VOOR
HET STABILITEITSPROGRAMMA 2002-2005 VAN BELGIE - IN % VAN HET BBP

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2030- 2050- 2050-
2000 2030 2000

Pensioenen (a) 8.7 8.2 9.5 11.1 11.8 11.8 2.3 0.8 3.1
Geneeskundige verzorging 6.2 6.9 7.5 8.2 8.8 9.3 2.0 1.1 3.1
Arbeidsongeschiktheid 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 0.0 -0.0 -0.0
Werkloosheid 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 -0.9 -0.1 -1.0
Brugpensioenen 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 -0.0 -0.0 -0.1
Gezinsbijslag 1.8 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 -0.7 -0.2 -0.9

Totaal
(zonder onderwijs en andere
socialezekerheidsuitgaven) 20.2 19.6 21.2 23.0 24.0 24.4 2.7 1.4 4.1

Andere socialezekerheids-
uitgaven (b) 1.9 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 -0.2 -0.0 -0.2

Onderwijs (c) 4.3 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 -0.5 -0.0 -0.5

Totaal 26.4 25.1 26.6 28.5 29.5 29.8 2.0 1.4 3.4
Bron: Federaal Planbureau

(a) Met inbegrip van de pensioenen van de openbare bedrijven gekoppeld aan overheidsuitgaven.
(b) Voornamelijk arbeidsongevallen, beroepsziekten, bestaanszekerheid.
(c) Uitsluitend de salarissen van het onderwijspersoneel. 199
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BIJLAGE 13: VOORSTELLEN TOT HERVORMINGEN IN HET PENSIOENREGIME VAN
DE ZELFSTANDIGEN
SAMENVATTING VAN HET TWEEDE VERSLAG VAN DE WERKGROEP CANTILLON*

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.

a) 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 rapport is de neerslag van de tweede fase van de werkzaamheden van de werkgroep ‘Cantillon’.
De integrale tekst werd gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2002, nr. 2,
pp. 229-263.
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 ‘Naar een harmonisering van de arbeidsongeschiktheid, de gezondheidszorgen en
de gezinsbijslagen van zelfstandigen en werknemers. Verslag van de werkgroep Cantillon’, door Can-
tillon, B., Crop, M., De Cock, J., Deloof, E., Grinberg, G., Paeme, L., Perl, G., Van der Vorst, P. en
Verstraeten, J. handelde over de arbeidsongeschiktheid, de gezondheidszorgen en de gezinsbijslagen
en werd gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2001, nr. 2, pp. 311-347.
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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 gemiddelde jaarinkomen, tegenover 49,7% bij de werknemers
(tabel 6). Het proportionele 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 bereke-
ning 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 zelfstandi-
genpensioen evenveel pensioen moest opleveren als 1 frank betaald voor een werk-
nemerspensioen. Het bijdragepercentage voor zelfstandigen en werknemers
bedroeg op dit ogenblik afgerond respectievelijk 8,23% en 16,4%.

b) 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 408.126
BEF of 10.117,18 EUR*. Dit bedrag ligt slechts 10% hoger dan het minimumpensioen
voor gezinshoofden (tabel 7). Dit betekent ook dat bij verhoging van het minimum-
pensioen 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 (geplafonneerde) inko-
men in rekening gebracht voor de berekening van het proportionele, bovenminima-

* Het betreft hier de inkomsten zoals ze ons worden medegedeeld door de sociale vezekeringsfond-
sen. Het gaat daarbij meer bepaald om de brutobedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitga-
ven en –lasten en, in voorkomend geval, met de bedrijfsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de
wetgeving op de inkomstenbelastingen. M.a.w.: bovenvermelde inkomsten werden noch gebruteerd,
noch geherwaardeerd.
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le 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 pensioenpijler gering.

c) 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 minder-uitgaven (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). 

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 10). 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.

d) 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 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 (zie tabel 13 en grafiek 8). 
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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.

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;

financieel veiligstellen 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.

__________
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UITBREIDING VAN DE COORDINATIE VAN
DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS NAAR DE
ONDERDANEN VAN DE DERDE LANDEN:
HET EINDE VAN EEN ODYSSEE

DOOR DALILA GHAILANI
Onderzoekster, Observatoire social européen

INLEIDING (1)

De onderdanen van de niet-EU landen, doorgaans “derde landen” genoemd, die wet-
telijk binnen de Unie verblijven en werken, genieten noch van het vrije verkeer van
personen, noch van het recht van vestiging. Nochtans gebeurt het dat deze perso-
nen zich volledig wettelijk tussen de lidstaten verplaatsen. Soms worden ze op het
vlak van sociale zekerheid ten minste gedeeltelijk door het recht van de lidstaten in
kwestie of door internationale akkoorden beschermd. In vele gevallen bestaat deze
bescherming echter niet (2).

Dit is bijvoorbeeld het geval voor een Bulgaarse onderdaan die sinds een twintigtal
jaren in België verblijft en gedurende vele jaren wettelijk als grensarbeider in Neder-
land was tewerkgesteld. Toen hij werkloos werd, had hij recht noch op Belgische,
noch op Nederlandse uitkeringen, hoewel hij in het land van zijn tewerkstelling
steeds zijn sociale zekerheid had betaald. 

Het gebeurt ook dat een niet-EU onderdaan die tijdens zijn loopbaan in twee of
meer lidstaten verzekerd was, geen enkel recht op invaliditeits- of ouderdomspen-
sioen verwerft, vermits dat hij niet aan de wachttijden voldoet die door de nationale
wetgeving zijn voorgeschreven en dat de samentellingsregels zoals ze werden gefor-
muleerd door Verordening 1408/71 (3), niet op hem van toepassing zijn. 

(1) Ik wens aan volgende personen mijn dank te betuigen: Mevr. Yamila Idrissi, Adviseur op het kabinet
van Minister Frank Vandenbroucke en Claude Denagtergal, Adviseur bij het EVV, Mr. Yves Jorens, Pro-
fessor sociaal recht aan de Universiteit van Gent, en Mr. Henri Lourdelle, Adviseur bij het EVV. Ik dank
hen voor de tijd die ze voor mij hebben uitgetrokken, en voor hun vriendelijkheid. Mijn dank gaat even-
eens uit naar mevr. Elise Willame, Directrice-generaal, FOD Sociale Zekerheid en naar mevr. Keyina
Mpeye, Adjunct-adviseur, voor hun verhelderende opmerkingen over de eerste versie van dit artikel.
(2) von Maydell, B. (1995), “General Report” in von Maydell, B. en Schulte, B. (uitg.); Treatment of
Third Country Nationals in the EU and EEA Member States in Terms of Social Security Law, Max
Planck Institute for Foreign and International Social Law, München, in samenwerking met de Europe-
se Commissie, DG V, Brussel, pp. 325-342.
(3) Raad van de Europese Gemeenschappen (1971), Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad, van
14 juni 1971, aangaande de toepassing van de socialezekerheidsstelsels op de werknemers, de zelfstandi-
gen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB L 149 van 5 juli 1971.
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Deze onderdanen van derde landen, die wettelijk binnen de Europese Unie verblij-
ven en tewerkgesteld zijn, dragen, door aan de socialezekerheidsstelsels van de
betrokken landen een bijdrage te betalen, bij tot de cofinanciering van de gemeen-
schapscoördinatie waarvan uitsluitend de onderdanen van de Lidstaten genieten. Ze
moeten verplichtingen nakomen, maar hebben geen enkel recht.

In het verleden was de Bulgaarse onderdaan uit ons voorbeeld misschien een uitzon-
deringsgeval maar nu ligt de situatie anders. Ook al werd de immigratie van onder-
danen uit derde landen naar de Unie beperkt of verminderd, de wettelijke migratie
binnen de Unie heeft eerder de neiging om met de tijd toe te nemen.

Voor de nadelige gevolgen op het vlak van sociale zekerheid voor die migranten
moest een snelle en toereikende oplossing worden gevonden. Het gaat er “inder-
daad niet om, gratis cadeaus uit te delen in een tijdperk waarin de openbare kas-
sen leeg zijn en de socialezekerheidsstelsels aan het einde van hun mogelijkheden
zijn gekomen, dan wel om het evenwicht tussen de betaling van bijdragen en
belastingen enerzijds en het genieten van rechten en bescherming anderzijds te
herstellen” (4).
Vanuit dit standpunt heeft de Europese Commissie in 1997 een verordeningsvoor-
stel ingediend om de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels door middel van
de alom bekende Verordening 1408/71 uit te breiden naar de onderdanen van de
Derde landen. Dit voorstel kende een vrij bewogen geschiedenis en heel wat tegen-
slagen maar liep een vijftal jaren later, na talloze discussies en een onverwacht arrest
van het Hof van Justitie van de Gemeenschappen, uit op een succes. Het Belgische
Voorzitterschap van de Unie heeft overigens, door van het lot van de onderdanen
van de derde landen een prioriteit te maken, een zeer belangrijke rol gespeeld in het
weer op gang brengen van dit dossier, dat nog vele jaren in de ijskast had kunnen
blijven liggen.
Zo is de Raad werkgelegenheid en sociaal beleid van 3 december 2002 tot een poli-
tiek akkoord gekomen over het, ondertussen gewijzigde, voorstel van de Europese
Commissie. De uiteindelijke tekst waarbij de voordelen van de coördinatie naar de
onderdanen van de derde landen worden uitgebreid, zal bij de volgende zitting van
de Raad zonder debatten worden goedgekeurd.

Het leek ons gepast om op deze problematiek terug te komen en de redenen toe te
lichten die aan de oorsprong liggen van de aanzienlijke vertraging die dit dossier -
uitermate gevoelig op politiek vlak en complex op juridisch vlak - heeft opgelopen. 

(4) Altmaier, P. en Verschueren, H. (1995), “Conséquences et options en ce qui concerne l’extension
du champ d’application personnel du règlement 1408/71 aux ressortissants des Etats tiers”, in La
sécurité sociale en Europe. Egalité entre nationaux et non nationaux, Departamento de Relaçoes
Internacionais e Convençoes de Segurança Social in samenwerking met de Europese Commissie, Lis-
sabon, pp. 249-280. 
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Wij hebben ons artikel als volgt gestructureerd: na een uiteenzetting over de opties
die de Europese Unie had om ten voordele van de derde landen op te treden, zullen
wij de twee voorstellen die door de Europese Commissie werden ingediend, analy-
seren. Deze analyse verwijst naar het juridische basisprobleem, naar het Khalil-arrest
en de discussies die tijdens het Belgische Voorzitterschap plaatsvonden.

1. MOGELIJKE STRATEGIEEN 

1.1. HUIDIGE SITUATIE
De situatie van de onderdanen van derde landen op het vlak van interne coördinatie
verschilt in functie van hun nationaliteit en de lidstaat in kwestie. Verschillende
categorieën kunnen worden onderscheiden:

de onderdanen van derde landen die op basis van de Europese economische ruim-
te volledig door de coördinatieregels zijn gedekt;

de onderdanen van derde landen die gedeeltelijk zijn gedekt door het toepassings-
gebied van Verordening 1408/71 als gezinslid van een gemeenschapsonderdaan (we
zullen uitgebreider ingaan op het persoonlijk toepassingsgebied van de Verordening);

de onderdanen van derde landen die gedekt zijn door het toepassingsgebied van
de bilaterale akkoorden die tussen twee of meer Lidstaten werden afgesloten;

de onderdanen van derde landen die door andere multilaterale akkoorden gedekt zijn;
de onderdanen van de derde landen die gedekt zijn door bilaterale socialezekerheids-

overeenkomsten die tussen een Lidstaat en het betrokken derde land zijn afgesloten;
de onderdanen van derde landen die gedekt zijn door akkoorden die tussen de

Gemeenschap (en de Lidstaten) en verschillende derde landen werden afgesloten (5);
de onderdanen die tot geen enkele van deze categorieën behoren en die wat

sociale zekerheid betreft, geen enkel recht hebben op bescherming, gelijke behan-
deling of bescherming in het geval van verplaatsing binnen de Gemeenschap.

Voor elk van deze categorieën varieert de omvang van de geboden bescherming en
het is voor de lokale instellingen soms moeilijk om te bepalen welke de concrete
rechten zijn van een onderdaan van een derde land die uitkeringen van sociale
zekerheid eist. De verwarring die door de verscheidenheid van de middelen ont-
staat, wordt nog versterkt door de onderlinge verschillen in de jurisprudentie van de
nationale rechtbanken wat de interpretatie van deze middelen aangaat. In het

(5) Jorens, Y. (1998), “Non-European Union Nationals and the Coordination of European Social Secu-
rity Law: The International Agreements concluded by the European Union with Third Countries and
Conflict Rules in European Social Security Law”, in Jorens, Y. en Schulte, B. (uitg.), European Social
Security Law and Third Country Nationals, Die Keure/La Charte, Brussel, pp. 4-108.
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belang van de betrokken personen enerzijds en in dat van de nationale en Gemeen-
schapsinstellingen anderzijds, is het noodzakelijk om de situatie te vereenvoudigen
door het aantal middelen dat de coördinatie binnen de Gemeenschap ten gunste van
de onderdanen van de derde landen regelt, te beperken. Interne coördinatie
beheerd door één enkel Gemeenschapsmiddel biedt talloze voordelen. De onderda-
nen van de derde landen in kwestie zouden worden verzekerd door een bescher-
ming die met de aan gemeenschapsonderdanen toegekende bescherming kan wor-
den vergeleken. Voor de nationale instellingen zou het niet langer noodzakelijk zijn
om, telkens als er zich een niet-EU onderdaan aanmeldt, een onderscheid te maken
tussen gemeenschapsonderdanen en onderdanen van derde landen, en vervolgens
in functie van de verschillende bestaande categorieën van onderdanen van derde
landen. Een dergelijke vereenvoudiging zou bovendien een daling van de adminis-
tratieve kosten met zich meebrengen (6).

Om deze ideale situatie te realiseren zijn er drie mogelijkheden: het afsluiten van
akkoorden tussen de Gemeenschap en de verschillende derde landen, de stapsge-
wijze uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 en de integra-
le en onmiddellijke uitbreiding van het toepassingsgebied van deze Verordening.

1.2. MOGELIJKE OPTIES 

1.2.1. Uitbreiding van de coördinatie door het afsluiten van internationale akkoorden
De interne coördinatie ten gunste van de onderdanen van de derde landen kan door
middel van het afsluiten van internationale akkoorden worden uitgebreid. Het gaat
hier om de traditionele methode die in het verleden werd toegepast. De wederkerig-
heid, argument dat ten voordele van een dergelijke situatie wordt aangehaald en vol-
gens hetwelk het derde land aan de op zijn grondgebied tewerkgestelde nationale
werknemers van de Lidstaten een gelijkaardig stelsel toekent als dat wat door de
coördinatie aan de werknemers van het genoemde land wordt toegekend, kan
slechts worden gerealiseerd door middel van een internationaal akkoord (7).

Een dergelijke wederkerigheid kan niet worden verwezenlijkt door een unilaterale
uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 naar de onderda-
nen van de derde landen. Dit zou de gemeenschapsonderdanen die in de betrokken
derde landen verblijven, geen garantie geven op een vergelijkbare behandeling door

(6) Verschueren, H. (1998), “The Commission’s Proposal to Extend Regulation EEC n° 1408/71 to
Third Country Nationals”, in Jorens, Y. en Schulte, B. (uitg.), European Social Security Law and
Third Country Nationals, Die Keure/La Charte, Brussel, pp. 189-208.
(7) Pizzaro, S. (1995), “Les accords entre la communauté et les Etats tiers en matière de sécurité
sociale: bases juridiques et analyse, in La sécurité sociale en Europe. Egalité entre les nationaux et
non nationaux, Departamento de Relaçoes Internacionais e Convençoes de Segurança Social in
samenwerking met de Europese Commissie, Lissabon, pp. 105-138.
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de instellingen van deze landen. Sommige van de elementen die door Altmaier en
Verschueren worden aangehaald tonen aan dat de uitbreiding van de coördinatie
door het afsluiten van dergelijke akkoorden niet de meest gepaste oplossing is.
In de eerste plaats bestaan er twijfels betreffende de gegrondheid van het argument
dat een dergelijke uitbreiding met de boven genoemde wederkerigheid zou moeten
gepaard gaan. Een dergelijke wederkerigheid is nooit een juridische voorwaarde
voor deze uitbreiding. Het gaat hier niet om een juridische dan wel een politieke
vereiste.
Doordat wederkerigheid vereist is, zou het lot dat door de Gemeenschap voor de
onderdanen van de derde landen wordt bestemd, afhangen van het lot dat door
deze landen voor gemeenschapsonderdanen wordt bestemd. Als men echter de
Gemeenschapscoördinatie van de socialezekerheidsstelsels plaatst in het kader van
een Europees sociaal beleid dat erop is gericht om ongerechtvaardigd verlies van
socialezekerheidsrechten te vermijden, is het argument van de wederkerigheid niet
langer actueel. De inhoud en de ontwikkeling van het communautair sociaal beleid
mag geenszins afhangen van het sociaal beleid van derde landen.

Tot slot is het afsluiten van internationale akkoorden door de Gemeenschap (en
haar Lidstaten) een zwaarwegende en ingewikkelde procedure. Hiervoor is een
mandaat van de Raad vereist, moeten met het betrokken derde land langdurige
onderhandelingen worden gevoerd en moet het resultaat ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het Parlement en de Raad en daarna aan de Lidstaten, als de exclu-
sieve bevoegdheid van de Gemeenschap niet wordt erkend. Bovendien houdt de
inwerkingtreding van de overeenkomst niet noodzakelijkerwijze in dat ze ook
wordt toegepast, in die zin dat de meeste bepalingen niet onmiddellijk ingaan. Hier-
voor zijn dus uitvoeringsbepalingen nodig die vaak wegens technische of politieke
redenen niet worden aanvaard. 

1.2.2. Stapsgewijze uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 
Een dergelijke oplossing zou het voordeel bieden dat ze de draagwijdte en de gevol-
gen van de uitbreiding beperkt zou houden. Bovendien zou ze het voordeel hebben
dat ze politiek gemakkelijker is te realiseren dan een integrale en volledige uitbrei-
ding. Een dergelijke optie roept echter ook talloze vragen op:

Welke bepalingen moeten worden gekozen (eerste hulp, gezondheidszorg voor
de gezinsleden die in een andere Lidstaat verblijven, de samentelling van alle tijdvak-
ken die binnen de Gemeenschap werden voldaan, de bepalingen ten gunste van de
grensarbeider, enz.)?

Wie bepaalt de prioriteit voor de verschillende stappen?
Met welk argument wordt voor een onderdaan van een derde land de bescher-

ming van een aantal bepalingen van de Verordening uitgebreid en wordt hem de
bescherming van andere bepalingen geweigerd?
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Praktisch gezien moet worden beklemtoond dat een stapsgewijze uitbreiding van
het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 de nationale situaties niet alleen
niet vereenvoudigt, maar zelfs nog ingewikkelder maakt. De nationale instellingen
zouden behalve met de verschillende hoger genoemde middelen, ook rekening
moeten houden met een verordening die in specifieke situaties gedeeltelijk toepas-
baar is. Stapsgewijze uitbreiding zou immers nog voor lange tijd de gelijktijdige toe-
passing van deze middelen veronderstellen. Een geleidelijke uitbreiding zou dus in
het belang van de betrokken personen gerechtvaardigd zijn, maar zou praktische
toepassingsproblemen en bijkomende administratieve kosten met zich meebrengen.

1.2.3. Integrale uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening 1408/71
Verder blijft er nog de idee van integrale en volledige uitbreiding van het persoonlij-
ke toepassingsgebied van Verordening 1408/71. Dit zou dan worden uitgebreid naar
alle onderdanen van de derde landen die binnen de Gemeenschap verblijven en er
verzekerd zijn. Er zou geen enkele wijziging moeten worden doorgevoerd van het
territoriale toepassingsgebied of van de specifieke bepalingen van de Verordening.

Een dergelijke uitbreiding zou, in vergelijking met de huidige situatie, leiden tot een
vereenvoudiging van de procedures en van de behandeling van de individuele geval-
len. Het zou niet langer noodzakelijk zijn om alle bovengenoemde middelen die de
bescherming van de onderdanen van de derde landen regelen, te onderzoeken.
Bovendien zou men geen beroep meer hoeven te doen op bi- of multilaterale over-
eenkomsten voor de kwesties die tot de interne coördinatie binnen de Gemeen-
schap behoren, aangezien deze exclusief door Verordening 1408/71 zouden wor-
den geregeld. De financiële gevolgen van een integrale en volledige uitbreiding zul-
len beperkt blijven, gezien het kleine aantal onderdanen van derde landen dat zich
binnen de Gemeenschap verplaatst. Bovendien zullen ze ten opzichte van de belas-
tingen en bijdragen gestort door de betrokken personen worden gerechtvaardigd.
Een dergelijke uitbreiding past in de algemene idee van een vereenvoudiging van de
communautaire regelgeving (8).

2. DE VOORSTELLEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE VOOR DE UITBREIDING VAN DE
COORDINATIE VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS TEN GUNSTE VAN DE
ONDERDANEN VAN DE DERDE LANDEN 

De Europese Unie heeft gekozen voor, in eerste instantie gedeeltelijke en daarna
volledige, uitbreiding van het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 naar de
onderdanen van de derde landen. Alvorens de voorstellen van de Europese Commis-
sie op dit vlak te analyseren, lijkt het ons gepast om in het kort de richtsnoeren in
herinnering te brengen van de coördinatie waarvan sprake is.

(8) Altmaier, P. en Verschueren, H. (1995), op. cit.
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2.1. DE BASISPRINCIPES VAN HET COORDINATIESTELSEL
De coördinatie streeft ernaar om, zonder de inhoud van de regels te wijzigen, de
verhoudingen tussen de nationale stelsels te regelen door enkele essentiële beginse-
len toe te passen, teneinde een volledige en onafgebroken bescherming te bieden
aan werknemers die hun beroepsactiviteiten geheel of gedeeltelijk in een ander land
dan hun land van herkomst uitoefenen, evenals aan hun gezinsleden. 

De coördinatie steunt op vier hoofdbeginselen:

a) Gelijkheid van behandeling tussen nationale en andere EU onderdanen
Personen die op het grondgebied van een Lidstaat verblijven en op wie de Verorde-
ning van toepassing is, worden onderworpen aan de verplichtingen en kunnen
genieten van de voorrechten van de wetgeving van elke Lidstaat onder dezelfde
voorwaarden als de onderdanen hiervan. Discriminatie op grond van de nationaliteit
tussen onderdanen van de lidstaten is strikt verboden. De regel van gelijke behande-
ling komt ook ten goede aan de gezinsleden van de werknemer, ongeacht hun natio-
naliteit. Deze regel verbiedt de ostentatieve discriminaties die op nationaliteit steu-
nen, maar ook alle verborgen vormen van discriminatie die, door andere onder-
scheidingscriteria toe te passen, tot hetzelfde resultaat leiden, zoals de duur of de
plaats van het verblijf.

b) Het unieke karakter van de toepasbare wetgeving
De werker is onderworpen aan de wetgeving van de staat waar hij zijn (loontrekken-
de of niet loontrekkende) bezigheid uitoefent, ook al verblijft hij op het grondge-
bied van een andere lidstaat, of, in het geval van een loontrekkende werknemer, als
de werkgever die hem tewerkstelt, zijn hoofdzetel of woonplaats heeft op het
grondgebied van een andere lidstaat. Als de werker stopt met de uitoefening van
zijn beroepsactiviteit, vervangt de wetgeving van de staat waar hij verblijft, die van
de staat waar hij zijn activiteit uitoefende. De werkers zullen niet zelf kunnen kiezen
welke nationale wetgeving van toepassing is, zodra zij aan de voorwaarden zouden
voldoen van onderwerping aan verschillende nationale stelsels; de Lidstaten zullen
niet de mogelijkheid hebben om te bepalen in welke mate hun eigen wetgeving of
die van een andere Lidstaat van toepassing is. 

c) Het behoud van de verworven rechten
Het behoud van de verworven rechten vormt een van de fundamentele vereisten
van de internationale coördinatie op het vlak van sociale zekerheid. Dit beginsel, dat
aan het klassieke internationale recht is ontleend, houdt in dat een werker het voor-
recht van een uitkering van sociale zekerheid niet kan verliezen alleen door het feit
dat hij in een andere Lidstaat verblijft dan de Lidstaat onder de wetgeving waarvan
hij het recht, de betaling of het verkrijgen van uitkeringen van sociale zekerheid
heeft verworven of zou kunnen verwerven. 
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d) Het behoud van de rechten in wording
Het genot van talloze socialezekerheidsuitkeringen is onderworpen aan het vervul-
len van tijdvakken van arbeid, verzekering of wonen. Het belang van het beginsel
van het behoud van de rechten in wording spreekt dan ook voor zich. Voor de ver-
wezenlijking ervan zijn twee technieken vereist:

de samentelling van de tijdvakken: 
met deze regel wil men aan een persoon die in een Lidstaat heeft gewerkt, garande-
ren dat dit tijdvak in het land waarnaar deze persoon zich begeeft, in rekening
wordt gebracht voor het ingaan, in de tweede Lidstaat, van een recht op een uitke-
ring van sociale zekerheid met een wachttijdvoorwaarde, of voor het bepalen van
het bedrag als dit in functie is van de vervulde tijdvakken van verzekering.
Voor de instelling van een lidstaat bestaat deze techniek erin dat in de nodige mate
rekening wordt gehouden met de tijdvakken die door de migrerende werker in elke
Lidstaat werden vervuld, zonder onderscheid ten overstaan van de andere werkers
wegens het uitoefenen van zijn recht op vrij verkeer.

de proratering van de uitkeringen: 
wanneer de samentelling van de tijdvakken werd toegepast ten gunste van een wer-
ker die onderworpen is geweest aan de wetgeving van twee of meer Lidstaten, ont-
vangt de werker in de betrokken Lidstaat geen volledige uitkering, alsof hij er het
geheel van de in overweging genomen tijdvakken had vervuld. Hij krijgt er slechts
een deel van de nationale uitkering, evenredig met het daadwerkelijk in deze Staat
vervulde tijdvak. Deze proratering kan enkel invloed hebben op de uitkeringen
waarvan het bedrag varieert in functie van de gerealiseerde loopbaan (ouderdom,
invaliditeit, overleving…) (9).

Na dit korte overzicht, keren we terug naar de voorstellen die door de Europese
Commissie werden gedaan.

2.2. GEDEELTELIJKE UITBREIDING: HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE OM ARTIKEL
22 VAN VERORDENING NR. 1408/71 UIT TE BREIDEN NAAR DE ONDERDANEN
VAN DE DERDE LANDEN
In haar Groenboek over “Europees sociaal beleid – Opties voor de Unie” (10), ver-
dedigde de Europese Commissie het standpunt dat de immigratie complexe, realisti-
sche en coherente regelingen noodzakelijk maakte, gestoeld op fundamentele
beginselen: dat de gelijkheid van rechten en plichten een essentiële voorwaarde
was om tot solidariteit te komen tussen de verschillende bestanddelen van de maat-

(9) Gosseries, P. (1993), “La libre circulation des travailleurs et les règlements CEE n° 1408/71 et
1612/68 : champ d’application matériel et personnel, règle de l’égalité de traitement”, Journal des
Tribunaux du Travail, n° 560, pp. 265-278.
(10) De Europese Commissie (1993), “Europees sociaal beleid – Opties voor de Unie”, Groenboek
COM (93) 551 van 17 november 1993.
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schappij. De Commissie legde er tevens de nadruk op dat de kwesties betreffende
het al dan niet verantwoord uitsluiten van de onderdanen van de derde landen van
de bescherming die wordt geboden door de coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels geregeld door Verordening 1408/71, opnieuw moesten worden bestudeerd.

Tijdens de informele Raad die op 9 en 10 november 1993 in Charleroi werd gehou-
den, had het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie aan de vertegenwoor-
digers van de andere Lidstaten gevraagd wat zij vonden van een eventueel voorstel
tot integrale uitbreiding van Verordening 1408/71 naar de onderdanen van de derde
landen. Toen kwam duidelijk tot uiting dat de Lidstaten slechts in geringe mate voor
een dergelijke uitbreiding te vinden waren (11).

De Commissie heeft daarom in haar Witboek “Europees sociaal beleid – toekomstige
acties voor de Unie” (12) voorgesteld om in eerste instantie de uitkeringen voor
gezondheidszorg die vallen onder Verordening 1408/71, uit te breiden naar de
onderdanen van de derde landen die wettelijk in de Europese Unie zijn tewerkge-
steld en er wonen. Het ging er hier om de vele nadelen te verhelpen waaronder zij
leden als ze tijdelijk op het grondgebied van een andere Lidstaat verbleven.

Tijdens het Europese colloquium van Porto (13) kondigde de Commissie haar voor-
nemen aan om de toepassing van artikel 22 van Verordening 1408/71 uit te breiden
naar de niet-gemeenschapsonderdanen. In dit artikel staat het volgende: “De werk-
nemer of zelfstandige die voldoet aan de door de wetgeving van de bevoegde
Staat geëiste voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen, desgevallend reke-
ning houdende met de bepalingen van artikel 18 en a) wiens toestand onmiddel-
lijke uitkeringen noodzakelijk maakt tijdens zijn verblijf op het grondgebied van
een andere Lidstaat (…), heeft recht op de verstrekkingen in natura, voor reke-
ning van de bevoegde instelling aangeboden door de instelling van de plaats van
verblijf of woonplaats, conform de bepalingen van de wetgeving die zij toepast,
alsof hij er was aangesloten, waarbij de duur van de dienstverlening echter
wordt geregeld door de wetgeving van de bevoegde staat (...)”.
De Commissie maakte tevens haar verlangen kenbaar om de volledige Verordening
1408/71 op lange termijn uit te breiden naar de onderdanen van derde landen die
wettelijk op het grondgebied van een Lidstaat verblijven. 

Dit voorstel steunde op artikel 42 (ex-artikel 51) en artikel 308 (ex-artikel 235) van
het EG-verdrag, twee artikels waarvoor unanimiteit vereist is. Het was voor een Lid-
staat dus mogelijk om als enige dit voorstel uit hoofde van een van deze artikelen te 

(11) Altmaier, P. en Verschueren, H. (1995), op. cit.
(12) De Europese Commissie (1994), “Europees sociaal beleid – toekomstige acties voor de Unie”,
Witboek COM (94) 333 van 27 juli 1994.
(13) Europees colloquium over “De sociale zekerheid in Europa. Gelijkheid tussen Nationalen en
Niet-Nationalen”, gezamenlijk georganiseerd door het Portugese departement voor internationale
relaties en conventies over de sociale zekerheid en de Europese Commissie, Porto, van 10 tot 12
november 1994.
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blokkeren. We zullen later uitgebreider terugkomen op de inhoud en de redenen
die ertoe hebben geleid om deze artikelen als juridische basis te nemen.

In zijn openingstoespraak van het colloquium stelde Eurocommissaris voor sociale
zaken Padraig Flynn duidelijk dat het er de Commissie in geen geval om te doen was
“om aan de Lidstaten een immigratiebeleid op te leggen, noch het onmiddellijke
vrije verkeer te eisen van alle onderdanen van derde landen binnen de Unie”. De
Commissie stelde eenvoudigweg voor om “naar die onderdanen bepaalde rechten
en plichten uit te breiden die momenteel aan de werkers van de Unie worden toe-
gekend, teneinde een grotere gelijkheid te bewerkstelligen”. 
De heer Flynn verklaarde bovendien dat de integratie van die niet-EU-onderdanen
ten goede zou komen, enerzijds aan de betrokken personen en anderzijds aan elke
inwoner van de Europese Unie, aangezien deze zou bijdragen tot een grotere sociale
samenhang. Zonder deze samenhang zouden we te maken hebben met een maat-
schappij in twee versnellingen waarin miljoenen werkers zouden bijdragen tot de
economie van de Unie, maar vele essentiële rechten en beschermingen zouden hun
worden ontzegd (14).

Op de informele raad van Parijs in 1995 hebben de vertegenwoordigers van de Lid-
staten een eerste antwoord gegeven op het voorstel van de Commissie om artikel 22
betreffende dringende medische zorgverlening uit te breiden. Ze waren het eens
over het feit dat dit voorstel een probleem betrof dat moest worden behandeld. Er
werd toegegeven dat het onrechtvaardig was dat personen die werkten en dezelfde
bijdragen betaalden als de EU onderdanen, werden gediscrimineerd op het vlak van
gezondheidsdekking als ze tijdelijk in een andere Lidstaat verbleven. Sommige landen
vonden echter, ondanks hun steun aan het algemene beginsel voor uitbreiding van
de gezondheidsdekking, dat de Gemeenschap niet voldoende bevoegdheid had om
dit te doen en dat de Lidstaten buiten Verordening 1408/71 zouden tussenkomen.
Met de steun van 11 van de 12 Lidstaten (het Verenigd Koninkrijk was tegen het
voorstel gekant) deelde de Commissie in het begin van 1995 haar voornemen mee
aan de “Administratieve Commissie voor de Sociale Zekerheid van de Migrerende
Werknemers”. Maar toen zij haar voorstel formeel aan de groep “Sociale aangelegen-
heden” van de Raad voorlegde, tekende het Verenigd Koninkrijk verzet aan. Het
tekende ook verzet aan toen het voorstel in november 1995 aan het COREPER werd
voorgelegd. Het voorstel werd derhalve bij gebrek aan unanimiteit niet door de Raad
aanvaard, toen deze op 22 december 1995 Verordening 3095/95 goedkeurde (15).

(14) Flynn, P. (1994), Toespraak van Mr. Padraig Flynn, Lid van de Europese Commissie, verantwoor-
delijk voor Sociale zaken, Porto.
(15) Raad van de Europese Unie (1995), Verordening (EG) nr. 3095/95 van de Raad van 22 december
1995, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 aangaande de toepassing van de socialezeker-
heidsstelsels op werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap ver-
plaatsen, verordening (EEG) nr. 574/72 die de toepassingsmodaliteiten van verordening (EEG) nr.
1408/71 bepaalt, verordening (EEG) nr. 1247/92 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1408/71 en
verordening (EEG) nr. 1945/93 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1247/92, PB L 335 van 30
december 1995.
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Het Verenigd Koninkrijk baseerde zijn tegenkanting tegen het voorstel om artikel 22
van de Verordening uit te breiden, op het feit dat de Gemeenschap niet de bevoegd-
heid had om uit naam van de onderdanen van de derde landen wetgevend op te tre-
den. Het voegde daar nog aan toe dat de voorgestelde uitbreiding meer gebonden
was aan immigratie dan aan het vrije verkeer van personen volgens het Verdrag van
Rome. Dit voorstel voldeed derhalve noch aan de criteria van artikel 42, noch aan
die van artikel 308 en betrof dus een problematiek die moest worden beschouwd
vanuit het standpunt van de 3e pijler “Juridische en Politiële Samenwerking in Straf-
zaken”, waarbinnen de bevoegdheid van de Gemeenschap beperkter was. 

Aangezien de Commissie niet in het kader van Verordening 1408/71 kon optreden,
suggereerde ze dat het mogelijk was om de kwestie via een ministeriële verklaring
op te lossen. Er was overigens een precedent. Door middel van een ministeriële ver-
klaring werd in 1982 de gezondheidsdekking uitgebreid naar de niet-actieve
gemeenschapsonderdanen die zich tijdelijk in een andere Lidstaat bevinden. De
Commissie was geen voorstander van deze methode omdat het haar bedoeling was
om de rechten op sociale zekerheid van de onderdanen van de derde landen, op te
nemen in de bevoegdheden van de Gemeenschap. Het Verenigd Koninkrijk was er
hoe dan ook niet toe bereid om tot een dergelijke verklaring over te gaan, en het
voorstel viel in het water (16).

2.3. HET VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE OM DE VOLLEDIGE VERORDENING
1408/71 NAAR DE ONDERDANEN VAN DE DERDE LANDEN UIT TE BREIDEN

2.3.1. Algemene context
Ondanks de schrijnende mislukking die ze met haar voorstel van 1995 kende, bleef
de Europese Commissie aandringen op de verbetering van het wettelijke statuut van
de onderdanen van de derde landen die wettelijk op het grondgebied van een Lid-
staat verbleven. Op 30 juli 1997 aanvaardde ze een ontwerpovereenkomst betreffen-
de de regels voor het toelaten van de onderdanen van de derde landen tot de Lidsta-
ten. In overeenstemming met haar strategie om voor deze onderdanen een gelijke
behandeling te garanderen, probeerde de Commissie een mechanisme in te voeren
waardoor het mogelijk zou worden om die onderdanen die reeds lang in een Lid-
staat verblijven, te erkennen als langdurig ingezetenen. Zo zouden zij van specifieke
rechten genieten, op voet van gelijkheid met de gemeenschapsonderdanen, niet
alleen in de Lidstaat waarin ze als langdurig ingezetene worden erkend, maar ook in
de andere Lidstaten (17).

(16) Roberts, S. (2000), “Our View has not Changed: The UK’s Response to the Proposal to Extend
the Co-ordination of Social Security to Third Country Nationals”, European Journal of Social Securi-
ty, Vol. 2, Nr. 2, pp. 189-204. 
(17) De Europese Commissie (1997), Voorstel voor een akte van de Raad tot vaststelling van een
overeenkomst betreffende de regels voor de toelating van de onderdanen van de derde landen tot de
Lidstaten van de Europese Unie, COM (97) 387, PB C 337 van 7 november 1997, pp. 9.
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De Raad en de Lidstaten hebben in een beslissing van 5 oktober 1995 aangaande de
strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat op het gebied van werkgelegenheid en
sociale zaken, tevens het belang erkend van de invoering, in het domein van het
sociaal beleid, van beleidsvormen die zijn gebaseerd op de beginselen van non-dis-
criminatie en gelijkheid van kansen op het niveau van de Europese Unie en de Lid-
staten in het kader van hun respectieve bevoegdheden, als bijdrage tot de strijd
tegen racisme en vreemdelingenhaat (18).

1997 werd overigens uitgeroepen tot het Europees jaar tegen het racisme. Het Euro-
pees Parlement riep met zijn beslissing van 30 januari 1997 de Lidstaten en de
gemeenschapsinstellingen ertoe op om aan niet-EU-migranten het recht toe te ken-
nen op gelijke behandeling op het vlak van sociaal en economisch recht (19).

De problematiek van de rechten van de onderdanen van de derde landen wordt dus
steeds vaker in het daglicht gesteld. Zo is in het rapport van de Groep op Hoog
Niveau betreffende het vrije verkeer van personen, voorgezeten door Simone Veil,
het volledige hoofdstuk VI gewijd aan de bijzondere situatie van de onderdanen van
de derde landen. Het rapport onderstreept het feit dat de situatie van deze onderda-
nen die wettelijk in een Lidstaat verblijven, zou kunnen worden verbeterd ongeacht
het immigratiebeleid van de Lidstaten. De belangrijkste aanbeveling van de Groep
op dat vlak betrof de noodzaak om een aantal bepalingen van Verordening 1408/71
naar hen uit te breiden (20).

Aangezien de politieke context gunstiger leek dan voordien, diende de Commissie
die deze problematiek eens en voor goed wou oplossen, in december 1997 een
nieuw voorstel in om de onderdanen van de derde landen in het persoonlijk toepas-
singsgebied van Verordening 1408/71 op te nemen. Na een eerste poging tot
gedeeltelijke uitbreiding van Verordening 1408/71 opteerde de Commissie voor vol-
ledige uitbreiding van die bepalingen (21).

(18) Raad van de Europese Unie (1995), Resolutie van de Raad en de Vertegenwoordigers van de
regeringen van de Lidstaten, verenigd in de Raad van 5 oktober 1995 aangaande de strijd tegen racis-
me en vreemdelingenhaat op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, PB C 296 van 10
november 1995, pp. 13.
(19) Europees Parlement (1997), Resolutie van het Europees Parlement aangaande het racisme, de
vreemdelingenhaat en het anti-semitisme en het Europees jaar tegen het racisme, PB C 55 van 24
februari 1997, pp. 17.
(20) Rapport van de Groep op Hoog Niveau betreffende het vrije verkeer van personen, voorgesteld
aan de Commissie op 12 maart 1997.
(21) Europese Commissie (1997), Verordeningsvoorstel (EG) van de Raad tot wijziging van verorde-
ning (EEG) nr. 1408/71 wat betreft de uitbreiding ervan tot de onderdanen van de derde landen,
COM (97) 561, PB C 6 van 10 januari 1998, pagina 15.
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2.3.2. Persoonlijk toepassingsgebied van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Vooraleer we de inhoud van het voorstel bekijken, zullen we het even hebben over
het huidige persoonlijk toepassingsgebied van Verordening 1408/71.

Volgens de bewoordingen van artikel 2 genieten twee groepen van personen van
het ingevoerde coördinatiestelsel:

de werknemers of zelfstandigen en de studenten die onderworpen zijn of waren
aan de wetgeving van één of meer Lidstaten en die onderdanen zijn van een Lid-
staat, ofwel de staatlozen of vluchtelingen die op het grondgebied van een Lidstaat
verblijven, evenals hun gezinsleden en hun overlevenden;

de overlevenden van werknemers of zelfstandigen en de studenten die onderwor-
pen waren aan de wetgeving van een of meer Lidstaten, ongeacht de nationaliteit van
deze werkers als hun overlevenden onderdanen zijn van een van de Lidstaten of staat-
lozen en vluchtelingen die op het grondgebied van een van de Lidstaten verblijven.

Opdat de Verordening wordt toegepast, moet in de eerste plaats aan een nationali-
teitsvoorwaarde worden voldaan, met als uitzondering, de vluchtelingen en de staat-
lozen, die aan een verblijfsvoorwaarde moeten voldoen.

De onderdanen van de derde landen zijn, onafgezien van hun nationaliteit, gedekt
door het toepassingsgebied van de Verordening als ze gezinslid of overlevende zijn
van een werknemer of zelfstandige die zelf een onderdaan is van de Europese
Gemeenschap (of een erkende vluchteling of staatloze). In het geval dat de werkne-
mers of zelfstandigen zelf onderdanen zijn van derde landen, kunnen noch hun
gezinsleden, noch hun overlevenden zich uit hoofde van de Verordening op enig
recht beroepen. De overlevenden van een overleden werknemer of zelfstandige
kunnen zich op de Verordening beroepen als en wanneer ze zelf onderdanen zijn
van een van de Lidstaten of als en wanneer ze zelf erkende staatloze of vluchteling
zijn. 

Concreet zullen de onderdanen van derde landen, gezinsleden of overlevenden van
een werknemer of zelfstandige die onderdaan is van de Europese Gemeenschap, uit
hoofde van artikel 3, nr. 1, als ze op het grondgebied van een Lidstaat verblijven,
het recht hebben op dezelfde behandeling als de onderdanen van die Lidstaat voor
wat hun rechten op het gebied van sociale zekerheid betreft (22).

(22) Van Raepenbush, S. (2001), La Sécurité sociale des travailleurs européens. Principes directeurs
et grands arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, De Boeck Universiteit, Brussel.
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De onderdanen van derde landen kunnen zich in principe slechts beroepen op de
zogenaamde “afgeleide” socialezekerheidsrechten, rechten die ze niet uit eigen
naam kunnen verwerven bij de verschillende nationale socialezekerheidsstelsels
en/of stelsels binnen de Europese Gemeenschap. Zij kunnen deze rechten slechts
verwerven als gezinslid of overlevende van een werknemer of zelfstandige (23).

2.3.3. Inhoud van het voorstel
Het voorstel beoogde de afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde die in artikel 2
en 22 bis was ingevoerd.
Het gevolg van artikel 3 en het nieuwe artikel 2 was dat de voorgestelde uitbreiding
verder ging dan de afschaffing van de hindernissen voor de sociale bescherming van
de onderdanen van de derde landen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsten,
waardoor aan deze onderdanen toegang werd verleend tot alle door de Verordening
gedekte uitkeringen op een gelijke basis met de nationale onderdanen, ook indien
ze slechts aan de wetgeving van één Lidstaat onderworpen waren.
Artikel 3 bepaalt immers dat de personen die op het grondgebied van een van de
Lidstaten verblijven en op wie de bepalingen van de Verordening van toepassing
zijn, aan dezelfde plichten zijn onderworpen en kunnen genieten van de wetgeving
van elke Lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Staat. Het
voorgestelde nieuwe artikel 2 bepaalde dat de Verordening van toepassing zal zijn
op werknemers of zelfstandigen die onderworpen zijn of werden aan de wetgeving
van een of meer Lidstaten, evenals hun gezinsleden en hun overlevenden. 

2.3.4. De juridische basis om de Verordening uit te breiden naar de onderdanen van
de derde landen
Net zoals de Commissie eerder had gedaan voor de uitbreiding van artikel 22, heeft
ze met de steun van het Europees Parlement nogmaals haar voorstel gebaseerd op
de artikels 42 en 308 van het EG-verdrag. Ze heeft dus geen rekening gehouden met
de tegenstand van het Verenigd Koninkrijk die tot de mislukking van het eerste
voorstel had geleid. Toch is precies dit afwijkende standpunt aangaande de juridi-
sche basis de verklaring voor het feit dat het nieuwe voorstel vele jaren lang zal wor-
den geblokkeerd.

(23) Van Raepenbush, S. (1997), “Le champ d’application personnel du Règlement (CEE) N° 1408/71
et la citoyenneté européenne; du travailleur migrant au citoyen européen” in 25 années de règle-
ment 1408/71 sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, Nationale dienst voor sociale zeker-
heid van Zweden, in samenwerking met de Europese Commissie, Stockholm, pp. 71-94; Schulte, B.
(1998), “Treatment of Third Country Nationals in European Community Law. The Statu Quo”, in
Jorens, Y. en Schulte, B. (uitg.), European Social Security Law and Third Country Nationals, Die
Keure/La Charte, Brussel, pp. 157-186.
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a) Artikel 42 (ex-artikel 51) EG
De bepaling van het EG-verdrag die, wat de inhoud van de coördinatieverordenin-
gen betreft, voor alle wijzigingen tot nog toe steeds de wettelijke basis is geweest, is
voor een deel artikel 42. Dit artikel maakt deel uit van hoofdstuk 1 van Titel III van
het Verdrag aangaande het vrije verkeer van werknemers.

Het is als volgt opgesteld: “De Raad, die verordent in overeenstemming met de
procedure die in artikel 251 wordt beoogd, bepaalt de maatregelen die op het
gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van
het vrij verkeer van werknemers, met name door een stelsel in te voeren waar-
door voor migrerende werknemers en hun rechthebbenden het volgende mogelijk
is:

de samentelling, voor het verkrijgen en behouden van het recht op uitkeringen,
evenals voor het berekenen daarvan, van alle tijdvakken die door de verschillen-
de nationale wetgevingen in overweging worden genomen;

de betaling van de uitkeringen aan de personen die op het grondgebied van de
Lidstaten verblijven.

De Raad beslist bij unanimiteit tijdens de volledige duur van de in artikel 251
beoogde procedure.”

Verschueren heeft de aandacht gevestigd op de argumenten ten gunste van de
keuze van artikel 42 EG voor de uitbreiding van de Verordening naar de onderdanen
van de derde landen en stelde het argument dat het vrije verkeer van werknemers
en de daarop betrekking hebbende bepalingen slechts gelden voor de gemeen-
schapsonderdanen, in vraag.
Volgens de auteur beoogt Verordening 1408/71 niet alleen het vrije verkeer van werk-
nemers, maar is het ook een middel voor sociale bescherming. Het essentiële element
om de toepasselijkheid van de verordening na te gaan, is overigens niet de uitoefe-
ning van het recht op vrij verkeer, dan wel het feit dat de betrokken persoon onder-
worpen is aan een socialezekerheidsstelsel. De doelstelling bestaat erin om een
sociale bescherming te behouden voor de personen die in de Gemeenschap rondtrek-
ken, welke ook de reden is voor die verplaatsing. Uit artikel 2 van het EEG-verdrag
(24) blijkt dat het, in overeenstemming met de aan de Gemeenschap voorbehouden
opdracht, de bedoeling is om een hoog niveau van bescherming te garanderen.

(24) “De Gemeenschap heeft als opdracht, door de oprichting van een gemeenschappelijke markt en
een Economische en monetaire unie en door de uitvoering van gemeenschappelijke beleidsvormen
of acties (…) te komen tot een duurzame en niet-inflatoire groei die het milieu respecteert, een hoge
graad van convergentie van economische prestaties, een hoog niveau van werkgelegenheid en socia-
le bescherming, de verbetering van het niveau en de kwaliteit van het leven, de economische en
sociale samenhang en de solidariteit tussen de Lidstaten.”
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De Verordening bevat overigens een aantal bepalingen die van toepassing zijn op
situaties waarin de betrokken persoon het recht op vrij verkeer van werknemers
niet heeft uitgeoefend maar waarbij er met de sociale zekerheid een grensoverschrij-
dend probleem is. Zo voorziet de Verordening de uitvoer van de uitkeringen in een
Lidstaat waarin de betrokken persoon nooit heeft gewerkt (artikel 10). Op dezelfde
manier maakt de Verordening ook mogelijk dat personen die tijdelijk in een andere
Lidstaat verblijven, er medische verzorging (artikel 22) krijgen, en verzekert ze het
recht op gezinsbijslagen voor de gezinsleden die in een andere Lidstaat verblijven
(artikel 73). 

Verschueren onderstreept dat de eerste coördinatieverordening, Verordening 3
(25), in 1958, of 9 jaar vóór de inwerkingtreding in 1968 van het recht op vrij ver-
keer van werknemers, werd goedgekeurd. Uit de jurisprudentie van het Hof van Jus-
titie blijkt overigens dat het begrip “werknemer” in Verordening 3 zich niet beperkt
tot de migrerende werknemers in de strikte zin van het woord of uitsluitend tot de
werknemers die uit hoofde van hun beroepsverplichtingen genoodzaakt zijn zich te
verplaatsen (26).

De auteur leidt hieruit af dat de Raad, door een aantal bepalingen van Verordening
1408/71 goed te keuren die van toepassing zijn op personen die geen migrerende
werknemers zijn in de zin van artikel 39 EG, en het Hof van Justitie, dat de Verorde-
ning op dezelfde categorie van personen toepast, lijken te erkennen dat artikel 42
EG de Gemeenschap toelaat om de nationale socialezekerheidsstelsels te coördine-
ren voor alle werkers die aan een van de stelsels zijn onderworpen, ook als ze in de
betekenis van artikel 39 EG (27) geen migrerende werknemers zijn.

b) Artikel 308 (ex-artikel 235) EG
In het verleden werd uitgebreid gebruik gemaakt van artikel 308 EG als wettelijke
basis voor bepalingen van de coördinatieverordeningen, nooit afzonderlijk maar
steeds in combinatie met ten minste artikel 42. 

Het is als volgt opgesteld: “Indien een optreden van de Gemeenschap noodzake-
lijk blijkt te zijn om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, een der doel-
stellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de
daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Parlement, de
passende maatregelen.”

(25) Raad van de Europese Gemeenschappen (1958), Verordening van de Raad EEG nr. 3 van 25 sep-
tember 1958 betreffende de sociale zekerheid van de migrerende werknemers, PB L 30 van 16
december 1958, pagina 561.
(26) HJEG, arrest van 5 maart 1998, Hilmar Kulser v. Freistaat Bayern, Zaak C-194/96, Rec. I-895.
(27) Verschueren, H. (1998), op. cit .
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Overeenkomstig artikel 5 (28) (ex-artikel 3B) van het EG-Verdrag heeft de Gemeen-
schap slechts toegekende bevoegdheden. Zij handelt in principe op basis van speci-
fieke bevoegdheden die niet noodzakelijkerwijze uitdrukkelijk voortvloeien uit de
specifieke bepalingen van het verdrag, maar die impliciet ook uit deze bepalingen
kunnen worden afgeleid. Artikel 308 heeft als voorwerp de hypothetische afwezig-
heid of ontoereikendheid van een specifieke wettelijke basis voor de goedkeuring
van een gemeenschapsbesluit. Deze bepaling beoogt het ontbreken van aan de
Gemeenschap toevertrouwde bevoegdheden, door specifieke bepalingen van het
verdrag met het oog op de verwezenlijking van de voorwerpen van het verdrag te
compenseren of om de tekortkomingen van dergelijke bevoegdheden te verhelpen
zonder dat het Verdrag wordt herzien (29).

De jurisprudentie heeft de aandacht gevestigd op de subsidiaire aard van artikel 308,
dat slechts als juridische basis dienst kan doen als er geen enkele andere bepaling
van het verdrag is die aan de instellingen de noodzakelijke bevoegdheid geeft om dit
besluit vast te stellen (30).

Professor Pieters herinnert eraan dat artikel 308 op het vlak van de sociale zekerheid
reeds werd gebruikt om het toepassingsgebied van de coördinatieverordeningen uit
te breiden naar niet-loontrekkende personen. Deze basis werd gerechtvaardigd door
het feit, enerzijds, dat zonder een coördinatie van de socialezekerheidsstelsels voor
de niet-loontrekkenden, het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten
niet helemaal zouden kunnen worden verwezenlijkt en anderzijds, dat het EEG-Ver-
drag niet de nodige bevoegdheden heeft voorzien om de coördinatie van de sociale-
zekerheidsstelsels voor de niet-loontrekkenden mogelijk te maken. Gebruik maken
van artikel 308 EG als wettelijke basis om het toepassingsgebied van de coördinatie-
verordeningen naar de onderdanen van de derde landen uit te breiden, zou dus
mogelijk zijn.

Hij voegt hier nog aan toe dat artikel 2 van het EEG-Verdrag bepaalt dat de Gemeen-
schap onder andere een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming,
economische samenhang en solidariteit tussen de Lidstaten moet bevorderen. In
overeenstemming met artikel 308 kan zij slechts handelen om een expliciet in het 
Verdrag vermelde doelstelling te realiseren. Als de uitbreiding van het toepassings-

(28) “De Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door dit Verdrag verleende bevoegd-
heden en toegewezen doelstellingen. Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid val-
len, treedt de Gemeenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voorzo-
ver de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden
verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter
door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt. Het optreden van de Gemeenschap gaat niet
verder dan wat nodig is om de doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken.”
(29) Léger, P. (onder de leiding van) (2000), Commentaire article par article des Traités UE et CE,
Bruylant, Brussel, 1945-1957.
(30) HJEG, arresten van 6 juli 1982, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië v. Commissie, Jurispr.. I-
2545; HJEG, arrest van 3 december 1996, Portugal v.Raad, Jurispr. I-6177.
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gebied van de coördinatieregels naar de onderdanen van de derde landen een nood-
zakelijk logisch gevolg is van de verwezenlijking van de Eengemaakte Europese
Markt als een ruimte zonder binnengrenzen, en als men rekening houdt met de
jurisprudentie van het Hof van Justitie, in de zin van de noodzaak om de socialeze-
kerheidsstelsels te coördineren ten gunste van de onderdanen van de derde landen
als gevolg van het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Gemeenschap
(31), dan moet men besluiten dat artikel 308 de wettelijke basis kan vormen voor de
uitbreiding van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de EU-Lidstaten
ten gunste van de onderdanen van de derde landen (32).

3. HET STANDPUNT VAN HET VERENIGD KONINKRIJK: VERWERPING VAN DE GEKO-
ZEN JURIDISCHE BASIS

De Britse regering verwierp vastberaden elke mogelijkheid tot uitbreiding van het
persoonlijke toepassingsgebied van Verordening 1408/71 naar de onderdanen van
de derde landen, gebaseerd op de artikels 42 en 308 EG. Ze hield staande dat het
door het Verdrag toegekende recht op vrij verkeer slechts van toepassing was op de
burgers van de Gemeenschap. Het gevolg was dat de opdracht om het door artikel 2
ingevoerde hoge niveau van sociale bescherming te bevorderen slechts van toepas-
sing was op de gemeenschapsburgers en niet op de onderdanen van de derde lan-
den die wettelijk op het grondgebied van de Gemeenschap verblijven.

Vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam hield de Britse regering
staande dat de uitbreiding naar de onderdanen van de derde landen, van het recht
en de uitkeringen waarvan de gemeenschapsburgers genieten, een fundamentele
uitbreiding zou zijn van de doelstellingen van de Gemeenschap waarvoor een amen-
dement van het Verdrag noodzakelijk is. Na de inwerkingtreding van het Verdrag
van Amsterdam in mei 1999 suggereerde de Britse regering dat artikel 63 §4 dienst
zou kunnen doen als juridische basis voor een dergelijke uitbreiding. Ze was immers
de mening toegedaan dat de uitbreiding van de Verordening meer met immigratie
had te maken dan met het vrije verkeer van personen, onderwerp waarvoor de
bevoegheid van de Gemeenschap beperkter is. Dit artikel bepaalt de rechten en

(31) De auteur verwijst naar het effect van de afwezigheid van coördinatie van de sociale zekerheid
van werkers uit de derde landen die in een andere Lidstaat zijn tewerkgesteld, op de uitoefening van
het recht op het vrij verrichten van diensten door hun werkgevers. Het Hof van Justitie heeft zich in
twee belangrijke arresten uitgesproken: HJEG, arrest van 27 maart 1990, Rush Portuguesa, Jurispr. I-
1417; HJEG, arrest van 9 augustus 1994, Vander Elst c/IMO, Jurispr. I-3803. Lees ook: Onslow-Cole, J.
(1998), “Le droit d’établissement et la libre prestation de services : employeurs de la Communautés
et ressortissants des pays tiers” in Trente ans de libre circulation des travailleurs en Europe, Beslui-
ten van het colloquium Brussel van 17 tot 19 december 1998, UCL, Louvain-La-Neuve.
(32) Pieters, D. (1997), “Enquiry into the Legal Foundations of a possible Extension of Community
Provisions on Social Security to Third-Country Nationals Legally Residing and/or Working in the Euro-
pean Union”, in Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Acco, Leuven, pp.
15-46.
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voorwaarden onder dewelke de onderdanen van de derde landen die wettelijk in
een Lidstaat verblijven, in andere Lidstaten mogen verblijven. Volgens het Verenigd
Koninkrijk kunnen de rechten en eraan verbonden voorwaarden waarnaar deze
bepaling verwijst, de rechten en de aan de sociale zekerheid gebonden voorwaar-
den omvatten.
Als artikel 63 §4 een toereikende wettelijke basis is, kan artikel 308 dat per definitie
niet zijn, aangezien het Verdrag reeds de noodzakelijke bevoegdheden zou verlenen
(33).

Daar uit hoofde van de artikels 42 en 308 EG immers unanimiteit was vereist en
gezien de tegenstand die door het Verenigd Koninkrijk, maar ook door Denemar-
ken, Ierland, Nederland en Frankrijk kenbaar werd gemaakt, kon het voorstel van de
Commissie niet door de Raad worden aangenomen. 

Toch werd het een aantal keren opnieuw op de agenda gezet. Tijdens de bijzondere
vergadering in Tampere, op 15 en 16 oktober 1999, onderstreepte de Europese
Raad herhaaldelijk de noodzaak om een rechtvaardige behandeling te garanderen
voor de onderdanen van de derde landen die wettelijk op het grondgebied van de
Lidstaten verblijven. De Raad verklaarde dat het streefdoel van een op het vlak van
integratie energieker beleid zou moeten zijn dat aan hen die rechten en plichten
worden gegeven die met die van de burgers van de Unie kunnen worden vergele-
ken. Dit beleid zou tevens de non-discriminatie in het economische, sociale en cul-
turele leven moeten bevorderen en maatregelen moeten nemen voor de strijd tegen
het racisme en de vreemdelingenhaat. De Europese Raad erkende tevens dat het
juridische statuut van de onderdanen van de derde landen dichter bij dat van de
onderdanen van de Lidstaten zou moeten worden gebracht (34).

Het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie zette in juli 2001 het dossier van
de “onderdanen van de derde landen” weer op de agenda. Maar pas met het arrest
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat op 11 oktober 2001
werd gewezen (35), kon het dossier op politiek vlak echt worden gedeblokkeerd.

4. HET KHALIL-ARREST VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN 11 OKTOBER 2001

4.1. DE FEITEN
De eisers Mevr. Khalil, Mr. Chaaban, Mr. Nasser en Mr. Osseili zijn allemaal van
Libanon uitgeweken naar Duitsland, waar ze sinds 1985 en 1986 zonder onderbre-
king verblijven. Het statuut van vluchteling werd hun geweigerd, zodat zij in de

(33) Roberts, S. (2000), op. cit.
(34) Europese Raad (1999), Europese Raad van Tampere, Conclusies van het Voorzitterschap, 15 en
16 oktober 1999, punten 18 en 21.
(35) HJEG, arrest van 11 oktober 2001, Khalil & Co., Jurispr. I- 7413.
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ogen van het Duitse recht als staatlozen worden beschouwd, met uitzondering van
Mr. Chaaban, die de Libanese nationaliteit heeft. Eiseres Addou heeft de Algerijnse
nationaliteit. Haar echtgenoot en haar kinderen hebben de Marokkaanse nationali-
teit. Zij immigreerden vanuit Algerije en Marokko allemaal naar Duitsland, waar ze
sinds 1988 leven. Mr. Addou heeft het statuut van vluchteling overeenkomstig arti-
kel 1 van het Verdrag van Genève en behield dat statuut tot zijn naturalisatie.
Aan de eisers Khalil, Chaaban, Nasser en Osseili werd het recht op kinderbijslag ont-
nomen om die reden dat, uit hoofde van de nieuwe versie van artikel 1 §3 van het
Bundeskindergeldgesetz (federale wet inzake kinderbijslag) van kracht sinds 1 janu-
ari 1994, enkel vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een ver-
blijfsvergunning, voortaan recht hebben op kinderbijslag.
Aan mevr. Addou werd de uitkering voor onderwijs, die zij voor haar jongste zoon
had aangevraagd, geweigerd omdat zij niet in het bezit was van een verblijfskaart of
verblijfsvergunning, zoals wordt geëist door artikel 1 §1a van het Bundeserziehungs-
geldgesetz (federale wet inzake uitkeringen voor onderwijs).
De eisers hebben ter ondersteuning van hun beroep tegen de beslissingen om hen het
recht op deze bijslagen te ontzeggen, verklaard dat zij als staatlozen moesten worden
beschouwd. Ze zouden dan, in overeenstemming met de artikels 2 §1 en 3 §1 van Ver-
ordening 1408/71, moeten worden gelijkgesteld met de Duitse onderdanen en de
andere onderdanen van de Lidstaten van de Europese Unie voor wat de toekenning
van gezinsbijslagen betreft. Het toekennen van die uitkeringen hing dus niet af van
het bezit van een bijzondere verblijfstitel. De nationale rechtbanken hebben in Eerste
Aanleg en vervolgens in beroep bovenvermelde bezwaren verworpen. De eisers heb-
ben dus in “herziening” beroep aangetekend bij het Bundessozialgericht.

4.2. DE PREJUDICIELE VRAGEN
Het Bundessozialgericht heeft zich afgevraagd of de opname van de staatlozen en de
vluchtelingen in het persoonlijk toepassingsgebied van Verordening 1408/71, zoals
voortvloeit uit artikel 2 §1 en 3 §1, is gedekt door een bepaling tot machtiging in het
EG-Verdrag. De verwijzende rechterlijke instantie heeft vastgesteld dat vluchtelin-
gen en staatlozen uit hoofde van het EG-Verdrag niet uitdrukkelijk het recht hebben
op vrij verkeer binnen de Gemeenschap. Artikel 51 (nieuw artikel 42) en artikel 235
(nieuw artikel 308) die in de considerans van Verordening 1408/71 als juridische
grondslagen zouden worden aangeduid, zouden de nodige maatregelen beogen
voor de totstandkoming van vrij verkeer van werknemers en voor de verwezenlij-
king van een van de grondslagen van de Gemeenschap. De verwijzende rechterlijke
instantie stelt overigens vast dat, ook al maakt het EG-verdrag het in de artikels 2 §1
en 3 §1 van Verordening 1408/71 voorziene assimilatiestelsel mogelijk, er nog moet
worden bepaald of dit stelsel al dan niet alleen van toepassing is in het geval dat een
staatloze of een vluchteling een Lidstaat verlaat om zich naar een andere Lidstaat te
begeven, maar ook in het geval dat de staatloze of de vluchteling vanuit een derde
land op het grondgebied van een Lidstaat is gekomen. Op basis van die overwegin-
gen heeft het Bundessozialgericht besloten om de uitspraak op te schorten, en heeft
het aan het Hof twee prejudiciële vragen gesteld: 
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Is Verordening 1408/71 van toepassing op staatlozen en hun gezinsleden wanneer
deze volgens het Verdrag ter oprichting van de EEG geen recht op vrij verkeer hebben?

Is Verordening 1408/71 van toepassing op vluchtelingen en hun gezinsleden, die
uit derde landen afkomstig zijn, wanneer deze volgens het Verdrag ter oprichting
van de EEG geen recht op vrij verkeer hebben?

Is Verordening 1408/71 van toepassing op staatlozen en op vluchtelingen en hun
gezinsleden die vanuit een derde land naar een Lidstaat zijn geïmmigreerd en zich
binnen de Gemeenschap niet hebben verplaatst? 

4.3. DE ANALYSE VAN HET HOF
Het Hof moet zich uitspreken over de geldigheid van Verordening 1408/71 ten aan-
zien van artikel 42 EG, in die zin dat het in zijn persoonlijk toepassingsgebied zowel
de staatlozen en de vluchtelingen die op het grondgebied van een van de Lidstaten
verblijven, als hun gezinsleden opneemt, terwijl die personen uit hoofde van het
EG-verdrag geen recht op vrij verkeer hebben. 
Het Hof heeft de historische context in herinnering gebracht van de opname van
staatlozen en vluchtelingen in het persoonlijk toepassingsgebied van Verordening
1408/71. De zes oprichtende staten waren contracterende partijen bij het Verdrag
van Genève uit 1951 en dat van New York uit 1958. Deze verdragen voorzagen voor
de staatlozen en de vluchtelingen een behandeling die op het vlak van de sociale
zekerheid gelijk stond met die van de eigen onderdanen. 
Verder onderstreept het Hof dat de totstandkoming van een zo volledig mogelijke
vrijheid van het vrij verkeer van de werknemers, de eindbedoeling is van artikel 51
van het EEG-Verdrag en een voorwaarde is voor de uitoefening van de bevoegheid
die aan de Raad wordt toegekend. Artikel 51 voorziet hiervoor dat wordt terugge-
grepen naar de techniek van coördinatie van de nationale stelsels op het vlak van de
sociale zekerheid. De doeltreffendheid van de coördinatie zou niet gegarandeerd
zijn als de toepassing ervan zou worden voorbehouden voor de werknemers die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. De Verordening is bedoeld om toegepast
te worden op elke werknemer die de nationaliteit van een Lidstaat heeft en die zich
in een van de situaties van internationale aard bevindt die door voornoemde Veror-
dening zijn voorzien, evenals op zijn gezinsleden.
De Raad kan niet worden verweten dat hij, bij de uitoefening van zijn bevoegdhe-
den die hem uit hoofde van artikel 51 van het EEG-verdrag werden toegekend, even-
eens de staatlozen en de vluchtelingen beoogde die op het grondgebied van de Lid-
staten verblijven, teneinde rekening te houden met de internationale verbintenissen
van deze laatsten. Te meer daar, zoals de advocaat-generaal in zijn conclusies onder-
streept (36) “bij een coördinatie die de staatlozen en de vluchtelingen uitsluit, de
Lidstaten ertoe genoodzaakt zouden zijn, teneinde de naleving van hun interna-
tionale verplichtingen te kunnen garanderen, om een tweede coördinatiestelsel in
te voeren dat uitsluitend voor deze zeer beperkte categorie van personen bestemd

(36) Conclusies van advocaat-generaal Tessauro, punt 29.
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zou zijn.” Het Hof concludeert dan ook dat er geen enkel element van dien aard is
dat het afbreuk doet aan de geldigheid van Verordening 1408/71, omdat deze in zijn
persoonlijk toepassingsgebied de staatlozen en de vluchtelingen die op het grondge-
bied van een van de lidstaten verblijven en hun gezinsleden opneemt. 
Betreffende de vraag of de werknemers die vluchteling of staatloos zijn en op het
grondgebied van een van de Lidstaten verblijven, evenals hun gezinsleden, zich
mogen beroepen op de rechten die door Verordening 1408/71 worden toegekend,
als ze rechtstreeks vanuit een derde land in deze Lidstaat zijn geïmmigreerd en zich
binnen de Gemeenschap niet hebben verplaatst, herinnert het Hof eraan dat Veror-
dening 1408/71 moet worden gezien in het licht van artikel 51 van het EG-verdrag,
dat daar een van de juridische grondslagen van is. 

Artikel 51 beoogt in hoofdzaak de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van
de lidstaten en de betaling van de uitkeringen in het kader van deze gecoördineerde
stelsels. Anderzijds heeft Verordening 1408/71 voornamelijk tot doel, de toepassing
volgens eenvormige en gemeenschapscriteria te verzekeren van de socialezeker-
heidsstelsels die in elke Lidstaat betrekking hebben op de werknemers die zich bin-
nen de Gemeenschap verplaatsen. Het Hof concludeert daaruit dat “artikel 51 van
het EEG-Verdrag en Verordening 1408/71, meer bepaald artikel 3 daaruit (37),
niet van toepassing zijn op de situaties waarvan alle elementen zich binnen één
enkele Lidstaat bevinden. Dit is onder meer het geval als de situatie van een
werknemer uitsluitend verbonden is met een derde land en één enkele Lidstaat
(…) De werknemers die staatloos of vluchteling zijn en op het grondgebied van
een van de Lidstaten verblijven, en hun gezinsleden kunnen zich niet beroepen
op de rechten die hun door Verordening 1408/71 worden toegekend, als ze zich
in een situatie bevinden waarvan alle elementen zich binnen in deze ene Lid-
staat hebben verenigd.”

5. ONDER HET BELGISCHE VOORZITTERSCHAP: HET DEBAT OVER DE JURIDISCHE
BASIS KOMT WEER OP GANG

Het Khalil-arrest heeft het Belgische Voorzitterschap in staat gesteld om zijn elan
voort te zetten en het debat over de juridische basis weer op gang te brengen. 

5.1. GEVOLGEN VAN HET ARREST KHALIL & CO
Het Khalil-arrest heeft aangetoond dat het haast uitgesloten is om artikel 42 EG als
juridische basis te gebruiken voor de uitbreiding van 1408/71 naar de onderdanen
van de derde landen. Het arrest stelt immers vast dat de integratie van de vluchtelin-
gen en staatlozen in het toepassingsgebied van de Verordening het resultaat is van

(37) “Personen die op het grondgebied van een van de lidstaten wonen en op wie de bepalingen van
deze verordening van toepassing zijn, zijn onderworpen aan de verplichtingen en hebben de rechten
van de wetgeving van iedere Lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Lidstaat,
onder voorbehoud van bijzondere bepalingen die van onderhavige verordening deel uitmaken.”
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de historische context en de internationale verplichtingen van de Unie en dat deze
integratie een ondergeschikt karakter heeft wat het eigenlijke toepassingsgebied van
deze Verordening betreft. Het arrest betreft een bijzondere categorie, nl. die van de
vluchtelingen en de staatlozen die geen niet-EU-onderdanen zijn en per definitie
geen onderdanen zijn van de derde landen (als staatloze of als vluchteling kunnen zij
niet worden beschouwd als een onderdaan van de staat waaruit zij afkomstig zijn).
Om een juridisch vacuüm te vermijden stelt het Khalil-arrest dat de Lidstaten, gezien
hun internationale verplichtingen, verplicht zijn om hen als onderdanen te beschou-
wen. Zij vallen derhalve in het toepassingsgebied van artikel 42 EG.
Uit dit arrest vloeit a contrario voort dat de eigenlijke onderdanen van de derde lan-
den niet in het toepassingsgebied van artikel 42 EG kunnen worden opgenomen. Bij
gebrek daarvan zou men niet begrijpen waarom de Hoge communautaire Instantie
zich de moeite zou hebben genomen om een gedetailleerde bewijsvoering te geven
over de redenen die de toepassing van artikel 42 op deze specifieke categorie van
niet-EU onderdanen rechtvaardigen, als zij de mening was toegedaan dat alle niet-EU
onderdanen (of alle onderdanen van de derde landen) tot het toepassingsgebied van
dit artikel behoorden. Bovendien zou de geplande uitbreiding een wezenlijke en
geen ondergeschikte verandering teweegbrengen. Deze interpretatie werd gevolgd
door de Europese Commissie, die na de uitspraak van het arrest op zoek is gegaan
naar een nieuwe juridische basis. De debatten gaan sindsdien over artikel 63 §4 EG.
We merken hierbij op dat tijdens de IGC die tot het Verdrag van Nice heeft geleid,
het voorstel van de Commissie betreffende de mogelijkheid om artikel 42 te gebrui-
ken voor de uitbreiding naar de onderdanen van de derde landen niet werd weer-
houden, onder meer omdat artikel 63 §4 met dat doel kon worden gebruikt. Het feit
dat naar artikel 308 EG werd gegrepen om het toepassingsgebied van de Verorde-
ning naar de zelfstandigen en ambtenaren uit te breiden, getuigde reeds van de
beperkte draagwijdte van artikel 42 EG. 

5.2. ARTIKEL 63 §4: DE GESCHIKTE JURIDISCHE BASIS?
Artikel 63 §4 maakt deel uit van Titel IV van het verdrag “Visa, asiel, immigratie en
andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen” en
stipuleert:

“De Raad, die in overeenstemming met de in artikel 67 bedoelde procedure een
uitspraak doet, bepaalt binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding
van het Verdrag van Amsterdam:
(…)
4) maatregelen waarin de rechten en voorwaarden worden omschreven volgens
dewelke onderdanen van derde landen die wettelijk in een lidstaat verblijven, in
andere lidstaten mogen verblijven, en de voorwaarden waaronder ze daar mogen
verblijven.
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Door de Raad uit hoofde van de punten 3) en 4) aangenomen maatregelen belet-
ten niet dat een lidstaat op de betrokken gebieden nationale bepalingen hand-
haaft of vaststelt die met dit Verdrag en met internationale overeenkomsten ver-
enigbaar zijn.

Voor de uit hoofde van punt 2), onder b), punt 3), onder a), en punt 4) aan te
nemen maatregelen geldt bovengenoemde termijn van vijf jaar niet.”

Punt 4 van artikel 63 stelt de Raad in staat om de voorwaarden voor de uitbreiding
van het verblijfsrecht van de onderdanen van de derde landen die regelmatig in een
Lidstaat verblijven, naar de andere Lidstaten uit te breiden. Het gaat er dus om, om
aan die onderdanen een afgeleid verblijfsrecht toe te kennen op basis van een ver-
blijfsrecht dat door een van de Lidstaten is erkend.

Het effectieve gebruik van een dergelijk (afgeleid) verblijfsrecht is slechts mogelijk
als de coördinatie van de sociale zekerheid van de betrokkenen gegarandeerd is. Als
een dergelijke voorwaarde niet is vervuld, zullen de onderdanen van de derde lan-
den van dit afgeleide recht immers slechts weinig of helemaal geen gebruik maken,
zelfs in situaties waarbij alle Lidstaten een dergelijk recht zouden garanderen op
basis van hun nationale wetgeving. 
Toch brengt artikel 63 §4 enkele moeilijkheden met zich mee. 

Volgens Frankrijk zou het gebruik van dit artikel tot gevolg hebben gehad dat het de
Europese sociale constructie van haar substantie zou ontdoen. Denemarken
beschikt overigens over een opt-out (38) voor wat Titel IV betreft. Het Verenigd
Koninkrijk en Ierland daarentegen hebben een opt-in-mogelijkheid (39). Het was
dan ook niet uitgesloten dat de uitbreiding naar de onderdanen van de derde landen
slechts doorgaat in 12 landen, en niet in 15. Voor deze onderdanen had er dus een
tweederangsstatuut kunnen ontstaan.

(38) In overeenstemming met het protocol over het standpunt van Denemarken zal dit land niet deel-
nemen aan de goedkeuring door de Raad van de maatregelen die in het kader van Titel IV van het EG-
Verdrag werden voorgesteld, en deze maatregelen zullen op Denemarken niet van toepassing zijn. Er
bestaat geen bepaling die Denemarken in staat stelt om aan de goedkeuring van de maatregelen
onder de nieuwe titel van het Verdrag deel te nemen. Als het land dat toch verlangt, moet het het
Schengen-acquis integreren.
(39) In overeenstemming met het aan het Verdrag van Amsterdam aangehechte Protocol betreffende
het standpunt van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zullen deze Lidstaten niet deelnemen aan de
goedkeuring door de Raad van de maatregelen die in overeenstemming met de nieuwe titel werden
voorgesteld, en deze maatregelen zullen in deze Lidstaten niet bindend en niet van toepassing zijn.
Ze kunnen echter wel deelnemen aan de goedkeuring en de toepassing van de voorgestelde maatre-
gelen onder de nieuwe titel, als ze dat wensen. Ze kunnen ook reeds door de andere Lidstaten goed-
gekeurde maatregelen aanvaarden. Voor een diepgaandere studie, zie Hailbronner, K. (1998), “Euro-
pean Immigration and Asylum Law under the Amsterdam Treaty”, Common Market Law Revieuw,
Vol. 35, pp. 1047-1067.
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De toepassing van artikel 63 §4 zou de Europese Commissie er bovendien toe dwin-
gen om haar exclusieve initiatiefrecht met de Lidstaten te delen voor een overgangs-
periode van 5 jaar, te tellen vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van Amster-
dam (artikel 67 van het Verdrag).

Toch moeten deze woorden enigszins worden genuanceerd.
Artikel 63 §4 maakt integraal deel uit van het Verdrag van Amsterdam en werd dus
tijdens de onderhandelingen over het genoemde verdrag door de Lidstaten erkend
als een volledige juridische basis. Vanaf het ogenblik dat dit artikel in het Verdrag
werd aanvaard, kan nog moeilijk worden gesteld dat het de Europese integratie
“ondermijnt”.
Verordening 1408/71 is geen klassieke sociale bepaling, daar zijn belangrijkste juri-
dische grondslag, artikel 42, immers geen deel uitmaakt van Titel XI “Sociaal
beleid”, dat met artikel 137 uitvoerig wordt gedetailleerd. Artikel 42 staat onder de
titel “Vrij verkeer”. De Verordening bevat een geheel van regels die erop gericht zijn
de wetsconflicten op te lossen, een noodzakelijke vereiste voor de implementatie
van het vrije verkeer. De uitbreiding van de Verordening op basis van artikel 63 §4
betekent geenszins dat alle bepalingen van het Europese sociale beleid die op de
onderdanen van de derde landen van toepassing zijn (gezondheid, veiligheid, gelijk-
heid van mannen en vrouwen), op artikel 63 §4 zouden zijn gebaseerd. Voor deze
domeinen blijven de gepaste artikels (artikel 137,…) van toepassing (40).

5.3. DE RAAD WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN VAN 3 DECEMBER 2001
Zo bereikte de Sociale Raad op 3 december 2001 een principieel akkoord met het
oog op het gebruik van artikel 63 van het EG-Verdrag als juridische basis voor de uit-
breiding naar de onderdanen van derde landen, van de coördinatie op gemeen-
schapsniveau van de socialezekerheidsstelsels die op de gemeenschapsonderdanen
van toepassing zijn. 
In zijn conclusies:

“beslist de Raad om er zorg voor te dragen dat een dergelijke uitbreiding naar
de socialezekerheidsstelsels van alle Lidstaten in principe wordt toegepast, waar-
bij de bijzondere bepalingen die door de relevante, aan het Verdrag aangehechte
protocols (EU/EG) voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken zijn
voorzien, worden nageleefd; 

oordeelt de Raad dat de bepalingen van de Verordening op eenvormige wijze
moeten worden toegepast;

(40) Idrissi, Y. en Vanhercke, B. (2001), “Uitbreiding van de verordening 1408/71 naar onderdanen
van derde landen”, nota gerealiseerd voor het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie met
het oog op de Raad werkgelegenheid en sociale zaken van 3 december 2001, 9 november 2001.
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oordeelt de Raad dat de coördinatie die op de onderdanen van derde landen
van toepassing is, hun een geheel van eenvormige rechten moet toekennen die
die waarvan de burgers van de Europese Unie genieten, zo dicht mogelijk bena-
deren, in overeenstemming met het mandaat van Tampere;

nodigt de Raad de COREPER uit om de werkzaamheden op deze basis verder te
zetten.” (41).

Denemarken had laten weten dat het zich niet tegen een beroep op artikel 63 §4 als
juridische basis zou verzetten, maar verklaarde dat het zich buiten deze coördinatie
zou houden. Ierland had verklaard dat het aan deze coördinatie zou deelnemen op
voorwaarde dat de tekst waarover werd onderhandeld, haar beviel; het Verenigd
Koninkrijk verklaarde dat het een beslissing zou nemen zodra de tekst was opge-
steld. Alle andere lidstaten waren voorstander van deze keuze, ook al waren er enke-
le aarzelingen van de zijde van Frankrijk, Griekenland en Portugal, aarzelingen die
uiteindelijk werden opgeheven. In een verklaring liet Frankrijk weten dat het van
oordeel was dat, “om aan het mandaat van Tampere te kunnen voldoen, de Veror-
dening moet worden toegepast op de socialezekerheidsstelsels van alle Lidstaten. In
dat opzicht brengt het feit dat artikel 63 §4 van het Verdrag in overweging wordt
genomen om deze uitbreiding mogelijk te maken, enkele belangrijke nadelen met
zich mee en geeft het geen uitsluitsel over het toekomstige standpunt van Frankrijk
aangaande de juridische basis die bij de behandeling van andere kwesties
betreffende de onderdanen van de derde landen moet worden weerhouden” (42).
De Europese Raad van Laken heeft nota genomen van dit politiek akkoord en heeft
de Raad uitgenodigd om zo snel mogelijk de vereiste maatregelen te nemen (43).

Het wetgevende werk werd voortgezet onder het Spaanse Voorzitterschap van de
Europese Unie. Zo heeft de Commissie op 6 februari 2002, op basis van artikel 63
§4, een voorstel voor verordening van de Raad goedgekeurd dat erop gericht is, de
bepalingen van de sociale bescherming van Verordening 1408/71 uit te breiden naar
de onderdanen van derde landen die, wegens hun nationaliteit, op het vlak van
sociale zekerheid voor ziekte- en pensioenverzekering, nog niet van dezelfde rech-
ten genieten als de gemeenschapsonderdanen (44). Dit voorstel, voorgelegd door
Anna Diamantopoulou (Eurocommissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken) in
overleg met Antonio Vitorino (Justitie/Binnenlandse zaken), heeft als doel een echte
integratie te garanderen van de onderdanen van derde landen die langdurig op het
grondgebied van de Lidstaten zijn gevestigd, en op het vlak van sociale bescherming
een gelijke behandeling aan te bieden voor de langdurig ingezetenen. Overgangsre-

(41) Conclusies van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 3 december 2001, pp. 8.
(42) Agence Europe van 3/4 december 2001.
(43) Europese Raad (2001), Europese Raad van Laken, Conclusies van de Voorzitter, 14 en 15
december 2001, punt 29.
(44) De Europese Commissie (2002), Verordeningsvoorstel van de Raad dat erop gericht is de bepa-
lingen van verordening (EEG) nr. 1408/71 uit te breiden naar de onderdanen van derde landen die
nog niet door deze bepalingen zijn gedekt wegens hun nationaliteit, COM (2002) 59 van 6 februari
2002, PB C 126 van 28 mei 2002, pp. 388-389.
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gelingen bestemd om de beoogde personen te beschermen zijn voorzien om te ver-
mijden dat zij door de inwerkingtreding ervan rechten zouden verliezen en om meer
bepaald de opheffing, het herstel of de revisie van de uitkeringen mogelijk te maken.
Deze Verordening wordt van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op de
publicatie in het Publicatieblad. Andrew Fielding, woordvoerder van Mevr. Diaman-
topoulou, verklaarde dat “dit initiatief om drie redenen belangrijk is: 1) in de eer-
ste plaats omdat de regeringsleiders in oktober 1999 in Tampere hebben aange-
drongen op de noodzaak om de onderdanen van de derde landen en de onderda-
nen van de EU op dezelfde manier te behandelen; 2) vervolgens omdat dit een gro-
tere mobiliteit van de werknemers mogelijk zou maken, wat belangrijk is voor de
concurrentiekracht (…) 3) en tot slot omdat dit geen uitsluitsel geeft over het toe-
komstige immigratiebeleid van de Europese Unie, aangezien het de rechten betreft
van de onderdanen die reeds in de EU zijn gevestigd.” Hij voegde daar nog aan toe
dat “het belangrijk is om, wat de behandeling van de onderdanen van de derde
landen betreft, een zeker parallellisme te behouden tussen het beleid van justitie
en binnenlandse zaken en het sociaal beleid van het Verdrag” (45).

De Raad werkgelegenheid en sociale zaken van 3 juni 2002 (46) heeft, op basis van
een compromis van het Voorzitterschap, een algemene richting bepaald voor de
tekst van de Verordening die de bepalingen van Verordening (EEG) 1408/71 moet
uitbreiden naar de onderdanen van derde landen die wettelijk in de Gemeenschap
verblijven en alleen wegens hun nationaliteit nog niet door deze bepalingen gedekt
zijn. De compromistekst beantwoordt in hoofdzaak aan de wens van twee delega-
ties (Duitsland en Oostenrijk) om hun huidige praktijk te behouden, waarbij de
onderdanen van derde landen niet van een volledig gelijkwaardig statuut genieten in
vergelijking met dat van de gemeenschapsburgers. Bijgevolg voorziet het compro-
mis voor deze delegaties enkele beperkte afwijkingen voor wat betreft het opnemen
van de gezinsbijslagen in het materiële toepassingsgebied van de Verordening. 
De tekst werd dus aan het Europees Parlement voor advies voorgelegd. Het Parle-
ment keurde hem op 21 november 2002 goed.

De Raad werkgelegenheid en sociale zaken van 3 december 2002 (47) is aangaande
dit voorstel tot een politiek akkoord gekomen. Na de uitwerking van de tekst zal de
Verordening zonder debat worden aangenomen, tijdens de volgende zitting van de
Raad, gedurende het Griekse voorzitterschap.

(45) Agence Europe van 4/5 februari 2002.
(46) Conclusies van de Raad werkgelegenheid en sociaal beleid van 3 juni 2002, Luxemburg, pagina 6.
(47) Conclusies van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Gezondheid en Consumenten van 3
december 2002, Brussel, pagina 24.
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6. CONCLUSIE

De odyssee is dus ten einde. 13 miljoen onderdanen van derde landen verblijven
wettelijk op het grondgebied van de Europese Unie. Maar hoevelen onder hen zul-
len zich naar een andere Lidstaat begeven en kunnen genieten van de nieuwe Veror-
dening die voor hen werd goedgekeurd? Een uiterst klein aantal. Vanaf het begin
werd duidelijk gesteld dat het nagestreefde doel er niet in bestond om aan deze
onderdanen het recht op vrij verkeer te geven, noch om aan de Lidstaten hun immi-
gratiebeleid op te leggen. We kunnen ons dus alleen maar verbazen over de omvang
die dit dossier in de loop van de tijd heeft gekregen, en vooral dan over de gevoelig-
heid op politiek vlak. 

Het verworvene is in de eerste plaats symbolisch. Inhoudelijk is de impact niet echt
spectaculair. De Verordening zal de onderdanen van de derde landen geen rechten
geven die in elk opzicht gelijk zijn aan die van de gemeenschapsonderdanen. We
hebben het reeds hogerop gezegd: de tekst is een compromis. Het feit dat op
bepaalde concepten, zoals het wettelijke verblijf, een beroep wordt gedaan om het
toekennen van bepaalde uitkeringen te bepalen, zal ongetwijfeld als gevolg hebben
dat de impact van de verordening beperkt blijft. Een compromis was hoe dan ook
beter dan helemaal niets.

(Vertaling)
__________
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HET BEVERIDGE-RAPPORT IN BELGIE:
ENKELE TOELICHTINGEN

DOOR CEDRIC GUINAND
Doctorandus aan de Saar-universiteit (Duitsland)

INLEIDING

De meeste prominenten die bij de opstelling van het “Belgische Socialezekerheids-
plan” van 1944 betrokken waren, hebben altijd verklaard dat ze ten opzichte van
het op 2 december 1942 in Londen verschenen Beveridge-rapport volledig onafhan-
kelijk waren (1). Het spreekt voor zich dat de sociale partners die in België waren
gebleven, niet over dezelfde informatietoevoer beschikten als hun collega’s die het
“vlakke land” hadden verlaten en hun toevlucht in de Engelse hoofdstad hadden
gezocht. Toch is het zeer gewaagd om te stellen dat het Beveridge-plan geen ver-
trekpunt was en dat het in België zelfs totaal onbekend was. Met deze melding wil
ik in de eerste plaats aantonen dat alle Belgische deskundigen op het vlak van socia-
le zekerheid het Beveridge-rapport kenden of toch ten minste dat iedereen die in
het onderwerp geïnteresseerd was, ondanks de Duitse bezetting, inlichtingen kon
inwinnen over de inhoud en de belangrijkste ideeën van het document. In dat ver-
band moeten we dus de bewering relativeren dat alleen de deskundigen die zich in
Londen bevonden, toegang hadden tot de documenten die op het Beveridge-rapport
betrekking hadden, terwijl hun collega’s die in het bezette België waren gebleven,
zulke documenten niet konden bemachtigen. 

Daarna willen we uitleggen waarom het project van de Belgische commissie voor de
studie van naoorlogse problemen (CEPAG-project) bijna geen enkele kans had om
bij de bevolking positief te worden onthaald en waarom het zijn plaats moest
afstaan aan het Plan Van Acker, dat via de besluitwet van 28 december 1944 in de
Belgische wetgeving werd geïntegreerd.

In het laatste deel wordt gepoogd om aan te tonen dat vooral de zwaar doorwegen-
de tradities, en niet zozeer een ideologisch conflict, verhinderden dat de in Groot-
Brittannië ontwikkelde concepten uitgebreider in de Belgische wetgeving werden
opgenomen.

(1) Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William Beveridge. Presented to the Parlia-
ment by Command of His Majesty November 1942, Londen, Her Majesty’s Stationery Office 1942
(Reprinted 1984), 299 p.

243



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

Sommige van de in dit artikel geanalyseerde punten waren reeds het onderwerp van
hevige debatten, maar de raadpleging van de Archieven van Lord William Beveridge
van de London School of Economics laat toe enkele zeer interessante details toe te
voegen aan de geschiedenis van het onthaal van het Beveridge-rapport in België. Zo
blijkt dat tot op heden deze bron niet werd gebruikt om het Belgische plan voor de
sociale zekerheid in de historische context van die tijd te situeren. Het feit met deze
documenten rekening te houden verandert de geschiedenis van de Belgische sociale
bescherming niet fundamenteel maar maakt de staving mogelijk van de theorie dat
een meerderheid van de Belgische deskundigen weloverwogen het Britse project
aan de kant hebben geschoven, omdat het in hun ogen te sterk van het oorspronke-
lijke Belgische systeem afweek.

1. HET ONTHAAL VAN HET BEVERIDGE-RAPPORT DOOR DE BELGEN

Het Beveridge-rapport is op het vlak van de sociale zekerheid ongetwijfeld het docu-
ment dat op wereldschaal de ingrijpendste gevolgen heeft gehad. Dit werk, dat alles
in aanmerking genomen vrij technisch is, werd “euforisch” onthaald (2) in de geal-
lieerde landen en was het voorwerp van een grootscheepse berichtgeving door de
media in het Asverbond, (3) ook al bestreden de landen van dit Verbond, omwille
van de context van de Tweede Wereldoorlog, officieel de draagwijdte ervan. Talloze
regeringen in ballingschap, waaronder ook de Belgische, bevonden zich op het
ogenblik van de publicatie van het Beveridge-rapport in Londen. De Belgische rege-
ring had in het begin van 1941 reeds een Belgische commissie voor de studie van
naoorlogse problemen (CEPAG) opgericht (4). In juli 1942 kreeg Roger Roch de
opdracht om zich met de kwesties van sociale en juridische aard bezig te houden
(5). Na de publicatie van het Beveridge-rapport reageerde de CEPAG zeer snel op de
nieuwe Engelse voorstellen en zijn sociale afdeling kwam tussen januari en februari
1943 zesmaal in vergadering bijeen. De invloed van het Beveridge-rapport op de
sociale afdeling van de CEPAG is niet te ontkennen: de benadering van de twee tek-
sten is erg gelijklopend. De leden van de CEPAG bevonden zich, wat de ontwikke-
ling van de sociale zekerheid betreft, in een bevoordeelde positie, aangezien het
Beveridge-rapport in 1942 een hervorming op wereldschaal betekende en de debat-
ten op het vlak van de sociale zekerheid voor de komende jaren beïnvloedde.
Gezien de reactie die het Beveridge-rapport teweegbracht, is het niet te verwonde-
ren dat de leden van de sociale afdeling van de CEPAG zich in sterke mate door deze
tekst hebben laten inspireren om hun eigen voorstellen aangaande de hervorming
van het Belgische socialezekerheidssysteem te formuleren. Net als het Engelse
model eiste de tekst die door de CEPAG werd voorgelegd, immers een “volledige

(2) Abel-Smith, Brian, Le rapport Beveridge: ses origines et ses conséquences in Revue internationa-
le de sécurité sociale, 1-2/1992, p. 14.
(3) cf. het dossier SI 2-0-25-2-2 met daarin een hele reeks artikels uit de Duitse en Italiaanse pers van
die tijd, in Historische archieven van het I.A.B.
(4) cf. Roch, Roger, Un plan de sécurité sociale in Revue du travail, 10/1958, p. 1176.
(5) ibid., p. 1177.
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herziening van het Belgische systeem van de sociale verzekeringen” (6). Ook al
vroeg de afdeling van de CEPAG maatregelen die gelijkaardig zijn aan degene die
Beveridge eiste, ze hechtte eraan dat een aantal eigenschappen van het Belgische
sociale systeem werden gerespecteerd. Zo zou, in het geval van een toepassing van
het CEPAG-plan, het principe van de onafhankelijke beheersinstellingen worden
behouden (7).

Aangezien er “om zo te zeggen geen archieven bestaan van de clandestiene werk-
zaamheden van het Werkgevers- en Werknemerscomité, dat tijdens de Duitse bezet-
ting het ontwerpakkoord voor sociale solidariteit uitwerkte’’, (8) is het moeilijk te
bepalen hoe het Beveridge-rapport door de in België achtergebleven sociale part-
ners werd onthaald. Henri Fuss, de belangrijkste initiatiefnemer van het Ontwerpak-
koord voor de sociale solidariteit en van de oprichting van het Werkgevers- en
Werknemerscomité, (9) bevestigde achteraf: “Wat de sociale zekerheid van de werk-
nemers betreft, wordt vrij algemeen aangenomen dat het Comité zich door het in
Engeland opgestelde Beveridge-plan heeft laten inspireren. Niets is minder waar. We
wisten weliswaar dat er zo’n plan bestond. Maar we hadden er nooit kennis van
genomen. Het socialezekerheidssysteem dat door het clandestiene Comité werd uit-
gedacht, is authentiek Belgisch en heeft niets met het Britse systeem gemeenschap-
pelijk.” (10) Michèle Carlier nuanceert deze woorden enigszins, want zij bevestigt -
en ze steunt daarbij op de archieven van L. Delsinne - dat de Belgische clandestiene
onderhandelaars het Beveridge-rapport kenden, “toch zeker in 1944”, (11) met
andere woorden: in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen. Als werke-
lijk de clandestiene vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden pas zo
laat van het Beveridge-rapport kennis hadden genomen, is het ook nauwelijks te ver-
wonderen dat ze weigerden om het als werkbasis te nemen. Toch is het eigenaardig
dat de Belgische specialisten op het vlak van de sociale zekerheid geen toegang kre-
gen, of dan toch pas zeer laat, tot een zo belangrijk document, ook al was het dan
door de Duitse bezetter verboden. Toch werd dit feit door de Belgische historici
nooit in twijfel getrokken, terwijl het toch zonder meer uitermate belangrijk is om
het ontstaan van het ontwerpakkoord voor sociale solidariteit en vooral de keuzes
die het Werkgevers- en Werknemerscomité heeft gemaakt, te begrijpen (12).

(6) ibid., p. 1209.
(7) ibid., pp. 1212-1213.
(8) Fuss, Henri, La genèse du projet d’accord de solidarité sociale belge in Revue du travail,
7-8/1958, p. 827.
(9) cf. Spitaels, Guy en Van der Vorst, Pierre, Achille van Acker, vader van de sociale zekerheid? in
Cent ans de droit social belge – Honderd jaar Belgisch sociaal recht, onder de leiding van Pierre
Van der Vorst, Brussel, Bruylant, 3de uitgave, 1992, p. 134.
(10) Fuss, Henri, voornoemd art., p. 843.
(11) Carlier, Michèle, La genèse de l’assurance-maladie-invalidité obligatoire en Belgique, Brussel,
C.R.I.S.P., 1980, (Courrier hebdomadaire van het C.R.I.S.P., 872-873 (14.3.1980)), p. 39.
(12) De enige auteur die zich enigszins voor de problematiek interesseert, is Guy Spitaels, maar zijn
verklaringen zijn beperkt tot een voetnoot, cf. Spitaels, Guy: voornoemd art., p. 134, n. 52.
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Zoals reeds werd vermeld, bestaat er nauwelijks een historisch document over dit
hoofdstuk van de Belgische sociale zekerheid. Daarom is het noodzakelijk van ande-
re bronnen gebruik te maken. De archieven van Lord Beveridge zelf zijn een infor-
matiebron met een aantal toelichtingen over het onthaal van het Beveridge-rapport.
Vooral interessant is een toespraak die door de burgemeester van Gent, de heer
Anseele, werd gehouden ter ere van Lord Beveridge toen deze in 1946 ons land
bezocht. Mr. Anseele vermeldt dat ‘‘the B.B.C. gave us regularly some information
about it [about the Beveridge Plan, C. G.].’’ (13) Deze via de radio ontvangen infor-
matie lokte, aldus de burgemeester van Gent, bij de verzetsgroepen en meer
bepaald bij de socialisten talloze debatten uit. Op basis van de informatie die door
de BBC werd uitgezonden, zou de toekomstige Minister van Arbeid en Sociale Voor-
zorg bij de bevrijding, Achille van Acker - ook wel de “vader van de sociale zeker-
heid” genoemd (14)- tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben besloten dat het
noodzakelijk was om voor België een gelijkaardig plan op te stellen (15). Vanuit
Engeland werd zelfs het droppen van enkele exemplaren van het Beveridge-rapport
georganiseerd opdat het Belgische verzet met de originele tekst zou kunnen wer-
ken. Later werden vertalingen naar het Frans en naar het Nederlands gemaakt (16).
In totaal werden acht Franse en acht Nederlandse versies gemaakt (17). Tijdens zijn
uiteenzetting over alle dramatische gebeurtenissen betreffende de aankomst van het
Beveridge-rapport in België, gaf Anseele geen enkele uitleg aangaande het eventuele
gebruik van vertalingen bij het Belgische plan. De tekst die in de Beveridge-archie-
ven wordt bewaard, is ook niet echt expliciet wat betreft het aantal personen dat de
kans heeft gehad om deze clandestiene vertalingen in te kijken (18). Het zou kun-
nen dat de socialisten deze informatie voor zich hebben gehouden en ze niet aan de
andere partijen hebben doorgegeven. Deze hypothese zou echter volledig indruisen
tegen de solidariteitsbeweging die binnen het Werkgevers- en Werknemerscomité
werd waargenomen; het werk van het Comité wordt overigens gekenmerkt door
een nauwe samenwerking tussen de verschillende politieke groeperingen. Boven-
dien hoopten de socialisten ongetwijfeld een zo groot mogelijk aantal elementen
van het Beveridge-rapport te kunnen overnemen voor het nieuwe Belgische sociale
systeem, wat alleen mogelijk was als de ideeën die hierin stonden, bij de vertegen-
woordigers van de andere Belgische politieke partijen werden verspreid.

(13) Speech given by Mr. Anseele, 22.11.1946, in Beveridge-Archieven, XI, 58, p. 1.
(14) Spitaels, Guy en Van der Vorst, Pierre, voornoemd art., pp. 121-148.
(15) Speech given by Mr. Anseele, 22.11.1946, in Beveridge-Archieven, XI, 58, p. 2.
(16) ibid., p. 3.
(17) Een van de Franse versies van het rapport maakt deel uit van de Beveridge-Archieven. De onder-
zoekers zijn van deze gebeurtenissen helemaal niet op de hoogte, aangezien sommige auteurs (cf.
Kerschen, Nicole: “The influence of the Beveridge Report on the French social security plan of
1945”, in Comparing social welfare systems in Europe, Volume 1, Oxford Conference. France –
United Kingdom, Paris, MIRE, 1994, p. 116.) verklaren dat er van het rapport nooit een Franse ver-
taling werd gemaakt. Deze vertalingen beantwoorden weliswaar niet aan een zeer hoge norm, maar
ze hadden als basis kunnen dienen voor een eventuele publicatie.
(18) Anseele en Van Acker waren beiden socialist.

246



HET BEVERIDGE-RAPPORT IN BELGIE: ENKELE TOELICHTINGEN

De weigering van bijna de volledige clandestiene politieke klasse om de invloed van
het Engelse rapport op de Belgische evolutie te erkennen klopt ongetwijfeld wat
betreft het concept zelf van de sociale zekerheid. Maar het is ongetwijfeld fout om
te stellen dat het Engelse document geen enkele ideologische invloed had op de Bel-
gische sociale partners. Een dergelijke bewering zou betekenen dat de onderhande-
laars van de verschillende sociale groeperingen zich volledig van elke invloed van
buitenaf hadden afgesloten. Anseele bevestigde echter in zijn toespraak –toespraak
weliswaar ter ere van Lord Beveridge– precies het omgekeerde: “I remember the
tremendous effect this announcement [the redaction of the Beveridge Report, C.
G.] made in the ranks of the resistance.” Het is dan ook betreurenswaardig te moe-
ten vaststellen dat de actieve leden van het Werkgevers- en Werknemerscomité
altijd hebben geweigerd een zekere, zij het dan zuiver ideologische, invloed van het
Beveridge-rapport te erkennen, terwijl het toch iedereen raakte die zich in de Wes-
terse wereld met sociale zekerheid bezighield, of dit nu was aan de zijde van de
Geallieerden of aan de zijde van de Asmogendheden. Gezien de inspanningen die
reeds tijdens de oorlog werden geleverd om het Beveridge-rapport te leren kennen,
kunnen we de houding van de Belgische specialisten niet anders interpreteren dan
als de wil om vanaf de publicatie van het Beveridge-rapport, elke band te ontkennen
tussen de publicatie en de evolutie van hun eigen opvattingen: “Was de geestdrift
voor de Engelse en Amerikaanse bevrijders dan zo groot dat een socialist als Troclet
nog liever de liberale beveridgiaanse grondvesten van onze sociale zekerheid verde-
digt in plaats van op te komen voor de sociaal-democratische traditie waaraan het
Werkgevers- en Werknemerscomité gehecht blijft?” (19) Het is moeilijk te bepalen
waar Peemans-Poullet “liberale grondvesten” ziet in de beveridgiaanse concepten
van de sociale zekerheid die daarentegen nu juist leidden tot de welvaartsstaat van
de tweede helft van de 20e eeuw. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog leidde het
Beveridge-rapport, of men dat nu toegeeft of niet, in alle industrielanden bovendien
tot debatten die hun stempel drukten op zowat alle nieuwe sociale tendensen. Toch
heeft Peemans-Poullet gelijk, als ze bevestigt dat de Belgische deskundigen van de
sociale zekerheid zich in hoofdzaak lieten inspireren door de concepten die in de
Belgische sociale zekerheid van kracht waren en aan het Beveridge-rapport vooraf-
gingen, om het naoorlogse systeem voor sociale bescherming op touw te zetten.
Dat was overigens de voornaamste reden voor de massale weigering van het CEPAG-
project en het enthousiaste onthaal van het Plan Van Acker.

2. CEPAG-PROJECT EN PLAN VAN ACKER: TWEE UITEENLOPENDE BENADERINGEN

Wat betreft de verschillen tussen het CEPAG-project en het Plan Van Acker moet
vooral het feit worden aangehaald dat de specialisten van de CEPAG onder de lei-
ding van de toekomstige vice-algemeen directeur van het I.A.B., Jef Rens, zo lang als 

(19) Peemans-Poullet, Hedwige, Sociale zekerheid: de 70ste verjaardag van de werknemerspensioe-
nen in Vijftig jaar sociale zekerheid... en daarna?, vol. 7, En toen kwam het pensioen, gepubliceerd
door het Ministerie van Sociale Voorzorg, Brussel, Bruylant, 1995, p. 32.
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de oorlog duurde, volledig van de rest van de Belgische maatschappij waren afge-
sneden en dus de evolutie ervan niet konden meten. Bovendien werden ze sterk
beïnvloed door het Britse systeem, dat des te meer in het centrum van de belangstel-
ling stond, daar Groot-Brittannië een van de weinige naties was die niet onder het
nazi-juk gebogen gingen. Ook al streefde het CEPAG-project ernaar met een aantal
typische eigenschappen van het Belgische sociale systeem rekening te houden,
werd er toch van een aantal andere kenmerken afstand gedaan. Aldus had de admi-
nistratie van de uitkeringen moeten worden beheerd door een centraal organisme
en lokale agentschappen, waarbij de ziekenfondsen bewust aan de kant werden
geschoven, hoewel die tot dan toe in de Belgische sociale zekerheid een hoofdrol
gespeeld hadden en het mogelijk maakten om met de culturele en sociale verschil-
len tussen de Vlaamse en de Waalse regio’s rekening te houden. Voor de leden van
de CEPAG was het duidelijk dat het einde van de ziekenfondsen nabij was.” (20)
Bovendien hadden de leden van de CEPAG gepleit voor een financiering die voorna-
melijk op een eenvormige bijdrage en de belastingen zou zijn gebaseerd, een princi-
pe dat van het Britse model werd overgenomen (21). Een dergelijke financierings-
wijze van de sociale zekerheid zou een grote kentering hebben betekend voor het
Belgische systeem, dat vóór de Tweede Wereldoorlog alleen toegankelijk was voor
degenen die bijdragen betaalden, nl. de werknemers en hun gezin. De CEPAG zette
zich in hoge mate in voor een veralgemening van de sociale zekerheid voor de hele
bevolking, door ze verplicht te maken voor iedereen die in België verbleef. De afde-
ling van de CEPAG probeerde haar project in de internationale problematiek in te
passen en legde de klemtoon op het belang van een internationale oplossing onder
de auspiciën van het I.A.B. (22) Een ander voorbeeld van het “internationale”
bewustzijn van de groep van deskundigen van de CEPAG is het feit dat ze openlijk
de opmerkelijke invloed van het Beveridge-rapport op de werkzaamheden van de
sociale afdeling van de CEPAG erkenden.

De benadering van de vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden stond hier
lijnrecht tegenover en symboliseerde in zekere zin de verwerping van de internatio-
nalisering van de sociale zekerheid. Volgende uitspraak illustreert zeer duidelijk
deze ingesteldheid van de in België gebleven deskundigen: “Het is verkeerd om te
denken dat we op de “internationale beweging” en Beveridge moesten wachten om
de weg van de hervormingen in te slaan.” (23) Waardoor er zo’n grote discrepantie
ontstond tussen de verantwoordelijken die in België waren gebleven en degenen die
voor de ballingschap hadden gekozen, is moeilijk te begrijpen. Veroorzaakte de
Duitse bezetter een verwerping van alles wat van het buitenland kwam? Waren de
in Londen actieve Belgische sociaal deskundigen, dankzij het contact met de Britten
en de vertegenwoordigers van de andere regeringen in ballingschap, ontvankelijker
voor andere ideeën? Werden Jef Rens en zijn collega’s dankzij de herwonnen vrij-

(20) Roch, Roger, voornoemd art., p. 1204.
(21) cf. ibid., p. 1181.
(22) ibid., p. 1180.
(23) Spitaels, Guy en Van der Vorst, Pierre, voornoemd art., p. 129.
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heid volgend op de hevige beroering van de oorlog, ertoe aangezet om een diep-
gaande hervorming van het Belgische sociale systeem te wagen? Zette het gebrek
aan vrijheid van de in België gebleven deskundigen een rem op de creativiteit van
Henri Fuss en zijn collega’s van het Werkgevers- en arbeiderscomité? Het is tamelijk
voor de hand liggend dat de tijdsomstandigheden een belangrijke rol speelden bij de
opstelling van de twee projecten, maar gezien de beperkte hoeveelheid documen-
ten uit die tijd zal hierop wellicht nooit een afdoend antwoord komen.

Het Werkgevers- en Werknemerscomité probeerde de destijds bestaande structuur
van de sociale verzekeringen in België op een duidelijk verregaandere manier aan te
pakken. Het duidelijkste verschil met het CEPAG-project betreft zonder de minste
twijfel de groep van rechthebbenden van het systeem. Hoewel de CEPAG een uni-
versalisering van het systeem had voorgesteld, was het Werkgevers- en Werkne-
merscomité duidelijk voorstander van een systeem dat tot de werknemers, de arbei-
ders, de bedienden en hun gezin beperkt was. Henri Fuss verklaarde zelfs dat “het
socialezekerheidssysteem dat door het clandestiene Comité werd uitgewerkt,
authentiek Belgisch was” (24) aangezien het alleen voor de loontrekkenden werd
ontworpen. Bovendien was er tijdens de onderhandelingen tussen vakbondsafge-
vaardigden en vertegenwoordigers van de werkgevers nooit sprake van om een sys-
teem in te voeren dat door de belastingen of een eenvormige bijdrage zou worden
gefinancierd. De vertegenwoordigers van de werkgevers en de arbeiders brachten
vele vergaderingen door met discussies over de gepaste percentages, zowel wat het
aandeel van de werknemers als dat van de werkgevers betrof. (25) Het Werkgevers-
en Werknemerscomité ging overigens met de vertegenwoordigers van de belangrijk-
ste vijf ziekenfondsen aan de onderhandelingstafel zitten om hen bij de beheerspro-
cedure voor de nieuwe sociale verzekeringen te betrekken. Deze beslissing toont
hoe uiteenlopend de zienswijzen van de CEPAG en het Werkgevers- en Werkne-
merscomité waren, aangezien de eerstgenoemde besloten had om aan de zieken-
fondsen het volledige beheer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering te ontnemen
en een centraal orgaan op te richten. Door de belangrijkste vijf ziekenfondsen uit te
nodigen wou het Werkgevers- en Werknemerscomité zeker bijdragen tot een
behoud van het pluralisme dat zo kenmerkend is voor het Belgische systeem, terwijl
de CEPAG, die ongetwijfeld door de centraliserende tendensen van Groot-Brittannië
was beïnvloed, ertoe bereid was om het principe van de Belgische multiculturaliteit
op de helling te zetten. Anderzijds deed het Werkgevers- en Werknemerscomité op
het vlak van de werkloosheid geen enkel voorstel. Door tijdsgebrek kon dit pro-
bleem niet worden aangekaart (26). Deze terzijdeschuiving van de werkloosheid
toont echter duidelijk aan dat het Werkgevers- en Werknemerscomité niet echt
geïnteresseerd was in de opbouw van een socialezekerheidssysteem, maar wel in
het behoud van de bestaande structuur van de sociale verzekeringen.

(24) Fuss, Henri, voornoemd art., p. 843.
(25) ibid., p. 846.
(26) De vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden sloegen de handen in elkaar om
“zo vlug mogelijk samen te werken aan de uitwerking” van een systeem van verplichte werkloos-
heidsverzekering. Cf. Fuss, Henri, voornoemd art., p. 847.
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Deze beknopte beschrijving van de twee projecten toont duidelijk de kloof die deze
twee benaderingen van elkaar scheidt: de CEPAG wenste op het domein van de
sociale bescherming nieuwe funderingen te leggen en streefde er dan ook naar om
de nieuwste ideeën van die tijd over te nemen, namelijk de concepten die door
Beveridge waren uitgewerkt; het Werkgevers- en Werknemerscomité daarentegen
bleef voor de uitwerking van haar projecten steeds trouw aan het bestaande Belgi-
sche systeem. Kenmerkend voor de uiteenlopende standpunten was de plaats die
aan de ziekenfondsen werd toebedeeld. Hoewel de ziekenfondsen aan de oorsprong
liggen van de eerste zwakke pogingen tot sociale verzekeringen in België, wilde de
CEPAG er korte metten mee maken en de administratie van het socialezekerheids-
systeem optimaliseren. Het Werkgevers- en Werknemerscomité daarentegen
beschouwde deze organismen als echte Belgische instellingen en liet hen hun
belangrijke rol in het naoorlogse Belgische systeem behouden.

Om de uiteenlopende standpunten van de twee redactiegroepen te kunnen begrij-
pen, moet eveneens met hun positie rekening worden gehouden. Ook al hadden de
leden van het Werkgevers- en Werknemerscomité de mogelijkheid om van het
Beveridge-rapport kennis te nemen, ze werden sterk getekend door de Duitse bezet-
ting en konden niet deelnemen aan de debatten die in Londen na de publicatie van
het Beveridge-rapport werden gehouden. Ze klampten zich vast aan alles wat Bel-
gisch was, want alle instellingen en tradities van het “vlakke land” werden met de
Duitse bezetting op de helling gezet. Het was in zekere zin logisch dat het Werkge-
vers- en Werknemerscomité bij het bekende wou blijven en probeerde om tegen
elke prijs precies dat te behouden waaraan het zich had gehecht ten overstaan van
de Duitse bezetter. Het argument dat het meest vóór de CEPAG spreekt, was zijn
uitgesproken solidariteit, aangezien de uitkeringen hadden moeten worden uitge-
breid tot de volledige bevolking, terwijl het Werkgevers- en Werknemerscomité
zich beperkte tot het behoud van dezelfde groep van rechthebbenden, namelijk de
bedienden en arbeiders en hun gezin. Na de bevrijding van België namen vooral de
prominenten die tijdens de bezetting het land niet hadden verlaten, de teugels weer
in handen. De regering in ballingschap merkte bij haar terugkeer immers op dat ze
in zekere zin het contact met de bevolking was kwijtgeraakt, en stond daarom haar
plaats af aan degenen die in België waren gebleven (27). Vanuit politiek standpunt
was het logisch dat het Werkgevers- en Werknemerscomité bij de nieuwe regering
en het pas heropgerichte parlement de voorkeur kreeg. Globaal gesproken waren
alle projecten die van het Beveridge-rapport waren afgeleid, gebaseerd op een toe-
name van de solidariteit tussen de verschillende sociale klassen. Welnu, het einde
van de oorlog betekende het einde van de enorme solidariteit die alle bezette landen
hadden gekend en die links en rechts, werknemers en ondernemers, arbeiders en
heersende klassen dichter bij elkaar had gebracht. Het CEPAG-project had dus geen
enkele kans tegenover dat van het Werkgevers- en Werknemerscomité.

(27) cf. Evolution et tendances des systèmes de sécurité sociale des pays membres des Commu-
nautés européennes et de la Grande-Bretagne, rapport opgesteld door Mr. Dupeyroux, Luxemburg,
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 1966, p. 92.
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3. HET GEWICHT VAN DE TRADITIES ALS DOORSLAGGEVEND ELEMENT

De bovenstaande verklaringen hebben ongetwijfeld de indruk gewekt dat het een-
voudigweg gaat om de strijd tussen twee uiteenlopende opvattingen over de sociale
bescherming, beïnvloed door de tendensen van de tijd. Enerzijds is er het project
van het Werkgevers- en Werknemerscomité, dat door sommigen als conservatief
wordt bestempeld; anderzijds zijn er de voorstellen van de CEPAG, die door de
tegenstanders ervan als een ware revolutie werden gezien. Uit een diepgaandere
analyse van de structuur van de sociale bescherming blijkt echter dat de beslissing
die ten gunste van het Plan Van Acker werd genomen, niet enkel het gevolg was van
een eenvoudige voorkeur. De samenwerkingspolitiek die met het project van het
Werkgevers- en Werknemerscomité werd geassocieerd, voldeed aan een verlangen
naar harmonisatie met de Belgische tradities.

Om op het voorbeeld van de ziekenfondsen terug te komen, zij waren meer dan
alleen socialedienstverleners. Ze waren ook drager van de hele traditie van de socia-
le verzekeringen in België. Ook al was België in die tijd geen federale staat, leefde
het van zijn pluralisme. De ziekenfondsen waren dan ook de organisaties die dat
institutionele pluralisme op het vlak van de sociale bescherming vertegenwoordig-
den (28). Dit pluralisme situeert zich zowel op het vlak van de taal als op politiek
vlak. Een centralisering van het socialezekerheidssysteem zou er ongetwijfeld toe
hebben geleid dat dat pluralisme, dat vanaf de eerste sociale verzekeringen in België
aanwezig was, werd ingeperkt. Uit onderzoek is gebleken dat in staten met meer
godsdiensten of talen de implementatie van sociale instellingen trager verloopt dan
in andere staten (29). België, met zijn drie taalgemeenschappen, was ongetwijfeld
minder geneigd om de vernieuwende concepten die uit het protestantse en volledig
Engelstalige Engeland kwamen aangewaaid, over te nemen. Doordat met alle ten-
densen rekening werd gehouden, werd de hervorming in België afgeremd, (30) ter-
wijl Beveridge zich volledig op zijn idee had kunnen concentreren zonder rekening
hoeven te houden met taalkundige en religieuze aspecten.

Dit pluralisme kwam eveneens tot uiting in de opstelling van het project van het
Werkgevers- en Werknemerscomité: aan de zijde van de vertegenwoordigers van de
werkgevers en de vakbonden werden eveneens de afgevaardigden van de zieken-
fondsen uitgenodigd om aan de debatten deel te nemen. Alle sociale vertegenwoor-
digers die voor de sociale verzekeringen van belang waren, waren dus in het Comité
vertegenwoordigd. De sociale afdeling van de CEPAG bestond ook uit prominenten
die de verscheidenheid van de Belgische politiek vertegenwoordigden, aangezien ze
behoorden tot “het Parlement, de Administratie, de Balie, de Zakenwereld en de
beroepsorganisaties van werkgevers en werknemers”, (31) maar al zijn leden wer-

(28) cf. Carlier, Michèle, voornoemd art., p. 46.
(29) cf. Flora, Peter, Alber, Jens en Kohl, Jürgen, Zur Entwicklung der westeuropäischen Wohlfahrts-
staaten in Politische Vierteljahresschrift, 4/1977, p. 712.
(30) Godsdienst kan niet als differentiatiecriterium tussen België en Engeland worden gezien, omdat
het overwegend katholieke “vlakke land” zich in 1830 van het overwegend protestantse Nederland
afscheidde.
(31) Roch, Roger, voornoemd art., p. 1177.
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den door de Belgische regering in ballingschap benoemd. Men kan dus stellen dat
het overheidskeurslijf van de sociale afdeling van de CEPAG haar representatieve
karakter ontnam. In dit verband is het niet te verwonderen dat zelfs de vakbonden
zich voor het Plan Van Acker hebben ingezet, aangezien ze zichzelf beschouwden
als medeauteurs van dit document. Sommige vakbondsafgevaardigden wezen welis-
waar op de voordelen van het CEPAG-project, maar de meerderheid steunde het
Plan Van Acker (32).

In tegenstelling tot Groot-Brittannië, waar de verschillende organisaties betrokken bij
de sociale verzekeringen er niet in waren geslaagd het overwicht te krijgen op de cen-
trale administratie, verliep de ontwikkeling van de sociale verzekeringen in België
grotendeels via de “niet”-staatsinstellingen. Behalve de ziekenfondsen speelden ook
de werkgeversorganisaties (bijvoorbeeld voor de creatie van de kinderbijslag) een
doorslaggevende rol. Het hele systeem functioneerde lange tijd dankzij de vakbonds-,
werkgevers- en godsdienstige organisaties. De Belgische Staat legde immers pas op
het einde van de Tweede Wereldoorlog de verplichting tot verzekering op. Vóór 1945
was bijna het volledige Belgische systeem gebaseerd op een organisatie van privé-oor-
sprong. Het was dan ook uiterst moeilijk om de wijzigingen aan de oorspronkelijke
organisaties op te leggen, aangezien zij het systeem hadden ingevoerd (33).

Het laatste belangrijke punt dat moet worden aangesneden, betreft de staatstraditie.
België oordeelde lange tijd dat, op het vlak van de sociale verzekeringen, het privé-
initiatief voorrang moest krijgen en dat de Staat zo veel mogelijk op de achtergrond
diende te blijven. De Belgische Staat heeft jaren lang het standpunt verdedigd dat
elke burger zelf voor zijn bescherming moest zorgen en dat er van collectieve ver-
antwoordelijkheid geen sprake kon zijn (34). Het in de Belgische maatschappij zeer
actieve corporatisme leidde ertoe dat de meerderheid van de sociale klassen in Bel-
gië zich lange tijd verzette tegen een te grote inmenging van de Staat in de sociale
verzekeringen. De ideeën van Beveridge daarentegen waren op een massaal door de
Staat gecontroleerde actie gebaseerd. Een dergelijke benadering zou de hele Belgi-
sche traditie op losse schroeven hebben gezet. Dit element werd door de tegenstan-
ders van het CEPAG-project misschien niet expliciet uitgedrukt, maar het heeft
hoogstwaarschijnlijk bij hun weigering een niet te verwaarlozen rol gespeeld.

(32) De Luikse vakbondslieden bijvoorbeeld zetten zich in voor het Beveridge-plan, terwijl de christe-
lijke vakbonden snel tot een akkoord kwamen met de katholieke werkgevers en opteerden voor het
Plan Van Acker. cf. Carlier, Michèle, voornoemd art., p. 23 en Lord Beveridge in België. Hij zet zijn
socialezekerheidsplan uiteen in Le Peuple, 18.11.1946, p. 2.
(33) cf. Köhler, Peter A., Entstehung von Sozialversicherung. Ein Zwischenbericht in Bedingungen
für die Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung. Colloquium der Projektgruppe für
Internationales und Vergleichendes Sozialrecht der Max-Planck-Gesellschaft, hrsg. von Zacher,
Hans F., Berlijn, Duncker & Humblot, 1979, p. 57.
(34) cf. Laroque, Pierre, Les tendances des législations de sécurité sociale des pays signataires du
Pacte de Bruxelles in Bulletin de l’Association internationale de la sécurité sociale, 1-2/1953, p. 8.
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Een andere in België diep ingewortelde traditie, erfgoed van de Bismarck-benadering,
is het feit dat de sociale zekerheid het inkomen uit loon (35) en niet elke inwoner van
het land moet beschermen. Beveridge was voorstander van een heel andere aanpak,
namelijk de uitbreiding van de rechten voor iedereen, zonder rekening te houden met
de mate van beroepsbezigheid. Deze aanpak was echter in tegenspraak met het Bel-
gische recht, dat de socialezekerheidsprestaties aan bezoldigd werk koppelde.

Het zijn dus eerder de eeuwenoude tradities die hebben geleid tot de Belgische wei-
gering ten overstaan van de door Beveridge gepropageerde ideeën; het ging niet
zozeer om de verwerping van de eigenlijke concepten die door de Britse deskundi-
ge werden ontworpen. De belangrijkste vernieuwingen van Beveridge pasten
gewoonweg niet in de Belgische traditie van de sociale zekerheid.

4. CONCLUSIE

De analyse van de documenten uit de Beveridge-Archieven van de London School of
Economics heeft aangetoond dat alle Belgische deskundigen zeer zeker niet alleen
van het bestaan van het Beveridge-rapport op de hoogte waren, maar ook de inhoud
ervan kenden. De leden van het Werkgevers- en Werknemerscomité hebben het
rapport doelbewust terzijde gelaten om het project op te stellen dat later het Plan
Van Acker zou worden genoemd. Het was echter niet mogelijk om een absoluut
bevredigend antwoord te geven op de dubbelzinnige positie die de meeste betrok-
ken personen tegenover het Beveridge-rapport innamen. Waarom verklaarden som-
mige deskundigen dat ze geen kennis hadden genomen van het Beveridge-rapport,
terwijl de betrokken personen minstens van het rapport hadden gehoord en ze ten
minste aan de grote lijnen van het document hadden kunnen komen? Waarom nie-
mand heeft durven toegeven dat de leden van het Werkgevers- en Werknemersco-
mité geweigerd hadden het Beveridge-rapport in overweging te nemen om de Belgi-
sche tradities op het vlak van de sociale zekerheid te respecteren en te behouden, is
nog moeilijker te begrijpen. Waarom werd het Beveridge-rapport in de debatten
over de sociale zekerheid in België doodgezwegen? Tot op vandaag hebben we op
die vragen geen bevredigend antwoord gekregen. Het valt zelfs te betwijfelen of we
er ooit zullen in slagen om in deze periode uit de geschiedenis van de sociale zeker-
heid in België meer klaarheid te scheppen, aangezien de meeste acteurs uit die tijd
overleden zijn en geschreven bronnen bijna onbestaande zijn.

Ook al hebben sommigen het Belgische standpunt en de weigering van de overheid
om de grote lijnen van het Beveridge-rapport over te nemen voor de ontwikkeling
van haar eigen systeem fel bekritiseerd, (36) toch moet worden toegegeven dat het 

(35) cf. Van Langendonck, Jef, Het doel van de sociale zekerheid in Vijftig jaar sociale zekerheid ...
en daarna?, vol. 1, Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, uitgegeven door het Ministe-
rie van Sociale Voorzorg, Brussel, Bruylant, 1995, p. 51. In bovengenoemd artikel beschrijft Jef Van
Langendonck uitsluitend de hoofdkenmerken van het Belgische systeem. Hij neemt het geenszins op
voor het Bismarck-systeem.
(36) cf. Carlier, Michèle, voornoemd art., p. 45.
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Plan Van Acker een zekere continuïteit in de ontwikkeling van het Belgische sys-
teem mogelijk heeft gemaakt. Na een breuk zoals de Engelsen die hebben gekend,
zou het misschien niet mogelijk zijn geweest om in te gaan op de naoorlogse uitda-
gingen op het vlak van de sociale bescherming; een breuk als deze zou het land, dat
toch al door diversiteit werd gekenmerkt, nog meer hebben gedestabiliseerd.

(Vertaling)
__________
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GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE
GEZINNEN EN DE RECHTGEVENDE
KINDEREN 1990-2000

DOOR JOHAN VERSTRAETEN
Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

1. INLEIDING

De “Geografische spreiding van de bijslagtrekkende gezinnen en de rechtgevende
kinderen van de kinderbijslagregeling voor werknemers” is gebaseerd op gegevens
verstrekt door de kinderbijslagfondsen en hun bijkantoren en door de betaaldien-
sten van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Het gaat hierbij
telkens om de effectieven van 31 december.
Zowel de demografische als de financiële gegevens hebben als territoriale eenheid
het arrondissement van de woonplaats van de bijslagtrekkende gezinnen, vervol-
gens gegroepeerd per provincie en per gewest. Ze worden meegedeeld door de ver-
schillende vrije kinderbijslagfondsen en hun kantoren, de bijzondere fondsen voor
bepaalde activiteitstakken en de eigen betaalbureaus van de RKW (1), alle instellin-
gen belast met de uitkering van kinderbijslag voor werknemers in België.

De effectieven zijn vastgesteld op 31 december en omvatten enkel de werkelijk uit-
betaalde gevallen (2). De uitgaven zijn die van de maand december.

Te noteren valt dat deze telling ook de effectieven en uitgaven omvat die betrekking
hebben op de kinderen opgevoed buiten het nationaal grondgebied en rechtgevend
krachtens de verordeningen van de Europese Unie of de bilaterale overeenkomsten
tussen België en bepaalde landen buiten de Europese Economische Ruimte, op basis
van een recht geopend door werknemers die tewerkgesteld zijn of waren in België.
Ze worden als dusdanig vermeld in een eigen rubriek getiteld “In het buitenland”,
gevoegd bij de vier gewesten van het land: Vlaanderen, Wallonië, Brussel Hoofdstad
en het Duits taalgebied.

(1) De NMBS, die gemachtigd is om direct de kinderbijslag aan zijn personeel te betalen en aangeslo-
ten is bij de RKW, deelt ook zijn gegevens mee.
(2) De demografische gegevens op 31 december, gepubliceerd in de Halfjaarlijkse mededeling van de
RKW, houden rekening met de ingeschreven gevallen (die tijdelijk niet betaald kunnen zijn); de
resultaten van de geografische telling liggen dan ook met enkele duizenden eenheden lager.
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2. TOTALE BESTANDEN

Het totale aantal bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen op 31 decem-
ber 2000 ligt lager dan bij de vorige telling, respectievelijk 0,11 % en 0,17 %. Voor
de gezinnen is dat voor het derde jaar op rij, namelijk sinds dienstjaar 1998. Het aan-
tal kinderen is voor de tweede keer teruggelopen, na een eerste daling met 0,16 %
in 1999.

De terugloop van het aantal gezinnen in 2000 betreft alleen het Vlaamse Gewest
(- 0,39 %) terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder een aangroei (+ 0,44 %)
kent en Wallonië een lichte aangroei (+ 0,04 %) na drie opeenvolgende jaren van
terugloop. Het aantal kinderen is het sterkst gedaald in Vlaanderen (- 0,43 %). De
terugloop is duidelijk minder sterk in Wallonië (- 0,02 %) en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest kent een nieuwe aangroei (+ 0,11 %).

In vergelijking met de situatie eind 1990 zijn er nog steeds zowel meer bijslagtrek-
kende gezinnen als meer rechtgevende kinderen: voor de eersten is dat een aan-
groei met 2,- % en voor de laatsten 3,75 % meer, of respectievelijk 19.625 gezinnen
en 64.445 kinderen erbij. In Brussel is het aantal gezinnen het sterkst gestegen
(+ 3,87 %, tegen + 1,36 % in Vlaanderen en + 1,77 % in Wallonië). Het bestand van
de rechtgevende kinderen kende de sterkste groei in Wallonië (+ 3,72 %, tegen
+ 3,40 % in Vlaanderen en + 3,39 % in Brussel).
De regionale spreiding van bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen
van de regeling, uitgedrukt in percentages, was eind 1999 en eind 2000 als volgt:

TABEL 1: REGIONALE VERDELING VAN DE BESTANDEN - PERCENTAGES EN AANTALLEN OP
31 DECEMBER 1990 EN 2000

Bijslagtrekkende gezinnen Rechtgevende kinderen

31.12.1990 31.12.2000 31.12.1990 31.12.2000

Vlaanderen 57,39 57,03 56,64 56,45

Aantal 563.298 570.981 972.902 1.005.988

Wallonië 32,72 32,65 32,39 32,39

Aantal 321.156 326.842 556.462 577.186

Duits taalgebied 0,47 0,42 0,47 0,43

Aantal 4.587 4.173 8.087 7.675

Brussels hoofdsted. gewest 8,76 8,92 9,69 9,65

Aantal 85.993 89.320 166.386 172.022

Buitenland 0,66 0,98 0,81 1,08

Aantal 6.517 9.860 13.930 19.341

TOTAAL 100 100 100 100

TOTAAL AANTAL 981.551 1.001.176 1.717.767 1.782.212
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Zo te zien vertoont het aandeel van de gezinnen wonend in Vlaanderen en Wallonië
een eerder inkrimpende tendens terwijl het percentage voor Brussel stijgt, wat ook
het geval is voor de gezinnen waarvan de kinderen buiten België opgevoed worden.
Wat de kinderen betreft, is de tendens duidelijk dezelfde voor Vlaanderen, terwijl
Wallonië een stationair cijfer heeft en Brussel een dalende tendens laat zien (3).

Een andere manier om de zaken voor te stellen en de ontwikkelingen in te schatten
bestaat erin de bestanden te vergelijken met de bevolkingscijfers van de regio’s. Het
resultaat daarvan wat de gezinnen betreft, is te zien in de grafiek hierna:

GRAFIEK 1: BIJSLAGTREKKENDEN IN PERCENTAGES VAN DE BEVOLKING - EIND 1990 EN EIND
2000

Tussen eind 1990 en eind 2000 is het aantal bijslagtrekkende gezinnen in verhou-
ding tot de bevolking teruggelopen van 9,84 % tot 9,75 % voor het gehele land.
Alleen Brussel kent over het decennium een aangroei, van 9,01 % naar 9,26 %, maar
het percentage bijslagtrekkenden blijft er het laagst (afgezien van het Duitse taalge-
bied). Wallonië daarentegen behoudt het grootste aandeel, met maar 0,09 procent-
punten verlies over de periode (van 10,07 % naar 9,98 %), terwijl Vlaanderen 0,17
punten verliest over dezelfde tien jaar (van 9,76 % naar 9,59 %).

Maar die tendensen zijn niet noodzakelijk dezelfde voor de rechtgevende kinderen,
zoals blijkt uit de tweede grafiek hierna, die het percentage rechtgevende kinderen
toont op de totale populatie van de 0- tot 25-jarigen in de verschillende regio’s:

(3) Die verschillende cijfers voor de gezinnen en de kinderen zijn voor een groot deel veroorzaakt door
de ontwikkeling van de gezinsgrootte in de verschillende regio’s.  Dat wordt verder nog besproken.
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GRAFIEK 2: RECHTGEVENDEN IN PERCENTAGES VAN DE BEVOLKING VAN 0 TOT 25 JAAR - EIND
1990 EN EIND 2000

Zoals blijkt, is de tendens in deze tweede grafiek integendeel stijgend, behalve voor
het Duitse taalgebied (4). Voor het gehele land is het aandeel van de rechtgevende
kinderen van de regeling in de totale populatie van de jonger dan 25-jarigen van
53,42 % eind 1999 opgelopen tot 57,84 % eind 2000. In Vlaanderen is het aandeel
het sterkst toegenomen (van 53,13 % tot 58,32 %) en dan komt Wallonië (van
53,27 % tot 57,18 %). In Brussel was de stijging het kleinst (van 57,02 % tot
59,94 %), maar daar blijft het percentage rechtgevende kinderen het hoogst.

3. CATEGORIEEN VAN RECHT

De in 1998 ingezette stijgende tendens van het aandeel van de gezinnen en de kin-
deren voor wie kinderbijslag betaald wordt op grond van arbeidsprestaties, heeft
zich ook in 2000 voortgezet. De stijging van het aandeel arbeidsprestaties wordt
mede veroorzaakt door de gunstige economische conjunctuur: het aantal werkloze
bijslagtrekkenden en het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen daalt
immers (5). Op het tijdstip van de telling behoorden 74,75 % van de gezinnen en

(4) Ook hier kan de recente evolutie op het stuk van de gezinsgrootte in de verschillende regio’s een
verklaring bieden voor de verschillen (cf. infra).
(5) Het aantal werkloze bijslagtrekkenden in het stelsel van de werknemers daalde van 169.469 in
1997 naar 153.481 in 2000.  De groep volledig uitkeringsgerechtigde werklozen evolueerde van
451.065 in 1997 naar 354.989 in 2000.

262



GROOTOUDERS EN KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VAN DE WERKNEMERS ...

75,37 % van de kinderen tot die categorie (tegen respectievelijk 74,13 % en 74,74 %
eind 1999).

Die algemene tendens is te zien in alle gewesten van het land, ook in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waar ze wel later, namelijk pas in 1999, ingetreden is. Dat
toont tabel 2 hierna.

TABEL 2: BESTANDEN VAN DE REGELING WAARVOOR BETAALD WORDT OP BASIS VAN ARBEIDS-
PRESTATIES - IN PERCENTAGES OP 31 DECEMBER

Bijslagtrekkende gezinnen Rechtgevende kinderen

1990 1997 1998 1999 2000 1990 1997 1998 1999 2000

Vlaanderen 82,18 79,99 80,48 80,94 81,55 83,26 80,90 81,34 81,77 82,39
Wallonië 70,68 64,79 65,21 65,59 66,22 71,87 66,33 66,66 66,97 67,50
Duits taalgebied 79,66 77,11 77,09 77,95 78,36 82,42 79,26 79,29 80,18 80,44
Brussel 70,80 60,89 60,70 60,92 61,62 67,91 58,75 58,50 58,85 59,73
Buitenland 55,82 77,41 78,56 78,85 81,25 53,12 77,23 78,64 79,02 81,69

TOTAAL 77,23 73,29 73,71 74,13 74,75 77,84 74,01 74,36 74,74 75,37

Zoals duidelijk blijkt, blijft in vergelijking met de situatie eind 1990, het aandeel van
zowel de gezinnen als de kinderen die tot de categorie arbeidsprestaties behoren,
overal lager dan toen. Daarnaast is het ook duidelijk dat de verschillen tussen de
gewesten zeer groot blijven en dat ze zich zelfs over het decennium lijken te verster-
ken. Voor dienstjaar 2000 lijken bepaalde verschillen echter iets kleiner te worden.

Tabel 3 vergelijkt het percentage rechtgevende kinderen op basis van arbeidspresta-
ties tussen de arrondissementen van Luik en Limburg. We zien dat de cijfers per
arrondissement in beide provincies redelijk gelijklopen, behalve voor het arrondis-
sement Luik, waar de werkloosheid veel hoger ligt: slechts 62,42 % van de rechtge-
vende kinderen krijgt er kinderbijslag op grond van arbeidsprestaties. In het arron-
dissement Maaseik bijvoorbeeld is dit 77,57 %.

TABEL 3: BESTANDEN VAN DE REGELING (RECHTGEVENDE KINDEREN) WAARVOOR BETAALD
WORDT OP BASIS VAN ARBEIDSPRESTATIES OP ARRONDISSEMENTSNIVEAU - IN PERCENTAGES OP
31 DECEMBER 2000

arrondissement arbeidsprestaties/ arrondissement arbeidsprestaties/
totaal totaal

Hoei 72,84 % Hasselt 74,76 %
Luik 62,42 % Maaseik 77,57 %
Verviers 74,62 % Tongeren 75,73 %
Borgworm 76,06 %
provincie Luik 67,39 % provincie Limburg 75,78 %
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4. CATEGORIEEN MET VERHOOGDE KINDERBIJSLAG

Eveneens sinds 1998 vertonen de bestanden van de verschillende categorieën die
verhoogde kinderbijslag ontvangen, een dalende tendens, met 16,88 % van de
gezinnen en 16,83 % van de kinderen op 31 december 2000 (tegen respectievelijk
17,02 % en 16,99 % eind 1999).

De tendensen hier verschillen sterker tussen de gewesten als die hiervoor, wat
betreft de verdeling tussen de categorie ‘arbeidsprestaties’ en de overige catego-
rieën van recht. De aandelen van de categorieën met verhoogde kinderbijslag zijn
als volgt (in verhouding tot het bestand met de gewone bedragen):

TABEL 4: BESTANDEN VAN DE REGELING DIE KINDERBIJSLAG ONTVANGEN TEGEN DE VERSCHIL-
LENDE VERHOOGDE SCHALEN - IN PERCENTAGES EN IN AANTALLEN OP 31 DECEMBER

Bijslagtrekkende gezinnen                   Rechtgevende kinderen

1990 1997 1998 1999 2000 1990 1997 1998 1999 2000

Vlaanderen 11,03 12,45 12,15 11,82 11,56 10,43 12,07 11,77 11,46 11,18

Aantal 62.157 71.629 69.751 67.733 65.989 101.509 122.276 119.050 115.808 112.427

Wallonië 19,33 24,03 23,75 23,49 23,49 18,90 23,31 23,09 22,94 22,96

Aantal 62.088 78.904 77.932 76.731 76.781 105.168 134.508 133.698 132.432 132.505

Duits taalgebied 11,86 11,53 11,06 10,88 11,21 9,53 9,52 9,21 8,89 9,52

Aantal 544 510 448 453 468 771 765 680 680 731

Brussel 19,21 26,89 27,27 27,43 27,51 22,23 29,71 30,14 30,27 30,16

Aantal 16.520 24.222 24.175 24.390 24.574 36.992 51.428 51.709 52.018 51.880

Buitenland 24,86 14,35 13,46 13,37 12,22 23,52 14,27 13,33 13,16 12,12

Aantal 1.620 1.255 1.262 1.237 1.205 3.277 2.453 2.463 2.381 2.344

Totaal regeling 14,56 17,53 17,29 17,02 16,88 14,42 17,42 17,20 16,99 16,83

Totaal aantal 142.929 176.520 173.568 170.544 169.017 247.717 311.430 307.600 303.319 299.887

Tijdens het dienstjaar 2000 zijn in Vlaanderen de bestanden van zowel de gezinnen
als de kinderen van de categorieën die verhoogde kinderbijslag ontvangen, verder
teruggelopen. In Wallonië was tot 1999 de tendens dezelfde maar die lijkt in 2000
omgekeerd wat de rechtgevende kinderen betreft. In Brussel blijf de tendens stij-
gend maar voor de kinderen doet zich in 2000 een ommekeer voor. Bij de gezinnen
in het buitenland ziet de groep met verhoogde kinderbijslag zijn aandeel steeds
meer teruglopen.

Vergeleken bij de situatie eind 1990 kunnen dezelfde opmerkingen gemaakt worden
als over de categorieën van recht (zie hiervoor), namelijk:
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dat eind 2000 in weerwil van de dalingen in de laatste dienstjaren, het aandeel van
de bedoelde bestanden overal hoger blijft dan het niveau van 1990 (afgezien van het
Duitse taalgebied en de gezinnen in het buitenland);

dat de verschillen tussen de gewesten zich over het decennium nog duidelijker
hebben afgetekend, ook nog in de laatste dienstjaren en zeker in het jaar 2000.

Een grondiger onderzoek van die cijfers en een vergelijking ervan met de werkloos-
heidsstatistieken van de RVA geven hier uitzicht op een exacter beeld van de onder-
liggende sociale realiteit. Met name ziet het ernaar uit dat het bestand van de bijslag-
trekkenden voor wie de rechthebbende een werkloze is, langzamer terugloopt dan
het geval is voor de totale werklozenpopulatie, en dat de gezinnen die verhoogde
kinderbijslag ontvangen via een werkloze rechthebbende, merendeels eenouderge-
zinnen zijn (6). Dat de werklozen van de categorie ‘samenwonenden met gezinslast’
(7) duidelijk sterker vertegenwoordigd zijn in Wallonië en in Brussel, verklaart ove-
rigens de nog tragere resorptie in die twee gewesten van de gezinnen die hun kin-
derbijslag met een toeslag ontvangen via een werkloze rechthebbende.

5. GEZINSGROOTTE

Het gemiddelde kindertal per gezin ging over de gehele duur van het voorbije
decennium in stijgende lijn, tot 1,78 kinderen voor de gehele regeling op 31 decem-
ber 2000 (1,77 kinderen eind 1995 en 1,75 kinderen eind 1990) (zie grafiek 3). Ten
opzichte van 1999 is er evenwel een lichte afname, gevolg van een minder sterke
daling van het aantal gezinnen dan van het aantal kinderen over het dienstjaar (zie
hiervoor). Bij de volgende tellingen zal moeten blijken of het hier om een nieuwe
tendens gaat.

De stijging doet zich echter enkel voor in het Vlaams en Waals gewest. In Brussel
stabiliseert het gemiddelde kindertal zich namelijk rond de 1,93. Het gemiddeld aan-
tal in het buitenland opgevoede kinderen per bijslagtrekkend gezin is bovendien
fors gedaald, van 2,14 in 1990 naar 1,96 in 2000.

(6) De sinds langer dan zes maanden werklozen die een toeslag bij hun kinderbijslag ontvangen,
maken 64,44 % uit van de gezinnen van werklozen van de regeling.  In de werkloosheidsregeling
behoren diezelfde gezinnen tot categorie A (samenwonenden met gezinslast) en daar maken ze maar
36,4 % uit van alle uitkeringsgerechtigde volledig werklozen.  Bovendien zijn 51,8 % van die catego-
rie A vrouwen.
(7) 51,29 % van de werklozen van categorie A woont in het Waalse Gewest of in Brussel.
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GRAFIEK 3: GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER GEZIN OP 31 DECEMBER

Bekijkt men in plaats van het gemiddelde kindertal de spreiding van de gezinnen
naargelang van het aantal kinderen dat ze tellen, dan zijn er grote verschillen tussen
deze 5 categorieën (tabel 5). Opvallend is het hoge percentage grote gezinnen
(3 kinderen of meer) in Brussel en in het buitenland: respectievelijk 22,68 % en
25,98 %. Verder heeft Wallonië het grootste aandeel gezinnen met 1 kind en een
laag percentage gezinnen met twee kinderen. In Vlaanderen is deze laatste groep
veel groter. 
In totaal zijn er bijna 45,91 % bijslagtrekkende gezinnen met 1 kind, 37,05 % gezin-
nen met twee kinderen en 17,04 % gezinnen met drie of meer kinderen.

TABEL 5: BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VOLGENS HET KINDERTAL: VERDELING IN PROCENT OP
31 DECEMBER 2000

Gezinnen met 1 kind Gezinnen Gezinnen
met 2 kinderen met 3 kinderen en +

Vlaanderen 45,18 39,11 15,71
Wallonië 47,56 34,90 17,54
Duits taalgebied 39,44 41,98 18,57
Brussels hoofdstedelijk gewest 45,26 32,06 22,68
Buitenland 41,74 32,27 25,98

TOTAAL 45,91 37,05 17,04
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6. LEEFTIJDSGROEPEN

Tijdens het dienstjaar 2000 is één enkele leeftijdscategorie, die van de 12- tot 18-jari-
gen, verder blijven aangroeien (+ 0,41 %) terwijl die van de 6- tot 12-jarigen voor het
eerst sinds 1994 een terugloop kent (- 0,09 %). De jonge kinderen onder de 6 jaar
die er sinds 1994 op zijn achteruitgaan, blijven in 2000 nagenoeg status quo (-
0,01 %). Bij de jongeren van 18 tot 25 jaar zet de sinds 1998 dalende tendens zich
duidelijk verder in 2000 (- 1,99 %). De gehandicapten van meer dan 25 jaar kennen
ook dit dienstjaar een forse terugloop (- 3,35 %) wat logisch is aangezien die groep
geleidelijk zal verdwijnen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Enkel de evolutie van de 0- tot 6-jarigen, de 6- tot 12-jarigen en de gehandicapten
van meer dan 25 jaar kan vergeleken worden met de situatie eind 1990 om statisti-
sche redenen (8). Zij groeien respectievelijk met 1,59 % en 7,21 % aan en kennen
een terugval van 16,23 %. Sinds 1997 heeft de groep van de 12- tot 18-jarigen een
aangroei van 0,90 % gekend en zijn de 18- tot 25-jarigen met 4,42 % verminderd.

De spreiding van de rechtgevende kinderen over de verschillende leeftijdsgroepen
vertoont een ietwat ander beeld in de vier gewesten van het land (9), zoals blijkt uit
onderstaande grafiek.

GRAFIEK 4: RECHTGEVENDE KINDEREN VERDEELD PER LEEFTIJDSGROEP OP 31.12.2000 (IN %)

(8) De leeftijdsgroepen van 12 tot 18 en van 18 tot 25 kunnen maar geteld worden sinds 1997. Voor-
dien werd gerekend met de categorieën 12 tot 16 en 16 tot 25 jaar.
(9) Het gaat hier alleen om de in België opgevoede kinderen.
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Men ziet dat de kinderen onder de 6 jaar sterker vertegenwoordigd zijn in Brussel
(31,03 % van alle rechtgevende kinderen) dan in Vlaanderen (28,50 %) en in Wallo-
nië (27,99 %). Bij de volgende twee groepen (kinderen van 6 tot 12 en van 12 tot 18
jaar) is het profiel omgekeerd, namelijk een geringer aandeel in Brussel (respectieve-
lijk 27,97 % en 25,20 %) dan in Vlaanderen (respectievelijk 29,66 % en 27,14 %) en
in Wallonië (respectievelijk 29,39 % en 27,06 %). De jongeren van 18 tot 25 jaar zijn
het minst talrijk in Vlaanderen (13,53 %) en het talrijkst in Brussel (15,11 %) terwijl
Wallonië hier een tussenpositie inneemt (14,40 %). De gehandicapten boven de 25
zijn dan weer duidelijk talrijker in Vlaanderen (1,18 %) en in Wallonië (1,15 %) dan
in het Brussels hoofdstedelijk gewest (0,70 %).

7. GEHANDICAPTE KINDEREN

Het bestand van de gehandicapte kinderen die de toeslag van artikel 47 KBW ont-
vangen kent een daling sinds 1999 en telt op 31 december 2000 19.937 kinderen
(- 2,31 % vergeleken bij eind 1999 en - 6,56 % vergeleken bij eind 1998).

Het aantal van die kinderen in vergelijking met het totale bestand van de rechtge-
vende kinderen van de regeling loopt tegelijkertijd vrij afgetekend terug, namelijk
van 1,19 % eind 1998 naar 1,14 % eind 1999 en 1,12 % eind 2000. Dat ligt in de lijn
van de reeds dalende tendens ten opzichte van het begin van het decennium, aange-
zien het aandeel eind 1990 op 1,35 % lag.

Ook hier zijn vrij duidelijke regionale profielen te onderscheiden. Aangezien alle
gewesten een daling kennen van het aandeel van die kinderen in hun totale bestan-
den, lijken die profielen stabiel te blijven. Dat blijkt uit grafiek 5 hierna.

GRAFIEK 5: GEHANDICAPTE KINDEREN MET BIJKOMENDE BIJSLAG IN PERCENTAGES - EIND 1990
EN EIND 2000
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Wallonië heeft hier dus het grootste aandeel (1,27 % eind 2000), daarna komt Vlaan-
deren (1,07 %) en vervolgens Brussel (0,93 %). Bij de in het buitenland opgevoede
kinderen is het aandeel bijzonder gering (0,43 %). Aangaande de ontwikkelingen
valt op te merken dat in vergelijking met de situatie eind 1990 Brussel het gewest
geworden is waar die kinderen het minst talrijk zijn, terwijl dat vroeger het geval
was voor Vlaanderen (1,24 % eind 1990 tegen 1,28 % voor Brussel).

8. UITGAVEN VOOR UITKERINGEN

De uitgaven voor kinderbijslag waren in december 2000 1,32 % hoger dan in decem-
ber 1999. Voor de uitkeringen tegen de gewone schaal is de stijging 1,49 % en voor
de verhoogde schalen is 0,76 % meer betaald over dezelfde periode.

Over het gehele decennium 1990-2000 zijn deze uitgaven alles samen met 23,55 %
(10) gestegen, namelijk 19,98 % voor de gewone schaal en 37,67 % voor de ver-
hoogde schalen.

Tabel 6 hierna toont de regionale spreiding van de uitgaven van december 1990,
1999 en 2000, naast die van de bestanden van de rechtgevende kinderen op 31
december van dezelfde jaren.

TABEL 6: REGIONALE SPREIDING VAN UITGAVEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN - JAREN 1990 -
1999 EN 2000 IN PERCENTAGES

Uitgaven Rechtgevende kinderen

31.12.1990 31.12.1999 31.12.2000 31.12.1990 31.12.1999 31.12.2000

Vlaanderen 55,38 54,99 54,87 56,64 56,60 56,45 
Wallonië 33,12 33,26 33,26 32,39 32,34 32,39 
Duits taalgebied 0,46 0,42 0,43 0,47 0,43 0,43 
Brussels hoofdstedelijk gewest 10,31 10,39 10,42 9,69 9,63 9,65 
Buitenland 0,74 0,94 1,02 0,81 1,01 1,09 

TOTAAL 100 100 100 100 100 100  

In vergelijking met de spreiding van de rechtgevende kinderen valt het grotere aan-
deel op van de uitgaven die naar Wallonië en Brussel gaan, wat natuurlijk een gevolg
is van de verschillende vaststellingen die hiervoor zijn gedaan met betrekking tot de
bestanden en de spreiding ervan over de verschillende categorieën, naargelang van
de gezinsgrootte en de leeftijdsgroepen. Men merkt ook dat de verschillen tussen de
gewesten over het voorbije decennium vrij duidelijk zijn toegenomen maar dat ze in
het jaar 2000 kleiner geworden zijn.

(10) Het indexcijfer van de consumptieprijzen is over dezelfde periode met 21,50 % gestegen.

269



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

Via de regionale spreiding van dezelfde uitgaven op dezelfde datum en naargelang kin-
derbijslag van de gewone schaal of van de verhoogde schaal betaald is, te zien in de
tabel hierna, kunnen de aan de gang zijnde ontwikkelingen ietwat verduidelijkt worden.

TABEL 7: REGIONALE SPREIDING VAN DE UITGAVEN: GEWONE EN VERHOOGDE KINDERBIJSLAG
- JAREN 1990 - 1999 EN 2000 IN PERCENTAGES

Gewone kinderbijslag                 Verhoogde kinderbijslag

12.1990 12.1999 12.2000 12.1990 12.1999 12.2000

Vlaanderen 84,77 84,02 84,35 15,23 15,98 15,65 
Wallonië 74,41 70,59 70,42 25,59 29,41 29,58 
Duits taalgebied 85,76 87,78 86,37 14,24 12,22 13,63 
Brussels hoofdstedelijk gewest 70,99 62,81 62,71 29,01 37,19 37,29 
Buitenland 69,40 85,26 87,39 30,60 14,74 12,61 

TOTAAL 79,81 77,38 77,50 20,19 22,62 22,50 

Het aandeel van de verhoogde kinderbijslag is duidelijk groter geworden van 1990
tot 1999. De totale daling in 2000 (-0,12 %) is enkel te wijten aan de terugval in
Vlaanderen en in het buitenland.

9. GEMIDDELDE UTGAVEN PER KIND

Maar het zijn de uitgaven per kind die ons het meest kunnen zeggen over die ont-
wikkelingen en ons de verschillen tussen de regio’s wat de uitgaven betreft op de
meest nauwkeurige wijze kunnen laten inschatten. De tabel hierna toont de cijfers
van de maand december van de laatste drie dienstjaren en daarnaast dat van decem-
ber 1990, en daarnaast de ontwikkeling in percenten van jaar tot jaar en over het
decennium.

TABEL 8: GEMIDDELDE MAANDELIJKSE UITGAVEN PER KIND (ONGEACHT DE TOEGEKENDE BEDRA-
GEN) - JAREN 1990 - 1998 - 1999 EN 2000

Gemiddelde uitgaven in EUR                 Ontwikkelingen in %

12.1990 12.1998 12.1999 12.2000 12.1998 12.1999 12.1990
- - -

12.1999 12.2000 12.2002

Vlaanderen 114,31 131,35 133,28 135,33 1,47 1,54 18,39 
Wallonië 119,52 139,29 141,08 142,99 1,28 1,35 19,63 
Duits taalgebied 113,81 131,40 134,63 138,19 2,46 2,64 21,42 
Brussels hoofdstedelijk gewest 124,41 146,72 148,06 150,32 0,91 1,53 20,82 
Buitenland 105,98 125,57 126,96 130,33 1,10 2,66 22,97 

REGELING 116,91 135,34 137,17 139,22 1,35 1,49 19,08 
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Het is dus in het Brussels hoofdstedelijk gewest dat de gemiddelde uitgaven per
kind het hoogst zijn, voor de maand december 2000 namelijk 11,1 EUR meer dan
het gemiddelde van de regeling, terwijl Wallonië 3,77 EUR boven dat gemiddelde
lag en in Vlaanderen gemiddeld 3,89 EUR minder werd uitgegeven.

In de loop van het decennium is het verschil tussen de gewesten zich vrij duidelijk
gaan aftekenen, met een grotere aangroei in Brussel (+20,82 %) dan in Wallonië
(+19,63 %) en Vlaanderen (+18,39 %). Maar voor de laatste twee dienstjaren blijft het
niet meer zo en blijkt de aangroei sterker in Vlaanderen dan in Wallonië en in Brussel.

10. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

Voor het tweede opeenvolgende jaar zijn de bestanden van de bijslagtrekkende
gezinnen en de rechtgevende kinderen in de regeling van de gewaarborgde gezins-
bijslag teruggelopen, namelijk een daling van respectievelijk 3,85 % en 1,54 % eind
1999 vergeleken bij 1998 en met 10,81 % en 9,99 % eind 2000 ten opzichte van
eind 1999. Dat komt overeen met de eveneens aanzienlijke terugloop die sinds 1999
is vast te stellen bij de bestaansminimumtrekkers (11).
De regionale spreiding van die bestanden was op 31 december 2000 als volgt:

TABEL 9: REGIONALE SPREIDING GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - BESTANDEN OP 31 DECEM-
BER 2000

Bijslagtrekkende gezinnen                      Rechtgevende kinderen

Absolute cijfers In % In °/°° Absolute In % Gem.
v/d cijfers aant.

bevolk. per gezin

Vlaanderen 1.686 24,66  0,28  3.629 25,31  2,15  
Wallonië 2.880 42,12  0,88  6.083 42,42  2,11 
Duits taalgebied 32 0,47 0,45  68 0,47  2,13  
Brussels hoofdstedelijk gewest 2.239 32,75  2,32  4.559 31,79  2,04  

TOTAAL 6.837 100  0,67  14.339 100  2,10  

(11) 83.349 gerechtigden in januari 1999, 81.292 in januari 2000, 72.497 in januari 2001 (cijfers van
het Kabinet van de Minister van Begroting en Sociale Integratie).
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Het grote verschil tussen de gewesten wat de gewaarborgde gezinsbijslag betreft,
lijkt zich overigens nog te versterken aangezien de terugloop waarvan hiervoor spra-
ke was, groter was in Vlaanderen (- 15,15 % voor de kinderen in 2000) dan in Wallo-
nië (- 10,41 %) en vooral Brussel (- 5,14 %).

Vergeleken bij de situatie eind 1993 (12) is de ontwikkeling wel stijgend en ook hier
kan men vaststellen dat de aangroei sterker is in Brussel (+ 63,05 % voor de kinde-
ren) dan in Wallonië (+ 20,69 %) en in Vlaanderen (+ 13,37 %).

Het gemiddelde kindertal per gezin gaat sinds 1995 in stijgende lijn en beloopt 2,10
kinderen op 31 december 2000, zodat de kloof met het gemiddelde kindertal in de
werknemersregeling (1,78 kinderen op hetzelfde tijdstip) groter is geworden. Maar
op dit punt hebben Vlaanderen en Wallonië een hoger cijfer dan Brussel, zoals te
zien is in de laatste kolom van tabel 9 hiervoor.

Ook de leeftijdsstructuur van de rechtgevende kinderen heeft specifieke kenmerken
in vergelijking met die in de werknemersregeling: duidelijk meer jonge kinderen,
namelijk 38,20 % van alle rechtgevende kinderen (tegen 28,59 % bij de werknemers)
terwijl de jongeren van 18 tot 25 maar 5,45 % uitmaken van het totale bestand (tegen
13,96 % bij de werknemers). Dat is vast te stellen in alle gewesten, met een iets ster-
kere vertegenwoordiging van de jongste en de oudste leeftijdsgroep in Brussel.

De uitgaven van december 2000 voor gewaarborgde gezinsbijslag dan: die zijn
5,70 % lager dan in december 1999, wat in de lijn lijkt te liggen van de eerder ver-
melde terugloop van de bestanden. Maar vergeleken bij 1993 is het bedrag 33,48 %
hoger. De regionale verdeling en de ontwikkelingen zijn als volgt: 

TABEL 10: GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG: UITGAVEN VAN DE MAAND DECEMBER

12.2000 in % ontwik. in ontwik. in ontwik. in
in EUR % % %

1998-1999 1999-2000 1993-2000

Vlaanderen 609.807 24,59 -0,18 -13,43 20,13
Wallonië 1.071.667 43,21 2,86 -4,63 31,37
Duits taalgebied 11.553 0,47 -15,61 22,87 224,57
Brussels hoofdstedelijk gewest 787.108 31,74 8,76 -0,69 69,71

TOTAAL 2.480.134 100  3,63 -5,70 38,48

(12) Gegevens over de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag uit de geografische spreiding zijn
maar vanaf 1993 beschikbaar.
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Maar ook hier krijgt men via de gemiddelde uitgaven per kind een beter beeld van
de tendensen, zowel voor het geheel als voor de verschillende gewesten. Dat toont
de volgende tabel:

TABEL 11: GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG: GEMIDDELDE UITGAVEN PER KIND

Gemiddelde uitgaven in EUR                                 Ontwikkeling in %

12.1993 12.1998 12.1999 12.2000 1998-99 1999-00 1993-2000

Vlaanderen 158,58 157,31 164,70 168,05 4,69 2,03 5,96
Wallonië 161,85 157,83 165,49 176,16 4,86 6,45 8,85
Duits taalgebied 154,76 154,74 164,95 169,88 6,60 3,00 9,78
Brussels 
hoofdstedelijk 
gewest 165,89 155,08 164,92 172,66 6,34 4,69 4,08

TOTAAL 161,85 156,87 165,10 172,96 5,25 4,76 6,86

Eerst en vooral stelt men vast dat de gemiddelde uitgaven per kind in de gewaarborgde
gezinsbijslag een stuk hoger liggen dan het bedrag in de kinderbijslagregeling voor
werknemers (139,22 EUR in december 2000) maar toch nog meer dan 12 EUR lager ligt
dan het gemiddelde van die regeling wat de verschillende verhoogde schalen betreft
(186,12 EUR in december 2000), wat overigens aan de verwachting beantwoordt als
men weet welke schalen in de gewaarborgde gezinsbijslag betaald worden en hoe groot
het aandeel van jongere kinderen bij de gewaarborgde gezinsbijslag is (zie hiervoor).

Men stelt vast dat in de loop van dienstjaar 2000 de gemiddelde uitgave per rechtge-
vend kind in de verschillende gewesten ertoe neigt vrij duidelijk af te wijken van
het algemene gemiddelde van de regeling, terwijl de cijfers daar voordien integen-
deel zeer dicht bij lagen, vooral wat de uitgaven van december 1999 betreft: voor
december 2000 krijgt men een verschil in min van 4,91 EUR voor de in Vlaanderen
wonende rechtgevende kinderen en van 0,3 EUR voor die in Brussel, terwijl het cij-
fer voor de kinderen in Wallonië 3,2 EUR boven het gemiddelde ligt. 

11. BESLUIT

In de loop van het dienstjaar 2000 is het bestand van de rechtgevende kinderen van
de regeling met 0,17 % teruggelopen, een daling die duidelijk sterker is in Vlaanderen
(-0,43 %) dan in Wallonië (-0,02 %). Brussel kent daarentegen een aangroei van 0,11 %. 

De rechtgevende kinderen die verhoogde kinderbijslag ontvangen, zien hun aandeel
in het totale bestand van de regeling verder teruglopen, van 16,99 % eind 1999 tot
16,83 % eind 2000. Dat geldt echter alleen voor Vlaanderen (van 11,46 % naar
11,18 %) en Brussel (van 30,27 % naar 30,16 %) terwijl Wallonië een lichte aangroei
kent (van 22,94 % naar 22,96 %) na een terugloop in de vorige twee dienstjaren.
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De spreiding van de gezinnen was in 2000 als volgt: Vlaams Gewest 57,03 %; Waals
Gewest 32,65 %; Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,92 %; Duits taalgebied 0,42 % en
kinderen opgevoed in het buitenland 0,98 %.

In de periode 1990-2000 werd een absolute stijging van het aantal gezinnen waarge-
nomen in elk van de gewesten (met uitzondering van het Duits taalgebied) (zie tabel
1). Er heeft zich echter een verschuiving voorgedaan in de proportionele verdeling
tussen de gewesten en dit ten gunste van de kinderen opgevoed in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de kinderen opgevoed in het buitenland. Wat deze kinde-
ren opgevoed in het buitenland betreft, heeft een vroegere studie reeds aangetoond
dat het hier enkel een stijging in EU-landen betreft. 

Het aandeel van de gezinnen die gezinsbijslag ontvangen op basis van arbeidspresta-
ties, is de laatste jaren in elk van de regio’s blijven stijgen. Hier bestaat een duidelijk
verband met de economische toestand in de betrokken jaren, waar ook een duidelij-
ke vermindering van de werkloosheid kan worden vastgesteld. De verschillen tus-
sen de regio’s blijven in 2000 wel even groot. In het Vlaamse Gewest en voor de
gezinnen in het buitenland bedraagt het aandeel arbeidsprestaties iets meer dan 81 %.
In het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt dit aandeel veel lager: respec-
tievelijk 66,22 % en 61,62 %. Het Duits taalgebied situeert zich tussen beide uiter-
sten: 78,36 % van de gezinnen ontvangt gezinsbijslag op basis van arbeidsprestaties.

Ook de daling van het aantal gezinnen dat recht kreeg in het stelsel van de gewaar-
borgde gezinsbijslag, is hier een gevolg van, immers ook het aantal gerechtigden op
een leefloon daalde. Ook hier is er geen sprake van convergentie tussen de gewes-
ten. Vlaanderen, dat relatief gezien reeds het laagste aantal rechtgevende kinderen
op gewaarborgde gezinsbijslag heeft, kende t.o.v. 1999 een sterkere daling (-15,15 %)
dan Wallonië (-10,41 %) en Brussel (-5,14 %). 

We stellen ook vast dat voor de eerste maal het gemiddelde kindertal per gezin licht
is gedaald. De regionale profielen op het stuk van de gezinsgrootte tenderen
opnieuw naar het algemene gemiddelde van de regeling (1,78 kinderen per gezin in
2000). Die dalende tendens is in Brussel vroeger opgetreden, waar het gemiddelde
kindertal duidelijk hoger is en blijft (1,93 eind 2000).

Voor het eerst werd eveneens een terugloop vastgesteld in de leeftijdsgroep 18-25
jaar. Deze tendens wordt eveneens vastgesteld in de evoluties van zowel de totale
schoolbevolking als meer specifiek in de aantallen welke hoger onderwijs volgen.

De uitgaven voor kinderbijslag van de maand december 2000 lagen 1,32 % lager dan
in december 1999. Er is 1,49 % meer kinderbijslag van de gewone schaal betaald en
0,76 % meer verhoogde kinderbijslag.
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Hoewel de verschillen tussen de gewesten op het stuk van de gemiddelde uitgave
per kind in de loop van het laatste decennium zich vrij duidelijk hebben afgetekend
(boven het gemiddelde van de regeling in Wallonië en in Brussel en onder het
gemiddelde in Vlaanderen), wordt die tendens in de laatste twee dienstjaren niet
bevestigd: in dienstjaar 2000 was de gemiddelde stijging van de uitgaven groter in
Vlaanderen (+ 1,54 %) dan in Wallonië (+ 1,35 %) en in Brussel (+ 1,53 %).

De belangrijkste vaststelling in deze studie is echter “hoe gelijkend de verschillen
kunnen zijn”. Immers zowel wat betreft de toegekende schalen, de categorie van
het recht, als het kindertal per gezin, zijn de verschillen en gelijkenissen niet enkel
inter-regionaal maar ook intra-regionaal. Zo stellen we nu vast dat de verhouding van
het aantal gezinnen dat recht heeft op kinderbijslag door hun arbeidsprestaties, mer-
kelijk verschilt tussen de provincies Luik (67,39 %) en Limburg (75,78 %) (zie tabel
3). Vergelijken we echter deze provincies per arrondissement, dan blijken o.a. Ver-
viers (74,62 %) en Hasselt (74,76 %) zich erg vergelijkbaar op te stellen, veel meer
dan bv. de arrondissementen Borgworm (76,06 %) en Luik (62,42 %) die in dezelfde
provincie liggen. 

De verschillen houden veel meer verband met o.a. het stedelijke of landelijke karak-
ter en de werkloosheidsgraad van de betrokken arrondissementen dan van het
gewest waarin ze gelegen zijn. Een onderzoek naar de kostprijs, aan de hand van de
gemiddelde maandelijkse uitgave per kind, bevestigt deze analyse en toont aan dat
een geaggregeerde vergelijking uitsluitend per gewest een vertekend beeld geeft. 

We mogen ons derhalve niet blindstaren op geaggregeerde, regionale cijfers: zij ver-
bergen grote verschillen tussen provincies en arrondissementen. Een diepgaande
analyse laat zien dat regionale verschillen op objectieve kenmerken gegrondvest
zijn. 

__________
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GROOTOUDERS EN KINDERBIJSLAG
IN HET STELSEL VAN DE WERKNEMERS
EN HET STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE
GEZINSBIJSLAG

DOOR DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

1. SITUERING

Op sociologisch vlak kan een duidelijke evolutie in de rol van de grootouders ten
aanzien van de kinderen en kleinkinderen worden vastgesteld. Vroeger leefden er
vaak drie generaties onder eenzelfde dak; de kinderen en kleinkinderen woonden
bij hun grootouders in. Ten gevolge van diverse maatschappelijke ontwikkelingen
evolueerde men van een drie- naar een tweegeneratiegezin, het zogenaamde kernge-
zin: ouders met hun kinderen.

Desalniettemin is de bijzondere familiale relatie tussen grootouders en kleinkinde-
ren blijven bestaan, zij het dat deze heden ten dage op een andere manier wordt
ingevuld. Wanneer het bewuste kerngezin in een zorgsituatie verkeert, staan de
grootouders bijvoorbeeld in voor de opvang van hun kleinkinderen, het zogenaam-
de ‘onthaalgrootouderschap’. In zeer ernstige crisissituaties echter komt het voor
dat de grootouders zich niet beperken tot de loutere opvang, maar dat zij soms voor
een belangrijke periode de ganse opvoeding van hun kleinkinderen op zich nemen.

Ingevolge het toegenomen belang van de rol die grootouders spelen in het leven
van hun kinderen en kleinkinderen, treedt ook de rechtspositie van de grootouders
steeds duidelijker op de voorgrond. Zo versterkte de wetgever de rechtspositie van
de grootouder in het burgerlijk recht door het invoeren van een recht op persoon-
lijk contact met de kleinkinderen (1). Grootouders hadden weliswaar reeds geruime
tijd recht op omgang met hun kleinkinderen, maar aanvankelijk werd dit slechts in
de rechtspraak onderkend (2). Bovendien heeft de rechtspraak bevestigd dat het om
een eigen recht gaat, zodat de uitoefening ervan in concreto dient te worden beoor-
deeld los van het omgangsrecht van de ouders (3).

(1) Artikel 375bis B.W.: “De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onder-
houden. Datzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij
met het kind een bijzondere affectieve band heeft. Bij gebreke van een overeenkomst tussen de par-
tijen, wordt over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen
of van de procureur des Konings beslist door de jeugdrechtbank.”
(2) Cass., 14 oktober 1915, Pas., 1915-16, 1, 455.
(3) Rb.Kort.Ged. Marche-en-Famenne, 21 juni 1995, J.L.M.B., 1995, 1712.
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Ook in het socialezekerheidsrecht, en in de kinderbijslagreglementering in het bij-
zonder, komen grootouders die instaan voor de integrale opvoeding van hun klein-
kinderen, aan bod. Het juridische statuut van deze grootouders binnen de kinderbij-
slagreglementering maakt het voorwerp uit van de huidige studie. In een eerste
hoofdstuk wordt hun positie binnen het stelsel van de kinderbijslag voor werkne-
mers besproken. Een tweede hoofdstuk belicht hun statuut in het stelsel van de
gewaarborgde gezinsbijslag.

2. HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

Parallel met de ontwikkeling in sociologisch opzicht van de rol van grootouders in
het leven van hun kinderen en kleinkinderen, wordt - zoals recent ook kan worden
vastgesteld in het burgerlijk recht - in de kinderbijslagreglementering eveneens
sinds geruime tijd aandacht besteed aan het juridische statuut van de grootouders.
We hebben het hier dan niet over de grootouders die van tijd tot tijd eens instaan
voor de opvang van hun kleinkind (bv. opvang na school), maar wel over die situ-
aties waarbij de grootouders in feite de gehele opvoeding van de kleinkinderen op
zich nemen. Het zijn die situaties die specifieke aanspraken op rechten in de kinder-
bijslagregeling doen ontstaan.

Dit hoofdstuk bevat vooreerst een beknopte analyse van een aantal cijfergegevens
betreffende de grootouders-rechthebbenden in het stelsel van de kinderbijslag voor
werknemers. Vervolgens wordt hun statuut binnen de kinderbijslagreglementering
behandeld.

2.1. KWANTITATIEVE GEGEVENS INZAKE KINDERBIJSLAG
In het stelsel van de kinderbijslag voor werknemers (welke ongeveer 71 % van het
geheel vertegenwoordigen) worden de grootouders-rechthebbenden in België twee-
jaarlijks geteld.

De rechthebbende grootouders vormen 0,41 % van het totaal aantal rechthebben-
den in het stelsel van de werknemers. Daarbij valt op te merken dat het aantal recht-
hebbende grootouders in de periode 1987-2001, zijnde de voorbije 15 jaar, gedaald
is van 5.467 naar 4.223, wat neerkomt op een vermindering van 22,75 %.

Een nadere analyse van de cijfers leert dat tijdens de beschouwde periode, de verde-
ling tussen de seksen ingrijpend is gewijzigd. Het aantal rechthebbende grootvaders
is gestaag gedaald met 65,56 % terwijl het aantal rechthebbende grootmoeders is
gestegen met ongeveer 75 %. Deze vaststelling kan onder meer gekoppeld worden
aan de toegenomen tewerkstelling van vrouwen, waardoor ze gemakkelijker de hoe-
danigheid van grootouder-rechthebbende kunnen verwerven. Voorts kan worden
opgemerkt dat de stijging van het aantal rechthebbende grootmoeders, de daling
van het aantal rechthebbende grootvaders niet compenseert, waardoor het totaal
aantal rechthebbende grootouders over deze periode dus daalt.
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De belangrijkste daling bij de grootvaders situeert zich rond 1991, het jaar waarin
het aantal zakt van 4.876 naar 3.722. Dit is eveneens het jaar waarin het aantal groot-
moeders het meest stijgt, met name van 852 naar 986. Voor deze knik in 1991 is er
geen specifieke verklaring te vinden in de reglementering van de kinderbijslag.

2.2. BEGRIPSOMSCHRIJVING
In de kinderbijslagwetgeving voor werknemers komen vijf verschillende actoren
voor: de werkgever, het kinderbijslagfonds, de werknemer, de opvoeder en het
kind. Voor deze laatste drie partijen worden specifieke termen gehanteerd, die voor
een goed begrip een kleine toelichting verdienen:

de rechthebbende: de persoon die door zijn arbeid, een daarmee gelijkgestelde
situatie of een toekenningssituatie, en op grond van zijn band met het rechtgevend
kind, het recht op kinderbijslag vestigt (meestal is dit de vader van het kind);

de bijslagtrekkende: de persoon of de instelling aan wie de kinderbijslag wordt uit-
betaald, omdat hij of zij in beginsel instaat voor de opvoeding van het kind (meestal
is de bijslagtrekkende de moeder van het kind);

de rechtgevende: het kind voor wiens opvoeding de kinderbijslag wordt uitge-
keerd op grond van zijn verhouding tot de rechthebbende.

Deze driehoek (rechthebbende, rechtgevend kind en bijslagtrekkende) vormt de
basis van de kinderbijslagwetgeving. De grootouder kan voor zijn (rechtgevend)
kleinkind, naargelang van de situatie, de hoedanigheid hebben van rechthebbende
(zie deel 2.3.) of van bijslagtrekkende (zie deel 2.4.).

Als antwoord op welomschreven streefdoelen op sociaal en gezinsbeleid, vertonen
de aangeboden uitkeringen van kinderbijslag aan de werknemersgezinnen een vrij
grote diversiteit. Naast de basiskinderbijslag (gewone schaal) (4) moet er een onder-
scheid gemaakt worden tussen het kraamgeld, de adoptiepremie, de verhoogde kin-
derbijslag voor wezen, de leeftijdstoeslagen, de toeslag voor gehandicapte kinderen
en de sociale toeslagen, zoals daar zijn, de bijkomende gezinsbijslag voor langdurig
zieken en invaliden (de schaal 50ter), langdurig werklozen (de schaal 42bis) of
gepensioneerden (de schaal 42bis).

Uiteraard dient het kind zelf aan een aantal voorwaarden te voldoen om rechtge-
vend te zijn op kinderbijslag. Zo is op grond van de Belgische kinderbijslagwetge-
ving in principe geen kinderbijslag verschuldigd ten behoeve van de kinderen die

(4) De basiskinderbijslag is de bijslag die aan elk rechtgevend kind wordt verleend, ongeacht de leef-
tijd van het kind of de sociale categorie waartoe de rechthebbende behoort. De basiskinderbijslag
stijgt volgens de rang van het kind in het gezin, en zulks tot het derde kind.
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worden opgevoed of lessen volgen buiten het Koninkrijk (5) (territorialiteitsbegin-
sel). Op grond van bepaalde verordeningen van de Europese Unie alsook bilaterale
en multilaterale overeenkomsten kan de gezinsbijslag echter geëxporteerd worden
ten voordele van kinderen die op het grondgebied van een andere lidstaat wonen en
verblijven (6).

2.3. DE GROOTOUDER ALS RECHTHEBBENDE

2.3.1. Wanneer kunnen grootouders het recht op kinderbijslag voor hun kleinkind
openen?
In de kinderbijslagreglementering wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de grootou-
der rechthebbende kan zijn en aldus het recht op gezinsbijslag voor zijn kleinkind
kan vestigen. De grootouder kan dit recht openen op basis van zijn hoedanigheid van
werknemer (effectieve werknemer) of op basis van het feit dat hij zich bevindt in
een situatie die kan gelijkgesteld worden met arbeid (gelijkgestelde werknemer (7)). 

Daarenboven kan de grootouder ook in zijn hoedanigheid van gepensioneerde,
werkloze, invalide en weduwe of weduwnaar die een overlevingspensioen geniet,
het recht op kinderbijslag voor zijn kleinkind openen. Deze hoedanigheden zijn niet
specifiek voor grootouders, maar gelet op hun leeftijd of hun gezondheidstoestand
komen zij wel vaak voor. Interessant om weten is dat zij (in tegenstelling tot de
grootouder als werknemer) in deze gevallen naast de gewone kinderbijslag mogelijk
aanspraak kunnen maken op sociale supplementen (gepensioneerden, werklozen of
invaliden).

Hierbij zij onmiddellijk opgemerkt dat het recht van de grootouder in de regel zal
moeten wijken voor het recht van de ouder (8).

2.3.2. Als actieve werknemer of ermee gelijkgestelde
Een rechthebbende grootouder kan als werknemer aanspraak maken op kinderbij-
slag voor zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen, voor deze van zijn echtgenoot of
gewezen echtgenoot of voor deze van de persoon met wie hij een feitelijk gezin
vormt, op voorwaarde evenwel dat zij deel uitmaken van hetzelfde gezin (9).

(5) Artikel 52 Kinderbijslagwet (hierna genoemd KBW), met name de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 19
december 1939 (B.S., 22 december 1939).
(6) Infra, ‘Internationale aspect - Export van kinderbijslag’.
(7) Onder ‘gelijkgestelde werknemers’ wordt verstaan werknemers die zich in bepaalde specifieke
situaties bevinden die, op dezelfde manier als eigenlijke arbeid, recht doen ontstaan op kinderbijslag,
onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde bedragen. De werknemer wordt onder meer
beschouwd als zijnde tewerkgesteld tijdens inhaalrustdagen, periodes van betaalde vakantie, feestda-
gen, erkende stakingsdagen, periodes van arbeidsongeschiktheid waarvoor hij recht heeft op zijn
normale bezoldiging, dagen van niet-bezoldigde afwezigheid toegekend wegens dwingende familiale
redenen, ...
(8) Infra, ‘Afstand van het voorrangsrecht - gewijzigde reglementering’.
(9) Artikel 51, § 3, 3° KBW.
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In dit geval wordt de (gewone) kinderbijslag toegekend vanaf het ogenblik dat het
kind is beginnen deel uitmaken van dit gezin. Vroeger (vóór 1997) werd vereist dat
het kind ‘sedert ten minste drie maanden’ deel uitmaakte van het gezin. Deze vereis-
te is evenwel verdwenen (10). Dit betekent niet alleen een vereenvoudiging, maar
impliceert bovendien dat het recht nu in voorkomend geval retroactief kan worden
vastgesteld.

De rechthebbende behoudt dit recht voor zijn kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren of die van zijn echtgenoot wanneer deze in een instelling worden geplaatst
(overeenkomstig artikel 70 KBW) of wanneer hij diezelfde kleinkinderen of achter-
kleinkinderen uitsluitend of hoofdzakelijk op zijn kosten laat opvoeden in een
inrichting voor onderwijs, opvoeding of verpleging of bij een particulier.

2.3.3. Als pensioengerechtigde werknemer
In veel dossiers waar de grootouder rechthebbende is, gaat het gelet op zijn leeftijd
vaak om een gepensioneerde werknemer.

Zijn (als gepensioneerde) rechthebbende op de gewone kinderbijslag (11):

diegene die krachtens de wetgeving met betrekking tot de verplichte verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood een ouderdoms-
pensioen geniet;

diegene die, na de leeftijd van 60 jaar te hebben bereikt, een ouderdomsrente (12)
geniet krachtens een regel die toepasselijk is op alle werknemers of op bepaalde
categorieën van werknemers behorende tot éénzelfde onderneming;

diegene die een pensioen geniet ten laste van de Staat, een provincie, een
gemeente of van de NMBS.

Uiteraard dient zoals aangegeven onder het vorige punt, het kind deel uit te maken
van het gezin van de grootouder.

Vermeldenswaard is evenwel de voorwaarde van de 6 forfaitaire bijslagen: de pen-
sioengerechtigde werknemer moet in de loop van de 12 maanden, onmiddellijk
voorafgaand aan zijn pensionering, de voorwaarden vervuld hebben om aanspraak

(10) Artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 april 1997 (B.S., 30 april 1997), van kracht sinds
1 oktober 1997.
(11) Artikel 57, eerste lid, KBW.
(12) Onder ouderdomsrente verstaat men de extra-legale voordelen die worden toegekend op grond
van een regel die geldt voor alle werknemers of sommige categorieën van werknemers. Zijn met
name bedoeld, de voordelen die worden toegekend door verzekeringsinstellingen op grond van stor-
tingen die werden aangewend voor het vestigen van een ouderdomsrente ten gunste van de aange-
slotene. De gepensioneerde wiens rustpensioen zou geschorst worden maar die een dergelijke rente
geniet, kan recht verkrijgen.
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te maken op ten minste 6 maanden kinderbijslag in het stelsel van de werknemers
(13). Het moet dus gaan om een duurzaam recht. Met andere woorden, men moet
het jaar dat onmiddellijk aan de pensionering voorafgaat gedurende 6 maanden
rechthebbende kunnen geweest zijn in het stelsel van de kinderbijslag voor werkne-
mers (gewerkt hebben, ziek geweest zijn, ...).

De voorwaarde van de 6 forfaitaire bijslagen kan een knelpunt zijn voor diegenen
die wel een tijdje gewerkt hebben maar niet professioneel actief zijn geweest tot
aan hun pensioen (veelal gaat het hier om grootmoeders, hoewel deze tendens door
de toenemende participatie van de vrouw op de arbeidsmarkt wijzigt).

De bijkomende gezinsbijslag voor gepensioneerden: de schaal 42bis
Zoals reeds gesteld heeft de gepensioneerde werknemer naast de gewone basisbij-
slag desgevallend recht op een bijkomende bijslag (14) wanneer hij voldoet aan de
voorwaarden inzake gezinssituatie, inkomen en beroepsactiviteit die terzake
bepaald zijn. 

Rechthebbenden die langer dan zes maanden arbeidsongeschikt, gepensioneerd of
langer dan zes maanden volledig werkloos zijn, verkrijgen recht op een toeslag (de
toeslag van artikel 50ter KBW voor de invaliden en de toeslag van artikel 42bis KBW
voor de gepensioneerden of de langdurig werklozen).

Sedert 1 juli 1984 is het recht op een dergelijke toeslag afhankelijk gesteld van
bepaalde voorwaarden inzake gezinslast, inkomen en beroepsactiviteit. Deze voor-
waarden zijn gestipuleerd in het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering
van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders (B.S., 19 april 1984) en komen er op neer dat de
betrokkene de hoedanigheid moet hebben van ‘rechthebbende met personen ten
laste’ en hijzelf en zijn samenwonende echtgenoot of feitelijke partner samen geen
vervangingsinkomens mogen genieten die hoger liggen dan 1.607,58 EUR per
maand (15).

De gepensioneerde geniet deze bijkomende gezinsbijslag onmiddellijk vanaf de pen-
sionering.

(13) Artikel 57, tweede lid, KBW.
(14) Artikel 42bis, KBW.
(15) Het begrip ‘vervangingsinkomen’ wordt hier in de brede zin begrepen (d.i. alle soorten wettelij-
ke uitkeringen, pensioenen, tegemoetkomingen, ...), maar er worden toch ook een aantal vergoedin-
gen uitgesloten (o.m. gezinsbijslagen, tegemoetkomingen aan gehandicapten, ...) (cf. artikel 3 van
het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2 van de samen-
geordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders).
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2.3.4. Als werkloze
De werkloze grootouder kan eveneens recht openen op kinderbijslag voor het kind
dat deel uitmaakt van zijn gezin. Het recht van de werkloze op kinderbijslag hangt
echter af van zijn toestand in de werkloosheidsreglementering. Hebben recht op
kinderbijslag (16):

de volledig uitkeringsgerechtigde werkloze;
de gedeeltelijk uitkeringsgerechtigde werkloze;
de volledig werkloze die niet wordt vergoed;
de gedeeltelijk werkloze die geen werkloosheidsuitkering geniet.

De twee laatste categorieën hebben slechts onder bepaalde voorwaarden recht op
kinderbijslag. Zo dienen de betrokkenen onder meer ingeschreven te zijn als werk-
zoekende en moeten zij zich onderwerpen aan de controle door de RVA, behou-
dens vrijstelling.

De bijkomende gezinsbijslag voor werklozen: de schaal 42bis
De volledig uitkeringsgerechtigde werkloze is vanaf de zevende maand werkloos-
heid gerechtigd op een bijkomende bijslag (17) wanneer hij voldoet aan de voor-
waarden inzake gezinssamenstelling, inkomen en beroepsactiviteit die terzake
gesteld zijn (18). In tegenstelling tot de gepensioneerden geldt derhalve een wacht-
tijd van zes maanden om recht te hebben op dit supplement.

Vermeldenswaard is dat de vergoede volledig werkloze de sociale toeslag behoudt
gedurende een korte werkhervatting van maximum 27 dagen. Bovendien zal de ver-
goede volledig werkloze die de bijkomende bijslag geniet en die na een werkhervat-
ting van méér dan 27 dagen, maar binnen een periode van zes maanden opnieuw
een vergoede werkloze wordt, zijn hoedanigheid van langdurig werkloze behouden,
in die zin dat hij onmiddellijk, vanaf het ogenblik dat hij opnieuw werkloos wordt,
aanspraak zal kunnen maken op die sociale toeslag zonder eerst opnieuw een
wachttijd van zes maanden te moeten doorlopen (19).

(16) Artikel 56novies, KBW.
(17) Artikel 42bis, KBW.
(18) Met betrekking tot deze voorwaarden kan worden verwezen naar het deel ‘de bijkomende
gezinsbijslag voor gepensioneerden: de schaal 42bis’ (supra).
(19) Artikel 42bis, 5e lid, KBW; koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot uitvoering van artikel 42bis
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en tot wijziging van
het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (B.S., 6 april 2000, tweede editie) en de
omzendbrief van de RKW, nr. CO 1323 van 18 mei 2000. 
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2.3.5. Als invalide
In geval van ziekte, ongeval, invaliditeit of bevallingsrust blijft het recht op kinder-
bijslag van de werknemer behouden.

De arbeidsongeschikte werknemer heeft recht op de gewone kinderbijslag voor het
kind dat deel uitmaakt van zijn gezin, tijdens de eerste zes maanden van de arbeids-
ongeschiktheid (20).

De bijkomende gezinsbijslag voor invaliden: de schaal 50ter
Vanaf de zevende maand van de arbeidsongeschiktheid (21) wordt de gewone kin-
derbijslag verhoogd met een sociale toeslag (22) indien voldaan is aan de voorwaar-
den inzake gezinssamenstelling, beroepsactiviteit en inkomsten die terzake gesteld
worden (23).
Net zoals voor de werklozen, geldt derhalve ook voor dit supplement een wachttijd
van zes maanden.

Belangrijk is ook dat de gepensioneerde werknemer die op het ogenblik van zijn pen-
sionering de bijkomende gezinsbijslag voor langdurig zieken (de schaal 50ter) geniet
of de voorwaarden vervult om erop aanspraak te maken, ook na zijn pensionering,
zijn recht op deze bijkomende gezinsbijslag voor invaliden behoudt (24), in plaats van
de bijkomende gezinsbijslag voor gepensioneerden. Met andere woorden, iemand die
op het ogenblik van zijn pensionering reeds meer dan 6 maanden ziek is en recht
heeft op de verhoogde bijslag wegens invaliditeit, behoudt ook na de pensionering
(indien hij aan de gestelde voorwaarden blijft voldoen om erop aanspraak te maken)
het (hogere) supplement wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De betrokkene
valt dus niet terug op de lagere toeslag voor gepensioneerde werknemers.

2.3.6. Als weduwe of weduwnaar die een overlevingspensioen geniet
De weduwe of weduwnaar die een overlevingsuitkering geniet die verschuldigd is
wegens een beroepsactiviteit van de overleden echtgenoot, kan in voorkomend
geval aanspraak maken op kinderbijslag indien aan de volgende voorwaarden is vol-
daan (25):

het kleinkind moet deel uitmaken van het gezin van de overlevende en zolang het
er deel van blijft uitmaken;

(20) Artikel 56, § 1, KBW.
(21) Met name de arbeidsongeschikte werknemers zoals bedoeld in artikel 56, § 2, KBW.
(22) Artikel 50ter, KBW.
(23) Met betrekking tot deze voorwaarden kan worden verwezen naar het deel: ‘de bijkomende
gezinsbijslag voor gepensioneerden: de schaal 42bis’ (supra).
(24) Artikel 57, KBW: ‘Onverminderd artikel 56, § 2, ...’; zie ministeriële omzendbrief, nr. MO 361
van 19 juli 1979; omzendbrief van de RKW, nr. CO 1085 van 22 oktober 1980 en informatienota van
de RKW, nr. 1994/15 van 15 augustus 1994.
(25) Artikel 56quater, KBW.
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de overleden echtgenoot moet tijdens de 12 maanden, onmiddellijk voorafgaand
aan het overlijden, aan de voorwaarden voldaan hebben om aanspraak te maken op
minstens 6 maanden kinderbijslag;

de overlevende echtgenoot mag niet samenwonen (een feitelijk gezin vormen in
de zin van artikel 56bis, §2), noch een nieuw huwelijk aangaan. Indien dit huwelijk
ontbonden wordt door echtscheiding of gevolgd wordt door een scheiding van tafel
en bed of door een feitelijke scheiding, bekrachtigd door een gerechtelijke beslis-
sing die de echtgenoten een afzonderlijke verblijfplaats aanduidt, vormt dit evenwel
geen beletsel. Zo ook herleeft het recht zodra een einde komt aan de samenwoning.

De bijkomende bijslag voor werkloze, gepensioneerde (42bis) of arbeidsonge-
schikte rechthebbenden (50ter)
De gewone kinderbijslag wordt verhoogd met de bijslag ten behoeve van de
(klein)kinderen van werkloze, gepensioneerde of arbeidsongeschikte rechthebben-
den, voorzover die kinderen rechtgevend waren op die bijslagen op het ogenblik
van het overlijden van de rechthebbende (26).

De voorwaarden die gesteld worden inzake gezinslast, inkomen en beroepsactiviteit
moeten dus na het overlijden van de rechthebbende echtgenoot niet meer vervuld
worden in hoofde van de langstlevende echtgenoot. Het gaat hier derhalve om een
momentopname; er moet slechts voldaan zijn aan de voorwaarden om recht te heb-
ben op de bedoelde sociale supplementen op het ogenblik van het overlijden van
de rechthebbende.

2.3.7. Afstand van het voorrangsrecht - gewijzigde reglementering
Voor het geval er meer potentiële rechthebbenden zijn, wordt er een hiërarchie of
een voorrangsregeling vastgelegd tussen de rechthebbenden. Met name wordt het
recht op kinderbijslag bij voorrang vastgesteld in hoofde van de rechthebbende die
het kind bij zich opvoedt. Wanneer meer dan één rechthebbende het kind bij zich
opvoeden, of wanneer geen enkele rechthebbende het kind bij zich opvoedt, wordt
de voorrang bepaald in de volgende orde: vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder, de
oudste van de andere rechthebbenden (27).

Nochtans kan de wettelijke voorrangsgerechtigde rechthebbende in het belang van het
kind zijn recht afstaan aan een andere niet-prioritaire rechthebbende (28). De regeling
inzake afstand van voorrangsrecht is recent gewijzigd en aanzienlijk ingeperkt.

(26) Artikel 56quater, 3e lid, KBW.
(27) Artikel 64, KBW.
(28) Artikel 66, KBW, zoals gewijzigd door artikel 8 van de programmawet van 19 juli 2001, B.S., 28
juli 2001, van kracht sinds 28 juli 2001 (met uitzondering van artikel 8, 2° dat uitwerking heeft met
ingang van de eerste dag van het trimester dat drie jaar voorafgaat aan de datum van inwerkingtre-
ding van deze wet, zijnde vanaf 1 juli 1998) en ministeriële omzendbrief, nr. MO 574 van 20 novem-
ber 2001.
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De mogelijkheid om afstand te doen van zijn voorrangsrecht is voortaan onderwor-
pen aan heel wat striktere voorwaarden.

De voorrangsgerechtigde rechthebbende kan zijn voorrangsrecht afstaan indien hij
van oordeel is dat het in het belang van het kind is en ermee instemt dat een andere
rechthebbende de voorrang krijgt. Voortaan kan de afstand in eerste instantie
slechts worden toegekend ten behoeve van een hoofdgroep van rechthebbenden
die deel uitmaken van het gezin van het kind. Deze hoofdgroep van rechthebben-
den is samengesteld uit de vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder of een persoon
waarmee de vader of de moeder een feitelijk gezin vormt in de zin van artikel 56bis,
§ 2 KBW. Indien geen enkele rechthebbende van de hoofdgroep van rechthebben-
den deel uitmaakt van het gezin van het kind, kan het recht worden afgestaan aan
een andere rechthebbende die deel uitmaakt van het gezin van dit kind. De grootou-
ders maken deel uit van deze subsidiaire categorie van rechthebbenden.

Als gevolg van deze laatste wijziging zullen heel wat gezinnen die volgens de oude
regeling de schaal 42bis of 50ter konden krijgen, ten gevolge van de aanwezigheid
van bijvoorbeeld een gepensioneerde of invalide grootouder in het gezin, deze voor-
delige bijslag voortaan niet meer kunnen verwerven. De nieuwe regeling beoogt
echter een discriminatie weg te werken die vroeger bestond op het vlak van de toe-
kenning van de kinderbijslag en de sociale supplementen, ingeval zich in het gezin
een gepensioneerde of invalide grootouder bevond, ten overstaan van de gezinnen
waar dit niet zo was. Zodoende wordt een oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid
van afstand van het voorrangsrecht vermeden.

2.3.8. Internationale aspect - Export van kinderbijslag

a) Lidstaten EER
Hoe gezinsbijslag in grensoverschrijdende situaties tussen de lidstaten van de Euro-
pese Unie (EU) dient toegekend te worden, is vastgelegd in de Verordening (EG) nr.
1408/71 en de toepassingsverordening, met name de Verordening (EG) nr. 574/72
betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers (en
zelfstandigen) die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze verordeningen
zijn ook van toepassing binnen de EER.

Beide verordeningen bepalen voor werknemers (en zelfstandigen) die gebruik
maken van hun recht om zich binnen de grenzen van de gemeenschap te verplaat-
sen, welke regeling bevoegd is voor de toekenning van de gezinsbijslag. Zij zetten
daarbij het territorialiteitsbeginsel (29) opzij en bepalen dat de gezinsbijslag dient
geëxporteerd te worden ten voordele van kinderen die op het grondgebied van een
andere lidstaat wonen en verblijven.

(29) Supra, deel ‘Begripsomschrijving’; het territorialiteitsbeginsel houdt in deze in dat op grond van
de Belgische kinderbijslagwetgeving principieel geen kinderbijslag verschuldigd is ten behoeve van
de kinderen die worden opgevoed of lessen volgen buiten het Koninkrijk.
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De verordeningen regelen verder de samenloop wanneer over een bepaalde periode
voor een kind verschillende rechten op gezinsbijslag gevestigd kunnen worden.

Voor zover een grootouder voldoet aan de voorwaarden voorzien in de Belgische
regeling en rechthebbende is op kinderbijslag, kadert deze situatie in de toepas-
singssfeer van de verordeningen. Rekening houdend met de communautaire regels
kan deze bijslag dan ook geëxporteerd worden en is het recht onderworpen aan de
voorziene cumulregeling. Artikel 77 van de Verordening nr. 1408/71 wijst in deze
situatie de Belgische regeling aan als de terzake bevoegde en heft meteen de territo-
rialiteitsvoorwaarde (30) op zodat de grootouder onverkort aanspraak kan maken
op de Belgische kinderbijslag voor zijn kleinkind.

Een voorbeeld: Een gepensioneerde grootouder woont met zijn kleinkind in Spanje
en ontvangt enkel een Belgisch pensioen; hij is potentieel rechthebbende op Belgi-
sche kinderbijslag en het feit dat het kind in Spanje wordt opgevoed, staat de effec-
tieve betaling van de bijslag niet in de weg. 

Volledigheidshalve kan nog opgemerkt worden dat het recht op kinderbijslag op
grond van een overlevingspensioen niet opgenomen is in het materiële werkings-
veld van de verordeningen. Een recht op kinderbijslag op grond van de regelgeving
van een andere lidstaat dient dan ook volledig te worden toegekend. Indien op
grond van de Belgische regeling voor het kind dat in België wordt opgevoed desal-
niettemin een hoger bedrag kan worden toegekend, kan op grond van de interne
Belgische cumulregeling toch nog het voordelige verschil worden uitgekeerd.

b) Bilaterale context
De Belgische regeling maakt in principe geen onderscheid tussen onderdanen en
migrerende werknemers met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden voor het
recht op gezinsbijslag, voor zover de kinderen waarvoor deze bijslag wordt aange-
vraagd op het Belgisch grondgebied verblijven (31).

Met uitzondering van de mogelijkheid waarover de minister van sociale zaken of zijn
aangestelde beschikt om van dit laatste principe af te wijken, kan aan het territoriali-
teitsprincipe enkel geraakt worden door middel van een bilateraal of multilateraal
afgesloten overeenkomst.

Het landschap gevormd door de bilaterale verdragen (32) biedt een amalgaam van
voorwaarden voor het vaststellen van rechten op gezinsbijslag en beoogt de toeken-
ning van kinderbijslag voor die kinderen die in het land van oorsprong van de recht-
hebbende worden opgevoed en dus per definitie niet in het gezin van de rechtheb-
bende grootouders in België verblijven. De Belgische kinderbijslag wordt dus in

(30) Artikel 52, KBW.
(31) Artikel 52, KBW.
(32) Cf. de bilaterale verdragen die gesloten werden met Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, de
opvolgstaten van ex-Joegoslavië en Zwitserland.
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essentie toegekend aan de kinderen die in het land van herkomst van de migrant
worden opgevoed voor periodes van effectieve tewerkstelling in België en ermee
gelijkgestelde toestanden.

Blijft de betaling van de kinderbijslag, tijdens periodes gedurende welke de betrok-
kene werkloosheidsuitkeringen ontvangt, verzekerd, in geval van arbeidsongeschikt-
heid is ze meestal beperkt tot zes maanden. Niet alle verdragen voorzien uitkeringen
in geval van pensionering, invaliditeit of bij overlijden; het recht eindigt in elk geval
bij het vertrek uit België.

Bij de vaststelling van de bedragen die aan de kinderen in het land van herkomst
worden toegekend, wordt rekening gehouden met de opvoedingskosten die in dat
land gelden.

Gelet op de basisvoorwaarde dat grootouders enkel recht openen wanneer hun
kleinkinderen in hun gezin verblijven, terwijl in casu de grootouder en het klein-
kind in verschillende landen verblijven, is het logisch dat grootouders uitgesloten
zijn van het recht op kinderbijslag in toepassing van een bilateraal verdrag.

2.4. DE GROOTOUDER ALS BIJSLAGTREKKENDE

2.4.1. In welke gevallen wordt de kinderbijslag aan de grootouder uitbetaald?
In principe wordt de kinderbijslag aan de moeder uitbetaald (wettelijk vermoeden
ten gunste van de moeder) (33). Maar indien de moeder het kind niet werkelijk
grootbrengt, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de persoon die deze taak wel ver-
vult (34).

Aan de moeder worden geen voorwaarden opgelegd: zij wordt tot het bewijs van
het tegendeel geacht de kinderen groot te brengen. Dit wettelijk vermoeden kan
enkel weerlegd worden door het bewijs dat zij niet werkelijk het kind grootbrengt
enerzijds én dat een andere persoon dit wel doet anderzijds.

Wat betekent nu het begrip ‘opvoeden’ of ‘grootbrengen’? Luidens artikel 203, §1
van het Burgerlijk Wetboek zijn de ouders aan hun kinderen levensonderhoud,
opvoeding en een passende opleiding verschuldigd. Aangenomen wordt dat het
begrip ‘grootbrengen’ zoals het in de kinderbijslagreglementering voorkomt, het
geheel van de verplichtingen, die dit artikel 203 aan de ouders oplegt, omvat.

Zo verstaat men onder ‘grootbrengen’: (a) ‘voeden’, dit wil zeggen alles geven wat
nodig is voor het materieel bestaan van het kind, (b) ‘onderhouden’, dit komt op
neer op het verzekeren van kleding en woning en (c) ‘opvoeden’, dit betekent alles 

(33) Artikel 69, § 1, eerste lid, KBW.
(34) Artikel 69, § 1, tweede lid, KBW.
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geven wat het kind op het morele en het intellectuele vlak nodig heeft om grootge-
bracht te worden rekening houdend met de mogelijkheden van de ouders. Hieron-
der vallen ook het bekostigen en stimuleren van hogere studies, hobby’s, reizen, ... 

Het zal dus veelal een feitenkwestie zijn om uit te maken wie in een concreet geval
een kind ‘grootbrengt’. Toch zullen de kinderbijslagfondsen gemakshalve de
inschrijving in het bevolkingsregister als criterium hanteren, terwijl het tegenbewijs
door de betrokkenen zal moeten geleverd worden.

In een aantal gevallen gaan de grootouders de opvoeding van hun kleinkind volledig
voor hun rekening nemen. Zij moeten in dat geval omstandig bewijzen dat niet de
moeder maar zij zelf het kind grootbrengen. Wanneer dit bewijs geleverd is, zal de
kinderbijslag dus aan de grootouders betaald worden. Eventuele geschillen vallen
onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (35) en kunnen ingeleid worden bij
verzoekschrift (36). Deze wijze van rechtsingang is eenvoudig en informeel.

3. HET STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG

Voor diegenen die niet onder het stelsel van de werknemers, van de zelfstandigen of
van het overheidspersoneel vallen, werd de gewaarborgde gezinsbijslag als vangnet
ingevoerd (37). Het betreft hier dus een aanvullend recht. Om elke begripsverwar-
ring te vermijden met het stelsel van de werknemers en de zelfstandigen, zal hier
geen sprake zijn van ‘rechthebbende’, dat eerder naar de professionele hoedanig-
heid van de betrokkene verwijst, maar van ‘aanvrager’.

Grootouders die een kleinkind opvoeden, voor wie geen enkele persoon (vader,
moeder, grootouder, ...) aanspraak kan maken op kinderbijslag in het stelsel van de
kinderbijslag van de werknemers, van de zelfstandigen of van het overheidsperso-
neel, kunnen in dat geval de gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen.

De gewaarborgde gezinsbijslag wordt aan de aanvrager toegekend voor het kind dat
uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon die in België ver-
blijft (38) en die over bescheiden bestaansmiddelen beschikt (39).

(35) Artikel 580, 2°, Ger.W. en artikel 117, eerste lid, KBW.
(36) Voor de geschillen opgesomd in artikel 704, Ger.W. bestaat de mogelijkheid om het geding in te
leiden bij verzoekschrift. Dit artikel heeft betrekking op de meeste procedures over sociale zeker-
heidsaanspraken, onder andere ook op de geschillen inzake de gezinsbijslagregeling zoals vermeld in
artikel 580, 2°, Ger.W..
(37) Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (GGB).
(38) Artikel 1, eerste lid, GGB.
(39) Artikel 3, GGB.
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De gewaarborgde gezinsbijslag wordt toegekend na een bestaansmiddelenonder-
zoek. Deze bestaansmiddelen mogen per kwartaal een bepaald maximumbedrag
(3.267,50 EUR; schaal van kracht sinds 1 februari 2002) niet overschrijden (40). Dit
grensbedrag wordt verhoogd met 20 % voor ieder kind (vanaf het tweede) dat uit-
sluitend of hoofdzakelijk ten laste is van de aanvrager (41).

Dit onderzoek naar de bestaansmiddelen zal evenwel niet gebeuren indien de aan-
vrager het leefloon geniet of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt en geen
huishouden vormt met een andere persoon.

In beginsel komen alle bestaansmiddelen in aanmerking, van welke aard en oor-
sprong ook, waarover de aanvrager, zijn niet feitelijk of van tafel en bed gescheiden
echtgenoot of feitelijke partner beschikken. Voor de raming van de bestaansmidde-
len wordt er met bepaalde inkomsten die limitatief zijn opgesomd (42), geen reke-
ning gehouden (studietoelagen, uitkeringen tot onderhoud, ...).

Belangrijk is evenwel dat in tegenstelling tot de andere gezinsbijslagenregelingen
(werknemers, zelfstandigen of overheidspersoneel) als specifieke voorwaarde geldt
dat het rechtgevend kind uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste is van de aanvrager.
Het kind moet geen deel uitmaken van het gezin en er is geen band van bloed- of
aanverwantschap met het kind vereist.

Een kind wordt geacht hoofdzakelijk ten laste te zijn van een natuurlijke persoon,
indien deze persoon voor meer dan de helft bijdraagt in het onderhoud van het kind
(43). Er is een vermoeden dat hieraan voldaan is, indien uit de inschrijving in het
bevolkings-, het vreemdelingenregister of het Rijksregister blijkt dat het kind deel
uitmaakt van zijn gezin. Dit vermoeden kan niet worden omgekeerd om de reden
dat het kind een leefloon ontvangt (44).

Er moet echter wel rekening gehouden worden met de eigen inkomsten van het
kind. Zo zal het kind niet hoofdzakelijk ten laste zijn van de aanvrager, indien de
inkomsten meer bedragen dan de helft van de inkomsten van de aanvrager. Bepaal-
de inkomsten van het kind komen echter niet in aanmerking, zoals gezinsbijslagen,
studiebeurzen, ... Met het eigen leefloon wordt geen rekening gehouden wanneer
het kind deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager.

De uitkeringen in de gewaarborgde gezinsbijslag zijn de volgende: het kraamgeld,
de adoptiepremie, de kinderbijslag en de leeftijdsbijslagen. De maandelijkse bedra-
gen van de gewaarborgde kinderbijslag zijn in principe gelijk aan de bedragen van

(40) Artikel 6, 1e lid van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20
juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag.
(41) Artikel 6, 2de lid van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971.
(42) Artikel 6, 7de lid van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971.
(43) Artikel 1, 2de lid, GGB.
(44) Artikel 1, 3de lid, GGB.
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de basisgezinsbijslag (schaal van artikel 40, KBW) verhoogd met de bijkomende
gezinsbijslag voor langdurig werklozen of gepensioneerden in de regeling voor
werknemers (schaal van artikel 42bis, KBW) (45).

4. BESLUIT

Recht evenredig met de rol die de grootouders spelen in het leven van hun kleinkin-
deren wordt hun juridische statuut in allerlei rechtsdomeinen verstevigd. In het per-
sonen- en familierecht wordt het omgangsrecht van de grootouders met de kleinkin-
deren onderkend in artikel 375bis B.W.

In de kinderbijslagreglementering beschikken grootouders die hun kleinkinderen
opvoeden, over een uitgewerkte rechtspositie. In het stelsel van de kinderbijslag
voor werknemers wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de grootouder (als werkne-
mer of ermee gelijkgestelde) het recht op gezinsbijslag voor zijn kleinkind kan vesti-
gen, op voorwaarde dat het deel uitmaakt van zijn gezin. Daarenboven kan de groot-
ouder ook in zijn hoedanigheid van gepensioneerde, werkloze, invalide, weduwe of
weduwnaar die een overlevingspensioen geniet, het recht op kinderbijslag voor zijn
kleinkind openen.

Samengevat betekent dit dat de grootouders dezelfde aanspraken kunnen maken op
kinderbijslag als de ouders, zodra het kleinkind deel uitmaakt van het gezin. Komt
het recht van de grootouder in samenloop met een ander recht dat voorrang geniet,
dan zal dit evenwel niet kunnen worden uitgeoefend.

__________

(45) Artikel 8, § 1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971; artikelen 40 en 42bis, KBW.
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ONDERZOEKSPROJECTEN

ONDERZOEKSRESULTATEN

Titel van het onderzoek:
Leeftijd en werkstress: de situatie van de oudere werknemers

Onderzoekers:
Dr. R. De Wit, Dr. K. Johannik en Prof. G. Moens

Instelling en contact:
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE)
Interleuvenlaan 58
3001  Heverlee
016/390 411; fax: 016/400 236
www.idewe.be

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Om het verband tussen enerzijds chronologische leeftijd en anderzijds stressoren en
stressklachten te onderzoeken, werd een prevalentiestudie opgezet door middel van
een schriftelijke enquête bij alle werknemers van 33 organisaties. Er werden 22.552
werknemers aangeschreven.

Aan de werknemers van de betreffende instellingen werd een vragenlijst aangebo-
den, bestaande uit verschillende gedeelten: (1) vragen over het voorkomen en de
redenen van eventueel ziekteverzuim, (2) de Job Content Questionnaire (Karasek,
1985), (3) de General Health Questionnaire (Koeter & Ormel, 1991), (4) vragen
over het voorkomen van psychosomatische en somatische klachten (Karasek,
1985), (5) de Maslach Burnout Inventory (Schaufeli & van Dierendonck, 1995) en
de Utrechtse Burnout Schaal (Schaufeli & van Dierendonck, 2000). De uiteindelijke
steekproef telde 13759 respondenten. De respons bedroeg 61%.

Onderzoeksresultaten:
Oudere werknemers (45 tot 54 jaar) rapporteren hogere psychologische jobeisen
dan hun jongere collega’s. Werknemers ouder dan 55 jaar, rapporteren iets minder
zware eisen. Nochtans stelt nog een derde van de oudste groep dat zij overdreven
veel werk moeten doen. Veertig procent onder hen zegt te weinig tijd te hebben
om het werk gedaan te krijgen. Algemeen wordt vastgesteld dat in de bevraagde
steekproef de psychologische jobeisen hoog zijn. Daar staat tegenover dat de mees-
te respondenten het gevoel hebben zich te kunnen bekwamen op het werk. Oudere
werknemers ervaren zelfs de meeste afwisseling in hun dagelijkse taken. Zij twij-
felen echter meer aan de waarde van hun deskundigheid. Oudere werknemers
geven ook aan minder vrijheid te hebben om zelf beslissingen te nemen in hun
werk, ervaren minder sociale steun van hun verantwoordelijke en van collega’s. Col-
lega’s blijven vriendelijk, maar de persoonlijke interesse en de hulpvaardigheid
nemen af. Hoe ouder de werknemer, hoe groter het gevoel van jobzekerheid, maar
hoe minder hij ervan overtuigd is dat zijn deskundigheid in de toekomst nog waar-
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devol zal zijn. Ook worden in de steekproef weinig leeftijdsgerelateerde verschillen
met betrekking tot gevaarlijk werk of toxische risico’s gevonden. De respondenten
zijn over het algemeen tevreden over hun baan. De ontevredenheid is het sterkst bij
werknemers tussen 35 en 44 jaar. Oudere werknemers rapporteren minder welbe-
vinden en meer psychosomatische en somatische klachten. Tussen 45 en 55 jaar
voelt een grote groep zich ook mentaal uitgeput en geeft aan niet meer zo enthou-
siast te zijn over het werk als vroeger.
Tenslotte worden een aantal beperkingen bij de interpretatie van deze resultaten
besproken.

LOPENDE ONDERZOEKEN

Titel van het onderzoek:
Armoede in de welvaartsstaat: de relatie tussen beleidsinspanningen en armoede-uit-
komsten. Een exploratieve studie voor België en het Verenigd Koninkrijk.
Aspeo-project

Promotor:
Bea Cantillon

Instelling:
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Universiteit Antwerpen

Contactpersoon:
Bea Cantillon
03/220.43.31

Looptijd: van september 2001 tot september 2003

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Sociaal onderzoek op het gebied van de welvaartsstaat kent globaal twee verschillen-
de tradities. Enerzijds zijn er empirische studies op basis van steekproefgegevens
naar de levensstandaard van huishoudens en de omvang en verdeling van armoede.
Andere onderzoekers hebben zich geconcentreerd op de bestudering van arrange-
menten binnen welvaartsstaten, waarbij sommigen zich hebben toegelegd op zeer
gedetailleerde beschrijvingen, terwijl anderen brede typologieën van welvaartsstaten
hebben ontworpen. Over de aard van de relatie tussen de instellingen van de wel-
vaartsstaat en armoede-uitkomsten is echter nog niet zoveel geweten. Het doel van
dit project is dan ook de relatie te verhelderen tussen beleidsinspanningen binnen de
welvaartsstaat (met name de omvang en structuur van de sociale zekerheid en socia-
le bijstand) enerzijds en de omvang en samenstelling van de groep armen anderzijds.
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Naast een literatuurstudie behelst dit project het ontwerpen van een exploratief
model voor deze relatie, op basis van gegevens voor twee landen, nl. België en het
Verenigd Koninkrijk.

*
*     *

Titel van het onderzoek:
European Network on indicators of social quality

Promotor:
Bea Cantillon

Instelling:
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Universiteit Antwerpen

Contactpersoon:
Bea Cantillon
03/220.43.31

Looptijd: van 01/09/2001 tot 31/08/2004

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Het beoogde netwerk heeft zowel wetenschappelijke als beleidsgebonden doelstel-
lingen. Het vertrekpunt vormt het pionierswerk van de European Network on indi-
cators of social quality (ENSQ) in het ontwikkelen en theoretisch onderbouwen van
het concept van ‘social quality’. Het initiatief inzake ‘social quality’ ontstond als een
antwoord op de dominantie van enge economische indicatoren en economische
doelstellingen in de Europese en nationale beleidsvoering. Door het concept ‘social
quality’ te definiëren, opent het de weg naar een opvatting van de kwaliteit van het
sociale als de mate waarin mensen kunnen participeren in het sociale en economi-
sche leven binnen hun leefgemeenschappen in omstandigheden die hun individuele
welzijn bevorderen. Het concept omvat zowel een wetenschappelijke kritiek op het
onvermogen van het sociale beleid als rechterhand van het economisch beleid als
de wens van nationale en Europese beleidsmakers om én een gemeenschappelijke
basis te creëren voor de vergelijking van vooruitgang, én een empirische basis voor
het beleid. ‘Social quality’ is een omvangrijk concept dat de essentie weergeeft van
de sociale dimensie van Europa, maar het dient nog geoperationaliseerd te worden. 

De wetenschappelijke doelstelling van het beoogde netwerk bestaat er dan in, via het
verder bouwen op dit wetenschappelijke netwerk en andere verwante projecten in
Europa te komen tot een index van ‘social quality’ die op een regelmatige basis kan
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worden toegepast in alle lidstaten en binnen de Europese Gemeenschap als geheel.
Het netwerk zal de vorm aannemen van een wetenschappelijk team bestaande uit ver-
tegenwoordigers van bijna alle lidstaten. Via een iteratie-proces zullen zij samen een
gemeenschappelijke set van indicatoren van ‘social quality’ creëren.

*
*     *

Titel van het onderzoek:
Sociale cohesie: de impact van sancties in de werkloosheidsverzekering op herintre-
de en armoede 

Promotor:
Lieve De Lathouwer (CSB) en Bart Cockx (IRES) 

Instellingen;
Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), Universiteit Antwerpen
Institut de Recherches économiques et sociales (IRES), Université catholique de
Louvain

Contactpersoon:
Lieve De Lathouwer
03/220.43.36

Looptijd: van 1/12/2000 tot 28/02/2003

Doelstellingen en onderzoeksmethode:
In internationaal comparatief perspectief valt België op door een lage werkgelegen-
heidsgraad, een hoge uitkeringsafhankelijkheid en aanhoudende langdurige werk-
loosheid. Deze vaststellingen roepen de vraag op naar de potentiële negatieve effec-
ten van uitgebreide socialezekerheidsvoorzieningen op het zoeken en aanvaarden
van een job. We denken daarbij aan het effect van werkloosheidsvallen en van rela-
tief passieve uitkeringen met een (beperkt) controle- en activeringsbeleid.

Het onderzoek beoogt een empirische evaluatie van de impact van een beperking
van de werkloosheidsuitkering door sancties op de tewerkstellingskans en op het
inkomen, welvaart en armoede van de gesanctioneerde en geschorste werklozen. 
Deze onderzoeksvraag splitst zich op in verschillende subthema’s. 
1. De directe en indirecte effecten van sancties op de inkomenssituatie en de
armoede van gesanctioneerden (verdelingsgevolgen), gecombineerd met de arbeids-
markttransities (gedragseffecten) die uit de sanctie voortvloeien. 
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2. De arbeidsmarktkansen van gesanctioneerden, uitgedrukt in herintredekans en
de hertewerkstellingsduur, vragen aandacht vanuit sociologisch en economisch
gezichtspunt. In economische termen gaat de aandacht uit naar de kwantiteit van de
uitstroom en wordt gezocht naar een onvertekende schatter van de sanctie op de
hertewerkstelling.
3. Daarnaast openen de arbeidsmarkttransities de vraag naar het carrièreverloop
van gesanctioneerden en niet-gesanctioneerden. De kwaliteit van de uitstroom dus.
Daarbij wordt nagegaan of er sprake kan zijn van risicoloopbanen, met lage lonen,
werkonzekerheid en onderbroken carrières. 
4. Het zoekgedrag van de werklozen van langdurig werklozen is zeer divers. Er kan
verondersteld worden dat daarin verschillende factoren als inkomen (en armoede),
kinderlast en houdingen ten opzichte van tewerkstelling een rol spelen. We beogen
daarbij een verklaringsmodel voor het zoekgedrag van werklozen te ontwikkelen.
5. Welke rol speelt armoede in de werkloosheidsbeleving, wanneer sociaal-psycho-
logische reacties op niet-werk en opvattingen over maatschappelijke nuttigheid
sterk verschillen? Er wordt gestreefd naar een typologie rond de percepties van
werkloosheid.

In dit samenwerkingsverband tussen het CSB en het IRES wordt gestreefd naar een
integratie tussen economische en sociologische gezichtspunten in de verschillende
fasen van het onderzoek (literatuurstudie, beschrijvende en causale analyses).

Een bestaand databestand met enquêtegegevens over 1.838 gesanctioneerde en 882
niet-gesanctioneerde werklozen (controlegroep) vormt de empirische basis van dit
onderzoek. Deze dataverzameling vond plaats in 1998 in opdracht van de RVA en
DWTC (zie: De Lathouwer, L., Bogaerts, K., (2000) Schorsingsbeleid in de werkloos-
heidsverzekering en herintrede op de arbeidsmarkt. Antwerpen, UFSIA, 150 p.).
Daarnaast worden ook gegevens uit de “Datawarehouse” van de Kruispuntbank
gebruikt.

*
*     *

Titel van het onderzoek:
De sociale rechtsstaat als baken voor mogelijke hervormingen van de sociale zeker-
heid - Doctoraatsonderzoek

Promotor:
J. Van Steenberge
Copromotor: M. Rigaux 

Onderzoeker:
Annemie Van Looveren
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Instelling:
Universiteit Antwerpen – UIA
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Contactpersoon:
Annemie Van Looveren 
03/820.29.11

Aanvangsdatum:
oktober 1998

Doelstelling en onderzoeksmethode:
De moderne sociale zekerheid is een wezenlijk element van de huidige rechtsstaat.
Onder druk van de actuele demografische en socio-economische evolutie en de toe-
nemende financieringsproblemen in de sociale zekerheid, worden hervormingen
noodzakelijk. De vraag rijst of er een algemeen grondrecht of algemeen rechtsbegin-
sel bestaat dat een bepaald kenmerk van de sociale zekerheid onaantastbaar maakt.
Ten slotte wordt onderzocht of een grondwettelijke verankering van de essentie van
de sociale rechtsstaat mogelijk is.

*
*     *

Titel van het onderzoek:
Aansprakelijkheid bij professionele risico’s
Doctoraatsonderzoek

Promotor:
J. Van Steenberge
Copromotor: A. Van Regenmortel 

Onderzoeker:
Valérie Vervliet

Instelling:
Universiteit Antwerpen – UIA
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
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Contactpersoon:
Valérie Vervliet
03/820.29.11

Aanvangsdatum:
oktober 1999

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Het onderzoeken van de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheid binnen de onderneming. Een ‘historisch compromis’ in 1903
heeft het begrip ‘professioneel risico’ ingevoerd, dat nog steeds de kern vormt van
de arbeidsongevallen- en beroepsziektenregelingen. De vraag rijst echter of de fun-
damenten van deze historische constructie niet in toenemende mate worden onder-
graven door de recente wijzigingen in de wet, rechtspraak en doctrine: de aanvan-
kelijk bijna absolute immuniteit van de werkgever kan in steeds meer gevallen wor-
den doorbroken. Rechtsvergelijkend onderzoek zal onder meer worden aangewend
om na te gaan welke technieken in andere landen gebruikt worden om aansprake-
lijkheid binnen de onderneming te regelen.

*
*     *

Titel van het onderzoek:
De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop
Doctoraatsproject

Promotor:
Prof. Dr. Magda Michielsens 
Copromotor: Prof. Dr. Mieke Vanhaegendoren

Onderzoeker:
Marjan Van Aerschot

Instelling: 
Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Limburgs Universitair Centrum / Universiteit Antwerpen
3590 Diepenbeek

Contactpersoon:
Marjan Van Aerschot
011/26 87 69
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Looptijd: van 2002 tot 2006

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Door de problematiek van de combinatie van arbeid en privé-leven vanuit verschil-
lende invalshoeken te benaderen, zal dit niet langer als een probleem van vrouwen
beschouwd worden, maar als een zaak die aan de ene kant de werkgevers aanbe-
langt, en de werknemers (vrouwen en mannen) aan de andere kant. Gedurende de
levensloop kijken vrouwen en mannen trouwens op verschillende manieren naar
deze problematiek. Binnen dit onderzoeksproject zullen eerdere studies naar de
combinatie van arbeid en privé-leven, preferenties en ‘life style choices’ geïnventari-
seerd en kritisch bestudeerd worden. In dit onderzoek zal verder onderzocht wor-
den welke factoren meespelen in het zoeken van de balans tussen werk en privé-
leven gedurende de levensloop. Aandacht zal aan de vraagzijde (de werkgevers)
gaan naar: sector, arbeidsorganisatie, HRM, gebruik van informatietechnologie. Aan
de aanbodzijde (de werknemers) zullen volgende variabelen betrokken worden:
gender, leeftijd, gezinsfase, tijdverdeling. 
Dit onderzoek is gestart in de zomer van 2002. In mei 2003 zal een eerste aanzet tot
literatuurstudie op dit terrein gepubliceerd worden als tussentijds rapport. Daarna
volgt een kwantitatieve analyse van bestaande surveys en ambtelijk materiaal. Ver-
volgens wordt door middel van casestudy’s bij bedrijven de actuele situatie onder-
zocht. Het einde van het project is voorzien in 2006.

*
*     *

Titel van het onderzoek:
Onderzoek naar een bruikbare registratie van gevallen van geweld in gezinnen en tus-
sen partners, in het bijzonder van die gevallen die in de hulpverlening terechtkomen.
Doctoraatsproject

Promotor:
Prof. Dr. Rosemie Bruynooghe
Onderzoeker: Lucas Verhaegen

Instelling:
Sociaal Economisch Instituut
Limburgs Universitair Centrum 
3590 Diepenbeek
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Contactpersoon:
Lucas Verhaegen
011/26 86 70

Looptijd: van januari 2003 tot september 2003

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Het onderzoek zal uit meerdere luiken bestaan, waaronder een onderzoek naar de
wijzen waarop in het buitenland met de registratie van gezinsgeweld en partnerge-
weld wordt omgegaan, om uit een inventaris ervan de beste handelswijzen te distil-
leren; een inventaris van bestaande registraties in België in de centra die in de regis-
tratie van gezins- en partnergeweld zouden ingeschakeld worden. Ook zal een
inventaris gemaakt worden van projecten die tot doel hebben om tot een betere
registratie te komen, en van registraties die in andere sectoren aanwezig zijn maar
als voorbeeld kunnen dienen voor de registratie van gezins- en partnergeweld, en
een methode om de registratie uit te voeren.

__________
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Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2002-2003
door Willy van Eeckhoutte
Mechelen, Kluwer/Ced.Samsom, 2002, 1662 pagina’s

De hoofdbedoeling van het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht is voor de
gebruiker een handleiding te zijn waarmee hij zich een weg kan banen door het oer-
woud van de socialezekerheidswetgeving van werknemers, zelfstandigen en perso-
nen die niet beroepsmatig actief zijn. De sociale bescherming van ambtenaren werd
buiten het bestek van dit werk gelaten.
Niet alleen wetgeving, maar ook rechtspraak, doctrine en commentaar komen aan
bod. De verstrekte gegevens moeten het de lezer mogelijk maken ofwel onmiddel-
lijk een gerezen vraag op te lossen, ofwel zijn onderzoek voort te zetten.

Het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht richt zich in hoofdzaak tot twee
categorieën van gebruikers. Enerzijds zal de rechtspracticus het hanteren als een
naslagwerk waarin hij snel hetzij een antwoord vindt op de vraag die bij hem rijst,
hetzij doorverwezen wordt naar meer specifieke bronnen. Anderzijds is het werk
ook bestemd voor studenten, wetenschappers en onderzoekers. Het Sociaal Com-
pendium Socialezekerheidsrecht is weliswaar geen handboek noch een syllabus in
de traditionele zin van het woord. Het legt niet de klemtoon op de synthese, maar
op de analyse. Het is te beschouwen als een documentair werkinstrument dat de
student, de wetenschapper en de onderzoeker kan hanteren bij de studie van het
socialezekerheidsrecht.
Jaarlijks wordt een nieuwe editie van het Sociaal Compendium Socialezekerheids-
recht uitgebracht.

*
*     *

De armoede uitgedaagd (Interviews over de armoede en uitsluiting)
door Anne Brumagne, Jacques De Wulf, Johann Raskin, John Vandaele en Marc Van-
derlooverbosch
Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2002, 142 pagina’s

Doorheen achttien interviews spreken zeer geëngageerde Vlamingen van verschil-
lende horizonten over armoede en sociale uitsluiting. In deze interviews probeert
men de inzet van morgen te vatten, de deelname van iedereen te bevorderen en aan
te tonen dat de strijd tegen de armoede en de uitsluiting voor heel de maatschappij
een permanente uitdaging moet zijn.

*
*     *
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Vers le droit à l’intégration sociale
door M. Brouet, J. Fierens, J. F. Funck, G. Liénard et al.
Brussel, La Charte, 2002, 263 pagina’s

Dit werk brengt verslag uit van de activiteiten van de studiedag die op 17 mei 2002
aan de Rechtsfaculteit van de Naamse universiteit F.U.N.D.P. werd georganiseerd.

De wet betreffende het recht op sociale integratie moet de wet van 7 augustus 1974
ter invoering van het bestaansminimum vervangen.
Vanaf het ogenblik dat het voorontwerp van de wet bekend was, heeft de nieuwe
wetgeving vragen en controversen doen rijzen.

Het Centre interdisciplinaire Droits fondamentaux & Lien social, dat de wetten op
sociale integratie reeds meer dan 15 jaar lang onder de loep neemt, heeft op 17 mei
2002 een tegelijkertijd informatieve en kritische studiedag georganiseerd om de
balans op te maken van wat er verandert en wat er niet verandert... en over wat er
misschien verandert ten opzichte van het stelsel van het bestaansminimum. Advoca-
ten, magistraten van de arbeidsrechtbank, wetenschappers en leden van de federale
en lokale overheid drukken in dit werk hun standpunt uit aangaande moties als de
sociale integratie, de menselijke waardigheid, het contract, het recht op werk, enz.

Dit werk maakt in bijlage gewag van de wet van 26 mei 2002 en van het koninklijk
besluit van 12 juli 2002 en richt zich in de eerste plaats tot de magistraten van de
arbeidsrechtbanken, de advocaten, de personen die bij een OCMW werkzaam zijn,
bij de PWA’s, de organismen voor arbeidsbemiddeling, de beambten van de
VDAB/FOREM, de ORBEM/BGDA, het Arbeitsamt en iedereen, jurist of niet, die
geïnteresseerd is.

*
*     *

Le droit à l’intégration sociale chasse le minimex (dossier)
door Gaétane Carlier
Luik, Edition jeunesse et droit, bijlage bij het Journal du Droit des jeunes, nr. 220, decem-
ber 2002, 44 pagina’s

Sinds 1 oktober 2002 is de wet op het bestaansminimum niet meer van toepassing.
Deze wet werd vervangen door de wet op het recht op sociale integratie.

In juni 2002, na afloop van de wetgevende procedure, stelt men vast dat de nieuwe
wet in het verlengde ligt van de wijzigingen die aan de “bestaansminimumwet” wer-
den aangebracht, met name door de programmawet van 12 januari 1993, de wet
Onkelinx genoemd.
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Toch kunnen we enkele belangrijke wijzigingen aanhalen. De belangrijkste hervor-
ming betreft uiteraard de invoering van een recht op sociale integratie. De gebruiker
heeft niet langer alleen een recht op een bestaansminimum, maar ook een recht op
sociale integratie. De wet voorziet dat dit recht de vorm kan aannemen van, hetzij
een baan, hetzij een inkomen voor integratie, al dan niet gecombineerd met een
project voor sociale integratie (artikel 2 van de wet).

Bijgevolg is de voornaamste doelstelling van de wet, de hulp die aan de gerechtig-
den wordt aangeboden, dynamischer te maken en hun aantal te doen afnemen. Dit
laatste punt wordt reeds door het OCMW nagestreefd. De vernieuwing ligt hoofdza-
kelijk in het voorgestelde middel: tewerkstelling en geen bereidheid tot werken,
zoals voorheen.

Het gebruik zal uitwijzen of de OCMW’s voor mensen in nood als springplank kun-
nen dienen of eerder zullen worden omgevormd tot een soort tweederangs
VDAB/FOREM of ORBEM/BGDA.

*
*     *

Social Casework in de 21e eeuw 
door Hilde Vlaeminck, Wim Malfliet en Saskia Saelens
Mechelen, Kluwer, 2002, 250 pagina’s 

Welzijnswerkers zijn vertrouwd met de methodiek van het social casework. Ze is al
een eeuw oud, maar toch brandend actueel. Dit praktische handboek brengt een
eigentijdse invulling van deze traditionele methode. 

Het werk bevat een uitgebreide thesaurus waarin gangbare vaktermen worden gede-
finieerd, een uitgeteste checklist als centraal hulpmiddel en leidraad, een bundeling
van gebruiksvriendelijke kwaliteitsinstrumenten, enz. Dit handboek is een informa-
tiebron voor maatschappelijke werkers die hun eigen ervaring willen toetsen aan
een hedendaagse invulling van deze methodiek, en voor hulpverleners die geen
opleiding maatschappelijk werk hebben genoten, maar in de praktijk wel hulpverle-
nende taken uitvoeren.

*
*     *
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Gelijkekansenindicatoren in Vlaanderen. Statistieken en indicatoren voor een
gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen
door N. Steegmans, M. Van Aerschot, E.Valgaeren, T. Mertens en M. Van Haegendoren
Antwerpen, Steunpunt Gelijke Kansenbeleid - Consortium UA en LUC, 2002, 315 pagina’s

In opdracht van Gelijke kansen in Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap) werden indicatoren ontwikkeld ter ondersteuning van het gelijkekansenbe-
leid. Het rapport bevat kerncijfers (statistieken en indicatoren) op vlak van gezond-
heid, welzijn, arbeid, onderwijs, cultuur en politieke besluitvorming. Het geheel
wordt voorafgegaan door een demografische schets.
Het is de afronding van de eerste fase van een strategisch planningsproces. Dit moet
uiteindelijk leiden naar het formuleren van de belangrijkste knelpunten op weg naar
gelijke kansen voor mannen en vrouwen, het formuleren van strategische en opera-
tionele beleidsdoelstellingen en de monitoring van de resultaten van het beleid en
de middelen die worden gehanteerd om deze ongelijkheden op te heffen. 

*
*     *

Sociale breuklijnen in de gezondheid en de gezondheidszorg 
door Miriam Beek, Christophe Vanroelen en Fred Louckx
Brussel, V.U.B. press, 2002, 240 pagina’s

Wetenschappers zijn het er steeds meer over eens dat vrijwel elke voorzorgsstaat
vandaag geconfronteerd wordt met sociale breuklijnen in de gezondheid en de
gezondheidszorg. Heel wat gezondheidsaandoeningen blijken niet gelijkmatig ver-
deeld te zijn over alle bevolkingscategorieën en de financiële toegankelijkheid van
de gezondheidszorg blijkt al evenmin voor iedereen even vlot te verlopen. Dit roept
vragen op over het hoe en het waarom van deze constateringen.

Dit boek probeert aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en empirisch
onderzoek een antwoord te geven op enkele van deze vragen. Na een overzicht van
de belangrijkste theoretische literatuur over deze problematiek krijgt de lezer heel
wat concrete cijfers over de Belgische, Nederlandse en Britse situatie. De aandacht
van de auteurs gaat vervolgens uit naar de vraag hoe socio-economische gezond-
heidsverschillen en ongelijke financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg
kunnen worden verminderd.

*
*     *
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De ziekenfondsen in België: activiteiten - toezicht 
door Pierre Hancké en Piet H. Vermeeren
Gent, Mys en Breesch, 2002, 160 pagina’s

De sociale zekerheid is in ons land zo ingeburgerd dat weinig mensen zich nog vra-
gen stellen over wat ze juist is en doet. Ze werkt als het ware onopvallend, onzicht-
baar maar toch is ze alomtegenwoordig.
Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de bestaande vorm van sociale zeker-
heid – van de wieg tot het graf – als een normaal iets wordt beschouwd, als een evi-
dentie in ons bestaan.
Deze evidentie heeft als gevolg dat de grote rol die sommige instellingen in deze
sociale zekerheid spelen, waarbij die van de ziekenfondsen wellicht de belangrijkste
is naar geldstromen gemeten, te vaak onderbelicht blijven. Natuurlijk kennen we de
ziekenfondsen omdat we er geregeld mee te maken hebben om tussenkomsten van
ziektekosten te bekomen. Maar of we meer weten dan het feit dat zij voor deze
terugbetaling zorgen, kan soms worden betwijfeld.
Om de rol van de ziekenfondsen duidelijker te situeren in het geheel van de sociale
zekerheid hebben de auteurs, P. Hancké en P. Vermeeren, de activiteiten van de zie-
kenfondsen en hun verantwoordelijkheden onderzocht. 
Dat daarbij het wezen en de structuur van de ziekenfondsen, hun moeizame weg
naar democratisering en het probleem van hun administratiekosten mede worden
behandeld, is normaal. In een aantal verdere delen worden dan behandeld: de activi-
teiten, zowel in de verplichte als in de vrije en aanvullende verzekering, waarbij een
aantal diensten meer gedetailleerd worden onderzocht; de boekhouding van de zie-
kenfondsen; de controle op de ziekenfondsen, zowel de interne controle van de Con-
troledienst voor de Ziekenfondsen als de externe controle door de bedrijfsrevi-soren.
Dat daarbij de actualiteit niet wordt uit de weg gegaan, toont de vermelding van de
essentiële gegevens van de nieuwe zogenaamde zorgverzekering voor Vlaanderen.

*
*     *

De wet op de ziekenhuizen
door Griet Ceuterick en Gianni Duvillier
Kortrijk, UGA, 2002, 7e editie, 624 pagina’s

De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heeft talrij-
ke en belangrijke bevoegdheden inzake gezondheidsbeleid toevertrouwd aan de
Gemeenschappen. Naast de federale wetgeving mogen dus ook de specifieke rege-
lingen op communautair vlak niet uit het oog worden verloren.
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De lezer vindt in deze uitgave zowel de basiswetteksten als de belangrijke uitvoe-
ringsbesluiten van toepassing in de Vlaamse Gemeenschap, bijgewerkt tot en met
het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2002. Er bestaat eveneens een Franstalige ver-
sie, met de wetgeving voor de Franse Gemeenschap.

De teksten werden door de auteurs verzameld en op een systematische en logische
wijze geordend. Een chronologisch register en een alfabetische trefwoordenlijst her-
leiden de opzoekingen tot hun eenvoudigste vorm. Aldus is deze uitgave van belang
voor al wie betrokken is bij de goede werking van het ziekenhuis.

*
*     *

Naar continuïteit in zorg voor thuiswonende dementerende en andere kwetsbare
ouderen in Vlaanderen
door H. Verloo, A.M. Depoorter en P. Van Oost
Brussel, VUB Press, 2002, 240 pagina’s

Professionele hulpverleners worden vaak zodanig in beslag genomen door de dage-
lijkse zorgen voor hun patiënten of cliënten, dat ze weinig zicht hebben op de inge-
wikkelde structuur van de gezondheids- en welzijnszorg, op de mogelijkheden van
de andere verzorgende beroepen, op de beleidsmatige visies op zorgvoorziening en
op de omgeving waaruit hun cliënten komen.

Dit boek beschrijft en becijfert het fenomeen van de huidige en toekomstige vergrij-
zing in Vlaanderen als achtergrond voor het toenemend aantal zorgbehoevende en
vooral dementerende ouderen. Het wil de lezer informeren over de beleidslijnen die
inspelen op dit grote probleem van volksgezondheid. Zorgbehoevendheid, afhanke-
lijkheid en dementie worden daartoe belicht.

De courante beroepen in de thuiszorg en hun oriëntatie naar dementie worden
eveneens in kaart gebracht.
Aangepaste zorg moet voortdurend het soms grillige traject van gezondheids- en
welzijnsproblemen kunnen volgen. De transmurale zorg komt als oplossing voor het
nijpende probleem van oppas en animatie en de intramurale zorg voor de acute pro-
blemen, voor tijdelijke opvang – als ondersteuning van de thuiszorg – of als eindsta-
tion indien het niet anders kan. Het gebruik dat ouderen maken van de voorzienin-
gen, wordt geschetst. Als thuis de beste verblijfplaats is, dan zijn mantelzorg en vrij-
willigerswerk wel broodnodig, net als materiële ondersteuning en een gericht beleid.

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

Om te voorkomen dat werknemers die ervoor kiezen deeltijds te werken, op vlak
van sociale zekerheid nadelen ondervinden, werden al verschillende maatregelen
genomen.

Deze brochure stelt de reglementering inzake de deeltijdse arbeid in de privé-sector
voor, alsook de gevolgen ervan op het gebied van de sociale zekerheid. Zij behan-
delt achtereenvolgens de arbeidsovereenkomst, het uurrooster, de afwezigheden,
de minimumduur van de prestaties en de bijkomende uren. De gevolgen wat betreft
pensioen, jaarlijkse vakantie… worden er uitgebreid in verklaard.
Zij brengt eveneens de voorwaarden in herinnering waaraan een deeltijdse werkne-
mer moet voldoen om werkloosheidsuitkeringen te genieten.

Tot slot is achteraan deze brochure ook een handige adressenlijst opgenomen.

Deze brochure is bestemd voor alle loontrekkende werknemers en hun vertegen-
woordigers en eveneens voor hun werkgevers.

*
*     *

Wegwijs in ... het conventioneel brugpensioen
door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Brussel, Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 2002, 48 pagina’s

Het conventioneel brugpensioen is een regeling die sommige oudere werknemers,
in geval van ontslag, de mogelijkheid biedt om naast de werkloosheidsuitkering een
aanvullende vergoeding te genieten die ten laste komt van de werkgever. Het sys-
teem van het conventioneel brugpensioen steunt op het bestaan van een collectieve
arbeidsovereenkomst inzake brugpensioen.

De brochure geeft een overzicht van de complexe reglementering van het conven-
tioneel brugpensioen. Zij bevat een definitie van het systeem, een volledige beschrij-
ving van de voorwaarden, en een toelichting over de inkomsten waarover een brug-
gepensioneerde mag beschikken en de activiteiten die hij eventueel mag uitoefe-
nen. De verplichtingen die gelden op het moment dat de bruggepensioneerde
wordt vervangen, en de specifieke regeling voor de ondernemingen in moeilijkhe-
den en bedrijven die herstructureren, worden eveneens verduidelijkt.

*
*     *
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Het migrantenbeleid 
door Mieke Van de Putte en Jan Clement
Brugge, Die Keure, 2002, 78 pagina’s

De media berichten bijna dagelijks over migranten, allochtonen, inwijkelingen,
vreemdelingen, vluchtelingen, illegalen, zigeuners enz. Daarbij komen thema’s aan
bod zoals immigratie, integratie, inburgering, uitzetting, racisme, achterstelling op
de arbeidsmarkt, positieve discriminatie, migrantengetto’s enz.
Deze studie gaat na wie in België bevoegd is voor het voeren van het migrantenbe-
leid in ruime zin. Wie beslist wie zich Belg mag noemen en wie in ons land mag ver-
blijven? Wie neemt maatregelen om de migranten in onze samenleving te integre-
ren? Wie waakt over de toepassing van de normen inzake de tewerkstelling van bui-
tenlandse arbeidskrachten? De wetten op de staatshervorming hebben de bevoegd-
heid voor het migrantenbeleid verdeeld tussen de federale overheid, de gemeen-
schappen en de gewesten. De studie tracht een helder zicht te geven op deze
bevoegdheidsverkaveling. Er wordt ook ruime aandacht besteed aan de mechanis-
men voor overleg en samenwerking die tot doel hebben het migrantenbeleid van de
verschillende overheden in zekere mate te coördineren.

*
*     *

Het statuut van de sportbeoefenaar naar internationaal Europees, Belgisch en 
gemeenschapsrecht
door Roger Blanpain
Brussel, Larcier, 2002, 336 pagina’s

Het boek behandelt ten gronde het statuut van de betaalde en van de niet-betaalde
sportbeoefenaar. Hierbij worden de bestaande reglementeringen van de sportbon-
den op hun wettelijkheid getoetst.
In een eerste deel gaat professor Blanpain in op de maatschappelijke en politieke
krachtlijnen van de sport. Bijzondere aandacht gaat uit naar de overeenkomst van 5
maart 2001, gesloten tussen FIFA en UEFA enerzijds en de Europese Commissie
anderzijds, en de gevolgen ervan voor de praktijk.
Het tweede deel behandelt het statuut van de betaalde sportbeoefenaar, in al zijn
aspecten: de juridische kwalificatie van de sportbeoefenaar als werknemer, de aard
van de overeenkomst met de spelerclub, de bekwaamheid van minderjarige spelers
om een arbeidsovereenkomst te sluiten, de tewerkstelling van vreemde sportbeoefe-
naars, het vrij verkeer van werknemers, de arbeidsvoorwaarden, de fundamentele
rechten, het tuchtrecht, de terbeschikkingstelling van spelers, het einde van de
arbeidsovereenkomst, de opleidingsvergoeding, het concurrentiebeding, de geschil-
lenregeling en het statuut van de spelersmakelaar.
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Het derde deel staat stil bij het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar en voor-
al bij het Vlaams Decreet van 24 juli 1996 ter zake. Daarbij wordt hoofdzakelijk aan-
dacht gewijd aan de verhouding sportbeoefenaar-sportvereniging, de waarborgen
die de speler heeft ten aanzien van zijn sportorganisatie, de vrijheidsregeling met
inbegrip van de transfervergoeding, het tuchtrecht, de geschillenregeling… Ook het
Decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 26 april 1999 wordt in het onderzoek
betrokken.
Deze studie houdt zowel rekening met het geldende recht (met inbegrip van CAO’s),
als met de eigen regeling van de sportbonden. Als bijlage worden een twintigtal
belangrijke documenten weergegeven waaronder de transferregelingen van de FIFA.

*
*     *

DEUCE. Arbeidsmarktstatistieken vanuit een genderperspectief.
door I. Goffin, N. Steegmans en M. Van Haegendoren
Diepenbeek, Limburgs Universitair Centrum, 2002, 344 pagina’s

Het werk poogt de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt in 5 West-Europese lan-
den: Griekenland, Italië, Nederland, Zweden en België in kaart te brengen. Deze
gegevens worden gelieerd aan job- en werknemerskarakteristieken.
Voor België werd een hoofdstuk toegevoegd aangaande de gender wage gap. De
loonsituatie van mannen en vrouwen wordt geanalyseerd en gelinkt aan individuele
en jobkarakteristieken. Het rapport wordt afgesloten met een bijdrage over de deel-
name van mannelijke en vrouwelijke werknemers aan beroepsopleidingen in België.

*
*     *

The impact of E.U. law on health care systems
door Martin McKee, Elias Mossialos en Rita Baeten
Pieterlen, Peter Lang A.G., 2002, 314 pagina’s 

Het Europees recht wordt een steeds belangrijker factor bij de ontwikkeling en de
toepassing van het nationale en lokale beleid op het vlak van de gezondheidszorg.
De rechtssituatie inzake gezondheidszorg is specifiek. Er ontstaan immers proble-
men ten gevolge van een beleid dat in oorsprong op andere sectoren is gericht en
algemene principes genereert. Deze principes zijn pas op de gezondheidszorg van
toepassing nadat ze door het Europees Hof van Justitie zijn geïnterpreteerd. Dit
boek over gezondheid en sociaal beleid in de communautaire context geeft een
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gedetailleerde beoordeling van de belangrijkste gevolgen van het Europees recht in
enkele kernsectoren van de gezondheidszorg.

*
*     *

EU Law and the social character of health care
door Elias Mossialos, Martin McKee et al.
Pieterlen, Peter Lang A.G., 2002, 259 pagina’s

De sterke ontwikkeling van het Europees recht in de verschillende sectoren van de
gezondheidszorg, als gevolg van een scherper bewustzijn van individuen en organi-
saties binnen de Europese Unie, heeft tot nieuwe spanningen geleid. De auteurs
onderstrepen dat door de vorderingen op het vlak van de ontwikkeling van een
interne markt, de zekerheid en de sociale bescherming van de verbruiker eerder
toenemen dan dat ze worden afgezwakt. Deze vorderingen betekenen een ware uit-
daging. Dat deze uitdaging wordt aangenomen, wordt nog belangrijker naarmate de
sociale dimensie van wat oorspronkelijk als een economische unie werd bedoeld,
toeneemt.

In december 2001 organiseerde het Belgische Voorzitterschap van de Europese
Unie in Gent een conferentie over de gevolgen van het Europees recht waar het
gaat om het sociale aspect van de gezondheidszorg. Dit werk bevat een diepgaande
analyse van een aantal belangrijke onderwerpen waarmee de Europese besluitvor-
mers op het vlak van de gezondheid worden geconfronteerd.
De auteurs formuleren tevens prognoses en gaan na welke de impact ervan is op de
gezondheidszorg.

*
*     *

Les grands textes de l’Union européenne
door L. Dubouis en C. Gueylan
Paris, Dalloz, deel 1, 6e uitgave, 2002, 554 pagina’s

De uitgave ‘Les grands textes du doit de l’Union Européenne’ verzamelt de verdra-
gen (met inbegrip van het Verdrag van Nice), een selectie uit de voornaamste veror-
deningen, richtlijnen en ander secundair recht, evenals basisjurisprudentie van het
Hof van Justitie inzake de instellingen en de communautaire rechtsorde (o.a. rechts-
bronnen, rechtstreekse werking en voorrang van het Gemeenschapsrecht). Men
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vindt hier het abc terug van de fundamentele teksten en rechtspraak in verband met
het Europees institutioneel recht. Iemand die bv. de basisrechtspraak in verband
met de aansprakelijkheid van de lidstaten voor schending van het Gemeenschaps-
recht wil kennen, vindt deze snel terug dankzij dit werk.

*
*     *

Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire
door J.B. Boulouis, R.M. Chevalier, D. Fasquelle en H. Blanquet
Paris, Dalooz, 5de uitgave, 2002, 748 pagina’s

‘Les grands arrêts de la juridisprudence communautaire’ geeft de jurisprudentie in
verband met het materieel Europees recht. Men volgt daarbij in grote lijnen de struc-
tuur van het Verdrag van Rome zodat achtereenvolgens worden behandeld: de vrij-
heden waarop de interne markt berust, de mededingingsregels, de fiscale, de land-
bouw-, de vervoers-, de economische en de sociale bepalingen. Hoewel de recht-
spraak in het kader van het institutioneel recht een nog iets grotere rol speelt daar
het secundair recht er minder uitdrukkelijk aanwezig is, blijft zij toch een belangrij-
ke rol spelen in het domein van het materiële recht. Zo zal iedere karteljurist u
weten te vertellen dat het onmogelijk is om deze rechtstak te beoefenen zonder de
rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie te kennen.

Men kan zich afvragen, nu het internet bestaat, welk nut dergelijke werken met
rechtsbronnen nog hebben. Het antwoord ligt echter voor de hand: ze bieden in
één oogopslag een overzichtelijke selectie van basismateriaal. Het synthetische
aspect speelt dus een belangrijke rol. Daarbij komt dat het lezen van de wetteksten
bijlange niet volstaat om inzicht te verkrijgen in het communautair recht: de juris-
prudentie is minstens even belangrijk. Aangezien deze uitgaven op geregelde tijd-
stippen worden bijgewerkt kan men tevens snel zien of er belangrijke wijzigingen
zijn in de jurisprudentie of de institutionele teksten. Overigens staat nog niet alle
jurisprudentie van het Hof van Justitie op het internet.

*
*     *
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L’avenir du système juridictionnel de l’Union européenne
door Marianne Dony en Emmanuelle Bribosia
Brussel, ULB “études européennes”, 2002, 290 pagina’s

Een revisie van het rechtssysteem van de Europese Unie is met de tijd noodzakelijk
gebleken. Het op 26 februari 2001 ondertekende verdrag van Nice heeft de richting
aangegeven met de bedoeling een hervorming van het rechtssysteem van de Euro-
pese Unie te verwezenlijken. Daar komt nog de kwestie bij van de rol die de ver-
schillende nationale en Europese jurisdicties spelen in de bescherming van de
grondrechten van het individu. Deze kwestie is niet nieuw maar kwam, na de goed-
keuring van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in december
2000, opnieuw ter sprake.

Dit werk maakt de balans op, het verduidelijkt het belang van de aan de gang zijnde
hervorming en vestigt de aandacht op de eventuele lacunes die blijven bestaan en
op de manieren om ze te verhelpen. De lezer maakt kennis met de bedenkingen
aangaande de belangrijkste thema’s die bij de toekomst van het rechtssysteem van
de Europese Unie betrokken zijn, met name de reorganisatie van de rechtsarchitec-
tuur van de Europese Unie, de nieuwe actieterreinen van het Hof van Justitie, de
daadwerkelijke jurisdictionele bescherming en de bescherming van de grondrech-
ten. Voor elk van deze thema’s schetst een academicus de problematiek en de inzet
ervan. Daarna geven beoefenaars van juridische beroepen – advocaten en leden van
het Hof van Justitie, van de Rechtbank van Eerste Aanleg of van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens – en nationale of Europese ambtenaren of academici
een kritische beoordeling die op hun eigen ervaring is gebaseerd.

__________
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“EVC als nieuwe vorm van waarderen in de gezondheidszorg”
door Harry Parys en Herman Meulemans

EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Verschillende Europese lan-
den hebben reeds stappen gezet om elders verworven competenties te erkennen. In
Vlaanderen blijkt de EVC-gedachte stilaan door te breken. Het erkennen van elders
verworven competenties kan een belangrijke meerwaarde bieden voor de gezond-
heidszorg. Zorgcompetenties kunnen  bij uitstek worden overgedragen van de infor-
mele naar de formele sfeer. Hiervoor zijn procedures nodig die de zorgcompetenties
in kaart brengen. Door deze competenties zichtbaar te maken kan de opleidingskost
verminderen en het opleidingsaanbod verder flexibel en modulair worden gemaakt.
In de algemene ziekenhuizen is het competentiebegrip reeds geruime tijd ingebur-
gerd. Het wordt toegepast om de complexe ziekenhuisorganisatie beheersbaar te
maken. Doordat in EVC-toepassingen het competentiebegrip in de breedste beteke-
nis tot uiting komt, d.w.z. zowel in formele als informele zin, zullen deze toepassin-
gen in de managementstrategie van de zorginstellingen nog aan belang winnen in de
toekomst.

“EVC: a new form of evaluation in the health-care sector”
by Harry Parys and Herman Meulemans

In Dutch, EVC stands for “validation of acquired skills” (erkenning van verworven
competenties). Several European countries have already taken the first steps
towards the recognition of skills acquired elsewhere. In Flanders the concept of
EVC is starting progressively to take root. The recognition of skills acquired else-
where can bring considerable added value to the health-care sector. The roles of treat-
ment and care can ideally be transferred from the informal to the formal sphere. To
this end, we must have procedures that enable us to redefine health-care skills. Pro-
filing these skills will enable us to achieve a reduction in the cost of training and to
pursue the objective of making training programs more flexible and modular. In
general hospitals, the skills concept was taken on board long ago. It is applied to
facilitate the management of the complex organisation of hospitals. Since the con-
cept of skills finds its best expression in EVC applications – both in the formal and
informal sense – in the future, these applications will take on even more importance
in the management strategy of health-care institutions.

*
*     *
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“Waarom zijn de Belgische, Duitse en Nederlandse ziekenfondsen en ziektekos-
tenverzekering zo verschillend? Een historische vergelijking”
door Karel Veraghtert en Brigitte Widdershoven

Nu de economische eenmaking van de Europese Unie ver gevorderd, is zal de aan-
dacht onvermijdelijk verschuiven naar de noodzaak om ook de sociale eenmaking
van Europa grondiger aan te pakken. De beleidsmakers zullen problemen rond een
gemeenschappelijke sociale wetgeving en liberalisering van de nationale systemen
van sociale zekerheid niet uit de weg kunnen gaan. De ziekte- en ziektekostenverze-
kering vormt een belangrijk onderdeel van de hedendaagse sociale zekerheid. De
verzekeringsinstellingen in de verschillende landen verzekeren miljoenen burgers,
ontvangen en keren jaarlijks miljarden euro uit en zorgen voor een aanzienlijke
tewerkstelling. De moderne ziekenfondsen vormen een essentiële schakel in dit
gigantische en complexe geheel.

Vanuit een institutioneel-politiek perspectief geeft deze studie een overzicht van de
nationale systemen van ziektekostenverzekering zoals die momenteel in de drie
bestudeerde landen bestaan. Gegeven de gelijklopende politieke, economische en
sociale ontwikkeling van België, Duitsland en Nederland tijdens de tweede helft van
de vorige eeuw en het kwalitatief hoge niveau hun gezondheidszorg, zou men sterk
op elkaar gelijkende systemen van ziektekostenverzekering mogen verwachten. Uit
dit onderzoek blijkt dit niet het geval te zijn. In tegendeel, er bestaan frappante ver-
schillen tussen deze drie landen zowel op het vlak van de ziektekostenverzekering
(onder andere risicodekking, premieheffing, overheidsbijdrage, welstandsgrens) als
op het vlak van de structuur en de werking van de ziekenfondsen (zoals samenwer-
king, concurrentie en bestuur). Deze studie verklaart de meest opvallende verschil-
len vanuit de historische achtergrond en de aanwezigheid in elk land van enkele
specifieke maatschappelijke factoren tijdens de laatste twee eeuwen. Door het
samenspel van politieke, economische en sociale factoren ontstonden reeds in de
loop van de negentiende eeuw sterk van elkaar afwijkende nationale verzekerings-
structuren, die tijdens de vorige eeuw verder werden geaccentueerd.

Gelet op het sterk van elkaar verschillende wordingsproces, structuren en belangen-
groepen zullen pogingen van de Europese beleidsmakers om de nationale verschil-
len binnen de Europese Unie weg te werken, ongetwijfeld op sterke weerstand stui-
ten. Willen zij met hun hervorming en liberalisering van de ziektekostenverzekering
enige kans op slagen maken, dan zullen zij met de historisch gegroeide verschillen
rekening moeten houden. Een grondige kennis van de historische achtergrond van
de nationale verzekeringssystemen zal hierbij een grote hulp zijn.
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“Why are the Belgian, German and Dutch sickness/mutual funds and health-care
insurances so different? A historical comparison”
by Karel Veraghtert and Brigitte Widdershoven

Now that economic unification of the European Union is well advanced, attention
will surely turn to the need to deal more seriously with its social unification. Politi-
cal leaders will not be able to avoid the problems relating to a common social policy
and a liberalisation of national social security systems. Sickness and health-care insu-
rance are a central element of contemporary social security. The insurance institu-
tions of the different countries cover millions of citizens, receive and pay out each
year billions of euros and generate a considerable number of jobs. The modern sick-
ness/mutual funds form an essential link in this gigantic and complex system.

From an institutional and political perspective, this report gives an overview of the
national systems of health-care insurance as they exist today in the three subject
countries. Given the parallels of political, economic and social evolution in Belgium,
Germany and the Netherlands during the second half of the last century and the
high quality of their health-care systems, one might expect their health-care insuran-
ce systems to be very close. However, as this report points out, this is not the case.
On the contrary, there are significant differences between these three states both as
regards health-care insurance (amongst other things regarding risks covered, the set-
ting of premiums, state subsidies, prosperity thresholds) as well as regarding the
structural and operational aspects of the sickness/mutual funds (e.g. collaboration,
competition and management). This report explains the most flagrant differences,
from an historical context and with reference to the existence of certain specific
sociological factors during the last two centuries. As far back as the nineteenth cen-
tury, we see that political, social and economic factors influenced the development
of very different national social structures and such differences became even more
marked during the last century.

Given the development process, the structures and the wide divergence of interest
groups, attempts by european political leaders to eradicate national differences
within the European Union unquestionably meet strong resistance. If they are to have
any chance of succeeding with their reform and their liberalisation of health-care
insurance, they will have to take account of these differences whose roots go deep
into history. In this context, a thorough knowledge of the historical background of
these national insurance systems will be invaluable.

*
*     *
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“De medische praktijk onder het stelsel van de Amerikaanse Managed Care: kos-
tencontrolemechanismen en impact op de zorgverlening”
door Daniel Simonet

Na een kort historisch overzicht van de Amerikaanse ervaring met de Managed
Care, beschrijft het artikel de veranderingen binnen de medische praktijk (wijze van
bezoldiging van de artsen…). Om de rol van de Health Maintenance Organizations
te begrijpen wordt dieper ingegaan op de managementmechanismen van de ambu-
lante gezondheidszorg en de zorgverlening in het ziekenhuis. Tot slot behandelt de
studie de striktere omlijsting van het zorgverleningsverbruik van de patiënt (mede-
betaling of franchise, referentiegeneesheer, geneesmiddelenlijst…).

“Medical practice under the American system of Managed Care: cost control
mechanisms and impact on medical care”
by Daniel Simonet

After quickly tracing the history of the American experience of Managed Care, the
article describes the changes in medical practice (modes of remuneration for practi-
tioners) and their consequences on the patient’s health. In order to understand the
role of Health Maintenance Organizations, various mechanisms of care manage-
ment, in hospitals as well as in the ambulatory health care system, are presented.
Finally this study focuses on the stricter monitoring of the patient’s health care con-
sumption (co-payment, gatekeeping, list of medicines…).

*
*     *

“Impact van de vergrijzing op de Belgische tegemoetkomingen aan personen
met een handicap”
door Luc Blomme

Het Belgische stelsel van uitkeringen aan personen met een handicap bestaat sedert
de eerste helft van de twintigste eeuw. Sinds de oprichting ervan zijn er meerdere
aanpassingen gebeurd en heeft het stelsel een grote evolutie doorgemaakt. In deze
verhandeling wordt onderzocht in welke mate de vergrijzing van de bevolking een
impact heeft op de Belgische tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
De kwantitatieve gegevens m.b.t. de vergrijzing van de bevolking, zowel de histori-
sche evolutie als de toekomstvoorspellingen, worden nader bekeken. Vervolgens
wordt de aandacht gericht op het stelsel van de uitkeringen aan personen met een
handicap. Het ontstaan ervan, de specifieke kenmerken en de evolutie tot op heden.
In een derde deel wordt op basis van de voorgaande vaststellingen onderzocht of de
vergrijzing van de bevolking al dan niet een impact heeft op de tegemoetkomingen
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aan personen met een handicap. Hierbij wordt niet alleen naar het verleden en het
heden gekeken, maar wordt ook een voorspelling naar de toekomst toe gemaakt.
Aan de hand van de bevolkingsvooruitzichten wordt nagegaan welke verschuivin-
gen de toenemende vergrijzing zal teweegbrengen in het Belgische stelsel van uitke-
ringen aan personen met een handicap.

“The impact of ageing on the Belgian benefits system for handicapped persons”
by Luc Blomme

The Belgian system of benefits for handicapped persons has been in existence since
the first half of the twentieth century. Since its creation, the system has undergone
several modifications and has evolved considerably. In this report, we examine to
what extent demographic ageing impacts upon the belgian system of benefits for
handicapped persons.
We detail the quantitative data relating to demographic ageing both from historic and
projected perspectives. We then concentrate on the benefits system for handicapped
persons itself: its beginnings, its specific characteristics, and its evolution to date.
The third section is given over to a reflection: whether or not population ageing has
an influence on handicap benefits. In so doing, we consider not only the past and
the present, but we also make a projection for the future. With the aid of demogra-
phic projections, we assess the influence of further ageing on the Belgian system of
benefits for handicapped persons. 

*
*     *

“Het Beveridge-rapport in België: enkele toelichtingen”
door Cédric Guinand

De invloed van het Beveridge-rapport (1942) in de evolutie van het Belgische sociale
systeem is altijd al zeer omstreden geweest. De talloze actoren bij de werkzaamhe-
den in die tijd hebben meermaals verklaard dat ze geen kennis hadden van dat docu-
ment op het ogenblik dat ze het project van het Werkgevers- en Werknemersco-
mité, later bekend onder de naam Plan Van Acker, opstelden. Met de hulp van docu-
menten uit de Beveridge-Archieven probeert deze kennisgeving aan te tonen dat alle
in België gebleven deskundigen het document zeer zeker in handen hadden gehad.
Na een vergelijking van het Plan Van Acker met het CEPAG-project, dat zeer sterk
door het Engelse rapport is geïnspireerd, wordt aangetoond waarom de politieke
instanties zo weigerachtig stonden tegenover dit rapport. Het doorslaggevende ele-
ment was hoogstwaarschijnlijk het gewicht van de Belgische tradities. De organisa-
tie van de sociale verzekeringen in België steunt immers op een lange geschiedenis.
Voor de meerderheid van de betrokken personen was het onmogelijk om met het
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bestaande systeem korte metten te maken en een nieuw systeem in te voeren dat
met het vooroorlogse systeem nog slechts weinig banden zou hebben. Niets ver-
klaart echter de positie van de Belgische deskundigen die bevestigden dat ze nooit
van het Beveridge-rapport hadden gehoord, terwijl dit zelfs werd geparachuteerd en
clandestien werd vertaald.

“The Beveridge report and Belgium: Clarification of several matters”
by Cédric Guinand

The influence of the Beveridge report (1942) on the evolution of the Belgian social
security system has always been the subject of much controversy. Many of those
involved in the work at the time have alleged, on several occasions, that they had
no knowledge of this document at the time that the proposal by the Committee of
employees and employers, that later became the Van Acker Plan, was being drawn
up. With the help of documents from the Beveridge archives, this article seeks to
demonstrate that the document certainly did pass through the hands of all the Bel-
gian experts who had remained in Belgium. Following a comparison between the
Van Acker Plan and the CEPAG draft, which had been largely influenced by the Eng-
lish report, it is clear why the political authorities refused the latter. The determi-
ning factor was undoubtedly the weight of Belgian traditions. The organisation of
Belgian social security was grounded in a long historical tradition. For most of those
involved, it was not possible to go back to scratch and introduce a new system that
would have had little in common with that prevailing before the war. None of these
explanations, however, can account for the position of the Belgian experts who
claim that they had not heard of the Beveridge report, notwithstanding the fact that
it had been “lobbed in” and had even been secretly translated.

*
*     *

“Geografische spreiding van de gezinnen en de rechtgevende kinderen 1990-
2000”
door Johan Verstraeten

In dit document wordt de geografische spreiding van de bijslagtrekkende gezinnen
en van de rechtgevende kinderen in het werknemersstelsel en in het stelsel van de
gewaarborgde gezinsbijslag besproken. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt
naargelang van de categorieën van recht, de schaal, de gezinsgrootte en de leeftijds-
groepen. De effectieven zijn ingedeeld in 5 geografische groepen: de drie gewesten,
het Duits taalgebied wordt nog eens apart vermeld en de vijfde en laatste groep zijn
de kinderen opgevoed in het buitenland. De behandelde periode is het laatste
decennium (1990-2000). Gedurende dit decennium is het aantal rechtgevende kin-
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deren gestegen, hoewel er de laatste jaren een stagnatie of zelfs daling optreedt.
Verder valt op dat het procentueel aantal gezinnen die gezinsbijslag krijgen op
grond van arbeidsprestaties, blijft stijgen, hoewel de verschillen tussen de regio’s
erg groot blijven. De stijging heeft te maken met de hoge economische groei (vooral
in 2000). Deze groei leidt ook tot een daling van het aantal rechtgevende kinderen
in het stelsel van de gewaarborgde bijslag. De belangrijkste vaststelling is misschien
wel de grote inter-regionale en intra-regionale verschillen. Deze hangen erg nauw
samen met de werkloosheidsgraad en het stedelijke of landelijke karakter van de
arrondissementen.

“Geographical distribution of families and children on benefit 1990-2000”
by Johan Verstraeten

This document is devoted to the geographical distribution of families entitled to
benefit and children for whom benefit is claimed, under the regime of salaried
employees and under guaranteed family support. A distinction is made according to
categories of entitlement, rates size of families and age groups. Beneficiaries are allo-
cated to one of five geographical groups : the three regions, the German language
region, which is again mentioned separately, and the fifth group that comprises
children that are brought up abroad. The period under review is the last decade
(1990-2000). During this decade, the number of children on benefit increased, al-
though there has been stagnation and even a decline in recent years. We also obser-
ve that the percentage of families that receive family support because of their work
continues to rise although the differences between the regions remain quite large.
This increase is due to strong economic growth (particularly in 2000). This also
leads to a reduction of the number of children for whom benefit is claimed under
the family guarantee support regime. The most remarkable finding is the magnitude
of the differences between regions and within regions. These differences are closely
related to levels of unemployment and to the urban or rural character of the areas
considered.

__________
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“SAMENVATTING
STRATEGISCH RAPPORT PENSIOENEN - BELGIE’’

1. Context
In dit rapport schetsen we de belangrijkste uitdagingen waarmee het Belgische pen-
sioenstelsel geconfronteerd wordt, alsook de oplossingen die werden uitgedacht om
het in staat te stellen ook in de toekomst haar fundamentele taken te vervullen. 

Dit “Nationaal Strategisch Rapport” kadert in de beslissing van de Europese Raad
van Laken om rond pensioenen een “open coördinatie” op de starten die het kader
biedt voor politieke samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied. Het rapport is
opgebouwd rond de drie centrale doelstellingen voor het pensioenbeleid die tijdens
het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie door de Staat- en Regeringslei-
ders werden goedgekeurd: pensioenen dienen toereikend, financieel houdbaar en
aanpasbaar te zijn aan nieuwe maatschappelijke en individuele behoeften. Deze
doelstellingen, alsook het expliciete verzoek om de resultaten van de open coördi-
natie op te nemen in de jaarlijkse Globale Richtsnoeren voor het Economisch
Beleid, geven uitdrukking aan de wens van de Europese leiders om het pensioen-
vraagstuk op een geïntegreerde en evenwichtige manier te benaderen. Europa zal
daardoor voor het eerst met één enkele stem over pensioenen kunnen spreken. 

2. Demografische realiteit
De uitdagingen waarmee ook het Belgische pensioensysteem wordt geconfronteerd,
vinden hun oorsprong in een aantal positieve maatschappelijke veranderingen zoals
de economische en sociale vooruitgang en de toename van de levensverwachting.
De gevolgen van de stijgende levensverwachting zijn ingrijpend. Men kan persoon-
lijke projecten op lange termijn ontwikkelen, zijn loopbaan plannen, hypotheek-
overeenkomsten en contracten voor pensioensparen sluiten etc. Tezelfdertijd zetten
een aantal maatschappelijke evoluties zich voort: vrouwen zijn talrijker aanwezig op
de arbeidsmarkt, het huwelijk is niet meer de onvermijdelijke instelling en alterna-
tieve samenlevingsvormen en leefstijlen ontwikkelen zich. Deze demografische
realiteit heeft onder meer de verlenging van de pensioenduur tot gevolg.

De lage werkgelegenheidsgraad, vooral bij oudere werknemers en vrouwen, vormt
voor ons land een uitdaging van formaat. In België waren er in 2000 tegenover 100
werkende personen ongeveer 86 rechthebbenden op een vervangingsinkomen,
waarvan ongeveer 43% jonger was dan 65 jaar. Deze vaststelling wijst enerzijds op
een belangrijke opportuniteit: de kost van de vergrijzing van de bevolking zou mee
kunnen worden opgevangen door een toename van de economische activiteit van
vrouwen en mannen tussen 20 en 64 jaar. Deze vaststelling leidt anderzijds ook tot
vragen in verband met de arbeidskrachten waarop de toekomstige economie moet
steunen. De vergrijzing van de bevolking zal immers onvermijdelijk leiden tot een
interne vergrijzing van de werkenden. Mensen tussen 45 en 50 jaar kampen vaak
met loopbaanmoeilijkheden en worden soms beschouwd als zijnde te oud en te
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duur om te worden bevorderd of opgeleid. Personen boven de 55 jaar worden al te
vaak als “overtollige” werknemers gezien voor wie het vervroegd pensioen de beste
uitweg zou zijn.

3. De financiële uitdaging
De geraamde toekomstige verhoging van de pensioenuitgaven stijgt minder snel dan
de zuiver demografische vooruitzichten laten uitschijnen. Of met andere woorden:
de globale kost van de vergrijzing stijgt ten opzichte van het BBP niet even snel als
de afhankelijkheidscoëfficiënt van de ouderen. Dit valt onder meer te verklaren
door de verhoging van de activiteitsgraad, de afname van de uitgaven in andere tak-
ken van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld daling van de werkloosheidsuitgaven) en
de verlaging van de vervangingsratio’s van de pensioenen. Deze laatste evolutie
houdt verband met de recente pensioenhervormingen (verhoging van de pensioen-
leeftijd voor vrouwen), de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, de vermindering
van het aantal personen die financieel afhankelijk zijn van hun echtgeno(o)t(e), de
vergrijzing binnen de gepensioneerde bevolking en het bestaan van loonplafonds.
Dat de gemiddelde vervangingsratio – de verhouding tussen het gemiddelde pen-
sioen en het gemiddelde loon – daalt omwille van de vervrouwelijking van de
arbeidsmarkt, is geenszins een teken van sociale achteruitgang: dezelfde evolutie
houdt immers ook in dat meer en meer koppels twee pensioenen hebben om van te
leven, in plaats van één pensioen. Een daling van de gemiddelde vervangingsratio
omwille van een volledige loskoppeling van de loonevolutie zou op termijn wèl een
sociaal probleem stellen. Om dit scenario te vermijden werd in de pensioenwetge-
ving de mogelijkheid voorzien om regelmatig selectieve welvaartsaanpassingen door
te voeren (cf. infra).

4. De pensioenuitdaging pro-actief aanpakken: het gevoerde beleid
De Belgische regering volgt sedert enkele jaren een brede benadering die streeft
naar het garanderen van betaalbare en toereikende pensioenen voor de hele bevol-
king. Vanuit deze optiek worden momenteel een aantal dynamische hervormingen
van het pensioenstelsel doorgevoerd. De volgende drie wetgevende initiatieven zijn
van fundamenteel belang voor het uitzicht van het Belgische pensioenlandschap:
– de oprichting van het zogenaamde “Zilverfonds” (en de verdere afbouw van de
overheidsschuld) om de financiering van de op repartitie gebaseerde eerste pen-
sioenpijler veilig te stellen;
– de democratisering van de tweede pijler en de uitbouw ervan tot een aanvullende
sociale bescherming; 
– de grondige modernisering van het financieel opvangnet ten gunste van ouderen
(de Inkomensgarantie voor Ouderen, IGO).
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Daarnaast zijn volgende beleidslijnen van belang:
– beperkte, selectieve welvaartsaanpassingen van de oudste pensioenen en herwaar-
dering van het minimumpensioen;
– het verhogen van de activiteitsgraad voor oudere werknemers.

4.1. Betaalbare pensioenen garanderen
De financiële houdbaarheid van het Belgische pensioenstelsel wordt in de eerste
plaats gegarandeerd door: 
– het creëren van een begrotingsoverschot waardoor de schuld versneld wordt afge-
lost en de rentelast daalt (omgekeerd sneeuwbaleffect);
– het aanleggen van financiële reserves om de toekomstige pensioenen te financieren.

De financiële houdbaarheid op lange termijn van ons pensioenstelsel kan beoor-
deeld worden door de globale budgettaire kost van de vergrijzing af te wegen tegen
de verwachte daling van de interestlasten. In een scenario dat rekening houdt met
de aangekondigde strategie om op middellange termijn een budgettair overschot
aan te leggen, blijkt dat de verlaging van de interestlasten hoger is dan de kost van
de vergrijzing. Er ontstaat dus een budgettair surplus dat ons in staat zal stellen om
de kost van de vergrijzing te financieren. Door op deze manier een deel van de bud-
gettaire marge opzij te zetten voor later, vermijden we dat op het moment dat de
kosten van de vergrijzing acuut worden, moet worden bespaard om het evenwicht
in de overheidsfinanciën te bewaren.

In de praktijk loopt het aanleggen van de financiële reserves via de oprichting van
het zogenaamde “Zilverfonds”. Het Zilverfonds is een budgettair instrument waarbij
de vermindering van de schuld wordt besteed aan het aanleggen van reserves om
het hoofd te kunnen bieden aan de stijging van de pensioenuitgaven wanneer de
babyboomgeneratie met pensioen zal gaan. Dit fonds trad vorig jaar in werking en
voorziet dat er jaarlijks een “zilver” nota wordt opgesteld die het beleid van de rege-
ring bepaalt om de uitdaging van de vergrijzing aan te gaan. In deze nota wordt inge-
gaan op de betaalbaarheid van de eerste pijler, de evolutie van de activiteitsgraad en
de democratisering van de tweede pijler. Via het zilverfonds dragen de toekomstige
gepensioneerden (de huidige actieven) bij tot de financiering van hun pensioen.

Om de financiële houdbaarheid van het wettelijke pensioensysteem te bevorderen,
werd tevens de solidariteit binnen het pensioenstelsel versterkt. Door toedoen van de
geblokkeerde loongrens voor de berekening van het pensioen, steeg het aantal werk-
nemers dat meer verdiende dan die loongrens (en dus een pensioen krijgt dat niet in
verhouding is tot wat hij of zij verdiende) sterk. Nochtans wordt gezocht naar een
evenwicht tussen het solidariteitsprincipe en het klassieke verzekeringsprincipe:
vanaf 1999 voorziet de pensioenwet dat de loongrens om de twee jaar wordt gekop-
peld aan de conventionele loonsverhogingen, zij het zonder inhaaloperatie.
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De aangehaalde (wetgevende) initiatieven worden ondersteund door maatregelen
om de tewerkstelling in het algemeen en de activiteitsgraad van oudere werknemers
in het bijzonder te verhogen. België wil de nodige inspanningen leveren om de door
de EU vastgelegde doelstellingen van Lissabon op vlak van werkgelegenheid na te
streven. Een actieve samenleving is immers een noodzakelijke voorwaarde om de
pensioenschuld van de eerste pijler te honoreren, maar is ook een noodzakelijke
voorwaarde om de rechten die geschapen worden in de tweede pijler te garande-
ren. Bij de tweede pensioenpijler moet de economische activiteit van de bevolking
de opgebouwde kapitalen immers voldoende rendement geven. Bovendien moet
ook het nodige draagvlak worden geschapen voor de financiering van de sterk stij-
gende behoeften inzake ouderenzorg.

De verhoging van de werkgelegenheidsgraad van vrouwen en oudere werknemers
via verbetering van de arbeidsvoorwaarden en werkorganisatie, alsook het ontmoe-
digen van vervroegde pensionering van deze categorieën vormt een blijvende
bekommernis van het beleid. Nochtans mag de vraag naar vervroegd pensioen niet
zomaar afgewezen worden: de ondernemingen en de administraties moeten hun
arbeidsproces op een humane manier aanpassen aan oudere arbeidskrachten.

Het resultaat van deze maatregelen is dat, volgens de projectie die weerhouden
werd in het “Belgische Stabiliteitsprogramma 2002-2005”, de financiële duurzaam-
heid van het pensioensysteem op lange termijn verzekerd is. Meer nog: in de veron-
derstelling van een groei van de werkgelegenheidsgraad die sterker is dan de voor-
zichtige scenario’s die nu werden gehanteerd, zullen meer middelen beschikbaar
zijn voor nieuwe initiatieven.

4.2. De sociale doelstellingen realiseren via toereikende pensioenen
Algemeen geldt dat het volledige wettelijke pensioen wordt berekend na een loop-
baan van 45 jaar en dat de normale pensioenleeftijd 65 jaar is, evenwel met de
mogelijkheid van vervroegde pensionering vanaf 60 jaar. Het streven naar toereiken-
de pensioenen vereist in de eerste plaats een sterke eerste pijler waarbinnen de
betrokkenen pensioenrechten opbouwen in functie van de beroepsinkomsten die
zij genieten gedurende hun loopbaan. Meer dan 90% van de ouderen slaagt er dan
ook in om op zijn minst de minimumpensioenrechten op te bouwen, hoewel de
zelfstandigenminima lager blijven liggen dan de minima die gelden in het werkne-
mersstelsel. Door de (beperkte) herwaardering van het minimumpensioen is deze
uitkering gedeeltelijk gekoppeld aan de welvaart. Ook op het pensioen van werkne-
mers en zelfstandigen worden selectieve welvaartsaanpassingen toegepast.

Hoewel de eerste pensioenpijler reeds een toereikende sociale bescherming biedt,
is het zo dat de eerste pijler in de privé-sector een pensioeninkomen biedt dat mer-
kelijk lager ligt dan het loon dat juist voor de pensionering werd verdiend, aange-
zien het pensioen wordt berekend op basis van gemiddelde lonen over de hele
loopbaan van de gepensioneerde (voor de berekening van de ambtenarenpensioe-
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nen worden de laatste 5 jaren van de loopbaan in aanmerking genomen). Eén van de
belangrijkste hervormingen die momenteel op de politieke agenda staat, is met
name de democratisering van de tweede pijler, die in België weinig ontwikkeld is in
vergelijking met sommige andere landen. 

De nieuwe wetgeving, voorgelegd aan het Parlement, heeft drie belangrijke doelstel-
lingen. Ze wil de tweede pijler:
– uitbouwen tot een aanvullende sociale bescherming;
– democratiseren, opdat de volledige actieve bevolking er op termijn gebruik van
zou kunnen maken;
– versterken door meer solidariteitsmechanismen in te bouwen.

De pensioenen van de tweede pijler maken het mogelijk de wensen van een steeds
groter aantal mensen te vervullen, die bij hun pensionering projecten beginnen uit
te voeren die ze tijdens hun actieve leven niet konden waarmaken (reizen, hobby’s,
enz…). De discussie draait dus niet rond de vraag of men voor of tegen de uitbouw
van de tweede pijler is, maar gaat over de manier waarop en onder welke voorwaar-
den (onder meer toezicht vanwege de overheid) ze kan bijdragen tot een aanvullen-
de en adequate sociale bescherming voor zoveel mogelijk mensen.

Ten slotte bestaat er nog de (recent grondig gemoderniseerde) “Inkomensgarantie
voor Ouderen” (IGO, of GRAPA in het Frans), een bijstandssysteem ten gunste van
de ouderen die geen of onvoldoende bestaansmiddelen hebben, bijvoorbeeld omdat
zij onvoldoende pensioen hebben.

Naast deze algemene voorzieningen bestaan er selectieve vergoedingen en diensten
op het vlak van de (gezondheids-) zorg (zoals de Maximumfactuur voor Gezond-
heidszorgen), die vooral voor chronisch zieken en met name voor ouderen erg
belangrijk zijn. Deze voorzieningen zijn er immers op gericht om de zorg- en
gezondheidskosten voor elk gezin betaalbaar te houden. 

Het geheel van deze maatregelen resulteert in diverse, elkaar aanvullende voorzie-
ningen die ervoor zorgen dat de overgrote meerderheid van de oudere bevolking in
België kan genieten van een toereikend vervangingsinkomen, van bijzondere voor-
delen op het vlak van personenbelasting en van financiële tussenkomsten in de kos-
ten voor zorg en gezondheidszorg. Dit pakket wordt verder aangevuld met de orga-
nisatie van gesubsidieerde diensten, alsook bijkomende maatregelen op het vlak van
mobiliteit en communicatie. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het wel-
vaartspeil van de ouderen sinds de jaren zeventig dat van de actieven dicht is gena-
derd. Het armoederisico bij de gepensioneerden was in 1997 aanzienlijk lager dan
bij werklozen of andere inactieven. Daar waar de welvaartskloof tussen ouderen en
werkenden verkleind is, blijkt dat de inkomensongelijkheid binnen de groep van
ouderen groot blijft en groter is dan binnen de groep actieven.
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4.3. Het pensioenstelsel aanpassen aan veranderende noden
Het Belgische pensioenstelsel werd “gemoderniseerd” zodat het in staat is een ant-
woord te bieden op de veranderende individuele en maatschappelijke noden zoals
de vraag naar flexibiliteit, mobiliteit en toenemende participatie van de vrouwen op
de arbeidsmarkt. Wel is het zo dat de verschillende pensioenpijlers de facto nog een
aantal bepalingen bevatten (bijvoorbeeld bij de berekening van het pensioen) die
ongunstige gevolgen hebben voor bepaalde categorieën zoals atypische werkne-
mers. Het duurt immers bijzonder lang eer maatschappelijke veranderingen hun
volle uitwerking hebben in de berekening van het pensioen.

Met het oog op de maatschappelijke participatie van ouderen worden de beperkin-
gen die hun worden opgelegd om een pensioen te combineren met professionele
arbeid, gaandeweg versoepeld.

De complexe organisatie van het Belgische pensioensysteem maakt dat de transpa-
rantie van het systeem in het algemeen en de informatieverstrekking aan de recht-
hebbenden in het bijzonder sterk voor verbetering vatbaar blijven. Zowel de over-
heid als de instellingen die instaan voor de uitvoering van de pensioenwetgeving,
dienen hier verder in te investeren. Via het “Handvest van de sociaal verzekerde” en
de bestuursovereenkomsten met de pensioendiensten, worden de rechten van de
sociaal verzekerden vastgelegd. Concreet zal dit ertoe leiden dat de automatische
toekenning van pensioenen voor uitkeringstrekkers vanaf 2003 een feit zal zijn.
Vanaf 1 januari 2004 zal voor alle werkenden die de pensioengerechtigde leeftijd
bereiken automatisch het onderzoek van hun pensioenrechten worden opgestart.

Alle belangrijke wijzigingen in het Belgische pensioensysteem zijn het resultaat van
een brede maatschappelijke consensus, die sedert 1944 een van de hoekstenen
vormt van het socialezekerheidssysteem. Voor elk van de drie pensioenstelsels
bestaan overlegorganen waarin sociale partners of vertegenwoordigers van de oude-
ren en hun verenigingen advies kunnen geven over het pensioenbeleid.

“EXECUTIVE SUMMARY
STRATEGIC REPORT ON PENSIONS - BELGIUM”

1. Context
In this report, we touch on the main challenges confronting the Belgian pension
system and the solutions that have been found to enable it to fulfil its fundamental
tasks.

This “National Strategic Report” was drafted in the context of the Laeken European
Council decision to apply “open coordination” to the field of pensions, offering
scope for political cooperation between the Members States. The report has been
developed along the lines of the common objectives approved during the Belgian
presidency of the European Union by the Heads of State and Government: pensions
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must be adequate, financially sustainable and adaptable to new societal and indivi-
dual needs. These objectives, as well as the explicit request that the results of this
open coordination appear in the annual Broad Economic Policy Guidelines, are a
manifestation of the desire of European leaders to approach the pension challenge
in an integrated and balanced way. Thanks to this approach, for the first time, Euro-
pe will be able to speak about pensions with one voice.

2. Demographic reality
The challenges that the Belgian pension system, like others, must face originate in a
number of positive societal transformations, such as progress in the economic and
social fields as well as  growing life expectancy. Increased life expectancy has radi-
cal consequences. It is becoming possible to develop long-term personal projects,
to plan a career, to conclude mortgage contracts and pension savings contracts, etc.
At the same time, other trends mark our society: women are increasingly present on
the labour market, marriage is no longer an inescapable institution and alternative
forms of cohabitation and life-styles are gaining impetus. The consequence of this
demographic reality is notably an increase in the duration of retirement.

The relatively low rate of remunerated activity, particularly among elderly workers
and women is a major challenge for our country. In 2000, for every 100 gainfully
employed persons, there were approximately 86 who were entitled to a replace-
ment income, of whom 43% were under 65. On the one hand this observation
shows a major opportunity: the cost of the ageing population could in part be com-
pensated by an increase in the economic activity of women and men between the
age of 20 and 64. On the other hand, this observation also leads to questions about
the labour force on which the future economy will rely. Indeed, the ageing of the
population will inevitably lead to the ageing of the workforce. Persons between the
age of 45 and 50 are often confronted with career difficulties and are at times consi-
dered too old and too expensive to be promoted or re-trained. Persons over 55 are
all too often perceived as “superfluous” workers for whom the best solution would
be early retirement.

3. The financial challenge
The foreseeable increase in pension expenditure is less than the purely demogra-
phic perspectives might lead one to initially think. In other words: the expenditure
associated with ageing in terms of GDP does not follow the same rising curve as the
coefficient of dependency of elderly persons. This is explained, amongst other rea-
sons, by an increase in the degree of remunerated activity, a drop in expenditure in
other branches of social security (for example, a decrease in the expenditure related
to unemployment) and a reduction in the replacement rate of pensions. This last
trend is related to recent reforms in the pension system (increase in the pensionable
age for women), the increased presence of women on the labour market, the de-
crease in the number of persons financially dependent on their spouse, the ageing
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of the retired population, and the existence of wage ceilings. The fact that the aver-
age rate of replacement – the relation between the average pension and the average
salary – decreases as a result of the increased presence of women on the labour mar-
ket, is by no means a sign of social regression: in fact, this same trend also implies
that more and more couples have two pensions to live on, rather than one. A drop
in the average replacement rate as a result of the total absence of a link to the evolu-
tion of wages would pose a social problem. To avoid this scenario, the legislation on
pensions has created the possibility of applying selective adjustments for prosperity
at regular intervals (see below).

4. Tackling the pension challenge proactively: the policy enacted
In recent years the Belgian government has adopted a broad approach that ende-
avours to ensure sustainable and adequate pensions for the entire population. With
this perspective in mind, the government is currently implementing a number of
dynamic reforms to the pension system. The three legislative initiatives that follow
are of prime importance for the Belgian pension horizon:
– the creation of a “Silver Fund” (accompanied by a continuous reduction in public
debt) to ensure financing of the first pillar of pensions, based on repartition;
– democratisation of the second pillar, with the aim of establishing a complementa-
ry pension system;
– in-depth modernisation of the financial safety net for the elderly – IGO, de Inko-
mensgarantie voor Ouderen / GRAPA, la Garantie de Ressources aux Personnes
Agées (guaranteed income for the elderly).

The following policy measures in the field of pensions must be added: 
– adopting limited, selective adjustments in favour of those who have drawn longest
on their pension in order to reflect increases in the standard of living in general, as
well as an increase in the minimum pension;
– increasing the amount of remunerated activity carried out by elderly workers.

4.1. Ensuring sustainable pensions
The financial sustainability of the Belgian pension system is achieved first of all
thanks to:
– the creation of a budget surplus that makes it possible to reimburse the public
debt in advance and to decrease interest charges (reverse snowball effect);
– the creation of financial reserves to finance future pensions.

The long-term financial sustainability of our pension system can be measured by
assessing the overall budgetary cost of ageing against the expected drop in interest
charges. In a scenario that takes account of the announced strategy to create budget
surpluses in the medium term, it can be observed that the decrease in interest char-
ges will be greater than the cost of ageing. A budgetary surplus will therefore enable
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us to finance the cost of ageing. By reserving some of the budgetary margin for later,
we avoid having to cut spending to maintain a balance in public finances, and this at
a time when the impact of ageing will be felt to the full.

In practice, raising financial reserves is done by means of the “Silver Fund”. This
fund is a budgetary instrument that uses the decrease in public debt to build up
reserves which will make it possible to cope with the rise in pension expenditures
when the baby boom generation retires. This Fund, which began last year, provides
for an annual “Silver Memorandum” that will specify the government policy with
regard to the challenge of ageing. This memorandum considers the financial viabili-
ty of the first pillar, developments in the amount of remunerated activity being car-
ried out, and the generalisation of the second pillar. By means of the “Silver Fund”,
future pensioners (today’s active population) contribute to their pensions.

In order to improve the financial viability of the pension system, solidarity within
the system is also being reinforced. Due to the effect of fixing the wage ceiling for
the calculation of pensions, the number of workers with wages over this ceiling
(and who consequently do not receive a pension proportional to their income) has
slightly increased. Nevertheless, a balance is sought between the principles of soli-
darity and traditional insurance: since 1999, pension legislation has provided for the
wage ceiling to be readjusted to contractual rises in wages every two years, though
not retrospectively.

The (legislative) initiatives mentioned are supported by measures targeting an
improvement to employment in general, and more particularly an increase in the
remunerated activity of elderly workers. Belgium is endeavouring to make the
necessary efforts to meet the employment objectives set by the EU in Lisbon. An
active society is indeed a necessary condition to honour the pension debt of the first
pillar, and also to ensure rights created in the second pillar. The economic activity
of the population must give sufficient return to the capital accrued under the
second pillar. In addition, sufficient support must be ensured to finance the gro-
wing needs in terms of care for the aged. 

Raising the employment rate of female and elderly workers firstly, through the
improvement of working conditions and organisation of work and, secondly,
through the discouragement of early retirement for these categories, is a permanent
point of political attention of the Belgian government. Nevertheless, the demand for
early retirement cannot simply be rejected: companies and administrations must be
able to adapt their working processes to an older labour force in a humane way.

The result of these measures, according to the projection retained in the Belgian
“Stability Programme 2002-2005”, is that the financial sustainability of pensions is
guaranteed in the long run. Even more importantly, should growth in the employ-
ment rate be higher than prudent estimates of possible scenarios were, then greater
resources will be available for new initiatives.

342



ABSTRACTS

4.2. Meeting social objectives through adequate pensions
The general rule is that the full legal pension is calculated on the basis of a 45-year
career and that the normal pensionable age is 65, with the possibility of early retire-
ment as from the age of 60. To ensure that Belgian pensions are adequate, a solid
first pillar is needed in which those concerned acquire pension rights according to
the professional income they enjoy during their career. More than 90% of the elder-
ly manage to at least acquire the right to a minimum pension, although the minima
for the self-employed are still below the minimum applied in the scheme for wage
earners. By a (limited) increase in the minimum pension, this allocation can at least
partially be pegged to well-being. Adjustments to reflect the standard of living in
general are also applied to the pensions of wage earners and self-employed workers.

Although the first pillar already offers adequate protection, it is still true that in the
private sector, the first pillar provides an income that is significantly lower than the
wages earned before retirement, since the pension is calculated on the basis of aver-
age earnings during the entire career of the retired person (for the calculation of
civil service pensions, the last five years of the career are taken into account). One
of the most important reforms currently on the policy agenda consists of the demo-
cratisation of the second pillar, which is still in its teething phase in Belgium when
compared to other countries.

The new legislation submitted to Parliament has three important objectives. It aims at:
– the development of the second pillar into complementary social protection;
– the democratisation of the second pillar, so that in the long run the entire popula-
tion can benefit from it;
– the consolidation of the second pillar by way of incorporating stronger solidarity
mechanisms.

Pensions in the second pillar contribute to the fulfilment of the expectations of a
growing number of persons who, on retiring start to undertake certain projects that
they were not able to carry out during their working lives (travel, leisure, etc.).
Under these circumstances, the question is not whether one is in favour of or
against the second pillar, but rather, how and under what conditions (among others
control by the authorities) it can contribute to adequate complementary social pro-
tection for the largest possible number of persons. 

Finally, we again refer to the IGO/GRAPA, which is a social assistance scheme for
those among the elderly who have insufficient, or hardly any means to live on, for
example, because their retirement pension is too small.
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In addition to these general provisions, we can also mention specific benefits and
services for the elderly such as health care and care (for example, the maximum bill
for health care, MAF in Dutch), which are particularly important for the chronically
ill elderly. The objective of these specific benefits and services is to ensure conti-
nuous access to health care and care for every household.

All of these measures result in various complementary provisions, which allow the
vast majority of the elderly in Belgium to benefit from an adequate replacement
income, with particular advantages in terms of personal income tax and financial
subsidies for health care and care. Moreover, this arsenal is complemented by subsi-
dised services and by additional mobility and communication measures. Since the
seventies, these measures have had the effect of bringing the level of prosperity of
the elderly close to that of the active population. In 1997, the risk of poverty for the
retired was significantly lower than for the unemployed or other non-working per-
sons. While the gap between the prosperity of the elderly and those working has
decreased, the difference in income among the elderly remains large, and is wider
than that among working persons.

4.3. Adapting pensions to changing needs
The Belgian pension system has been modernised to enable it to provide a response
to changing individual and societal needs, such as the demand for flexibility, mobili-
ty and the increased participation of women on the labour market. However, it is
true that in the various pension pillars, several provisions (for example, with regard
to the calculation of the pension) have a de facto unfavourable effect on certain
categories of workers, for example “atypical workers”. Indeed, it takes a particularly
long time for societal changes to have their full impact on the pension calculation. 

To encourage the participation of the elderly in society, the limits imposed on
cumulating a pension with professional activities are gradually being made more
flexible. 

Due to the complex organisation of the Belgian pension system, the transparency of
the system in general and the communication of information to beneficiaries in par-
ticular still require improvement. Additional investments are needed here on the
part of the Government as well as the institutions responsible for the implementa-
tion of the legislation on pensions. The rights of beneficiaries of social insurance are
laid down in the framework of the “Charter of the Socially Insured” and in manage-
ment contracts with the pension services. In concrete terms, the automatic attribu-
tion of pensions to beneficiaries of social security benefits will be achieved in 2003.
As of 1 January 2004, the examination of the pension rights of all workers reaching
retirement age will be automatic.
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All major modifications to the Belgian pension system are the result of a broad social
consensus that has been one of the cornerstones of the social security system since
1944. For each of the three types of pensions, there are consultation bodies in
which the social partners or representatives of the elderly and their associations can
give their opinion on pension policies.

__________
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