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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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VOORWOORD

In de lidstaten van de Europese Unie wordt momenteel de laatste hand gelegd aan
de Nationale Actieplannen voor Sociale Insluiting 2003-2005.
In dit kader en gezien het belang van de bestrijding van armoede bij het behoud en
bij de ontwikkeling van de sociale bescherming, bundelt dit nummer een aantal bij-
dragen rond het thema armoede en maatschappelijke integratie.

De Europese Raad van Laken stelde in december 2001 een lijst samen van indicato-
ren voor armoede en sociale uitsluiting die dienden opgenomen te worden in de
Nationale Actieplannen voor Sociale Insluiting. Anne-Catherine Guio bestudeerde de
monetaire indicatoren uit deze lijst met betrekking tot België, Vlaanderen en Wallo-
nië en vergeleek de situatie met die in de andere landen van de Europese Unie. Zij
ging daarbij op zoek naar de kenmerken van personen met een inkomen onder de
armoededrempel. Zij beklemtoont o.a. dat voor een goed begrip het belangrijk is
aandacht te hebben voor de persistentie van de armoede.
Zij stelt vast dat de indicatoren van Laken zeer handige meetinstrumenten zijn die
ook internationale vergelijkingen mogelijk maken maar niet kunnen uitsluiten dat
het sociaal beleid ook moet gebaseerd zijn op micro-economisch onderzoek, omdat
gegevens over -moeilijk te lokaliseren- extreme armoede nauwelijks in de beschikba-
re gegevensbanken te vinden zijn.

Precies dié ondervertegenwoordiging van arme mensen in de databanken is het
onderwerp van de tweede bijdrage, van de hand van Ghislaine Adriaensens, Liv Pas-
sot en Ramón Peña-Casas.
Zij gaan voor de diverse soorten gegevensbanken na wat precies de oorzaken van
deze ondervertegenwoordiging zijn en welke gevolgen dit heeft voor de beeldvor-
ming over armoede. Verder gaan ze in op de noodzaak en de manier om de gehan-
teerde bronnen voor de armoede-indicatoren te vervolledigen en uit te breiden,
door een specifiek focusseren op arme mensen, om een beter inzicht te verwerven
in de omvang van de armoede en de aard van de armoedebeleving. Daarbij bena-
drukken zij het belang van de dialoog met de mensen die in armoede leven en met
de verenigingen die met hen in rechtstreeks contact staan om de hiaten in de beeld-
vorming op te vullen.

Bea Cantillon, Ive Marx en Veerle De Maesschalck bestuderen de welvaartsevolutie
van de minimumlonen en van de minimumuitkeringen in de bijstand voor de voor-
bije 30 jaar en vergelijken die met de welvaartssituatie van de gemiddelde lonen. Zij
meten de impact van de jongste beleidsmaatregelen, zoals de fiscale ingrepen en
parafiscale lastenverminderingen en de aanpassingen bij de sociale uitkeringen. De
auteurs onderzoeken of de welvaartsstaat de laatste decennia er in slaagde het
niveau van de bodembescherming mee te laten evolueren met de gemiddelde wel-
vaart. Zij stellen vast dat ook in de toekomst het trilemma van de sociale zekerheid
op het beleid zal wegen, maar ze reiken meteen een aantal elementen aan die 349
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belangrijk zijn bij het gelijktijdig nastreven van de drie doelstellingen van de sociale
bescherming, met name: het waarborgen van een minimumbescherming, het vrij-
waren van de verworven levensstandaard en het bevorderen van de maatschappelij-
ke participatie, met inbegrip van de arbeidsparticipatie.

De sociale economie als middel tot het bevorderen van de maatschappelijke partici-
patie kende de jongste jaren een merkbare ontwikkeling en werd hierbij ook onder-
steund door diverse overheidsmaatregelen.
Om deze waardevolle evolutie in de toekomst verder te laten zetten en te optimali-
seren, analyseerde het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) de sector van de socia-
le economie. Frank Pirard en Ides Nicaise belichten, vertrekkende vanuit het HIVA-
rapport, in hun bijdrage de knelpunten waaraan nog een oplossing moet worden
gegeven. Zij stellen problemen vast op een 4-tal vlakken: een aantal hindernissen
belemmeren potentiële kandidaten de toegang tot activerings- en tewerkstellings-
programma’s; een aantal problemen tijdens de herinschakeling bezwaren het statuut
van de deelnemer; deelnemers worden bij de uitstroom uit de programma’s gecon-
fronteerd met hinderpalen op het vlak van de doorstroming naar het regulier
arbeidscircuit en bij de opbouw van socialezekerheidsrechten; het onderscheid in
erkenning van opleidingsinitiatieven door de gewesten verhindert een aantal van
deze initiatieven de toegang tot ondersteunende maatregelen.

Guido Van Limberghen en Elke Verheyden zetten op basis van het onderzoeksrap-
port van de Vakgroep Sociaal Recht (VUB) uiteen, hoe in België de aparte sociale-
verzekeringssystemen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen zijn ontstaan
en geëvolueerd en hoe heden deze systemen zich tot elkaar verhouden op het vlak
van wetgeving en rechtspraak, organisatie en financiering. Zij tonen ook het belang
aan om bij een dergelijke structuur van onderscheiden systemen, over degelijke
kwalificatiemechanismen te beschikken om te kunnen uitmaken onder welk sociale-
verzekeringssysteem iemand ressorteert. Ze ontwijken daarbij niet de vragen naar
het al dan niet instandhouden of harmoniseren of één maken van de naast elkaar
bestaande socialezekerheidsregelingen.

Gelijke behandeling van personen staat in de Europese rechtsorde hoog aangeschre-
ven. In de nieuwe rubriek voor ‘Eindverhandelingen universiteitsstudenten’ bestu-
deert Alexandre Geulette hoe het verbod van discriminatie op grond van nationali-
teit (bij migrerende werknemers) en op grond van geslacht inzake sociale zekerheid
in de Europese Gemeenschap zijn uitvoering kent. Hij beschrijft daarbij hoe de pro-
blematiek van de indirecte discriminatie wordt aangepakt, vooral dan door toepas-
sing van Verordening nr. 1408/71/EEG betreffende de loontrekkenden en zelfstandi-
gen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Richtlijn nr. 79/7/EEG
betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

In het eerste artikel van de rubriek ‘Ontwikkelingen van het sociaal Europa’ brengen
Philippe Pochet en Christophe Degryse de evolutie van de Europese werkgelegen-
heidsstrategie van de voorbije 5 jaar in beeld en analyseren ze de jongste, belangrij-
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ke wijzigingen. De auteurs beschrijven de rol en de inbreng van de diverse spelers
binnen de EU-structuren en de reacties van de werkgevers- en werknemersvertegen-
woordiging bij de hervormingen met het oog op het stroomlijnen en het coherent
maken van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) en de Euro-
pese werkgelegenheidsstrategie (EES).

In het tweede artikel van de Europese rubriek peilt Danny Pieters naar de standpun-
ten van de leden van de nationale Parlementen en het Europees Parlement
betreffende de toekomst van de Europese Unie inzake sociale zekerheid, meer
bepaald naar de gewenste bevoegdheidsverdeling lidstaten/EU en naar de geprefe-
reerde organisatie van de besluitvorming. Hij komt daarbij ook tot verrassende vast-
stellingen. Vervolgens bespreekt hij de visie van minister Vandenbroucke op wat de
Conventie zou dienen voor te stellen op het vlak van de sociale bescherming in de
EU.

Dat het slachtoffer worden van een arbeidsongeval een ingrijpende gebeurtenis kan
zijn, zal niemand verwonderen. Toch werden die ervaringen nog maar zelden in
kaart gebracht. Danielle Debrucq beschrijft in haar bijdrage de resultaten van een
studiedag voor practici uit de wereld van de arbeidsongevallenverzekering. Tijdens
die studiedag werden de bevindingen geanalyseerd van een onderzoek dat peilde
naar de ervaringen bij slachtoffers van een arbeidsongeval. De auteur geeft tot
besluit een schematisch overzicht weer van de voorstellen die werden geformuleerd
om het parcours en de ervaringen van de slachtoffers minder onaangenaam te
maken.

__________

351



ARMOEDE IN BELGIE, VLAANDEREN EN WALLONIE. DE INFORMATIE 
DIE DE INDICATOREN VAN LAKEN GEVEN OVER MONETAIRE ARMOEDE 355

DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN ARME MENSEN IN 
DATABANKEN 379

HET TRILEMMA VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: VERLEDEN, HEDEN EN
TOEKOMST. DE MINIMUMBESCHERMING IN DE WELVAARTSSTAAT 399

OVERBLIJVENDE KNELPUNTEN IN DE SOCIALE INSCHAKELINGS-
ECONOMIE 437

JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE 
BELGISCHE SOCIALEVERZEKERINGSSYSTEMEN VOOR AMBTENAREN,
WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN 455



ARMOEDE IN BELGIE, VLAANDEREN EN
WALLONIE. DE INFORMATIE DIE DE
INDICATOREN VAN LAKEN GEVEN OVER
MONETAIRE ARMOEDE

DOOR ANNE-CATHERINE GUIO (1)

1. EUROPESE CONTEXT

Onlangs, tijdens de Europese Raad van Lissabon, in maart 2000, kwam de Europese
bezorgdheid inzake armoedebestrijding tot uiting. Ten gevolge daarvan werden in
december 2000, tijdens de Europese Raad van Nice, vier gemeenschappelijke doel-
stellingen voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting aangenomen. Het
gaat om de bevordering van de deelneming aan het arbeidsproces en de toegang
voor eenieder tot hulpmiddelen, rechten, goederen en diensten; de voorkoming van
uitsluitingsrisico’s (te zware schuldenlast, “dakloosheid”, enz.); hulp ten behoeve
van de meest kwetsbaren in de maatschappij en mobilisatie van alle actoren, met
inbegrip van de burgermaatschappij. Er werd bovendien besloten om op dit vlak
inspanningen te doen door middel van de “open methode van coördinatie”. Deze
methode houdt in: de definiëring van gemeenschappelijke doelstellingen op Euro-
pees niveau, het opstellen door elke Lidstaat van een “Nationaal Actieplan Sociale
Insluiting” (NAPincl) dat de nationale beleidsinitiatieven en de geboekte vooruit-
gang op dit vlak omschrijft, en een communautair actieprogramma dat, door een uit-
wisseling van “goede praktijken” voor de strijd tegen sociale uitsluiting, een verbe-
terde samenwerking tussen de Lidstaten ten doel heeft. De eerste Actieplannen wer-
den in juni 2001 aan de Europese Commissie voorgelegd (2). Op basis hiervan heeft
de Commissie, tijdens de Top van Laken in december 2001, een “gezamenlijk ver-
slag” voorgelegd dat de “best practices” van elk NAPincl samenvat en onder de aan-
dacht brengt. Binnen dit proces werden sociale indicatoren op slag een centraal aan-
dachtspunt omdat ze de opvolging van de situatie in elk land en van het resultaat
van de beleidsinitiatieven op dit vlak mogelijk moeten maken.
(1) Service des Etudes et de la Statistique van het Ministerie van het Waalse Gewest, gedetacheerd bij
Eurostat, Eenheid levensomstandigheden van de huishoudens. Alleen de auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van dit artikel. E-mail: Anne-Catherine.Guio@cec.eu.int.
(2) Op het Belgische niveau werd, ter gelegenheid van de opstelling van het NAPincl dat in juni 2001
werd voorgelegd, voor het definiëren van indicatoren aanzienlijk werk verricht door een federale
“indicatorgroep”, voorgezeten door het Ministerie van Sociale Zaken, waarvoor het Service des Etu-
des et de la Statistique van het Ministerie van het Waals Gewest de indicatoren voor monetaire
armoede heeft berekend. Vooral de talloze uitwisselingen met Eric Marlier, Peter Lelie en Philippe
Van Kerm waren van bijzonder veel nut. Eventuele fouten vallen echter volledig onder de verant-
woordelijkheid van de auteur.
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Tijdens de Top van Laken werd een lijst van gemeenschappelijke indicatoren op het
gebied van armoede en sociale uitsluiting bekrachtigd. Tabel 1 bevat de lijst van de
weerhouden indicatoren, die vanaf 2003 deel zullen uitmaken van het NAPincl van
elk land, alsmede van het Gezamenlijk verslag.

TABEL 1: INDICATOREN VAN LAKEN

Primaire indicatoren Bron

1. Armoederisicopercentage, armoederisicogrens gedefinieerd als 60% 
van het mediaan equivalent inkomen European Community Household

Panel (ECHP)

2. Ongelijkheid van inkomensverdeling (verhouding tussen de inkomens-
kwintielen) ECHP

3. Blijvend armoederisicopercentage, armoederisicogrens gedefinieerd 
als 60% van het mediaan equivalent inkomen. ECHP

4. Relatieve mediane armoederisicokloof ECHP

5. Regionale cohesie (variatiecoëfficiënt van het werkzaamheidsper-
centage, NUTS 23) Arbeidskrachtenenquête (AKE)

6. Langdurige werkloosheidsgraad AKE

7. Personen in huishoudens zonder betaald werk AKE

8. Vroegtijdige schoolverlaters die geen verder onderwijs of opleiding 
volgen AKE

9. Levensverwachting bij de geboorte Demografische statistieken

10. Zelfevaluatie van de gezondheidstoestand naar inkomensniveau ECHP

Secundaire indicatoren 

11. Spreiding rond de armoederisicodrempel ECHP

12. Armoederisicopercentage, drempel verankerd op een bepaald punt 
in de tijd ECHP

13. Armoederisicopercentage, vóór overdrachten ECHP

14. Ongelijkheid van de inkomensverdeling (GINI-indicator) ECHP

15. Blijvend armoederisicopercentage, armoederisicogrens gedefinieerd 
als 50% van het mediaan equivalent inkomen. ECHP

16. Aandeel van de langdurige werkloosheid AKE

17. Zeer langdurige werkloosheidsgraad AKE

18. Personen met laag opleidingsniveau AKE

Monetaire indicatoren met grijze achtergrond

(3) In België komt het tweede niveau van de ‘Nomenclature of Territorial Units for Statistics’ (NUTS)
met het provinciale niveau overeen.

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2003
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De primaire indicatoren dekken de grote domeinen die tot sociale uitsluiting kun-
nen leiden. De secundaire indicatoren ondersteunen de primaire indicatoren en
beschrijven andere dimensies van het probleem. Een derde niveau van indicatoren
omvat de indicatoren die tussen de Lidstaten niet werden geharmoniseerd en die
het NAPincl op een bijzondere manier kunnen verduidelijken, in functie van de
behandelde nationale problematiek. Door de samenstelling van de portefeuille van
weerhouden indicatoren werd de multidimensionale dimensie van de problematiek
erkend, aangezien de indicatoren niet alleen betrekking hebben op de monetaire
dimensie van de sociale uitsluiting, maar ook op de toegang tot het arbeidsproces,
op het opleidingsniveau en op de gezondheid. Ook de woonomstandigheden wer-
den op Europees niveau erkend als zijnde van cruciaal belang, hoewel daarvoor tot-
nogtoe geen gemeenschappelijke indicator werd gedefinieerd. Verder merken we
op dat de begrippen ‘laag inkomen’ of ‘armoederisico’ werden verkozen boven het
begrip ‘armoede’, dit om het multidimensionale aspect van de armoede te beklemto-
nen. Armoede is niet beperkt tot de monetaire dimensie.

Om in december 2001 tot de goedkeuring van deze gemeenschappelijke lijst te
komen, hebben het Comité “Sociale Bescherming” en dan vooral zijn “Subgroep
indicatoren” uitgebreid gedebatteerd over de talrijke methodologische kwesties die
de definiëring van deze indicatoren met zich meebrengt. Het werk dat in het kader
van het Belgische Voorzitterschap werd uitgevoerd rond de wetenschappelijke bij-
drage van Sir Tony Atkinson, Bea Cantillon, Eric Marlier en Brian Nolan, Social Indi-
cators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford, 2002 heeft
ook bijgedragen tot dit debat.

Tot slot werd de sociale dimensie van de Europese situatie ook voor het voetlicht
gebracht in het Lenterapport dat de Commissie jaarlijks aan de Raad voorlegt. Dit
rapport steunt op indicatoren, ‘structurele indicatoren’ genoemd, die verschillende
facetten van de economische en sociale situatie van de Europese Unie (werkgele-
genheid, vernieuwing en onderzoek, economische hervorming, sociale cohesie,
milieu) dekken. De in dit rapport weerhouden indicatoren van sociale cohesie staan
vermeld in tabel 2. De definitie van de 7 structurele indicatoren van sociale cohesie
die in het Lenterapport 2003 werden opgenomen, stemt volledig overeen met de
definities van de indicatoren van Laken.

TABEL 2: STRUCTURELE INDICATOREN – SOCIALE COHESIE

Sociale cohesie 

1. Ongelijkheid van inkomensverdeling (verhouding tussen de inkomenskwintielen)
2. Armoederisicopercentage vóór en na de sociale overdrachten
3. Blijvend armoederisicopercentage
4. Aantal personen in huishoudens zonder betaald werk
5. Regionale cohesie
6. Vroegtijdige schoolverlaters die geen verder onderwijs of opleiding volgen
7. Langdurige werkloosheidsgraad

* Monetaire indicatoren met grijze achtergrond
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In dit verband leek het ons interessant om het portret op te maken van België en
zijn gewesten, op basis van de verschillende monetaire indicatoren die op Europees
niveau werden weerhouden (in het grijs in de tabellen 1 en 2). Voor elk van de indi-
catoren zullen we eveneens proberen de Belgische en gewestelijke indicatoren te
plaatsen binnen de Europese Unie, teneinde er eventuele gewestelijke eigenaardig-
heden uit af te leiden. De indicatoren met betrekking tot het Brusselse Gewest kon-
den niet worden berekend omdat de steekproef voor deze regio te beperkt was.

2. BRON EN CONCEPTEN

De indicatoren die wij hier voorstellen, werden berekend op basis van de laatste
golf van het Communautair panel van huishoudens (ECHP) die momenteel ver-
krijgbaar is (versie van december 2002), met name de zesde golf, die gaat over de
enquête die in 1999 werd georganiseerd. Het ECHP is een Europese enquête geba-
seerd op een geharmoniseerde vragenlijst, waarmee jaarlijks een representatief
panel van huishoudens en individuen in elk land wordt ondervraagd. Een groot aan-
tal thema’s wordt aangekaart: inkomen (met inbegrip van de sociale overdrachten),
gezondheid, onderwijs, huisvesting, sociaal-demografische kenmerken met onder
meer de tewerkstelling, enz. In België worden de gegevens door twee universiteiten
(de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Luik) ingezameld. De ontbre-
kende gegevens inzake het inkomen werden geïmputeerd door Eurostat. Verder
werden de gegevens gewogen teneinde de representativiteit van de resultaten te
garanderen.

De recentste versie van de gegevensbank van het ECHP, die in december 2002 door
Eurostat werd verspreid, bevat niet alleen een bijkomend jaar, ze is in twee opzich-
ten ook verschillend van de vorige versies:

De wegingsmethode werd herzien, teneinde extreme gewichten te vermijden (4);
De correctiemethode voor non-respons binnen een zelfde huishouden werd aan-

zienlijk verbeterd. 
Dit heeft een niet te verwaarlozen impact op de Belgische gegevens.

Op Belgisch niveau werden de gegevens inzake het inkomen bovendien sterk verbe-
terd dankzij correcties die aan de procedures voor het imputeren van de pensioe-
nen en de kapitaalopbrengsten werden aangebracht.
Over het geheel genomen is de impact van deze methodologische wijzigingen op de
waarde van de indicatoren niet onbelangrijk. In het bijzonder de correcties die aan-
gebracht werden aan de procedures voor de imputatie van kapitaalinkomens heb-
ben geleid tot een vrij aanzienlijke daling van de inkomensongelijkheid zoals geme-
ten door de desbetreffende indicatoren, ten opzichte van onze vorige analyse (5).

(4) We merken hierbij op dat de wegingsmethode voor de Spaanse gegevens in de toekomst zal wor-
den herzien.
(5) Guio A.-C. (2002), La pauvreté en Belgique et en Wallonie, Service des Etudes et de la Statisti-
que, Discussion paper, nr. 0202, pp. 24.
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Men mag bij het gebruik van de resultaten overigens niet uit het oog verliezen dat
de gegevensbank enkele zwakheden vertoont:

de precisie van de indicatoren op regionaal vlak is minder groot dan op nationaal
vlak, door het feit dat de steekproef beperkter is van omvang. Vooral de resultaten
met betrekking tot Brussel zijn ons inziens niet betrouwbaar (de deelsteekproef
voor Brussel is bijzonder beperkt). De hiërarchie van de regionale armoedepercenta-
ges is overigens anders afhankelijk van de gegevensbank over het inkomen (fiscale
gegevens, ECHP, Huishoudbudgetenquête) (6);

elk jaar heeft de oorspronkelijke steekproef te lijden onder het verdwijnen van
een aantal huishoudens dat niet langer aan het panel wenst deel te nemen. Dit attri-
tiepercentage verzwakt de representativiteit van het panel (ook al worden in de
meeste gevallen huishoudens toegevoegd om hen te vervangen) en maakt het des te
noodzakelijker om de gegevens te wegen door middel van coëfficiënten die de
resultaten representatief kunnen maken ten opzichte van de referentiebevolking.
Het is overigens vrij waarschijnlijk dat de bevolkingsgroep die het panel verlaat, niet
gelijkmatig is verdeeld ten opzichte van het geheel van de bevolking. Waarschijnlijk
zijn het eerder die personen die een aantal keren met instabiliteit te maken hebben
gekregen (op persoonlijk of beroepsvlak) die het panel wensen te verlaten, wat de
resultaten gebaseerd op de overblijvende geënquêteerden, alsmede hun evolutie in
de tijd kan vertekenen;

tot slot en misschien wel vooral moeten we in het achterhoofd houden dat de
meeste gegevensbanken enorme moeilijkheden hebben om rekening te houden met
personen die in extreme armoede leven (moeilijk te lokaliseren, te ondervragen,
jaar na jaar in het panel te houden).

Rekening houdend met deze waarschuwingen moeten we de resultaten dus met
uiterste voorzichtigheid beoordelen. De voorgestelde resultaten geven eerder een
orde van grootte aan dan een precieze meting. Ze vormen een basis voor discus-
sie en analyse.

Wat de gebruikte concepten betreft: het zijn de individuen en niet de huishoudens waar-
toe ze behoren, die als analyse-eenheden worden beschouwd. We kennen aan elk indivi-
du het inkomen van het huishouden toe, gedeeld door een equivalentiefactor.

Onder totaal beschikbaar inkomen van het huishouden verstaan we het geheel
van monetaire netto-inkomens die in de loop van het jaar dat aan het onderzoek
voorafgaat (1998 in het geval van het onderzoek van 1999), werden ontvangen door
dit huishouden en de leden die er op het moment van de enquête deel van uitma-
ken. Het omvat het arbeidsinkomen (loontrekkende en zelfstandige), het private
inkomen (huurinkomsten, kapitaalinkomens en privé-overdrachten naar de huishou-
dens), alsmede de pensioenen en de andere rechtstreeks ontvangen sociale over-

(6) Voor een vergelijking hiervan, zie Guio A.-C. (2000), Approches de la pauvreté in Premier rapport
sur la Cohésion sociale en Région wallonne, Volet statistique, Ministerie van het Waalse Gewest.
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drachten. Er wordt geen rekening gehouden met: de onrechtstreekse sociale over-
drachten (zoals de terugbetalingen van medische kosten), de overdrachten die naar
andere huishoudens werden gestort (maar wel de overdrachten die van andere huis-
houdens werden ontvangen), de inkomsten in natura en de geïmputeerde huurgel-
den voor woningen die door de eigenaar worden bewoond.

Het inkomen van het huishouden wordt gedeeld door een equivalentiefactor.
Dankzij de equivalentieschaal kan men het inkomen van huishoudens van verschil-
lende grootte met elkaar vergelijken door gebruik te maken van een omzettingsme-
thode van de inkomens in vergelijkbare eenheden. De schaal die bij de hierna vol-
gende analyse werd gebruikt, is de “gewijzigde OESO-schaal”, die aan de eerste vol-
wassene een gewicht van 1 toekent, aan de andere volwassenen (14 jaar en ouder)
een gewicht van 0,5 en aan de personen jonger dan 14 een gewicht van 0,3. Dat
betekent dat het inkomen van een koppel met twee kinderen (jonger dan 14) wordt
gedeeld door een coëfficiënt 2,1 (1+0,5+0,3+0,3) om het met het inkomen van een
alleenstaande te kunnen vergelijken.

3. BESPREKING VAN DE RESULTATEN

3.1. DE ONDERKANT VAN DE INKOMENSVERDELING

3.1.1. Het armoederisicopercentage…
Voor de analyse van de monetaire armoede moet de onderkant van de inkomensver-
deling worden bestudeerd. Een monetair armoedepercentage berekenen wil zeg-
gen, het aandeel van de bevolking berekenen dat, in vergelijking met een bepaalde
inkomensdrempel, over een laag inkomen beschikt. Deze drempel kan op verschil-
lende manieren worden vastgelegd: absoluut – op basis van een budget dat als vol-
doende wordt beschouwd om tot een minimumconsumptie te komen; subjectief –
in verhouding tot het minimumbedrag dat door de bevolking noodzakelijk wordt
geacht; administratief – in verhouding tot het wettelijk minimuminkomen; of rela-
tief –in verhouding tot een centrale waarde voor de inkomensverdeling.

In Europa wordt meestal een relatieve drempel gebruikt, teneinde rekening te hou-
den met de inkomensverdeling van de samenleving waartoe het individu behoort.
Zo wordt de armoededrempel uitgedrukt in een percentage van het mediaan of van
het gemiddelde inkomen (7) (waarbij het mediaan inkomen nochtans de voorkeur
geniet omdat het minder afhankelijk is van extreme of zelfs aberrante waarden aan
de uiteinden van de verdeling).

(7) Ter herinnering, het mediaan inkomen is het inkomen dat de inkomensverdeling van de individu-
en in twee gelijke delen verdeelt. Het gemiddelde inkomen wordt heel eenvoudig berekend door het
gemiddelde te nemen van de inkomens van de individuen. Het equivalente inkomen van elk individu
wordt hier gebruikt.
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De indicator die in Laken werd weerhouden om de onderkant van de inkomensver-
deling te bestuderen (indicator 1 in tabel 1) is het armoederisicopercentage, dat het
percentage van de bevolking (personen) geeft dat niet beschikt over een equivalent
inkomen dat minstens gelijk is aan een armoedelijn gedefinieerd als 60% van het
mediaan equivalent inkomen.

We benadrukken dat het hier om een relatief armoedepercentage gaat dat boven-
dien louter op de monetaire dimensie is gebaseerd. De gebruikelijke gelijkstelling
van dit soort indicator met een meting van armoede (verwijzend naar de collectieve
voorstellingen van extreme armoede) ligt aan de basis van een vervelende verwar-
ring, die vaak haar weerslag vindt in de media of het politieke discours. Om dit strui-
kelblok te vermijden en de multidimensionale dimensie van armoede te benadruk-
ken, werd op Europees niveau als benaming voor de indicator eerder gekozen voor
‘armoederisicopercentage’ dan voor “armoedepercentage”. In het vervolg van de
analyse zal de benaming ‘armoedepercentage’ echter vaak behouden worden om de
redactie en het begrip van de tekst te vergemakkelijken.

Volgens het criterium gedefinieerd als 60% van het mediaan inkomen, kwam de
armoedelijn in 1999 overeen met een jaarinkomen van 8.590 euro. Deze drempel,
die voor de hele bevolking werd berekend, is uitgedrukt in euro per equivalente vol-
wassene. Hij kan worden omgezet in “niet-equivalente” euro’s, voor verschillende
types van huishoudens, door hem te vermenigvuldigen met de omvang van het type
in equivalente volwassenen. De drempel bedraagt bijvoorbeeld 8.590 euro voor een
alleenstaande (basisdrempel vermenigvuldigd met 1) en is gelijk aan 18.039 euro
voor een koppel met twee kinderen jonger dan 14 (basisdrempel vermenigvuldigd
met 2,1 (8)). Grafiek 1 vergelijkt de waarde van de drempel voor een koppel met
twee kinderen tussen de Lidstaten. Om internationale vergelijkingen mogelijk te
maken zijn de drempels hier uitgedrukt in euro-PPS (met name 8.659 euro-PPS voor
een alleenstaande en 18.184 euro-PPS voor een koppel met twee kinderen van jon-
ger dan 14).

(8) De equivalent-volwassene omvang van een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen
is, als men de gewijzigde OESO-schaal toepast, 2,1 (1 + 0,5 +0,3 +0,3).
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GRAFIEK 1: ARMOEDERISICODREMPEL VOOR EEN HUISHOUDEN MET TWEE VOLWASSENEN EN
TWEE KINDEREN IN 1999 (EURO-PPS, JAARLIJKS)

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

Men ziet hier dat de drempel in België relatief hoog ligt in verhouding tot de andere
Lidstaten. Alleen Denemarken en Luxemburg kennen een nog benijdenswaardiger
(mediane) levensstandaard. De Belgische drempel bereikt 119% van het Europese
gemiddelde (berekend als het gewogen gemiddelde van de nationale drempels, met
weging op basis van de respectieve bevolking van elk land).

Voor deze definitie van de drempel (60% van het mediaan inkomen) was het armoe-
depercentage in 1999 13% in België en Vlaanderen, 14% in Wallonië. We merken
hierbij op dat, om het armoedepercentage op gewestelijk niveau te berekenen, de
nationale armoededrempel werd gebruikt.

Onderstaande Grafiek 2 vergelijkt deze resultaten met die van de andere Lidstaten
van de Europese Unie. Hier ziet men dat de Belgische, Vlaamse en Waalse armoede-
percentages het Europese gemiddelde (15%) benaderen en dat de landen met nog
benijdenswaardigere percentages Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland en
Finland zijn. Aan het andere uiteinde vertonen Portugal, Griekenland, het Verenigd
Koninkrijk, Spanje, Italië en Ierland minder goede resultaten.
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GRAFIEK 2: ARMOEDERISICOPERCENTAGE IN 1999 (IN %)

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

Als men een relatieve armoedemaat gebruikt, moet men in gedachte houden dat het
verkregen resultaat slechts betekenis heeft in het licht van de gebruikte drempel.
Men had ook andere grenzen kunnen kiezen; bijvoorbeeld 40%, 50% of 70% van het
mediaan equivalent inkomen. Tabel 3 geeft indicatief de waarde van elk van deze
drempels, voor een alleenstaande en voor een koppel met twee kinderen, evenals
de waarde van het overeenstemmende armoederisicopercentage (indicator 11 van
tabel 1).

TABEL 3: JAARBEDRAG VAN DE DREMPEL EN WAARDE VAN HET ARMOEDEPERCENTAGE, IN 1999

40% 50% 60% 70%
mediaan mediaan mediaan mediaan

Drempel voor een alleenstaande (euro-PPS) 5.773 7.216 8.659 10.102

Drempel voor een koppel en twee kinderen (euro-PPS) 12.123 15.153 18.184 21.215

Belgisch armoedepercentage (in %) 3 7 13 22

Vlaams armoedepercentage (in %) 3 8 13 21

Waals armoedepercentage (in %) 3 6 14 24

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.
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Men kan zo vaststellen dat het armoedepercentage varieert tussen 3% (bij de drem-
pel van 40% van het mediaan inkomen) en 24% (bij de drempel van 70% van het
mediaan inkomen, in Wallonië).

Grafiek 3 illustreert de gevoeligheid van de indicator voor de verschillende drempel-
waarden, voor België, Vlaanderen, Wallonië en de Lidstaten.

GRAFIEK 3: VARIATIE VAN HET ARMOEDEPERCENTAGE IN FUNCTIE VAN DE DREMPEL (IN % VAN
HET PERCENTAGE BIJ 60%)

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

Deze grafiek geeft een idee van de concentratie van mensen wier inkomen zich om
en rond de drempel van 60% situeert. Daar waar een aanzienlijk deel van de bevol-
king een inkomen heeft dat overeenstemt met net iets minder (meer) dan de drem-
pel, zal het percentage gebaseerd op de drempel van 50% (70%) immers merkelijk
lager (hoger) liggen dan het armoedepercentage gebaseerd op de drempel van 60%.
Met andere woorden: hoe langer het staafje is, hoe groter ook de concentratie rond
de drempel van 60%. In België bijvoorbeeld is meer dan de helft (54%) van de
‘armen’ bij 60%, ook arm bij 50%. Dit percentage daalt in Wallonië tot 43%, waaruit
men zou kunnen afleiden dat er meer ‘arme’ Walen zouden zijn met een inkomen
dat vrij dicht in de buurt komt van de armoedelijn, tussen 50% en 60% van het equi-
valent mediaan inkomen. Insgelijks ligt het aandeel van Walen die net boven de
armoedelijn zitten (tussen 60% en 70% van het mediaan inkomen), vrij hoog.
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In Vlaanderen tonen de cijfers een groter percentage mensen onder de drempel van
50% (62% van de ‘armen’ hebben een inkomen dat onder de drempel van 50% van
het mediaan inkomen ligt).

Met een van de in Laken aanvaarde indicatoren, namelijk de relatieve mediane
armoedekloof, kan dit verschil precies worden becijferd.

3.1.2. De relatieve mediane armoedekloof.
Met de relatieve mediane armoedekloof (indicator 4 van tabel 1) kan men de diepte
van de armoede bepalen. Het armoedepercentage geeft dienaangaande geen infor-
matie. We nemen het voorbeeld van twee bevolkingsgroepen: de ene bestaat bij-
voorbeeld uit 10% mensen die een inkomen hebben dat één munteenheid onder de
armoededrempel ligt, en de andere uit 10% mensen met geen enkel inkomen. Beide
groepen zullen een even hoog armoedepercentage hebben, namelijk 10%, hoewel
de ernst van de armoedesituaties waarin ze leven, totaal verschillend is.

De relatieve mediane armoedekloof wordt gedefinieerd als het verschil tussen de
armoededrempel en het mediaan inkomen van de armen, uitgedrukt als een percen-
tage van de armoededrempel. In 1999 bedroeg dit percentage voor België 18%. Dat
betekent dat het inkomen van de helft van de armen hoger lag dan 82% van de
armoededrempel. De relatieve mediane armoedekloof bedroeg 20% in Vlaanderen
en 16% in Wallonië, wat de resultaten die we hierboven aanhaalden, bevestigt,
namelijk dat mensen in een armoedesituatie in Wallonië een inkomen hebben dat
dichter in de buurt komt van de armoededrempel dan het geval is voor België als
geheel en voor Vlaanderen; zie hiervoor Grafiek 4. Op Europees niveau stellen we
vast dat in Spanje, Griekenland, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk de
mediane kloof ten opzichte van de armoededrempel het grootst is.
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GRAFIEK 4: RELATIEVE MEDIANE ARMOEDEKLOOF IN 1999 (IN %)

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

3.1.3. Welke zijn de kwetsbaarste groepen?
We bekijken nu welke de eigenschappen zijn van de mensen die niet over een equi-
valent inkomen beschikken dat minstens gelijk is aan de armoededrempel. We heb-
ben ervoor gekozen om de analyse op Belgisch niveau uit te voeren, teneinde een
voldoende grote steekproef te hebben voor de verschillende desaggregaties.

Grafiek 5 geeft een overzicht van het armoedepercentage voor de verschillende sub-
categorieën van de bevolking (in verhouding tot het percentage voor de volledige
bevolking).
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GRAFIEK 5: ARMOEDEPERCENTAGE VOOR DE VERSCHILLENDE DESAGGREGATIES (IN % VAN HET
PERCENTAGE VOOR DE VOLLEDIGE BEVOLKING BIJ 60%)

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

We zien hier dat de vrouwen in alle leeftijdscategorieën (met uitzondering van de
groep 16 tot 24 jaar) een groter risico lopen op armoede dan de mannen. Hierbij
moet worden opgemerkt dat men, voor alle voorgestelde indicatoren, uitgaat van de
hypothese dat alle inkomen binnen het huishouden gelijk wordt gedeeld [aangezien
men aan elke persoon van het huishouden een zelfde bedrag toekent dat overeen-
komt met het totale inkomen van het huishouden gedeeld door de equivalentiefac-
tor (zie kader)]. Daardoor zou het armoedepercentage, als alle huishoudens een
gelijk aantal mannen en vrouwen telden, hetzelfde zijn voor de beide geslachten.
Dat betekent dat het verschil wordt verklaard door een minder gunstige situatie
voor vrouwen die alleen wonen, in vergelijking met mannen in dezelfde situatie
(wat door de grafiek wordt bevestigd), of (wat minder waarschijnlijk is) voor vrou-
wen die in huishoudens wonen waar er meer vrouwen zijn dan mannen (of meer
kinderen van het vrouwelijke geslacht dan van het mannelijke geslacht).

We constateren in Grafiek 5 eveneens dat het armoedepercentage van de jongeren
van 16 tot 24 jaar bijzonder hoog ligt. We moeten hierbij wel wijzen op de hete-
rogeniteit van deze categorie. Zij bevat immers jongeren die in hun gezin wonen, en
jongeren die in een afzonderlijke woning wonen. Bij deze laatsten kunnen we vre-
zen dat het in het onderzoek opgegeven inkomensniveau de levensstandaard van de
persoon onderschat als het gezin in hun behoeften voorziet in de vorm van financië-
le overdrachten of overdrachten in natura (denken we bijvoorbeeld aan de studen-
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ten wier huisvesting door de ouders wordt betaald). Volgens Lollivier (2001) (9) wij-
zigt de reïntegratie van de studenten in hun ouderlijk huis duidelijk het armoedepro-
fiel van deze subcategorie.

Aan het andere uiteinde van de leeftijdspiramide getuigt het hoge armoedepercenta-
ge van de bejaarden (ouder dan 65) waarschijnlijk van een vermindering van de
levensstandaard vanaf deze leeftijd, die, voor sommige personen, tot uiting komt in
een inkomen dat lager ligt dan de armoededrempel. De levensstandaard van de
bejaarden met die van de andere leeftijdsgroepen vergelijken is echter niet gemak-
kelijk, omdat de behoeften op het vlak van consumptie met de leeftijd dalen en
omdat het aantal eigenaars bij de ouderen hoger ligt. Het inkomen zoals het door
het ECHP wordt geregistreerd, houdt echter geen rekening met de geïmputeerde
huur die voor eigenaars wordt berekend. In andere enquêtes wordt aan het inko-
men van de eigenaars een schatting van het huurgeld toegevoegd dat ze zouden
moeten betalen als ze huurders waren, dit om hun inkomen met dat van huurders te
kunnen vergelijken.

In het licht van wat zo net werd aangehaald, is Grafiek 5 vooral verontrustend voor
de huurders, in de mate dat ze tweemaal meer door armoede getroffen worden dan
de eigenaars en dat zij bovendien ook de kosten van de huur moeten betalen.

Wat betreft de invloed van de positie op de arbeidsmarkt op het armoederisico (10),
zien we in Grafiek 5 duidelijk dat het feit dat men werkloos is, een belangrijke risi-
cofactor is (het vermenigvuldigt het armoederisico met 3,5 voor de mannen). De
werkloze vrouwen lijken het er iets beter af te brengen dan hun mannelijke lotgeno-
ten, wat waarschijnlijk te verklaren is door de positie op de arbeidsmarkt van de
andere persoon (personen) van het huishouden. Het armoedepercentage van de
andere niet-werkenden en van de gepensioneerden ligt hoger dan het gemiddelde.

De loontrekkenden daarentegen hebben het laagste armoedepercentage. Zij worden
gevolgd door de zelfstandigen. We moeten hierbij echter wel opmerken dat de
levensomstandigheden van de zelfstandigen vrij moeilijk te bestuderen zijn op basis
van enquêtes, omdat de zelfstandige het zelf soms moeilijk heeft om zijn inkomen
na belastingen en lasten te schatten. Daarenboven zijn de ontvangsten van de zelf-
standigen vaak cyclisch en kunnen grote afschrijvingen er hun stempel op drukken,
omdat ze de winst doen dalen en een invloed kunnen hebben op de koopkracht van
het huishouden. Tot slot worden sommige uitgaven van het huishouden van zelf-
standigen gedeeltelijk als beroepsuitgaven geboekt en worden deze dus van het
inkomen van het huishouden afgetrokken (gebruik van voertuigen, telefoonkosten,

(9) Lollivier S. (2001), Inégalité et pauvreté: limites conceptuelles et tendances récentes in Revue
Française d’économie, volume XV, 3, januari 2001.
(10) De typologie baseert zich op de frequentste activiteit van de persoon en op de activiteitenkalen-
der die per maand in de loop van het aan het onderzoek voorafgaande jaar werd opgesteld.
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elektriciteitskosten, enz.), in tegenstelling tot de huishoudens van loontrekkenden
of sociale uitkeringstrekkers. Dat vermindert de vergelijkbaarheid van het inkomen
tussen de verschillende sociaal-professionele statuten.

De opsplitsing per type van huishouden werpt tevens een licht op het armoederisi-
co van de eenoudergezinnen, van de alleenstaanden (vooral de vijfenzestigplussers,
de vrouwen en de jongeren onder de 30) en de koppels ouder dan 65.

3.2. HET ARMOEDEPERCENTAGE VOOR DE OVERDRACHTEN…
Het is ook interessant om te beoordelen wat het armoedepercentage zou zijn als er
geen sociale overdrachten werden gestort (indicator 13 in tabel 1). Deze indicator
werd op Europees niveau weerhouden en maakt het in zekere mate mogelijk om de
impact van de sociale overdrachten op de levensstandaard van de huishoudens te
meten. We moeten daarbij wel steeds in het achterhoofd houden dat deze indicator
zeer theoretisch blijft. Hij toont immers niet de verdeling van de bruto-inkomens alsof
de overdrachten niet bestonden, voor zover men ervan kan uitgaan dat de personen
hun inkomen vóór de overdrachten afstemmen op de verwachte overdrachten. In een
wereld zonder overdrachten zouden sommige personen immers nog meer verplicht
zijn om bepaalde jobs te aanvaarden of om hun werktijd te verlengen, in vergelijking
met de huidige situatie. Bovendien kunnen we ons afvragen of het niet gekunsteld is
om de inkomensverdeling vóór de overdrachten te onderzoeken zonder de geïnde
belastingen te wijzigen, in de mate dat deze twee zeer nauw met elkaar verbonden
zijn en de belastingen duidelijk een herverdelingsinstrument zijn.

Het loont hoe dan ook de moeite om er even bij stil te staan, zij het dan alleen om
een internationale vergelijking te kunnen maken. Twee indicatoren werden op
Europees niveau weerhouden:

De eerste bepaalt de armoede vóór de overdrachten (de pensioenen inbegrepen).
De tweede bepaalt de armoede na de overdrachten (de pensioenen niet inbegre-

pen).

Grafiek 6 vergelijkt de percentages vóór en na de overdrachten, voor Wallonië,
Vlaanderen en de Lidstaten. Men ziet hier dat 44% van de Walen en 39% van de Vla-
mingen een lager (equivalent) inkomen zouden hebben dan de armoededrempel
(berekend op basis van de verdeling na de overdrachten) als er geen overdrachten
(pensioenen inbegrepen) zouden worden gestort. Dit percentage daalt tot 27% in
Wallonië en 24% in Vlaanderen als men ervan uitgaat dat de pensioenen deel uitma-
ken van het inkomen na de overdrachten, en tot 14% in Wallonië en 13% in Vlaande-
ren als met alle overdrachten rekening wordt gehouden.
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GRAFIEK 6: ARMOEDERISICOPERCENTAGE VOOR EN NA DE SOCIALE OVERDRACHTEN, 
IN 1999 (IN %)

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

Grafiek 7 toont de procentuele verlaging van het armoedepercentage dankzij de
overdrachten (pensioenen niet inbegrepen), in de verschillende lidstaten.

De overdrachten (zonder de pensioenen) verlagen in Europa het aantal armen
gemiddeld met 38%. Dit percentage bedraagt 46% in Vlaanderen en 48% in Wallonië
en voor het geheel van België.

De grote verschillen tussen de landen zijn vrij opmerkelijk. Deze verschillen zijn
waarschijnlijk het gevolg van de verscheidenheid van de sociale zekerheidsstelsels
en hun omvang, maar ook van de verschillen in de oorspronkelijke inkomensverde-
ling. We zien zo dat Griekenland, Italië, Spanje en Portugal door middel van de
sociale overdrachten slechts een zeer klein deel van hun bevolking uit de armoede
halen, terwijl, aan het andere uiteinde, in de Scandinavische landen, het aantal
armen met meer dan 50% wordt verminderd dankzij de sociale overdrachten.
Als men het geheel van de sociale overdrachten (pensioenen inbegrepen)
beschouwt, bedraagt de verlaging van het armoedepercentage 68% in Wallonië en
67% in Vlaanderen (voor een Europees gemiddelde van 63%).
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GRAFIEK 7: IMPACT VAN DE SOCIALE OVERDRACHTEN (PENSIOENEN NIET INBEGREPEN) OP DE
ARMOEDE IN 1999

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

Men constateert eveneens dat, zonder de sociale overdrachten, de relatieve mediane
armoedekloof in Wallonië 95% en in Vlaanderen 89% zou bedragen. Dat betekent
dus dat het inkomen van de helft van de armen lager zou liggen dan 5% van de
armoededrempel (11% in Vlaanderen) als er geen overdrachten zouden worden
gestort. Dat wordt verklaard door het hoge aandeel nulinkomens of zeer lage inko-
mens van personen die uitsluitend van de sociale overdrachten leven, zodra men
deze overdrachten van het inkomen aftrekt. De relatieve kloof zou in Vlaanderen
28% en in Wallonië 39% bedragen als de pensioenen (maar geen enkele andere
transfer) zouden worden gestort. We herinneren eraan dat deze kloof in Vlaanderen
20% en in Wallonië 16% bedraagt, op basis van de verdeling na (alle) sociale over-
drachten.

3.3. DE PERSISTENTIE IN EEN SITUATIE VAN ARMOEDE
Tot nu toe hebben we ons vooral geconcentreerd op de situatie van de mensen die
arm zijn gedurende één jaar, de laatste golf van het panel waarvoor we over de gege-
vens beschikken. Het is echter evenzeer belangrijk om een studie te maken van de
armoede vanuit een dynamische en meerjarige invalshoek. Men kan immers tijdelijk
onder de armoededrempel vallen of er daarentegen langere tijd onder zitten, wat
vrij uiteenlopende gevolgen heeft voor de betrokken personen, maar ook voor de
politieke stappen die moeten worden gezet om deze personen te helpen. De meeste
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veldstudies over het onderwerp getuigen inderdaad van het feit dat, hoe langer de
personen in een situatie van armoede blijven, hoe moeilijker de terugkeer naar een
meer benijdenswaardige positie is.

Grafiek 8 geeft het aandeel weer van de blijvend arme bevolking (armoededrempel
van 60% van het mediaan inkomen), in de verschillende landen van de Europese
Unie, maar ook in Vlaanderen en Wallonië (indicator 3 in tabel 1) (11). Bij deze indi-
cator worden de personen geteld die een inkomen hebben dat lager ligt dan 60%
van het mediaan inkomen in 1999 en ten minste ook in twee van de drie jaren 1996,
1997, 1998.

GRAFIEK 8: ARMOEDERISICOPERCENTAGE (HOOG) EN BLIJVEND ARMOEDERISICOPERCENTAGE
(LAAG), IN 1999 (IN %)

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

Het percentage bedraagt 8% in België, 9% in Wallonië en 7% in Vlaanderen. Dat
betekent dat van de 14% (13%) van de Waalse (Vlaamse) bevolking die arm was in
1999, 9% (7%), hetzij 64% (54%) van de bevolking onder de drempel in 1999, deze
situatie tussen 1996 en 1998 nog minstens tweemaal heeft meegemaakt. Het armoe-
depercentage ligt iets minder hoog in Vlaanderen en voor de mensen die door het
armoederisico worden getroffen, is de situatie er minder blijvend.

(11) We geven geen gegevens voor Zweden, aangezien we voor dit land pas data hebben vanaf 1997.
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Op Europees niveau zijn het opnieuw Denemarken, Nederland en Finland die de
meest benijdenswaardige resultaten behalen. Het jaarlijks armoedepercentage ligt er
niet hoog en daarenboven daalt het nog met 55% als men rekening houdt met het
criterium van persistentie in de tijd. Portugal heeft tegelijkertijd een hoog armoede-
percentage en een aanzienlijk aandeel blijvende armoede.

Ter illustratie hebben we eveneens het langdurig armoedepercentage berekend
voor een drempel gedefinieerd als 50% van het mediaan inkomen (indicator 15 van
tabel 1). In 1999 bedraagt het 3% in Wallonië, 4% in Vlaanderen en 3% in België.

3.4. STUDIE VAN DE INKOMENSVERDELING
Armoedemetingen geven ons interessante informatie omtrent de bevolking aan de
onderkant van de inkomensverdeling, maar ze zeggen ons slechts weinig over de
verdeling van het inkomen van het geheel van de bevolking. De armoededrempel
deelt de bevolking immers in twee groepen, de ‘armen’ en de ‘niet-armen’, wier
inkomen in sommige gevallen slechts met enkele rekeneenheden van elkaar ver-
schilt. Om dit te verhelpen loont het om de analyse die het armoedepercentage ons
biedt, te vergelijken met andere indicatoren waarmee we de min of meer egalitaire
aard van het geheel van de inkomensverdeling van een land of gewest kunnen
bestuderen.

Twee indicatoren werden op Europees niveau weerhouden.

De eerste is de interkwintielverhouding (S80/S20, indicator 2 van tabel 1), die in
een oogopslag de kloof aanduidt die kan bestaan tussen de massa van de (equivalen-
te) inkomens die door de 20% rijkste en de 20% armste bevolkingsgroepen wordt
ontvangen. In 1999 bedroeg de interkwintielverhouding 4,2 voor België, 3,8 voor
Wallonië en 4,4 voor Vlaanderen. Dat betekent dat de 20% meest welgestelden van
de bevolking over een totaal inkomen beschikt dat ongeveer vier keer hoger ligt dan
dat van de 20% armsten. Het Europese gemiddelde bedroeg 4,6 en de indicator
schommelde, afhankelijk van het land, tussen 3 en 6.
Toch vertoont deze indicator ook een aantal zwakke punten. Zo wordt hij in sterke
mate beïnvloed door de aberrante waarden aan de uiteinden van de verdeling.
Bovendien houdt hij slechts in zeer beperkte mate rekening met de overdrachten
die worden gestort aan personen die zich in de tussenliggende kwintielen bevinden.

De Gini-indicator (indicator 14 van tabel 1) geeft een ander gezichtspunt en steunt
op het geheel van de inkomensverdeling. Ter herinnering: de GINI-indicator meet
de mate van ongelijkheid die de verdeling van het totale inkomen over een bevol-
king kenmerkt. Hij is gebaseerd op het verschil tussen de reële inkomensverdeling
(de Lorenz-kromme) en een perfect egalitaire verdeling. Hij zou 0% bedragen in het
geval dat iedereen hetzelfde inkomen zou krijgen. Hij zou 100% bedragen in het
geval dat slechts één persoon alle middelen in handen zou hebben.
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In 1999 bedroeg de Gini-coëfficiënt in België 29%, in Vlaanderen 30% en in Wallonië
27%. Het Europese gemiddelde bedroeg 29%.

Grafiek 9 toont de waarde van de Gini-coëfficiënt en die van de interkwintielverhou-
ding voor de verschillende landen die de Europese Unie uitmaken.

We zien dat België en zijn gewesten door een vrij egalitaire verdeling worden geken-
merkt (12) en dat ze zich net na Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland, Neder-
land en Oostenrijk situeren. Men stelt eveneens vast dat de hiërarchie van de landen
voor beide indicatoren ongeveer dezelfde is.

GRAFIEK 9: INTERKWINTIELVERHOUDING EN GINI-COEFFICIENT (IN %) IN 1999

Bron: ECHP-UDB, Eurostat, versie december 2002.

4. BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE…

De bedoeling van dit artikel bestond erin, de situatie te schetsen in België, in Vlaan-
deren en in Wallonië met betrekking tot de indicatoren voor monetaire armoede die
op Europees niveau werden weerhouden.

(12) De verschillen tussen de gewesten moeten met enige voorzichtigheid worden bestudeerd,
omdat men op basis van de tijdreeks vaststelt dat Vlaanderen en Wallonië beurtelings de positie van
meest egalitaire regio innemen.
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De voornaamste conclusies die men uit dit onderzoek kan afleiden, zijn:

Ten eerste behoren de armoededrempel en dus ook de mediane levensstandaard in
België tot de hoogste van de Europese Unie (alleen Luxemburg en Denemarken
overtreffen het Belgische niveau). We herinneren eraan dat we de nationale armoe-
dedrempel hebben gebruikt om de regionale percentages te berekenen.

Het aandeel van personen wier inkomen lager ligt dan deze drempel, is iets kleiner
dan het Europese gemiddelde. Bovendien kent Vlaanderen een iets lager armoede-
percentage dan Wallonië (13% tegenover 14%). Wat daarentegen de kloof met de
armoedelijn betreft, hebben de Waalse ‘armen’ een equivalent inkomen dat dichter
de armoedelijn benadert dan de Vlamingen in dezelfde situatie.

We merken hierbij echter op dat de betrouwbaarheidsintervallen niet konden wor-
den berekend en dat de precisie van de regionale metingen beperkter is door het
feit dat de steekproeven een kleinere omvang hebben. Eerder dan een precieze
meting, geven de voorgestelde resultaten een orde van grootte aan en vormen ze
een basis voor discussie en voor analyse.

Door de monetaire armoede per type van individu of per type van huishouden te
analyseren, konden we de relatieve moeilijkheden van de jongsten en de oudsten,
de vrouwen, de werklozen, de eenoudergezinnen en de alleenstaanden tot uiting
doen komen.

Als we dieper ingaan op de situatie vóór de sociale overdrachten, stellen we vast dat
de armoedepercentages vóór de overdrachten vrij hoog liggen en dat de rol van de
overdrachten doorslaggevend is om de armoedepercentages terug te brengen op
een benijdenswaardig niveau, dat lager ligt dan het Europese gemiddelde. We zien
overigens dat ongeveer 60% van de armen blijvend arm zijn (dit wil zeggen tijdens
het lopende jaar, en minstens tweemaal in de loop van de voorbije drie jaren). Dit
aandeel is minder hoog in Vlaanderen (54%) dan in Wallonië (64%).
Tot slot is de inkomensverdeling in België meer egalitair dan het Europese gemiddelde.

Wat de toepasselijkheid en de draagwijdte van de in Laken weerhouden indicatoren
betreft, kunnen we de klemtoon leggen op de rijkdom van deze indicatoren en het
onbetwistbare voordeel op het vlak van de vergelijkbaarheid, die door de definië-
ring van een voor alle Lidstaten van de Europese Unie gemeenschappelijke lijst
mogelijk is geworden. De indicatoren hebben echter ook de nadelen van hun kwali-
teiten: ze zijn weliswaar bijzonder gemakkelijk te hanteren, ze maken vergelijkingen
tussen de landen mogelijk en ze zijn macro-economisch, maar ze bedelven de bele-
ving en de levensomstandigheden van mensen in moeilijkheden onder globale en
abstracte cijfers. Als hulp bij de politieke besluitvorming zou de informatie die door
deze indicatoren wordt geboden, op een nuttige manier kunnen worden aangevuld
met de resultaten van micro-economisch onderzoek of veldonderzoek. Als er maar
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één argument zou overblijven om deze benadering aan te moedigen, dan zou dat
berusten op de vaststelling dat de meeste van de beschikbare gegevensbanken enor-
me moeilijkheden hebben om rekening te houden met de extreme armoede, omdat
de getroffen bevolkingsgroep moeilijk te lokaliseren en te ondervragen is.

(Vertaling)
__________
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DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN
ARME MENSEN IN DATABANKEN

DOOR GHISLAINE ADRIAENSENS, in samenwerking met LIV PASSOT 
en RAMON PENA-CASAS (1)

INLEIDING (2)

De belangstelling voor de kwestie van armoede-indicatoren in België is de laatste
jaren toegenomen. Het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten van 1998 (3), voorziet met name de uitwerking
van indicatoren teneinde de evolutie van armoede en armoedebestrijding te volgen.
Dit is een antwoord op het Algemeen Verslag over de Armoede (Koning Boudewijn-
stichting, 1994) dat de bestaande armoede-indicatoren in vraag stelt, maar tegelijker-
tijd de noodzaak beklemtoont om nieuwe indicatoren te ontwikkelen in overleg met
alle betrokken partijen. In 2000 ontstond op het niveau van de Europese Unie een
coördinatieproces voor het beleid inzake sociale insluiting, met het ambitieuze doel
om de armoede tegen 2010 aanzienlijk te doen afnemen. Dit heeft de discussies aan-
gaande de armoede-indicatoren ook in België gestimuleerd. Uitgaande van doelstel-
lingen die gemeenschappelijk door de vijftien lidstaten werden vastgesteld, houdt
dit coördinatieproces (de open coördinatiemethode) het opstellen en uitvoeren in
van tweejaarlijkse Nationale Actieplannen voor Sociale insluiting. Deze plannen
steunen op een aantal indicatoren die de veelvuldige dimensies dekken waarmee

(1) Ghislaine Adriaensens werkt voor Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzeker-
heid en sociale uitsluiting, dat deel uitmaakt van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding – www.armoedebestrijding.be.
Liv Passot werkte op het ogenblik dat dit artikel werd opgesteld, in de Onderzoeksgroep Armoede,
Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen – www.ua.ac.be/OASeS.
Ramón Peña-Casas werkt voor het Observatoire social européen – www.ose.be.
De auteurs danken Femke De Keulenaer (OASeS) evenals de medewerkers van Het Steunpunt tot
bestrijding van armoede die aan dit artikel hebben meegewerkt.
(2) Dit artikel baseert zich op een voorbereidende nota van juni 2002, opgesteld door het Steunpunt
tot bestrijding van armoede en uitgaande van een aantal gesprekken met de volgende personen: Michel
Vanderkam en Ivan Dechamps (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding), Peter
Lelie (Bestuur van de Informatie en de Studiën / Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid), Xavier
Godinot en Daniel Fayard (Onderzoeksinstituut van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld),
Katia Levecque en Caroline Dewilde (OASeS / Ufsia), Jean-Claude Peto (La Ruelle), Jean Peeters
(Gemeenschappelijk Daklozenfront Vlaanderen-Brussel-Wallonië), Luc Lefebvre en Didier Verbeke (Lut-
tes Solidarités Travail – LST), Walter Leenders (Steunpunt Mensen zonder Papieren) en Bert Luyts
(Beweging ATD Vierde Wereld België). De auteurs danken al deze mensen voor hun bijdrage.
(3) Het gaat hier om artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeen-
schappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend op 5
mei 1998, B.S. van 16 december 1998 en van 10 juli 1999.

379



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2003

rekening moet worden gehouden, wil men over armoede verslag uitbrengen (inko-
men, werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, wonen, …). Met de plannen moet
het mogelijk zijn situaties in de verschillende landen met elkaar te vergelijken, maar
ze houden ook een aantal typisch nationale en zelfs lokale indicatoren in (4). België
heeft zijn eerste plan in 2001 voorgelegd en momenteel wordt voor de periode
2003-2005 aan de opstelling van een nieuw Belgisch nationaal actieplan (NAPIncl)
gewerkt.

In dat verband is het van het allergrootste belang tot geldige indicatoren te komen
die bij gebrek aan een verklaring toch een aantal problemen in cijfers kunnen bren-
gen. Indicatoren zijn ook beleidsinstrumenten: ze geven een richting aan, ze wijzen
op een aantal doelstellingen en ze laten in een zekere mate toe om het effect van
het beleid te evalueren.  

Toch leiden de algemeen gebruikte armoede-indicatoren tot frustraties en maken ze
het onderwerp uit van kritiek, zowel bij wetenschappers als bij verenigingen die
armen vertegenwoordigen, omdat ze enerzijds slechts gedeeltelijk de complexiteit
en de heterogeniteit van armoede uitdrukken en anderzijds gewoonlijk afkomstig
zijn van een “van bovenaf” bepaalde benadering, of dit nu vanuit politiek en/of
wetenschappelijk niveau is. Deze benadering houdt weinig rekening met de erva-
ring van mensen die in een armoedesituatie leven. Toch, zo bevestigt het NAPIncl,
“is de betrokkenheid van de doelgroep van sociaal uitgeslotenen essentieel bij het
uittekenen van indicatoren. Het werken met indicatoren steunt immers niet
alleen op technische éénduidigheid maar ook op een draagvlak dat door iedereen
en dus ook door de armen en sociaal uitgeslotenen zelf aanvaard wordt.” (NAPIn-
cl, p. 12).

Het indicatorenvraagstuk heeft ook betrekking op de gegevensbronnen, namelijk de
databanken. Zelfs de beste indicatoren zullen de armoedebeleving niet helpen
begrijpen, indien men niet nagaat in welke mate arme mensen (5) aanwezig en
zichtbaar zijn in de gebruikte databestanden (6). Dit vraagstuk van de vertegen-
woordiging van arme mensen in databanken is het onderwerp van dit artikel.

(4) Voor een volledige voorstelling van de open coördinatiemethode op het vlak van sociale inslui-
ting, zie Peña-Casas R. et al. (2002).
(5) We gebruiken de term “armoede” hier in een algemene betekenis. De overpeinzingen die we in
dit artikel voorstellen, zijn met andere woorden eveneens van toepassing voor de sociale uitsluiting
en de bestaansonzekerheid.
(6) Het Belgische Actieplan Sociale Insluiting vermeldt expliciet dat “al te vaak wordt vergeten dat
mensen soms niet in de cijfers (zowel administratieve data als enquêtes) terug te vinden zijn.” In dat
verband onderstrepen de auteurs van het plan de noodzaak om ervoor te zorgen dat de sociaal uitge-
slotenen in de statistieken worden opgenomen (NAPIncl, p. 12).
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In een eerste gedeelte zullen we nagaan in welke mate er sprake is van een onder-
of niet-vertegenwoordiging van sommige groepen arme mensen in databanken en
wat daarvan de oorzaken en de gevolgen zijn (punt 1). Voortgaande op die vaststel-
lingen zullen we enkele suggesties geven voor een betere vertegenwoordiging van
de volledige armenbevolking (punt 2).

1. DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN ARME MENSEN IN DATABANKEN: 
WAAROVER GAAT HET?

Het vraagstuk van de vertegenwoordiging van arme mensen in databanken betreft
niet alleen de samenstelling van de databanken, maar ook de aard van de opgeno-
men informatie. Enerzijds  ontbreken sommige categorieën van armen  in de data-
banken en afgeleide statistieken (of zijn ze er in een te klein aantal aanwezig).
Anderzijds laat de informatie die in de databanken is opgenomen soms essentiële
aspecten van armoede terzijde. De keuze van de aard van de informatie die in data-
banken moet worden opgenomen, hangt nauw samen met de keuze van armoede-
indicatoren. Rond dit thema loopt nu een project op het Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, met als doel nieuwe indi-
catoren te vinden waarmee armoede beter kan worden omschreven en gemeten
door “een kruising van kennis” van mensen die in armoede leven, wetenschappers,
mensen uit administraties en sociale partners (7). Aangezien de resultaten van dit
project ruimschoots de aard van de informatie betreffen die in de statistieken zou
moeten worden opgenomen, beperken we ons hier tot het vraagstuk van de cijfer-
matige ondervertegenwoordiging van arme mensen in statistische gegevens.

We onderscheiden twee soorten gegevensbronnen die voor het ontwikkelen van
armoede-indicatoren kunnen worden gebruikt.  Ze hebben elk hun eigen finaliteit
en zijn op die finaliteit afgestemd. Het gaat om wetenschappelijke databanken ener-
zijds en administratieve databanken anderzijds.  Hierbij moet worden opgemerkt dat
de ondervertegenwoordiging van arme mensen in statistische gegevens een ver-
schillende impact heeft al naargelang het om administratieve of wetenschappelijke
bronnen gaat. Voor beide brontypes geeft de ondervertegenwoordiging van arme
mensen aanleiding tot hiaten in de kennis en de evaluatie van de omvang van armoe-
de. De ondervertegenwoordiging van arme mensen in administratieve registers
heeft echter bovendien zeer praktische gevolgen voor de betrokken personen.
Denk maar eens aan de moeilijkheden die het feit met zich meebrengt dat iemand
niet in het bevolkingsregister is opgenomen. De ondervertegenwoordiging van arme
mensen in een wetenschappelijke databank daarentegen heeft weinig of geen recht-
streekse gevolgen op hun dagelijks leven. 

(7) Zie: “Kruising van kennis: een nieuwe vorm van onderzoek-vorming-actie betreffende armoede-
indicatoren in België”, http://www.armoedebestrijding.be/activiteitenindicatoren.htm.
Dit project werd gestart in april 2002 en loopt ten einde in december 2003.
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1.1. WETENSCHAPPELIJKE DATABANKEN
In wetenschappelijke databanken moet een onderscheid worden gemaakt tussen
het zogenoemde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek. Kwalitatief onderzoek
probeert te begrijpen hoe een individu of een bepaalde groep zichzelf situeert en
handelt ten opzichte van zijn culturele en sociale omgeving (Levecque K., Vranken
J., 2000).  In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van methodes als diepte-
interviews en “levensverhalen”. Het belang van dit soort onderzoek is vitaal, want
het houdt een diepgaande benadering in van het leven van arme mensen. Dat soort
onderzoek is echter weinig geschikt voor statistische armoede-indicatoren. Daarom
zullen we in dit artikel niet verder ingaan op kwalitatief onderzoek. Enerzijds bestaat
het per definitie immers zelden uit cijfergegevens en anderzijds zijn de steekproe-
ven waarop het onderzoek gebaseerd is, niet opgesteld om representatief te zijn
voor de bevolking. Derhalve beperken we ons tot de bespreking van de
vertegenwoordiging van arme mensen in kwantitatieve databanken, die komen ver-
uit het meeste voor en de meeste indicatoren stoelen ook op dergelijke databanken.

Kwantitatieve databanken baseren zich op enquêtes die bij (een steekproef van) de
bevolking worden uitgevoerd. Van de talrijke enquêtes die op regelmatige basis in
België worden uitgevoerd, is de tienjaarlijkse volkstelling ongetwijfeld de meest uit-
voerige wat de dekking van de bevolking betreft. De recentste volkstelling vond
plaats in 2001 en het zal ook de laatste zijn. In de toekomst zullen de ingezamelde
sociaal-economische gegevens regelmatig worden aangevuld met administratieve
gegevens.

De voornaamste enquêtes waarvan armoede-indicatoren vandaag gebruik maken,
focussen op sociaal-economische informatie en levensomstandigheden. Het gaat in
hoofdzaak om het Sociaal-Economisch Panel (SEP) en de Panel Study van Belgi-
sche Huishoudens (PSBH). De PSBH levert gegevens voor een gelijkaardige enquête
op het niveau van de Europese Unie, nl. het European Community Household
Panel (ECHP), dat vanaf 2004 zal worden vervangen door de European Union Sta-
tistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Deze vier databanken zijn
‘panels’, dat betekent dat hetzelfde huishouden bij elke golf van de enquête wordt
ondervraagd. Dit panelaspect is bijzonder belangrijk, ook al werd het tot nog toe
relatief weinig gebruikt, want het biedt een dynamisch perspectief op armoede,
vooral dan in termen van transities uit en naar armoedesituaties.

1.1.1. Technische oorzaken van de ondervertegenwoordiging
Precies omdat enquêtes op een steekproef zijn gebaseerd, bestaat de kans dat arme
mensen er ondervertegenwoordigd zijn. In dit deel beschrijven we welke mechanis-
men tot een ondervertegenwoordiging van arme mensen leiden en in welke mate
bovengenoemde enquêtes daaronder te lijden hebben. Daarna bespreken we in
welk opzicht ondervertegenwoordiging vanuit wetenschappelijk standpunt proble-
matisch is.
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De belangrijkste twee fenomenen die tot een ondervertegenwoordiging van arme
mensen in enquêtegegevens kunnen leiden, zijn enerzijds vertekeningen in de
samenstelling van de initiële steekproef, dat zijn de mensen die ondervraagd moeten
worden, en anderzijds de selectieve non-respons, die tot vertekeningen in de finale
samenstelling van de steekproef leidt, dat zijn de mensen die effectief zijn bevraagd.

Een vertekening in de samenstelling van de initiële steekproef houdt in dat de steek-
proef die aanvankelijk werd samengesteld, niet representatief is voor de volledige
bevolking, bijvoorbeeld omdat bepaalde categorieën van personen er niet in zijn
opgenomen. Aangezien de steekproeven van de PSBH en van het SEP zich exclusief
baseren op het Rijksregister van de natuurlijke personen, bevatten ze noch personen
die illegaal in België verblijven, noch mensen zonder vaste verblijfplaats. Ze sluiten
om dezelfde reden de personen uit die in een collectief huishouden (gevangenis,
psychiatrische instelling, rusthuis, home, medische instelling, enz.) verblijven (8).

Men spreekt van “non-respons” als de in de initiële steekproef geselecteerde perso-
nen niet aan de enquête deelnemen, hetzij omdat de interviewers er niet in slagen
hen te contacteren (verhuizing, huis ontoegankelijk, taalproblemen, overlijden,
enz.), hetzij omdat ze impliciet of expliciet weigeren om aan de enquête deel te
nemen en dat om verschillende redenen (afzondering, wantrouwen, tijdgebrek, ille-
gaal statuut, enz.). Het probleem van de non-respons kan in sommige gevallen bij-
zonder groot zijn, zoals in Nederland, waar de volkstelling werd afgeschaft en ver-
vangen door een intensief gebruik van de administratieve registers, vooral omwille
van de te hoge non-respons bij de volkstelling (Van Der Laan 2000). De non-respons
vertekent de steekproef slechts in die mate dat het om selectieve non-respons gaat,
dat wil zeggen non-respons die meer voorkomt bij sommige categorieën van men-
sen dan bij andere.

Derhalve hebben talloze studies de vraag behandeld of mensen met een laag sociaal-
economisch statuut minder vaak aan enquêtes deelnemen dan andere. Hoewel
deze studies tot zeer uiteenlopende resultaten leiden (9), blijkt uit de meeste daar-
van dat de non-respons bij de bevolkingsgroepen die zich “onderaan de ladder”
bevinden, hoger ligt dan bij andere groepen. Omwille van de divergerende metho-
des en resultaten kan uit die studiën echter geen eenduidig antwoord worden afge-
leid op de vraag bij wie precies de non-respons het hoogste is (bij laaggeschoolden,
lage inkomens,...?).

(8) Deboosere et al. (1997, geciteerd in Vranken et al. 1998) hebben op basis van de gegevens van de
volkstelling van 1991 berekend dat de collectieve huishoudens 1,13% van de Belgische bevolking
zouden uitmaken. Eigenlijk leidt de afwezigheid van deze categorie vooral tot een niet te verwaarlo-
zen verlies aan heterogeniteit bij de arme mensen die in de databanken zijn opgenomen (zie verder).
(9) Volgens DeMaio (1980) en Smith (1983) bijvoorbeeld nemen zowel de personen met lage inko-
mens als die met hoge inkomens meer aan enquêtes deel dan mensen met een gemiddeld inkomen.
Andere studies tonen aan dat, hoe lager het sociaal-economische statuut is (onderwijsniveau, inko-
men, tewerkstelling), hoe frequenter de weigering is (cfr. o.a. Kalton et al. 1990, Foster en Bushnell
1994, Loosveldt et al. 1998, Stoop 2001). Groves en Couper (1998) komen dan weer tot de conclusie
dat de personen met een laag sociaal-economisch statuut over het algemeen meer geneigd zijn dan
andere om aan de onderzoeken deel te nemen.
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Bij de analyse van panelgegevens doet zich een bijzonder ondervertegenwoordigings-
probleem voor. Niet alleen dreigen arme mensen immers in de eerste golf van een
panel ondervertegenwoordigd te zijn, maar de waarschijnlijkheid dat ze in de volgen-
de golven “verdwijnen”, ligt ook hoger dan het gemiddelde, wat het probleem van
hun ondervertegenwoordiging alleen maar verergert. De neiging van een steekproef
om in de loop van de opeenvolgende golven van een enquête in te krimpen, is
bekend onder de benaming steekproefuitval (attritie). Als deze tendens bepaalde
bevolkingsgroepen meer treft dan andere, spreekt men van selectieve uitval.

Verschillende studies tonen aan dat bij mensen in armoede de kans groter is om
vaker over de opeenvolgende panelgolven heen te “verdwijnen”. Zo heeft De Keule-
naer (2002) (10) de non-respons van de tweede golf van de PSBH (1993) geanaly-
seerd bij de huishoudens die tijdens de eerste golf werden ondervraagd (1992). De
personen die de enquêteurs niet opnieuw konden contacteren, waren voornamelijk
personen met een beperkt inkomen (11), die het gevoel hadden dat ze er niet in sla-
gen om de eindjes aan elkaar te knopen (12) of die niet over het elementaire com-
fort beschikken (warm water, afzonderlijke badkamer, enz.) (13). Personen die wel
degelijk opnieuw werden gecontacteerd, maar die hebben geweigerd om aan de
tweede golf deel te nemen, waren voornamelijk personen met weinig inkomen
(14), die niet de middelen hebben om een week jaarlijks verlof te betalen (15), die
over geen elementair comfort beschikken (warm water, afzonderlijke badkamer,
enz.) (16) of die slechts een laag onderwijsniveau hebben (17), maar ook personen
die betaalde arbeid verrichten (18). Uit een andere studie over het Franse luik van
het ECHP (Breuil-Genier, Valdelièvre 2001) blijkt dat vooral werklozen, mensen zon-
der diploma, jongeren, gepensioneerden, loontrekkenden met een contract voor
bepaalde duur, alleenstaanden, armen, enz. grotere uitvalkansen vertonen.

Om de impact van de ondervertegenwoordiging van sommige bevolkingsgroepen
op de uiteindelijke steekproef te corrigeren, gaan de onderzoekers over tot een
weging, dat wil zeggen dat ze aan de respondenten een verschillend gewicht toe-
kennen in functie van hun kenmerken. Zo laat men in de analyses bepaalde catego-
rieën kunstmatig “doorwegen” zodat hun ondervertegenwoordiging wordt gecom-
penseerd. Toch volstaat de weging alleen, hoe verfijnd die ook is, niet om alle verte-
keningen van een steekproef volledig weg te werken. Sommige categorieën blijven

(10) Wij beperken ons hier tot de kruistabellen (p<0.05). Voor een multivariate analyse van de non-
respons (logistische coëfficiënten) verwijzen we de lezer naar het tweede gedeelte van diezelfde studie.
(11) Non-contactgraad: 4,01% voor het laagste kwintiel tegenover 1,21% voor het hoogste kwintiel.
(12) Non-contactgraad: 4,47% voor deze groep tegenover 2,13% voor de rest van de bevolking.
(13) Non-contactgraad: 5,03% voor deze groep tegenover 2,18% voor de rest van de bevolking.
(14) Weigeringsgraad: 12,06% voor het laagste kwintiel tegenover 7,03% voor het hoogste kwintiel.
(15) Weigeringsgraad: 14,87% voor deze groep tegenover 11,11% voor de rest van de bevolking.
(16) Weigeringsgraad: 14,71% voor deze groep tegenover 11,26% voor de rest van de bevolking.
(17) Weigeringsgraad: 15,05% voor deze groep tegenover 7,72% voor de rest van de bevolking.
(18) Weigeringsgraad: 13,56% voor deze groep tegenover 9,73% voor de rest van de bevolking.
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in kleine of grotere mate ondervertegenwoordigd. Om een preciezer beeld te krijgen
van de omvang en de kenmerken van de ondervertegenwoordiging, zou men het
profiel van de gebruikte steekproef moeten kunnen vergelijken met dat van de globa-
le bevolking. Aangezien deze echter niet “met het blote oog” kan worden waargeno-
men, hebben wetenschappers geen andere keuze dan de samenstelling van de
gebruikte steekproef te vergelijken met externe gegevens, zoals andere enquête-
steekproeven of administratieve gegevens. Zo bevat de steekproef van het SEP, ver-
geleken met de arbeidskrachttelling, te weinig laaggeschoolde personen (19).

Naast selectieve vertekeningen van sommige groepen van arme mensen in steek-
proeven is er ook nog een probleem met de methoden die worden gebruikt om
armoede te meten. De groep die op basis van de ene methode als arm wordt
beschouwd, overlapt slechts gedeeltelijk met de groep die de andere methode arm
noemt. Llolivier en Verger (1998) bijvoorbeeld wezen erop dat in het Franse luik
van het ECHP slechts 2 à 3% van de steekproef door alle drie hoofdmethoden
(monetaire armoede, slechte levensomstandigheden, subjectieve armoededrempel)
als arm werd geïdentificeerd, hoewel elk van die methodes afzonderlijk in armoede-
graden van meer dan 10% resulteert (Llolivier S., Verger D. 1998). Een gelijkwaardi-
ge studie over Wallonië op basis van de PSBH komt tot een vergelijkbare bevinding
met een ‘harde kern’ van 6,1% huishoudens in armoede (Delhausse B., Pestiau S.,
nog te verschijnen). Hoewel deze drie methodes voor een stuk elk iets anders
meten, blijft het verwonderlijk dat de resultaten zo weinig overlappen. Men kan dus
veronderstellen dat sommige meetmethoden tot een onder- of oververtegenwoordi-
ging van bepaalde groepen in de armenbevolking leiden.

1.1.2. Technische gevolgen van de ondervertegenwoordiging
De ondervertegenwoordiging van sommige categorieën van armen in databanken
heeft verregaande gevolgen voor de statistische behandeling hiervan. Ten eerste
leidt de ondervertegenwoordiging van groepen met een hoog armoederisico tot een
kunstmatige daling van het globale armoedecijfer. De omvang van deze vertekening
hangt af van het aandeel van de betrokken groepen binnen de totale bevolking en
de mate waarin hun armoedecijfer verschilt van dat van de andere groepen.

Een tweede problematisch aspect van de ondervertegenwoordiging van arme men-
sen in databanken is het heterogeniteitsverlies. De kans is immers groot dat arme
mensen die in de databanken aanwezig zijn, een ander profiel vertonen dan arme
mensen die niet werden bereikt of niet wilden meedoen (Vranken et al. 1998). Door
dit heterogeniteitsverlies wordt de verscheidenheid aan armoedesituaties minder
zichtbaar. Bovendien zijn de respondenten die als arm worden beschouwd, niet lan-
ger representatief voor de ganse armenbevolking, wat problematisch is wanneer
men een uitspraak wil doen over deze laatste. 

(19) Volgens het SEP heeft 22,1% van de personen ouder dan vijftien hoogstens slechts een diploma
van het lager onderwijs, tegenover 29,5% volgens de arbeidskrachttelling (gewogen aantallen voor
1997) (Cantillon et al. 1999, p. 28).
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Een derde hiermee verbonden probleem is eerder van technische aard. Door de
ondervertegenwoordiging van armen in de steekproef wordt het absolute aantal
bevraagde armen nog kleiner, wat problematisch is, gezien het hoge niveau van des-
aggregatie dat voor een diepgaande analyse van de typische kenmerken van deze
groepen nodig is. Indien arme mensen bijvoorbeeld 15% van de initiële steekproef
uitmaken, vermindert dit aantal met de helft bij een splitsing naar geslacht, en het
blijft verminderen met de opeenvolgende splitsingen naar bestudeerde kenmerken.
Per slot van rekening bestaat het risico dat men gaat redeneren op basis van de ant-
woorden van een zeer beperkt aantal personen. Op basis van het ECHP of de PSBH
is het bijvoorbeeld onmogelijk om voor de Brusselse regio een stabiel cijfer voor de
monetaire armoede te berekenen, wegens de te kleine omvang van het Brusselse
deel van de steekproef.

1.2. ADMINISTRATIEVE DATABANKEN
Administratieve databanken worden door de verschillende overheden geprodu-
ceerd. Ze zijn niet bedoeld om de sociale werkelijkheid te verklaren, maar om ze te
becijferen in functie van beleids- en bestuursdoeleinden (Levecque, Vranken 2000).
De indicatoren van het Nationale actieplan voor sociale insluiting doen niet alleen
een beroep op wetenschappelijke databanken, maar ook op administratieve gege-
vens, met name wat de domeinen schuldenlast, werkloosheid en onderwijs betreft.

Administratieve gegevens maken een longitudinale opvolging van de individuen
mogelijk, vooral wat de duur van sociale uitkeringen betreft, maar enkel op voor-
waarde – en deze voorwaarde wordt niet vaak vervuld – dat de administratieve cate-
gorieën in de loop van de tijd niet te veel veranderen (Vranken et al. 1998). Admi-
nistratieve data zijn aanzienlijk minder diepgaand dan wetenschappelijke data, aan-
gezien ze beperkt zijn tot de bevoegdheidsdomeinen (werkgelegenheid, gezond-
heid, sociale bescherming, enz.) en de doelgroep (gezinnen, gepensioneerden,
gehandicapten, mindervaliden, enz.) van de overheid die de gegevens verzamelt.

Vele administratieve bronnen zouden meer gebruikt kunnen worden in het kader
van de studie over armoede (Levecque, Vranken 2000). Een van de grote moeilijkhe-
den hierbij is dat administratieve gegevens verspreid zijn over de verschillende
beleidsgebieden en -niveaus. Toch beschikt België reeds over een waardevol instru-
ment waarmee verschillende administratieve gegevens op het niveau van het indivi-
du met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Het gaat met name om de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Deze verenigt een grote hoeveelheid
administratieve gegevens die van overheidsinstellingen (RVA, RIZIV, enz.) en andere
instellingen (ziekenfondsen, kinderbijslagfondsen, werkloosheidsfondsen, sociale
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, enz.) afkomstig zijn.

Administratieve gegevens stoelen niet op een steekproef, maar bevatten alle personen
die aan een gegeven administratief criterium voldoen (bijvoorbeeld alle personen die in
het ziekenfonds zijn ingeschreven, alle personen die als werkzoekende zijn ingeschre-
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ven, enz.). Om die reden blijven administratieve databanken gevrijwaard van de meeste
selectieve vertekeningen die eigen zijn aan enquêtegegevens. Nochtans bevat zelfs het
Rijksregister van de natuurlijke personen niet alle personen die in België verblijven (zie
hoger). Toch zijn heel wat categorieën die in enquêtegegevens niet of ondervertegen-
woordigd zijn, wel aanwezig in administratieve gegevens.

In die zin ligt de toekomst bij de kruising, actualisering en verrijking van weten-
schappelijke databanken met administratieve gegevens. Administratieve bronnen
kunnen in grote mate bijdragen tot de verrijking, versteviging en uitbreiding van
longitudinale databanken over de levensomstandigheden met statistisch robuuste
gegevens over bijvoorbeeld de duur en de cumulatie van sociale uitkeringen. Boven-
dien kunnen administratieve gegevens worden gevonden over de respondenten die
over de golven van een panel heen zijn uitgevallen, waardoor individuele trajecten
uit en naar armoedetoestanden beter kunnen worden geduid en verklaard. In princi-
pe zal het kruisen van administratieve en wetenschappelijke bronnen in de toe-
komst meer en meer worden toegepast. De volkstelling die in 2001 werd gehouden,
was de laatste op basis van een enquête; aan de hand hiervan wordt een sociaal-eco-
nomische databank opgemaakt die later uitsluitend met administratieve gegevens
wordt aangevuld. Zo voorziet de toekomstige Europese enquête naar de levensom-
standigheden EU-SILC vanaf 2007 het gebruik van een aantal gegevens afkomstig
van de nationale administratieve registers.

1.3. VERENIGINGSREGISTERS
Een laatste type databanken waarvan de potentialiteit niet mag worden onderschat,
zijn de registers van de verenigingen die rechtstreeks in contact staan met mensen
in armoede en waarvan men kan veronderstellen dat ze vooral arme mensen bevat-
ten. De operationele ingebruikneming van verenigingsstatistieken loopt echter niet
van een leien dakje. Het is immers moeilijk om tot een coherent geheel te komen op
basis van de gegevens die van de verschillende verenigingen afkomstig zijn, in func-
tie van de verschillende interventiegebieden (onthaal, zorgverlening, begeleiding,
enz.). Bovendien is het niet evident om dubbele tellingen van personen in de vereni-
gingsregisters op te sporen; dit fenomeen is te wijten aan het feit dat éénzelfde per-
soon zich achtereenvolgens of tegelijkertijd tot verschillende verenigingen kan rich-
ten. Noodsituaties, moeilijkheden om de persoon te ondervragen, respect voor het
privé-leven zijn stuk voor stuk hindernissen voor de inzameling van gegevens op dit
niveau. Sommige verenigingen weigeren zelfs hun publiek te “digitaliseren” omdat
ze de voorkeur geven aan een op de anonimiteit van de personen gebaseerde ver-
trouwensrelatie. De moeilijkheid om aan de verschillende interventiecontexten van
deze verenigingen een “statistisch rooster” op te leggen, verklaart de schaarste van
gegevens die op dit niveau beschikbaar zijn (Noblet 2000).
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1.4. EEN BENADERING VANUIT DE VERENIGINGEN
De meeste verenigingen benaderen de problematiek van de uitsluiting uit de data-
banken vanuit de concrete gevolgen hiervan voor de betrokkenen. Sommige vereni-
gingen bezien dit vraagstuk als een fundamentele problematiek: ze zien de uitslui-
ting van arme mensen uit databanken als een weerspiegeling van hun uitsluiting
uit de maatschappij. Het probleem van de statistische vertegenwoordiging van arme
mensen verwijst dan naar het probleem van hun vertegenwoordiging in de demo-
cratie en de diepgaande mentaliteits- en gedragswijzigingen die moeten worden
doorgevoerd opdat de armsten beter vertegenwoordigd zouden zijn.

Hoewel de meeste verenigingen het erover eens zijn dat een betere vertegenwoordi-
ging van arme mensen in wetenschappelijke databanken en administratieve regis-
ters voor deze bevolkingsgroep gunstig zou zijn, vrezen ze tegelijkertijd het mis-
bruik van de statistische gegevens. Ze vestigen de aandacht op de alom bekende
gevaren van onderverdeling in categorieën, de sociale controle en het risico dat de
gegevens om politieke, economische of andere redenen worden gemanipuleerd,
zoals meer bepaald het geval is bij de werkloosheidscijfers (20). Bij de uitwerking
van voorstellen om databanken te verbeteren of er nieuwe op te maken, is het
gepast om steeds de eventuele gevolgen van deze voorstellen voor het leven van
arme mensen in overweging te nemen, meer bepaald waar het om de vertrouwelijk-
heid van de gegevens gaat.

2. EEN BETERE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VOLLEDIGE ARMENBEVOLKING
VERZEKEREN

Zoals we reeds gezien hebben, zijn wetenschappelijke databanken de voornaamste
bronnen voor armoede-indicatoren en -onderzoek. Toch zijn verscheidene catego-
rieën van armen er ondervertegenwoordigd of zelfs volledig uitgesloten. Er zijn
twee manieren om dit probleem te verhelpen: proberen de vertegenwoordiging van
arme mensen in databanken te verbeteren (zie 2.1) en wetenschappelijke databan-
ken, waarvan men weet dat ze hiaten vertonen, aanvullen met andere bronnen van
kennis over armoede (zie 2.2).

2.1. WETENSCHAPPELIJKE DATABANKEN VERVOLLEDIGEN
We hebben eerder in dit artikel twee mechanismen onderscheiden die leiden tot
een ondervertegenwoordiging van arme mensen in wetenschappelijke databanken:
een vertekende initiële steekproef en de selectieve non-respons, die tot vertekenin-
gen in de finale steekproef leiden. De vertegenwoordiging van arme mensen in de

(20) In de tweede helft van de jaren tachtig vertoonden de statistieken van de RVA een constante
daling van de volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid. In werkelijkheid steeg in die periode het
totaal aantal uitkeringsgerechtigde werklozen, maar de RVA had sommige groepen van werklozen uit
de categorie volledig uitkeringsgerechtigde werklozen gehaald en in aparte categorieën weggestopt.
Een illustratie van dit verschijnsel vindt men in een grafiek van Deleeck (2001, p. 204).
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databanken kan dan ook op die twee niveaus worden verbeterd. Op het niveau van
de initiële steekproef moet men in enquêtes ook die categorieën insluiten die er tot
nog toe geen deel van uitmaakten. De steekproeven zouden bijvoorbeeld moeten
worden uitgebreid tot de collectieve huishoudens, naar het voorbeeld van de
recentste volkstelling (Vranken et al. 1998). Wat de non-respons betreft, kunnen
door bepaalde technieken het non-contact en de weigeringgraad worden verlaagd.
Een stijgend aantal pogingen tot contact verbetert zo niet alleen de grootte van de
uiteindelijke steekproef, maar ook de samenstelling ervan. De keuze van het ogen-
blik van de contactname blijkt eveneens een belangrijke rol te spelen (voor meer
details over deze technieken, zie Leeuw en Hox, 1998). Het zou overigens interes-
sant zijn om een dialoog tot stand te brengen tussen wetenschappers en verenigin-
gen waar armen het woord nemen om na te denken welke de meest gerichte midde-
len zijn om arme mensen in dit soort enquêtes te bereiken.

Evenzo is het logisch dat de verenigingen deelnemen aan de uitwisselingen over de
keuze van de informatie die men bij een enquête verzamelt. Voor hen kan een bete-
re vertegenwoordiging van arme mensen immers alleen worden gerealiseerd op
basis van de ervaring van deze mensen (21). Met deze specifieke inbreng kan men
niet alleen de databanken verbeteren, maar ook komen tot relevantere armoede-
indicatoren en bijgevolg doeltreffendere maatregelen nemen. De participatieve
benadering, gebaseerd op de beleving van mensen die in armoede leven, vult zo de
klassieke, eerder “theoretische” benadering aan en vormt daarmee een evenwicht.
Deze twee benaderingen vloeien samen bij de dialoogmethode en de methode van
de kruising van kennis, die bij het Algemeen Verslag over de Armoede werd uitge-
werkt (1994) en in het indicatorenproject wordt toegepast dat op het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting loopt (zie
hoger).

Een van de noodzakelijke voorwaarden voor een dergelijke dialoog is meer bepaald
een duidelijk taalgebruik over de doelstellingen en de beperkingen van databanken
en armoede-indicatoren. Zo is het belangrijk om te weten welke groepen niet in de
huidige databanken zijn opgenomen, om de indicatoren en de studies, die op deze
databanken zijn gebaseerd juist te kunnen interpreteren. De redenen waarom som-
mige personen niet in deze (wetenschappelijke en administratieve) statistieken zijn
opgenomen, moeten eveneens duidelijk zijn: zijn de beperkingen van technische of
van financiële aard?

2.2. BRONNEN VAN KENNIS OVER ARMOEDE UITBREIDEN
Een betere vertegenwoordiging van arme mensen zou reeds een grote stap vooruit
betekenen. Toch zullen sommige categorieën omwille van zowel technische als
financiële redenen waarschijnlijk nog uit wetenschappelijke enquêtes wegvallen.

(21) De manier waarop deze kennis van mensen die in armoede leven, binnen de verenigingen
wordt uitgewerkt, wordt uiteengezet in het hoofdstuk “Dialoog” van het tweejaarlijks verslag van het
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, pp. 25-61.
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Daarom is het belangrijk om naast enquête-gegevens ook andere bronnen van ken-
nis over armoede te gebruiken. Een veelbelovende mogelijkheid in deze context is
ongetwijfeld de kruising van wetenschappelijke en administratieve databanken,
waardoor de diepgaande informatie van de eerstgenoemde wordt gekoppeld aan
het grote bereik van de laatstgenoemde (zie hoger).

Een andere interessante idee is de mogelijkheid om voor meer gerichte analyses een
panel samen te stellen, niet van het geheel van de bevolking, maar uitsluitend van
arme mensen. Het voordeel van een dergelijke databank is dat door het grotere
absolute aantal respondenten die in armoede leven een verder doorgedreven
opsplitsing van de steekproef mogelijk wordt. Men zou ermee kunnen beginnen de
armenbevolking van de verschillende panels samen te voegen, zoals dat ook in het
Verenigd Koninkrijk is gebeurd (Low-Income Families Panel) (22). In België is dit
slechts mogelijk voor de enige twee gemeenschappelijke jaren (1992 en 1997) van
de belangrijkste twee Belgische panels, nl. het SEP en de PSBH. Om het panel uit te
breiden, kan men onder andere gebruik maken van de “sneeuwbal”-techniek, waar-
bij mensen die in armoede leven, de onderzoekers in contact brengen met andere
arme mensen. Het is vooral van belang om ook de mensen zonder vaste verblijf-
plaats en de personen die illegaal in België verblijven, mee te rekenen, aangezien
deze categorieën in de traditionele databanken niet aanwezig zijn.

Een argument tegen dit soort voorstellen is vaak de extreem hoge kostprijs. De
implementatie en de opvolging van een panel zijn inderdaad zeer dure procedures,
zowel wat de menselijke als wat de financiële middelen betreft. Het gaat hier echter
om een sociale en politieke keuze: is men bereid om de kosten te dragen voor een
betere kennis van arme mensen? Deze vraag moet meer bepaald worden gesteld in
de context van de toekomstige enquête over de inkomens en de levensomstandighe-
den (EU-SILC), die ook in België verplicht zal moeten worden uitgevoerd (23).

In het kader van een dergelijk panel zou het een illusie zijn om een “representatie-
ve” steekproef van de arme bevolking te willen opstellen, aangezien men nu zeer
weinig over haar samenstelling weet. Toch zou men er moeten voor zorgen dat een
dergelijke databank zoveel mogelijk de verscheidenheid aan situaties weerspiegelt
die onder de benaming armoede vallen.

Dit is echter verre van gemakkelijk. Om de zeer grote verscheidenheid van de door
armoede getroffen bevolkingsgroepen te illustreren, nemen we het concrete voor-
beeld van mensen zonder vaste verblijfplaats, die de facto aan enquêtes ontsnappen,
hoewel hun situatie een van de meest in het oog springende uitingen van armoede

(22) http://www.psi.org.uk/research/social/solif.htm.
(23) In tegenstelling tot het ECHP, dat berust op een “gentlemen’s agreement” tussen de lidstaten
van de Europese Unie, zal het toekomstige onderzoek EU-SILC via een kaderrichtlijn een verplichting
zijn voor elke lidstaat.
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is. De methodologie die door het Franse Institut d’études démographiques (INED)
wordt aangewend voor enquêtes bij daklozen (Firdion et al. 2000) onderscheidt per
nacht volgende huisvestingscategorieën:

huis of appartement of onafhankelijke kamer:
- eigenaar of huurder,
- gratis gehuisvest,
- verblijf verschaft door particulier,
- bewoner, onderhuurder of gehuisvest door een hulporganisatie,
- onbepaald (kraker);

hotelkamer:
- door de persoon zelf betaald,
- betaald door een hulporganisatie,
- onbepaald (onderdak verschaft);

tehuis of accommodatiecentrum voor daklozen;
tehuis of accommodatiecentrum voor andere situaties (werknemers, zorgbehoe-

venden,...):
- bewoner of “gewone” onderhuurder,
- bewoner, onderhuurder of gehuisvest door een hulporganisatie;

andere gemeenschappen (ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, gevange-
nissen, kazernes, enz.);

mobiele woningen (caravans, woonschepen, enz.);
noodwoningen (stacaravan, opslagplaats, gemeenschappelijke delen van een

gebouw, hut, enz.);
openbare ruimten.

In cursieve letters staan in deze opsomming die situaties waarvoor cijfergegevens uit
enquêtes of administratieve bronnen op relatief regelmatige basis beschikbaar zijn.
Men ziet duidelijk dat de mogelijke dekking vanuit statistisch standpunt zwak is in
verhouding tot de verscheidenheid van situaties die onder het begrip “dakloosheid”
kunnen schuilgaan, en dat deze dekking in hoofdzaak gebonden is aan een “adminis-
tratieve” voorstelling doorheen de bestaande systemen voor sociale bijstand. Daarbij
komt nog dat sommige categorieën van de meest kwetsbare mensen totaal niet in
de beschikbare informatie zijn opgenomen (mensen die buiten of in kraak- of nood-
woningen slapen).

Er is dus een zekere hoeveelheid informatie voorhanden, maar deze is vaak versnip-
perd en fragmentarisch. De beschikbare gegevens inventariseren en samenvoegen
lijkt ons noodzakelijk om een breder beeld te krijgen van de situatie van vele ver-
scheidene groepen mensen die in armoede leven. Zou er geen instelling met deze
opdracht moeten worden belast?  De taak is immers verre van simpel, zeker in Bel-
gië waar de politieke bevoegdheidsdomeinen en dus ook de administratieve bron-
nen over een indrukwekkend aantal machtsniveaus zijn verspreid: van het gemeen-
telijke tot het federale niveau, gaande via het regionale en communautaire en in
Brussel zelfs bi-communautaire niveau.
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Kwantitatief onderzoek heeft zijn beperkingen, niet alleen omdat onderzoekers er
niet in slagen om alle bevolkingsgroepen te bereiken, maar ook omdat er essentiële
aspecten van armoede zijn die niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Daarom is
het onvermijdelijk om ook kwalitatief onderzoek uit te voeren, meer bepaald om
beter de mechanismen te begrijpen die mensen in armoede drijven en daar ook hou-
den. In dat verband moet worden opgemerkt dat de organisaties die rechtstreeks
met arme mensen in contact staan, vaak over een uitgebreide kennis van hun speci-
fieke doelgroepen beschikken en vanuit dat standpunt een kostbare informatiebron
zijn die tot op heden maar al te weinig werd gevaloriseerd.

CONCLUSIES 

Het was de bedoeling van onderhavig artikel om een algemeen overzicht te geven
van de ondervertegenwoordiging van arme mensen in databanken.

Doorgaans stoelen wetenschappelijke databanken op enquêtes waarbij een steek-
proef van de bevolking wordt bevraagd. Er zijn twee hoofdredenen die verklaren
waarom arme mensen in deze gegevens ondervertegenwoordigd kunnen zijn: een
vertekening in de initiële steekproef en/of een vertekening in de uiteindelijke steek-
proef door non-respons ofwel binnen één golf van de enquête ofwel bij panels over
de golven heen.

In België bevatten de meeste steekproeven van sociaal-economische enquêtes noch
personen die illegaal in België verblijven, noch mensen zonder vaste verblijfplaats,
noch de personen die in een collectief huishouden verblijven. In de internationale
literatuur blijkt uit talrijke wetenschappelijke studies dat groepen onderaan de lad-
der een hogere non-respons kennen, ook al blijft het moeilijk om de groepen af te
bakenen die het meest met non-respons te maken hebben.

Slechts weinig studies hebben systematisch de ondervertegenwoordiging van arme
mensen in Belgische sociaal-economische enquêtes behandeld. Een van de moeilijkhe-
den om de omvang van deze ondervertegenwoordiging in te schatten, schuilt in het
feit dat men de samenstelling van de enquêtesteekproeven slechts kan vergelijken met
andere databanken, die niet altijd van representativiteitsproblemen zijn gevrijwaard.
Een studie over de PSBH toont echter aan dat arme mensen vaker dan de andere
geneigd zijn om uit de opeenvolgende golven van dit panel te “verdwijnen”.

Vanuit wetenschappelijk standpunt is de ondervertegenwoordiging van sommige
categorieën van armen in enquêtegegevens problematisch en wel om minstens drie
redenen: de op deze gegevens gebaseerde analyses kunnen vertekend zijn; arme
mensen die in de steekproef aanwezig zijn, dekken onvoldoende de grote verschei-
denheid aan armoedesituaties; de ondervertegenwoordiging van arme mensen ver-
mindert bovendien nog het absolute aantal respondenten in armoede, wat een gel-
digheidsprobleem oplevert.
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Hoe kan de ondervertegenwoordiging van sommige categorieën van armen in de
wetenschappelijke gegevens dan worden verholpen? Een eerste oplossing bestaat erin
om in de steekproeven die categorieën op te nemen die er tot nog toe niet in waren
opgenomen. Een tweede oplossing is de non-respons van ondervertegenwoordigde
groepen te doen dalen door middel van doelgerichte technieken. Algemeen gesproken
moeten de beperkingen van de wetenschappelijke databanken ons ertoe aanzetten om
ook te investeren in andere informatiebronnen over de armoede.

Administratieve databanken zijn aanzienlijk minder diepgaand dan wetenschappelij-
ke databanken, wat de algemene informatie over arme mensen betreft. Heel wat
categorieën die in wetenschappelijke databanken niet of ondervertegenwoordigd
zijn, zijn daarentegen beter vertegenwoordigd in administratieve bronnen. Door de
kruising van wetenschappelijke en administratieve bronnen kunnen de voordelen
van beide worden gecombineerd; dergelijke kruising zal met de komst van de EU-
SILC geregeld toegepast worden.

Een andere interessante idee is de mogelijkheid om, voor meer gerichte analyses,
een panel samen te stellen, niet van het geheel van de bevolking, maar uitsluitend
van arme mensen. Hoewel de operationele ingebruikneming daarvan niet van een
leien dakje loopt, mag in dat opzicht de potentialiteit van de registers van de vereni-
gingen niet worden onderschat die in rechtstreeks contact staan met arme mensen.

De bevolkingsgroepen die door armoede getroffen zijn, zijn zeer uiteenlopend. Er
bestaat hierover op verschillende niveaus een bepaalde hoeveelheid informatie, maar
deze is vaak versnipperd en fragmentarisch. Het lijkt ons onvermijdelijk om over te
gaan tot een inventarisering van al deze informatie om een breder beeld te krijgen
van de vele en verscheidene groepen van in armoede levende personen. In dat ver-
band moet worden opgemerkt dat de organisaties die rechtstreeks in contact staan
met arme mensen, vaak een uitgebreide kennis hebben van de bevolkingsgroepen
waarmee ze werken, en zij zijn dan ook een waardevolle informatiebron. Algemeen
gesproken kan kwalitatief onderzoek onze kennis van specifieke groepen uitdiepen.

De ondervertegenwoordiging van bepaalde categorieën van armen in databanken
kan niet alleen door technische oplossingen worden verholpen, deze problematiek
maakt deel uit van een ruimer debat over sociale en politieke keuzes. Sommige ver-
enigingen zijn van oordeel dat de uitsluiting van arme mensen uit databanken ver-
wijst naar hun uitsluiting uit de maatschappij en naar de verregaande mentaliteits-
wijzigingen die nodig zijn opdat de armsten beter vertegenwoordigd zouden zijn.
Hoewel de meeste verenigingen het erover eens zijn dat een betere vertegenwoordi-
ging van arme mensen in wetenschappelijke databanken en administratieve regis-
ters voor deze bevolkingsgroepen gunstig zou zijn, vrezen ze tegelijkertijd dat er
van deze statistische gegevens misbruik zou worden gemaakt. In elk geval kan een
betere vertegenwoordiging van de in armoede levende bevolkingsgroepen alleen
worden gerealiseerd als men van de beleving van de betrokkenen vertrekt.
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Wij pleiten dus vastberaden voor een debat tussen de verschillende betrokken acto-
ren, ook met de mensen die in armoede leven, over de vertegenwoordiging van de
armsten in de databanken. Een van de hoofdvoorwaarden voor een dergelijke dia-
loog is een doorzichtig taalgebruik over de doelstellingen en de beperkingen van de
huidige databanken en armoede-indicatoren, evenals over de redenen voor de afwe-
zigheid of de ondervertegenwoordiging van sommige groepen in deze databanken.
Verder moet worden opgemerkt dat er momenteel bij het Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een project in die geest
loopt. De resultaten worden eind 2003 verwacht.

(Vertaling)
__________
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HET TRILEMMA VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID: VERLEDEN, HEDEN EN
TOEKOMST. DE MINIMUMBESCHERMING
IN DE WELVAARTSSTAAT

DOOR BEA CANTILLON, IVE MARX EN VEERLE DE MAESSCHALCK

UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid

1. INLEIDING 

Dit artikel herneemt, actualiseert en verfijnt de middelindicatoren die het Centrum
voor Sociaal Beleid (CSB) presenteerde in november 2001 (1). Aan de hand van
lange termijnreeksen werd daarin de welvaartsontwikkeling en doelmatigheid van
de minimumbescherming in de sociale zekerheid nagegaan. Dit artikel vervolledigt
die resultaten met gegevens voor de meest recente periode. Bijzondere aandacht
gaat daarbij uit naar de jongste beleidsmaatregelen inzake fiscale en parafiscale las-
tenverminderingen evenals naar de verhogingen van de minimumuitkeringen in de
sociale zekerheid. Aan de hand van het simulatiemodel STASIM (cf. infra) wordt
voor een aantal typegezinnen de impact van deze maatregelen nagegaan op de
hoogte van het netto gezinsinkomen. Gekoppeld aan de eerdere resultaten geeft
een vergelijking van de aldus berekende netto-gezinsinkomens met een aantal
macro-welvaartsindicatoren (Nationaal Inkomen per capita, gemiddelde brutolonen,
gemiddelde nettolonen) een beeld van hoe het de gezinnen aan de onderkant is ver-
gaan gedurende de voorbije decennia en tijdens de meest recente periode van actief
welvaartsstaatbeleid in het bijzonder. Verder documenteren we in dit artikel nog de
evolutie van de omvang van de afhankelijkheidsvallen alsmede de spanning tussen
de minimum- en maximumuitkeringen.

In dit artikel gaan we ook uitgebreid in op wat we één van de belangrijkste beleids-
vraagstukken van de komende tijd beschouwen, namelijk het vraagstuk hoe de
bodem van de welvaartsstaat structureel kan gevrijwaard blijven. We voeren aan dat
dit beleidsvraagstuk met enig recht ‘het trilemma van de sociale zekerheid’ mag
genoemd worden.

(1) Cantillon, B., De Maesschalck, V., Van Dam, R. (2001), Welvaartsvastheid en adequaatheid van
de sociale minima, 1970-2001, Berichten / UFSIA, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid.
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2. METHODOLOGISCHE NOOT

a) STASIM staat voor ‘Statisch Simulatiemodel’
Dit instrument laat toe om, via de techniek van standaardsimulaties, voor verschil-
lende hypothetische gezinstypes de hoogte van het netto gezinsinkomen te bereke-
nen en dit bij uiteenlopende loon- en uitkeringsniveaus. In het model werden de
volgende takken van de sociale zekerheid opgenomen: werkloosheid, bijstand, pen-
sioenen, ziekte en invaliditeit. STASIM biedt verder ook de mogelijkheid om netto
arbeidsinkomens te berekenen. Voor een uitgebreidere en/of technische toelichting
bij dit simulatiemodel verwijzen we naar de CSB-website.

b) Rationale en interpretatie van de referentiemaatstaven
We beschrijven hier op een summiere wijze de gehanteerde referentiemaatstaven.
Voor een correcte interpretatie van de tendensen is het belangrijk dat men kennis
neemt van de meer uitgebreide methodologische toelichting in Bijlage.

Een eerste referentiemaatstaf die we bij de evaluatie van de bodembescherming han-
teren, is de evolutie in reële termen en dit ten opzichte van de algemene index der
consumptieprijzen (niet de gezondheidsindex). Dit geeft een zicht op de koop-
krachtevolutie van lonen en uitkeringen of meer globaal op inkomenspakketten.

Een tweede maatstaf die we ter evaluatie van de bodembescherming aanwenden, is
het “Nationaal Inkomen per hoofd van de bevolking”. Door de evolutie van de uit-
keringen en/of lonen te vergelijken met de ontwikkeling van het Nationaal Inkomen
per hoofd van de bevolking, krijgt men een beeld van de wijze waarop de uitkerin-
gen/lonen de algemene welvaart hebben gevolgd.

Tot slot wordt nog de evolutie nagegaan van de uitkeringen/lonen t.o.v. het gemid-
deld bruto- en nettoloon. Deze maten sluiten beter aan bij een wijdverspreide recht-
vaardigheidsnotie dat er een verband moet bestaat tussen de mate waarin loontrek-
kenden erop vooruitgaan en de mate waarin uitkeringstrekkers erop vooruitgaan.
Het gemiddeld brutoloon dat we hier als referentie hanteren werd berekend op
basis van RSZ-gegevens.

3. OVERZICHT VAN DE GESIMULEERDE BELEIDSINGREPEN

Bij de evaluatie van de minimumbescherming zal bijzondere aandacht uitgaan naar
de impact van een aantal recent doorgevoerde beleidsmaatregelen. In deze para-
graaf volgt een korte toelichting bij de fiscale en parafiscale ingrepen van de jongste
jaren, evenals van de wijzigingen in het stelsel van de sociale zekerheid.
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3.1. FISCALE LASTENVERMINDERINGEN
De vermindering van de fiscale druk, op o.m. de inkomsten uit arbeid, behoorde de
afgelopen jaren tot één van de voornaamste beleidsobjectieven. Men nam daartoe
een reeks stappen. Ten eerste indexeert men vanaf het aanslagjaar 2000 (inkomsten
1999) opnieuw de belastingsschalen. Ten tweede werd vanaf het aanslagjaar 2000
(inkomsten 1999) gestart met de geleidelijke afbouw van de aanvullende crisisbe-
lasting; een operatie die haar volledige voltooiing kent in het aanslagjaar 2004. Ten
derde is, door een verrekening van de indexering van de belastingsschalen en de
afschaffing van de crisisbijdrage in de schalen van de bedrijfsvoorheffing, gezorgd
voor een vermindering van die bedrijfsvoorheffing. Tot slot werd vanaf het aan-
slagjaar 2002 (inkomsten 2001), gespreid over vier jaar, aangevangen met een her-
vorming van de personenbelasting. Deze verloopt via vier krachtlijnen: de vermin-
dering van de fiscale druk op de inkomsten uit arbeid, de neutraliteit ten opzichte
van de samenlevingsvorm, een beter rekening houden met de kinderlast en de ver-
groening van de fiscaliteit. Voor de globale herverdelingseffecten van deze hervor-
mingen zie Cantillon, Kerstens en Verbist (2000).

3.2. PARAFISCALE LASTENVERMINDERINGEN
In januari 2000 ging de regering over tot een vermindering van de werknemersbij-
dragen voor voltijdse werknemers (in de privé-sector tewerkgesteld) met een bruto-
loon van 894,42 à 1394,25 EUR/maand (2). Deze bijdragevermindering (voor een
arbeider maximaal 88,35 EUR/maand, voor een bediende 81,80 EUR), welke resul-
teerde in een verhoging van de nettolonen, werd gezien als een instrument in de
strijd tegen de werkloosheidsvallen. In januari 2003 werd deze maatregel kracht bij-
gezet door het verminderingsbedrag op te trekken (tot 95 EUR/maand). Ook de
maximale loongrens voor de toekenning van een bijdragevermindering werd opge-
trokken (1509,17 EUR/maand).

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE FISCALE EN PARAFISCALE HERVORMINGEN 1999-2004

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fiscaliteit*
Afbouw van de crisisbelasting x x x x x
Wijziging van de schalen van de bedrijfsvoorheffing x x x
Hervorming van de personenbelasting x x x x

Parafiscaliteit
Lastenverlaging x x

* betreft het inkomstenjaar, niet het aanslagjaar

(2) Vanaf juli 2000 geldt dezelfde maatregel voor contractuelen in overheidsdienst.
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3.3. AANPASSINGEN IN DE SOCIALE UITKERINGEN (3)
Net als in de fiscaliteit en parafiscaliteit heeft men de afgelopen jaren in het stelsel
van de sociale zekerheid en de bijstand een aantal aanpassingen doorgevoerd. Het
betreft daarbij zowel wijzigingen in het wetgevende kader als in de uitkeringsbedra-
gen.

Omdat de focus van dit artikel op de evolutie van de vervangingsuitkeringen (en de
minimumlonen) ligt, gaat onze aandacht in hoofdzaak uit naar de maatregelen die
een impact hadden op de berekeningswijze of op de hoogte van de uitkeringsbedra-
gen. Daarom wordt de tak van de gezondheidszorg buiten beschouwing gelaten
evenals de beleidsmatige ingrepen die geen rechtstreekse uitwerking hadden op de
hoogte of de berekening van de sociale uitkeringen.

Net als in de voorbije decennia heeft het beleid ervoor geopteerd om zich in grote
mate te richten op de bodembescherming van onze welvaartsstaat, eerder dan alle
uitkeringstypes voor alle uitkeringscategorieën te laten stijgen. Vooral gezinnen met
een minimumuitkering zagen hun inkomen stijgen. Enkel voor de pensioenen werd
een algemene welvaartsverhoging doorgevoerd. Zo werden, naast het minimumpen-
sioenen en het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden, immers ook de andere pen-
sioenen met zo’n 2% opgetrokken.

Het beleid liet zich bovendien kenmerken door een zekere selectiviteit. In plaats
van de minimumbescherming systematisch voor alle uitkeringcategorieën op te
trekken, richtte het zich in het bijzonder op de groep alleenstaanden. Zowel in de
tak van de werkloosheids- als van de ziekte- en invaliditeitsverzekering werden hun
uitkeringen meermaals verhoogd, bovenop de algemene aanpassingen. Tabel 1
toont een overzicht van de beleidsingrepen en geeft het jaar van hun implementatie
aan.

(3) We beperken ons hier tot de uitkeringen in het stelsel voor werknemers, uitkeringen in de zelf-
standigenregeling worden hier buiten beschouwing gelaten
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TABEL 2: OVERZICHT VAN DE HERVORMINGEN IN DE UITKERINGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

1999 2000 2001 2002 2003

Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Verhoging van de minima voor invalide 
werknemers (alle categorieën) x

Invoering van een wettelijk minimum voor 
arbeidsongeschiktheid vanaf de 6de maand x

Verhoging van de invaliditeitsuitkering voor 
alleenstaanden van 45 naar 50% van het 
vroegere loon x

Verhoging van de minimale invaliditeitsuitkering
voor alleenstaanden (1%) x

Leefloon

Verhoging van het bestaansminimum met 4% x

Omvorming van het bestaansminimum naar 
het leefloon x

Werkloosheid

Verhoging van de uitkering voor een alleen-
wonende werkloze na het eerste jaar werkloos-
heid (van 42 naar 50%) x x x x

Verhoging van de minimumdaguitkering voor 
alleenwonenden x x x

Eénmalige mobiliteits- en kinderopvangtoeslag 
voor langdurig werklozen bij overstap naar 
tewerkstelling x

Verhoging van de minimale werkloosheids-
uitkering voor werknemers met gezinslast x

Verhoging van de uitkering voor samenwonen-
den in de tweede periode van 35 naar 40% x
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4. DE EVOLUTIE VAN DE MINIMUMLONEN

Figuur 1 geeft aan dat de koopkracht van de brutominimumlonen over een periode
van bijna 30 jaar nauwelijks is gestegen (ca.12%). Gedurende de laatste twee decennia
hield de koopkracht van het minimumloon zelfs maar ternauwernood stand.

De minimumlonen hebben bijgevolg de stijging van de algemene welvaart niet
gevolgd, zelfs niet bij benadering. Vergeleken met het Nationaal Inkomen per hoofd
is de achterstand in 2003 reeds opgelopen tot zo’n 40%. Vooral de laatste 20 jaar
werden gekenmerkt door een vrijwel onafgebroken welvaartserosie van het mini-
mumloon.

Ook de kloof tussen het brutominimumloon en het gemiddelde brutoloon is sterk
toegenomen over de voorbije decennia. De kloof is nu 21% groter dan in 1975.
Vooral de jaren 90 waren jaren van een gestage achteruitgang (Figuur 1).

Figuur 2 en 3 tonen de koopkracht- en welvaartsevolutie van de nettominimumlo-
nen zoals we deze hier berekenen, d.w.z. door het gemiddelde brutoloon (zoals
bekomen op basis van RSZ-gegevens) te simuleren voor het relevante gezinstype.
Deze figuren beslaan een kortere periode omdat ons simulatiemodel waarmee we
bruto- in nettolonen omrekenen niet toelaat om verder terug te gaan in de tijd dan
1989.

Wat de koopkrachtontwikkeling van de nettominimumlonen betreft zien we, uitge-
zonderd een sprong tussen 1991 en 1992, een stabiel beeld voor het grootste deel
van de jaren 90. Het duurt tot 1999 vooraleer zich opnieuw een substantiële stijging
van de nettominimumlonen voordoet. Deze stijging wordt gevolgd door verdere stij-
gingen in de jaren daarna, met name een sterke stijging tussen 2002 en 2003. Op
enkele jaren tijd, na 1999 dus, zien gezinnen die uitsluitend van een minimumloon
leven hun reële koopkracht toenemen met zowat 11 a 12 procent. Een hypothetisch
éénoudergezin dat enkel op een minimumloon leeft gaat er in deze periode bijna 14
procent op vooruit.

In hoeverre hebben deze stijgingen een impact gehad op de kloof tussen de onder-
kant van het loongebouw en de gemiddelde lonen? We hebben gezien dat de kloof
tussen het brutominimumloon en het gemiddeld brutoloon gestaag en substantieel
is toegenomen sedert het eind van de jaren 80. Dit geldt ook voor de kloof tussen de
nettominimumlonen en de netto gemiddelde lonen, maar in aanzienlijk mindere
mate (figuur 3). In essentie zien we een zwakke toename van de kloof tot 1999,
waarna er weer sprake is van een sterke convergentie. In 2003 is de kloof weer
ongeveer even groot als bijna 15 jaar eerder.
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Deze opwaartse knik is vooral toe te schrijven aan de selectieve parafiscale lasten-
verminderingen die de regering vanaf januari 2000 stapsgewijs doorvoerde. Werkne-
mers met een laag loon betalen sindsdien substantieel minder werknemersbijdra-
gen. Figuur 4 illustreert voor een alleenstaande met een minimumloon de omvang
van de impact van deze maatregel.

FIGUUR 1: KOOPKRACHT- EN WELVAARTSEVOLUTIE VAN HET MINIMUMLOON

FIGUUR 2: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE NETTOMINIMUMLONEN (UITGEDRUKT IN PRIJZEN
VAN 2002)
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FIGUUR 3: NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ TEWERKSTELLING AAN HET MINIMUMLOON IN
VERHOUDING TOT HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ TEWERKSTELLING AAN HET GEMID-
DELD LOON (PER VOLTIJDS EQUIVALENT)

FIGUUR 4: EVOLUTIE VAN HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ TEWERKSTELLING AAN HET
MINIMUMLOON MET EN ZONDER PARAFISCALE LASTENVERLAGING (ALLEENSTAANDE)
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5. DE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN

De reële minimumuitkeringen in de sociale zekerheid en de bijstand zijn vandaag
een stuk hoger dan 30 jaar geleden. De evolutie tijdens die lange periode van 30 jaar
valt evenwel grofweg uit elkaar in twee grote periodes: een korte ‘manische’ perio-
de gekenmerkt door uitzonderlijk sterke stijgingen (de jaren ’70) en een lange perio-
de van stagnatie (de jaren ’80 en ’90).

Gedurende het decennium dat de jaren ’70 overspant werd de bodem van de wel-
vaartsstaat substantieel opgehoogd. Die ophoging voltrok zich in essentie middels
een handvol sprongen omstreeks het begin en het midden van de jaren ’70, d.w.z.
omstreeks de tijd dat de gevolgen van de eerste oliecrisis voelbaar werden. De twee
decennia daarna, de jaren ’80 en ’90, vormen daarentegen een periode van stagnatie
in functie van budgettaire stabilisatie en volumebeheersing; ad hoc koopkrachtaan-
passingen worden gevolgd door jaren van koopkrachtstabiliteit en zelfs koopkracht-
erosie. Het resulterend golfpatroon is duidelijk in de figuren 5 en 6 zichtbaar. De bij-
standsuitkeringen kennen een vergelijkbare evolutie, zij het dat de stijgende tendens
zich quasi onverminderd doorzet tot het begin van de jaren ’90 (figuur 7).

Het cijfermateriaal in Bijlage 2, dat betrekking heeft op andere gezinstypes dan
gezinshoofden, toont echter twee uitzonderingen op het dominante patroon. Ten
eerste zien éénoudergezinnen hun koopkracht eind jaren ’80 fors stijgen (met meer
dan 50% tussen ’85 en ’90) omdat hun bijstanduitkering wordt opgetrokken tot op
het niveau van gezinshoofden. Ten tweede worden werklozen en invaliden in het
statuut van samenwonende in de jaren ’80 geconfronteerd met een aanzienlijke
daling van hun reële uitkering.

Meer recentelijk dan werden de minimumuitkeringen in het algemeen verhoogd –
de trendbreuk na 2001 is duidelijk zichtbaar in de figuren. Op deze verhogingen
komen we zo dadelijk terug in het deel dat meer in detail kijkt naar de meest recen-
te ontwikkelingen 

Hoe zijn de uitkeringen geëvolueerd ten opzichte van de welvaart gedurende de
laatste 3 decennia? De sterke reële verhogingen gedurende de jaren ‘70 zorgden
ervoor dat de uitkeringen in die periode sneller stegen dan het nationaal inkomen.
De decennia daarna, met uitzondering van de meest recente periode, waren zoals
we hebben gezien in essentie een periode van koopkrachtstagnatie en bijgevolg van
achteruitgang ten opzichte van het globaal welvaartspeil. Na een lange dalende
beweging – vooral dus gedurende de laatste 20 jaar – hebben de uitkeringen in
2003 een niveau bereikt dat, vergeleken bij het NI/hoofd, tussen 20 en 30% lager
ligt dan in 1971.

Ten opzichte van de gemiddelde brutolonen maken de uitkeringen eenzelfde bewe-
ging, zij het dat de daling beduidend minder scherp is. Sinds 1974, ons basisjaar,
hebben de uitkeringen niet exact tred gehouden met de evolutie van het gemiddel-
de brutoloon, maar de achterstand is op geen enkel moment veel groter geweest
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dan 10 procent of daaromtrent, althans wat de uitkeringen voor gezinshoofden
betreft (4). De uitkeringen voor alleenstaanden en vooral deze voor samenwonen-
den hebben wel een grotere achterstand opgebouwd (zie Bijlage 2).

De bijstandsuitkeringen nemen in dit geheel een bijzondere plaats in. Ondanks hun
welvaartsafname vanaf het midden van de jaren ’90 halen zij in 2003 een niveau dat,
in verhouding tot het gemiddeld brutoloon en het nationaal inkomen per hoofd,
beduidend hoger is dan in 1975. 

FIGUUR 5: KOOPKRACHT- EN WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE MINIMUM INVALIDITEITSUITKERING
VOOR EEN GEZINSHOOFD

FIGUUR 6: KOOPKRACHT- EN WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE MINIMUM WERKLOOSHEIDSUITKE-
RING VOOR EEN GEZINSHOOFD

(4) Het is belangrijk erop te wijzen dat het gemiddeld brutoloon dat we hier als referentiemaatstaf
hanteren een approximatie is omdat we niet perfect kunnen corrigeren voor de groei van deeltijdar-
beid. Zie Bijlage 1. 408
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FIGUUR 7: KOOPKRACHT- EN WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE BESTAANSMINIMUMUITKERING
VOOR EEN GEZINSHOOFD

Voor de evolutie van de netto-uitkeringen kijken we opnieuw naar de periode na
1989, de periode die binnen het bereik van ons simulatiemodel valt. Het verschil
tussen bruto-uitkeringen en netto-uitkeringen is uiteraard in vele gevallen nihil,
vooral op het niveau van de minimumuitkeringen. Maar voor een correct beeld is
het vooral belangrijk dat we een vergelijking met de evolutie van de nettolonen kun-
nen maken.

Wat de koopkracht van de netto-uitkeringen betreft, zijn er grofweg drie periodes te
onderscheiden (zie figuren 8 tot 10). Aan het begin van de jaren ’90 – met name tus-
sen 1990 en 1992 – werden de minimumuitkeringen licht verhoogd, dit grotendeels
ter compensatie voor de koopkrachterosie gedurende de jaren daarvoor. Ook de
koopkracht van de bijstanduitkeringen verbeterde, met name voor eenoudergezin-
nen. Daarna volgt een tweede, vrij lange periode van koopkrachtstabiliteit en ver-
volgens koopkrachterosie, vooral naar het einde van de jaren ’90. In 2000 is er dan
een kentering voor wat de werkloosheidsuitkeringen betreft en in 2001 voor wat de
invaliditeitsuitkeringen en de bijstandsuitkeringen betreft. De derde periode, de
periode van 1999 tot nu, wordt gekenmerkt door substantiële verhogingen van de
reële minimumuitkeringen, in de orde van 5 à 7 procent. De stijging is echter aan-
zienlijk groter voor bepaalde categorieën met een hoog armoederisico, met name
voor éénoudergezinnen in de bijstand (7%) en voor alleenstaanden in de werkloos-
heid (20%) (zie Bijlage 2).

Figuren 11 tot 13 laten zien hoe de nettominimumuitkeringen zich verhouden tot
de netto gemiddelde lonen. Globaal kan men stellen dat de minimumuitkeringen
sedert het eind van de jaren ’80 een lichte achterstand hebben opgebouwd op het
netto gemiddelde loon.
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Hoe dan ook, de kloof tussen de minimumuitkeringen en het netto gemiddelde loon
is veel minder sterk toegenomen dan deze met het gemiddelde brutoloon. De geste-
gen fiscale en parafiscale lasten op arbeid hebben er immers voor gezorgd dat de
nettolonen aanzienlijk minder sterk stegen dan de brutolonen. Dit is een bijzonder
relevant gegeven dat ook het beeld amendeert dat eerder werd geschetst in het CSB-
Bericht Welvaartsvastheid en adequaatheid van de sociale minima 1970-2001
(Cantillon, e.a., 2001).

Vanaf 2000 doen er zich een reeks van trendbreuken voor wat betreft de kloof tus-
sen de verschillende minima in de sociale zekerheid en de netto gemiddelde lonen.
Globaal kunnen we spreken van een opwaartse knik, en dus van een vermindering
van de kloof, maar het beeld is aanzienlijk complexer en ook in vele gevallen niet
lineair. We zien in deze periode een complexe interactie van de verschillende
beleidsmaatregelen en hervormingen, zoals die in deze periode sequentieel van
kracht worden. In feite wordt de initiële inhaalbeweging van de uitkeringen voor
een stuk gecompenseerd door de iets later ten volle van kracht wordende fiscale
hervorming die vooral de loontrekkers ten goede komt.

FIGUUR 8: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN HET BESCHIKBAAR NETTO-INKOMEN BIJ EEN MINIMUM
INVALIDITEITSUITKERING (UITGEDRUKT IN PRIJZEN VAN 2002)
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FIGUUR 9: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN HET BESCHIKBAAR NETTO INKOMEN BIJ EEN MINIMUM
WERKLOOSHEIDSUITKERING (UITGEDRUKT IN PRIJZEN VAN 2002)

FIGUUR 10: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE BESTAANSMINIMUMUITKERINGEN (UITGEDRUKT IN
PRIJZEN VAN 2002)
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FIGUUR 11: NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ EEN MINIMUMINVALIDITEITSUITKERING IN VER-
HOUDING TOT HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ TEWERKSTELLING AAN HET GEMIDDELD
LOON (PER VOLTIJDS EQUIVALENT)

FIGUUR 12: NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ MINIMUMWERKLOOSHEIDSUITKERING IN VER-
HOUDING TOT HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ TEWERKSTELLING AAN HET GEMIDDELD
LOON (PER VOLTIJDS EQUIVALENT)
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FIGUUR 13: EVOLUTIE VAN DE NETTO BIJSTANDSUITKERING IN VERHOUDING TOT HET NETTO
BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ TEWERKSTELLING AAN HET GEMIDDELD LOON (PER VOLTIJDS EQUIVA-
LENT)

6. DE EVOLUTIE VAN DE AFHANKELIJKHEIDSVALLEN EN HET ARBEIDSSURPLUS

Zoals we hebben gezien, zijn de nettominimumlonen over de voorbije jaren sub-
stantieel gestegen. De verlaging van de werknemersbijdragen op de lage lonen heeft
hierin een belangrijke rol gespeeld, alsook de fiscale hervorming. Daardoor is laag-
betaald werk aantrekkelijker geworden voor sommige categorieën van uitkerings-
trekkers en is de zogenaamde afhankelijkheidsval minder diep geworden. Dergelijke
afhankelijkheidsvallen ontstaan, zo wordt algemeen aangenomen, wanneer de over-
stap van uitkeringsafhankelijkheid naar tewerkstelling slechts weinig financieel
voordeel oplevert.

Berekeningen voor de jaren ’90 lieten zien dat vooral langdurig werkloze ééninko-
mensgezinnen, met name dan éénoudergezinnen met een volledige werkloosheids-
uitkering, weinig te winnen hadden bij een overstap naar een laagbetaalde job (De
Lathouwer en Bogaerts, 2002). Een alleenstaande ouder verloor er zelfs bij. Gedu-
rende de laatste jaren is dit omgebogen in een bescheiden surplus, dat nu in de orde
van de 120 EUR ligt ( tabel 3).

Als men figuur 14 bekijkt ziet men een patroon dat karakteristiek is voor de evolutie
van de arbeidssurplussen in het algemeen. In een eerste beweging ziet men het
positieve effect van de vermindering van de werknemersbijdragen op de lage lonen,
die in 2000 in voege trad en die laagbetaald werk aantrekkelijker maakte. In een
tweede beweging ziet men dan het dempend effect van de verhogingen van de
minimumuitkeringen. In een derde beweging ziet men het positieve effect van de
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fiscale hervorming en de bijkomende verlaging van werknemersbijdragen op lage
lonen. Voor gezinnen met kinderen ziet men in die laatste fase in bijkomende orde
het effect van de verlaging van de kinderopvangkost. Immers, in de berekeningen in
deze sectie wordt er vanuit gegaan dat er gebruik wordt gemaakt van gesubsidieer-
de kinderopvang. Dat is belangrijk want het is de verlaging van de kinderopvang-
kost voor gezinnen met een laag inkomen die het arbeidssurplus nog extra heeft
doen toenemen (5). In realiteit echter maken niet alle werkende ouders ook daad-
werkelijk gebruik van gesubsidieerde kinderopvang.

Ook voor welbepaalde andere segmenten dan éénouders is werk wat aantrekkelij-
ker geworden sinds het midden van de jaren ’90, in het bijzonder voor kostwinners
zonder kinderen ten laste (tabel 3). Voor kostwinners met kinderen is er relatief
weinig veranderd (tabel 3 en figuur 16). Hun netto-inkomen bij laagbetaald werk is
wel gestegen, maar het arbeidssurplus werd deels tenietgedaan door een verhoging
van de werkloosheiduitkering alsook door de invoering van het belastingkrediet
voor kinderen dat ook voor werklozen geldt. Het weze opgemerkt dat voor deze
segmenten van de werkloze bevolking er altijd een vrij aanzienlijk arbeidssurplus
heeft bestaan. 

Tegelijkertijd is het echter zo dat de recente verhogingen van de werkloosheidsuit-
keringen voor bepaalde categorieën van werklozen ertoe hebben geleid dat het
arbeidssurplus bij de overstap naar laagbetaald werk kleiner is geworden. Dat is met
name zo voor alleenstaande werklozen (tabel 3 en figuur 14). Maar ondanks de ver-
mindering van het arbeidssurplus kan men bezwaarlijk spreken van het ontstaan van
een nieuwe afhankelijkheidsval bij deze groep; werk, zelfs aan het minimumloon,
blijft immers aanzienlijk aantrekkelijker dan uitkeringsafhankelijkheid.

(5) Vanaf 1 juli 2002 werd een nieuwe regeling van kracht inzake de ouderbijdragen voor kinderop-
vang. In het nieuwe stelsel beoogt men de ouderbijdragen op een meer sociale manier te organiseren
door deze nog sterker afhankelijk te maken van het gezinsinkomen. De lagere inkomenscategorieën
zouden dan beduidend minder betalen; wie over een hoger inkomen beschikt, moet meer bijdragen.
Voor een meer gedetailleerde toelichting bij deze hervorming verwijzen we naar de Bijlage.
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TABEL 3: ARBEIDSSURPLUS BIJ DE OVERGANG VAN UITKERINGSAFHANKELIJKHEID NAAR VOLTIJD-
SE TEWERKSTELLING AAN HET MINIMUMLOON (MAANDELIJKSE BEDRAGEN IN PRIJZEN VAN 2002)

Voltijdse tewerkstelling

1990 1995 2000 2003

Maximale werkloosheidsuitkering

alleenstaande 43% 40% 45% 24%
265 264 293 195

éénouder -4% -3% 4% 9%
-50 -38 49 121

kostwinner zonder kinderen ten laste 6% 10% 17% 16%
53 97 160 160

kostwinner met kinderen ten laste 5% 10% 14% 11%
59 119 172 148

Minimale werkloosheidsuitkering

alleenstaande 60% 56% 61% 44%
330 331 360 309

éénouder 10% 7% 15% 23%
105 76 161 259

kostwinner zonder kinderen ten laste 27% 26% 34% 36%
207 211 271 302

kostwinner met kinderen ten laste 20% 21% 26% 24%
214 233 283 290

Bijstand

alleenstaande 64% 64% 73% 74%
343 358 400 433

éénouder 25% 14% 19% 27%
228 150 191 289

kostwinner zonder kinderen ten laste 36% 38% 47% 47%
260 285 343 367

kostwinner met kinderen ten laste 27% 29% 35% 38%
267 307 355 412
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FIGUUR 14: EVOLUTIE VAN DE ARBEIDSSURPLUSRATIO’S VOOR ALLEENSTAANDEN

FIGUUR 15: EVOLUTIE VAN DE ARBEIDSSURPLUSRATIO’S VOOR EENOUDERGEZINNEN MET 2
KINDEREN
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FIGUUR 16: EVOLUTIE VAN DE ARBEIDSSURPLUSRATIO’S VOOR KOSTWINNERS MET KINDEREN

7. DE SPANNING TUSSEN MINIMUM- EN MAXIMUMUITKERINGEN

Het Belgische stelsel van sociale zekerheid wordt historisch gekenmerkt door een vrij
zwak verzekeringskarakter. Over de voorbije decennia is dat verzekeringskarakter glo-
baal gesproken verder uitgehold, vooral door de gezinsmodalisering. Uitkeringen zijn
immers in steeds sterkere mate een functie geworden van veronderstelde behoefte –
gezinssamenstelling – dan wel van individueel arbeidsverleden en gederfd arbeidsin-
komen, zoals in theorie het geval is in een sociaal verzekeringsstelsel.

Daarnaast is het zo dat in de werkloosheidsverzekering alsook in de ziekte- en inva-
liditeitsverzekering de spanning tussen minimum- en maximumuitkeringen verder is
gekrompen (tabel 4). Dit geldt zelfs in vrij sterke mate voor de eerste vergoedings-
periode in de werkloosheidsverzekering – de periode waarin het verzekeringskarak-
ter het sterkst behoort te spelen. Voor werkloze gezinshoofden resteert er nu een
verschil van minder dan 20 procent. Dit is uiteraard een fractie van de reële loondis-
persie.

Minimum- en maximumuitkeringen convergeerden vooral in de periode tussen het
midden van de jaren ’70 en het eind van de jaren ’80. Gedurende de laatste 15 jaren
is de spanning vrijwel constant gebleven, hoewel de tendens toch in de richting
gaat van verdere convergentie. Met name in de werkloosheidsverzekering markeert
de sterke en weerom selectieve verhoging van de minimumuitkering voor alleen-
staanden een verdere stap in deze richting. Zie hierover ook De Lathouwer, Boga-
erts en Van den Bosch (2003).
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TABEL 4: SPANNING TUSSEN MAXIMALE EN MINIMALE BRUTO-UITKERINGEN (MAXIMA IN % VAN
DE MINIMA)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Invaliditeitsuitkeringen
Gezinshoofden 124 221 193 178 171 166 166 166 160 160
Alleenstaanden 104 185 161 148 143 138 138 138 134 132
Samenwonenden 104 185 161 148 158 155 154 155 149 149

Werkloosheidsuitkeringen 
Gezinshoofden 124 126 120 120 114 116 111 117 117
Alleenstaanden (1ste periode) 161 164 168 168 159 162 147 139 139
Alleenstaanden (2de periode) 107 109 112 112 111 116 108 116 116
Samenwonenden (1ste periode) 161 164 171 183 183 183 183 170 170
Samenwonenden (2de periode) 107 109 114 116 116 116 116 124 124

8. HET TRILEMMA VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

De voorbije 20 jaar is de welvaartsstaat er dus niet in geslaagd om het niveau van de
bodembescherming mee te laten evolueren met de gemiddelde lonen, laat staan met
de gemiddelde welvaart. Dit is een ronduit verontrustende vaststelling die waar-
schijnlijk de kern raakt van wat velen intuïtief de ‘crisis van de sociale zekerheid’
noemen.

Het zeer recente verleden markeerde wel een belangrijke inhaalbeweging: eerst
werden de nettominimumlonen verhoogd door middel van fiscale en parafiscale las-
tenverlagingen, daarna volgden ook de minimum vervangings- en bijstandsuitkerin-
gen. Naar de toekomst toe rijst echter de vraag of en hoe deze trendbeweging zal
kunnen voortgezet worden. De recente opwaartse trend was immers slechts moge-
lijk mits een belangrijke budgettaire kost omdat – anders dan verhoopt – de vooraf-
gaandelijke verlaging van fiscale en parafiscale lasten op lage lonen (noodzakelijk in
de strijd tegen de werkloosheidsvallen) niet gepaard is gegaan met een verminde-
ring van het uitkeringsvolume.

Voor de toekomst verschijnt hier een belangrijke beleidskwestie. De sociale zeker-
heid dient immers drie doelen: het waarborgen van een minimumbescherming, het
waarborgen van de verworven levensstandaard en het bevorderen van de maat-
schappelijke participatie (inz. door arbeidsparticipatie). De voorbije decennia tonen
aan hoe moeilijk het is geworden om deze 3 doelstellingen gezamenlijk na te stre-
ven: de recente voortgang op het vlak van de eerste (minimumbescherming) en de
derde doelstelling (strijd tegen de werkloosheidsvallen) kon slechts gerealiseerd
worden mits een hoge budgettaire kost terwijl de waarborg van de verworven
levensstandaard lijkt weg te schuiven – minimum en maximumuitkeringen komen
immers steeds dichter bij elkaar te liggen.
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Deze beleidskwestie – laten we het een ‘trilemma’ noemen – raakt een kernvraag-
stuk voor de toekomst van de sociale bescherming. Volgende componenten zijn
erin vervat:

minimuminkomensbescherming bij arbeid en niet-arbeid blijft essentieel voor
armoedebestrijding, zo blijkt uit al onze studies;

er is overeenstemming over het feit dat vele minima (en vooral de bijstandsmini-
ma) ontoereikend blijven;

het optrekken van de bodembescherming veronderstelt een verdere voorafgaan-
delijke verlaging van fiscale en parafiscale lasten op lagere lonen (en – wanneer ook
deze marge zal zijn opgebruikt – zelfs de aanvulling ervan door middel van belas-
tingkredieten). Tegenover de verhoging van de bodem staat dus een hoge kost.
Enkel een verlaging van de afhankelijkheidsgraad kan hiervoor compenseren, maar
dat heeft zich in het recente verleden niet voorgedaan;

gegeven deze budgettaire kost kan de verhoging van de minimumbescherming
niet gepaard gaan met een evenredige verhoging van de maximumuitkeringen. Dit
betekent dat het verschil tussen minimum- en maximumuitkeringen noodzakelijker-
wijze kleiner wordt en derhalve de tweede doelstelling van de sociale zekerheid (de
waarborg van de verworven levensstandaard) verzwakt.

Hoe kan de bodem van de welvaartsstaat dan in de toekomst gevrijwaard worden?

door prioritaire beleidsaandacht voor de ‘eerste orde doelstelling’ van de sociale
zekerheid, nl. het waarborgen van een behoorlijke minimuminkomensbescherming.
Preventie en herstel (thans ‘activering’ genoemd) mogen niet ten koste van deze
eerste orde doelstelling worden nagestreefd. Ook de waarborg van de verworven
levensstandaard blijft noodzakelijkerwijze ondergeschikt aan de minimuminkomens-
bescherming;

het is niet langer houdbaar de lasten van de herverdeling quasi volledig op de
arbeidsinkomens te leggen. Hierdoor zijn de voorbije 30 jaar de lage netto-arbeidsin-
komens (en in het kielzog daarvan ook de sociale uitkeringen) nauwelijks gestegen.
Arbeidsinkomens (en is het bijzonder de lagere) moeten daarom fiscaal en parafis-
caal verder ontlast worden.

de strikte scheiding tussen ‘sociale’ en ‘arbeids’-inkomens moet (verder) doorbro-
ken worden. Feitelijk betekent deze uitspraak dat het spoor van een aantal experi-
menten die in het verleden het daglicht zagen (zoals de inkomensgarantie-uitkering
voor deeltijds werkende werklozen, het PWA-systeem, de verhoging van de toegela-
ten arbeid voor gepensioneerden en invaliden, alsook – meer recent – het belasting-
krediet voor lage lonen) verder worden ontwikkeld, weliswaar na evaluatie.

de vermindering van de uitkeringsafhankelijkheid zal moeten worden gereali-
seerd, niet alleen zozeer door het beteugelen van financiële afhankelijkheidsvallen
maar ook (en vooral) door een strakkere uitvoeringsorganisatie, naar Scandinavisch
model waar een hoog beschermingsniveau gehandhaafd blijft door controle, sanc-
tionering van misbruiken en begeleiding van uitkeringstrekkers.
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Meer fundamenteel is het ook van belang in te zien dat de erosie van de bodembe-
scherming samenhangt met de toenemende kloof tussen de minimumlonen en de
gemiddelde lonen (zie tabel B2.1 in bijlage). We gaan hier niet verder in op de oor-
zaken van deze trendbeweging (zie voor een uitstekende bespreking, Atkinson,
2003), maar algemeen wordt ervan uitgegaan dat een grotere loonspreiding econo-
misch noodzakelijk is: om de inspanningen van hoogproductieven te belonen als-
ook om laagproductieve arbeid terug in de markt te prijzen (6).

De loonspreiding verschilt sterk van land tot land maar hoewel er een zeker verband
is tussen loonongelijkheid en de tewerkstelling, is dat verband bepaald niet zo sterk
en rechtlijnig als lange tijd werd aangenomen (Card and Krueger, 1995; OECD,
1996; Dolado et al., 1996; 2000). Grote loonverschillen en lage minimumlonen
genereren dus niet noodzakelijk meer jobs. Voor de creatie van jobs spelen vele
andere factoren een rol dan louter beloning volgens productieve prestaties: bv. ver-
trouwen, sociale rust, conviviale arbeidsverhoudingen, reputatie.

De loonspreiding is bovendien het resultaat van sociaal-politiek handelen: ‘…coun-
tries are not in the grip of inexorable economic forces, the evolution of the distribu-
tion of income is subject to social decisions’ (Atkinson, 1999: 71). Vooreerst is de
spreiding van kennis en vaardigheden (en als afgeleide daarvan de spreiding van
inkomens) geen exogeen gegeven maar mede functie van sociaal beleid, i.c. van het
gelijke kansenbeleid in het onderwijs. En ook collectief overleg speelt een cruciale
rol in het tot stand brengen of in stand houden van een egalitaire inkomensverde-
ling (7). Uitgerekend de OESO, de organisatie die gedurende de jaren ’80 zo sterk
pleitte voor deregulering van de arbeidsmarkt en minder corporatisme in de loon-
zetting, kwam onlangs tot het besluit dat corporatisme in de loonzetting (lees: soli-
dariteit) niet noodzakelijk tot meer werkloosheid of mindere economische presta-
ties leidt. Die opinieverandering kwam omwille van de immense empirische litera-
tuur die gedurende de jaren ’80 en ’90 over dit vraagstuk werd geaccumuleerd. ‘Ind-
eed, in many instances, the analysis has not found statistically significant relation-
ships between measures of economic performance and collective bargaining…’
(OECD, 1998: 82, zie ook Eichengreen en Iversen, 1999). Het enige systematische,
robuuste en statistisch significante verband dat wordt vastgesteld, nog steeds aldus
de OESO, is tussen collectieve loonzetting en ongelijkheid. ‘More centralised/co-
ordinated economies have significantly less earnings inequality compared with more
decentralised/uncoordinated ones’ (OECD, 1998: 82). De Amerikaanse arbeidseco-
noom Richard Freeman komt tot een gelijkaardige lezing van de empirie, die hij als
volgt samenvat: ‘Labour market institutions have large effects on distribution, but
modest hard-to-uncover effects on economic efficiency’ (Freeman, 2000).

(6) Om deze reden bestaat zelfs ter linkerzijde geen consensus meer over de wenselijkheid om de
stijging van de inkomensongelijkheden terug te dringen (zie hier bv. het vertoog van Giddens in
‘Where now for New Labour?’, 2000).
(7) Recent onderzoek heeft aangetoond dat voor de mate van ongelijkheid regeringscoalities
(links/rechts) minder decisief zijn dan het bestaan van sterke corporatistische besluitvormingsinstitu-
ten (Hicks, 1999; Stephens, e.a., 1999: geciteerd in Myles en Quadagno, 2002).
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We benadrukken dit punt omdat de empirie leert dat er een sterk positief verband
bestaat tussen de mate van loonongelijkheden, de omvang van sociale uitgaven en
de inkomensarmoede (Cantillon, Marx en Van den Bosch, 2002): hoe ongelijker de
spreiding van de lonen, hoe kleiner de herverdelende werking van de welvaartsstaat
en hoe groter de armoede. Grote loondispersie gaat samen met een zwak herverde-
lend beleid. Het gevolg zijn grote verschillen tussen rijke en arme gezinnen, een
relatief grote inkomensarmoede en – vooral – het onvermogen om de trade-off
‘werk-armoede’ beheersbaar te houden (Cantillon, Marx en Van den Bosch, 2002).
Of anders gezegd, grotere ongelijkheden van de primaire marktinkomens worden
doorgaans niet geneutraliseerd door een grotere sociale herverdeling. Veeleer het
tegendeel is het geval. We kennen de oorzaken achter deze wetmatigheid niet. Maar
op zijn minst is duidelijk dat het niveau van de minimumlonen tevens de bodem
vormt van de ganse sociale bescherming (d.w.z. de minimumuitkeringen in de socia-
le zekerheid en de bijstand). De spreiding van de marktinkomens lijkt dus een cruci-
aal gegeven voor het instandhouden van de bodem van de sociale bescherming.

9. BESLUIT

Dit artikel kan op twee niveaus gelezen worden, als evaluatie van het (recente)
beleid en – op een meer fundamenteel niveau – als analyse die de weg wijst naar
één van de belangrijkste beleidskwesties voor de toekomst van de sociale bescher-
ming, nl. de vraag hoe de bodem van de welvaartsstaat in de toekomst structureel
kan gevrijwaard blijven. Dit zijn de belangrijkste vaststellingen en bedenkingen:

a) De bodem van de welvaartsstaat werd in de recente periode op een substantiële
wijze opgehoogd: minimumuitkeringen en nettominimumlonen liggen vandaag in
reële termen op een substantieel hoger niveau dan aan het eind van de jaren ’90.
Tegen de achtergrond van de stagnatie en zelfs achteruitgang die het grootste deel
van de jaren ’90 kenmerken kan men zelfs spreken van een duidelijke trendbreuk.
De verlagingen van de werknemersbijdragen op de lage lonen en de fiscale hervor-
ming hebben een zeer substantiële impact gehad op de netto-arbeidsinkomens van
mensen met een laag loon. De reële minimumuitkeringen kenden de sterkste stij-
ging in meer dan 10 jaar. Welbepaalde groepen die van een uitkering moeten rond-
komen zagen zelfs een markante verbetering, zoals werkloze alleenstaanden of ook
alleenstaanden in de bijstand.

b) De recente opwaartse trend was slechts mogelijk mits een belangrijke budgettai-
re kost omdat – anders dan verhoopt – de voorafgaandelijke verlaging van fiscale en
parafiscale lasten op lage lonen (noodzakelijk in de strijd tegen financiële werkloos-
heidsvallen) niet gepaard is gegaan met een vermindering van het uitkeringsvolume.
Het is in feite paradoxaal vast te stellen dat het actieve welvaartsstaatbeleid niet
heeft geleid tot een hogere activiteitsgraad maar wel de weg heeft vrijgemaakt voor
de verhoging van ‘passieve’ uitkeringen (waardoor ook een deel van de winst in de
strijd tegen de werkloosheidsvallen is teniet gedaan).
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c) De stijgingen van de uitkeringen in de recente periode zijn niet zonder prece-
dent. Gedurende de voorbije 2 decennia zijn er herhaaldelijk ad hoc koopkrachtaan-
passingen geweest, hoewel ze zelden zo belangrijk waren als deze van de recente
periode. Deze stijgingen werden in het verleden echter steeds gevolgd door jaren
van koopkrachtstabiliteit en vervolgens koopkrachterosie. Daarnaast blijft er de fun-
damentele vaststelling dat over een lange periode van 2 decennia beschouwd de
welvaartsstaat er niet in geslaagd is om het niveau van de bodembescherming struc-
tureel mee te laten evolueren met de gemiddelde lonen, laat staan met de gemiddel-
de welvaart. Ten gronde zijn hiervoor twee oorzaken: enerzijds zijn de lage netto-
lonen (en in het kielzog daarvan de sociale uitkeringen) nauwelijks gestegen vanwe-
ge de stijgende fiscale en parafiscale lasten op de arbeidsinkomens (ook op de lage-
re) en anderzijds was er ook een groeiende kloof tussen minimumlonen en gemid-
delde lonen.

d) Voor de toekomst verschijnt hier een belangrijke beleidskwestie die we hier het
trilemma van de sociale zekerheid hebben genoemd. De sociale zekerheid dient
immers drie doelen: het waarborgen van een minimumbescherming, het waarbor-
gen van de verworven levensstandaard en het bevorderen van de maatschappelijke
participatie (inz. door arbeidsparticipatie). De voorbije decennia tonen aan hoe
moeilijk het geworden is om deze 3 doelstellingen gezamenlijk na te streven: de
recente voortgang op het vlak van de eerste en de derde doelstelling kon slechts
gerealiseerd worden mits een hoge budgettaire kost terwijl sedert de tweede helft
van de 70’er jaren de verworven levensstandaard (loonkoppeling van de uitkerin-
gen) steeds minder gewaarborgd is.

e) Om in de toekomst de bodem van de welvaartsstaat te vrijwaren kunnen volgen-
de beleidsroutes geïdentificeerd worden:
1) Blijvende prioritaire beleidsaandacht voor de ‘eerste orde doelstelling’ van de
sociale zekerheid, nl. het waarborgen van een behoorlijke minimuminkomensbe-
scherming.
2) Verdere fiscale en parafiscale ontlasting van vooral de lage arbeidsinkomens
zodat een stijging wordt gerealiseerd van de nettominimumlonen en in het kielzog
daarvan ook van de sociale minima.
3) Verder doorbreken van de traditioneel strikte scheiding tussen ‘sociale’ en
‘arbeids’-inkomens.
4) Vermindering van uitkeringsafhankelijkheid, niet alleen door het beteugelen van
financiële afhankelijkheidsvallen maar ook door een strakkere uitvoeringsorganisatie
(naar Scandinavisch model waar een hoog beschermingsniveau gehandhaafd blijft
door controle, sanctionering van misbruiken en begeleiding van uitkeringstrekkers).
5) Het waken over de spreiding van de marktinkomens (inz. de loonongelijkheden):
bij een groeiende kloof tussen minimumlonen en gemiddelde lonen is de erosie van
de bodembescherming immers onafwendbaar.
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BIJLAGE 1

1. TOELICHTING BIJ DE INDICATOREN

1.1. Rationale en interpretatie van de referentiemaatstaven
Een eerste referentiemaatstaf die we bij de evaluatie van de bodembescherming han-
teren, is de evolutie in reële termen. Deze is een indicatie van de koopkrachtevolu-
tie van lonen en uitkeringen of meer globaal van inkomenspakketten.

De evolutie in reële termen wordt bekomen door uitkeringsbedragen of netto-
gezinsinkomens te relateren aan de algemene index der consumptieprijzen (niet de
gezondheidsindex), een index die de prijsevolutie reflecteert van een modale korf
goederen. D.m.v. die omrekeningscoëfficiënt worden uitkeringsbedragen en/of
inkomens uitgedrukt in constante prijzen waardoor ze over de tijd vergelijkbaar
worden. 

Let wel: niet alle types van goederen hebben over jaren een gelijkaardige prijsevolu-
tie gekend. Zo zijn woonkosten tijdens het voorbije decennium aanzienlijk sterker
gestegen dan de prijzen in het algemeen. Het is dus niet noodzakelijk omdat een
reële uitkering tred houdt met het globale indexcijfer dat de reële koopkracht van
een uitkering, nodig om in essentieel levensonderhoud te voorzien, ook die tred
heeft gehouden. Dit is overigens een systematische implicatie van het gebruik van
de gezondheidsindex op beleidsniveau en niet de reële index.

FIGUUR B1.1. : EVOLUTIE INDEXCIJFER DER CONSUMPTIEPRIJZEN
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Een tweede maatstaf die we ter evaluatie van de bodembescherming aanwenden, is
het “Nationaal Inkomen per hoofd van de bevolking”. Door de evolutie van de uit-
keringen en/of lonen te vergelijken met de ontwikkeling van Nationaal Inkomen per
hoofd van de bevolking, trachten we een impressie te krijgen van de wijze waarop
de uitkeringen/lonen de algemene welvaart hebben gevolgd.

Het Nationaal Inkomen (oftewel Netto Nationaal Product tegen factorkosten) is een
betere welvaartsmaatstaf dan het meer frequent gebruikte BNP/BBP omdat de waar-
devermindering van kapitaalgoederen erin verdisconteerd is. 

Het Nationaal inkomen per hoofd is een veeleer een abstracte indicator van de mate
waarin uitkeringen en minimumlonen (de bodem) tred hebben gehouden met de
groei van de nationale rijkdom. Het is geen goede indicator voor de evolutie van de
levensstandaard op het niveau van de private huishoudens en wel om tweeërlei
redenen. Ten eerste, omdat er geen correctie is voor gezinssamenstelling en dus
ook niet voor de schaalvoordelen die inkomenspooling op gezinsniveau biedt op
het vlak van consumptie. Ten tweede, omdat inkomen uit kapitaal een belangrijke
component is in het Nationaal Inkomen per hoofd. Het aandeel van de kapitaalinko-
mens in het Nationaal Inkomen is daarenboven sterk toegenomen over de voorbije
decennia. Kapitaalinkomens vloeien finaliter naar private huishoudens, zelfs indien
deze in eerste instantie toekomen aan institutionele entiteiten (bv. vennootschap-
pen). We weten echter dat de vermogensdistributie en dus de distributie van vermo-
gensinkomsten een sterke graad van ongelijkheid vertoont. Een evenredige toereke-
ning per inwoner maakt dan ook in zeer sterke mate een abstractie van de werkelij-
ke verdeling.

Het is daarenboven niet omdat de uitkeringen sterk dalen t.o.v. het Nationaal Inko-
men per hoofd, dat men mag concluderen dat de ‘beleidsinspanning’ ten aanzien
van de mensen aan de onderkant sterk zou zijn afgenomen; dat de onderkant niet in
gelijke mate heeft mogen delen in de groei van de nationale rijkdom. Immers, de
proportie van het Nationaal Inkomen dat naar de bodem toevloeit, hangt niet enkel
af van de hoogte van de (minimum-)uitkeringen maar ook van het aantal uitkerings-
trekkers. Een correctere maat van ‘beleidsinspanning’, of de graad van solidariteit,
zou dus de totale uitkeringsmassa zijn die naar de onderkant vloeit, uitgedrukt als
een percentage van het nationaal inkomen.
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FIGUUR B1.2. : EVOLUTIE VAN HET NATIONAAL INKOMEN PER HOOFD IN PRIJZEN VAN 2002

Tot slot wordt nog de evolutie nagegaan van de uitkeringen/lonen t.o.v. het gemid-
deld bruto- en nettoloon. Deze maten sluiten beter aan bij een wijdverspreide recht-
vaardigheidsnotie dat er een zeker verband moet bestaat tussen de mate waarin
loontrekkenden erop vooruitgaan en de mate waarin uitkeringstrekkers erop voor-
uitgaan.

Het gemiddeld brutoloon dat we hier als referentie hanteren, werd berekend op
basis van RSZ-gegevens; de totale bruto loonmassa enerzijds en het aantal arbeidsda-
gen in voltijdse equivalenten anderzijds. Het is belangrijk erop te wijzen dat het hier
gaat om voltijdse equivalenten in termen van gewerkte dagen en niet van gewerkte
uren. Een dag waarop slechts een halve dag werd gewerkt, telt in deze berekening
als een voltijdse dag. Dit gegeven kan enige vertekening veroorzaken, vooral omwil-
le van de toename van de deeltijdarbeid over de beschouwde periode. Het netto
gemiddeld loon werd bekomen door het aldus berekende gemiddeld brutoloon voor
een aantal relevante gezinstypes te simuleren in STASIM.

Let wel: het is niet omdat de uitkeringen tred houden met de lonen, in het bijzonder
de nettolonen, dat de uitkeringen ook de evolutie van de levensstandaard volgen.
Gedurende de voorbije decennia is het gemiddelde welvaartsniveau – de levensstan-
daard – vooral gestegen door de proliferatie van het tweeverdienerschap en niet
door de stijging van de individuele lonen (Cantillon et al. 1999). Integendeel, de
gemiddelde individuele lonen zijn sterk achtergebleven op de groei van de welvaart.

427

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

Nat ionaa l in komen



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2003

FIGUUR B1.3. : EVOLUTIE VAN HET GEMIDDELDE BRUTOLOON PER VOLTIJDS EQUIVALENT UIT-
GEDRUKT IN PRIJZEN VAN 2002

FIGUUR B1.4. : EVOLUTIE VAN HET NETTO BESCHIKBAAR INKOMEN BIJ TEWERKSTELLING AAN
HET GEMIDDELD LOON NAAR GEZINSTYPE, IN PRIJZEN VAN 2002

1.2. Aanwending en beschikbaarheid van de indicatoren
Het cijfermateriaal voor de indicatoren werd verzameld op jaarbasis en kende voor
onze berekeningen een omzetting naar maandbedragen. De aldus bekomen gemid-
delden werden gebruikt om de maandelijkse uitkeringen en lonen op te verhouden.
De in dit artikel gehanteerde loon- en uitkeringsbedragen zijn steeds deze geldig per
1 januari van een kalenderjaar. De nauwkeurigheid gebiedt dan ook om de lonen en
uitkeringen te verhouden op het NI of het modale loon zoals dat op 1 januari geldt.
Dit is evenwel niet het cijfer voor het lopende dan wel voor het net afgesloten
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kalenderjaar. Naar de berekening toe betekent dit meer concreet dat men uitkerin-
gen en lonen voor het jaar 2000 moet afzetten tegen het modale loon of het gemid-
delde NI/hoofd van voorafgaande jaar, nl. 1999. Het is deze werkwijze die in dit arti-
kel werd aangehouden.

De welvaartsevaluatie van lonen en uitkeringen aan de hand van indicatoren veron-
derstelt de beschikbaarheid van deze maatstaven. Voor de afgelopen decennia stelt
dit geen problemen maar voor de meest recente jaren is dit geen vanzelfsprekend-
heid. Immers, deze gegevens zijn doorgaans slechts met enige vertraging ter
beschikking. Met name voor 2002 en 2003 geeft dit problemen. Noch de gegevens
voor het modale loon, noch deze voor het NI/hoofd van de bevolking zijn reeds
beschikbaar voor deze jaren. Met betrekking tot het Nationaal Inkomen werd dan
ook, op basis van een raming van het economisch groeicijfer door het Federaal Plan-
bureau, een prognose gemaakt voor 2002. Deze prognose zal niet helemaal overeen-
stemmen met de werkelijkheid maar geeft ons wellicht goede indicatie voor de
wijze waarop het NI het afgelopen jaar is geëvolueerd en laat ons toe t.e.m 2003 te
evalueren. Dergelijke prognose werd evenwel niet gemaakt voor de modale brutolo-
nen en de tijdsreeks stopt hier bijgevolg dan ook in 2002.

Hoger werd reeds aangegeven dat de modale nettolonen werden bekomen door de
modale brutolonen te simuleren in STASIM. Volgens het hoger aangegeven principe
werden de modale brutolonen van een gegeven jaar verondersteld nog van toepas-
sing te zijn per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Dit betekent dat voor de bere-
kening van de gezinsinkomens aan het modale loon voor 2002, het modale loon van
2001 werd gebruikt. Op basis van beschikbaarheid zouden voor 2003 echter geen
berekeningen meer gemaakt kunnen worden. Voor dit artikel werd voor de bereke-
ning van het gezinsinkomen bij modaal loon voor 2003, het modaal loon van 2001
gebruikt. Dit wil zeggen dat bij de interpretatie van de gegevens voor 2003 rekening
moet gehouden worden met een situatie als zou het loon tussen 2002 en 2003 niet
gestegen zijn. Met andere woorden, de cijfers voor 2003 (aan het modale loon) zijn
slecht indicatief.

2. TOELICHTING BIJ OMVORMING VAN DE OUDERBIJDRAGEN EN DE BIJSTANDS-
UITKERING

2.1. Ouderbijdragen
Vanaf 1 juli 2002 werd een nieuwe regeling van kracht inzake ouderbijdragen voor
kinderopvang. Het oude systeem werkte met wettelijk bepaalde en per inkomensca-
tegorie vastgelegde daguitkeringen. Binnen iedere inkomensgroep betaalde ieder-
een dezelfde bijdrage; hoe hoger de inkomenscategorie, hoe hoger het te betalen
bedrag. Met de nieuwe regeling wil men de ouderbijdragen op een meer “sociale
manier” organiseren. Immers, in het voorgaande systeem viel de verhouding tussen
de ouderbijdrage en het gezinsinkomen voordeliger uit voor de hogere inkomens-
groepen omdat lagere inkomens een groter aandeel van hun gezinsbudget naar
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ouderbijdragen zagen gaan. Met de nieuwe regeling wil men de ouderbijdragen ster-
ker laten evolueren met het gezinsinkomen. Men beoogt wie minder verdient min-
der te laten bijdragen en wie over een hoger inkomen beschikt meer te laten beta-
len. In het nieuwe systeem wordt de bijdragehoogte bepaald door de toepassing van
een coëfficiënt op het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen. De bijdragen worden
evenwel naar onder en naar boven toe begrensd. Voor jaarinkomens t.e.m.
11.596,31 EUR wordt op de bijdragen een korting van 25% toegestaan. Deze korting
wordt degressief afgebouwd. De vroegere kortingen voor kinderen ten laste en
gezinnen met meer dan één kind in de betaalde opvang worden in de nieuwe rege-
ling samengebald in één korting in functie van het aantal kinderen ten laste (-2,5
EUR per kind ten laste). Alle kortingen samen mogen er nooit toe leiden dat het dag-
bedrag lager wordt dan 1,25 EUR. Het nieuwe systeem zou, in vergelijking met het
vorige, voordeliger moeten zijn voor gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inko-
men tot 34.700,5 EUR. Boven dit inkomen leidt de herziening tot hogere ouderbij-
dragen.

2.2. De bijstanduitkering
Op 1 oktober 2002 trad de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie
in werking waarmee het bestaansminimum werd omgevormd tot het zogenaamde
leefloon. Deze hervorming gaat gepaard met een, wat men noemt, actievere visie op
het recht op bijstand. Het doel is om de integratie van bijstandsgerechtigden zo veel
mogelijk te bevorderen via arbeidsparticipatie en dit in ofwel het reguliere arbeids-
circuit ofwel in specifieke tewerkstellingsprojecten. De wetgever heeft de hervor-
ming bovendien aangegrepen om de bijstandsregeling te moderniseren, met name
door beter rekening te houden met de maatschappelijke (o.m. socio-demografische)
evoluties. Zo worden, met het oog op een gelijke behandeling van de partners die
samen wonen of samen een huishouden vormen, de rechten van de echtgenoten in
de nieuwe regeling geïndividualiseerd. Daartoe wordt de vroegere categorie
“samenwonende echtgenoten” (= een gezinsuitkering) geschrapt en krijgen perso-
nen die samen een huishouden vormen in de toekomst ieder een uitkering a rato
van een samenwonende toegekend. Naar onze berekeningen toe betekent deze her-
vorming het einde van de tijdsreeks voor samenwonende echtgenoten. Om de eva-
luatie van de bijstandsuitkering voor deze groep te continueren, werd geopteerd om
voor 2003 de uitkering voor twee samenwonenden de nemen. Immers, de facto
stemt de uitkering van twee samenwonende overeen met het bedrag dat vroeger
aan samenwonende echtgenoten werd uitgekeerd.

3. IMPLEMENTATIE VAN DE BELEIDSMAATREGELEN IN STASIM

Hoger werd reeds aangegeven (Bijlage 1.2) dat de bedragen opgenomen in het simu-
latiemodel steeds deze zijn zoals per 1 januari van het kalenderjaar van toepassing.
Dat betekent dat aanpassingen die in de loop van een gegeven jaar worden doorge-
voerd, in STASIM slechts in het daaropvolgende kalenderjaar hun uitwerking zullen
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kennen. Een verhoging van de werkloosheidsuitkering per 1 april 2000 zal in het
simulatiemodel dus maar merkbaar bij de berekening van de netto gezinsinkomens
voor 2001. Wat betreft de personenbelasting, implementeert het simulatiemodel de
wetgeving van toepassing op een bepaald inkomstenjaar. Maatregelen die ingaan
vanaf het aanslagjaar 2000, zullen m.a.w. in het model meteen in rekening worden
gebracht bij de berekening van de netto gezinsinkomens voor 1999.

BIJLAGE 2. TABELLEN

TABEL B2.1. : EVOLUTIE VAN DE BRUTOMINIMUMLONEN, BELGIE 1975-2003, BASISJAAR = 1975

1980 1985 1990 1995 2000 2003

Koopkracht 103 108 108 112 110 112

Nationaal Inkomen 91 97 80 69 61 60

Gemiddeld bruto-loon 83 94 92 85 81 79*

*ratio voor 2002

TABEL B2.2. : EVOLUTIE VAN DE NETTOMINIMUMLONEN, BELGIE 1989-2003, BASISJAAR = 1989

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Koopkracht
alleenstaande 99 103 102 107 107 109 114
kostwinnersgezin zonder kinderen 99 105 104 109 109 111 116
kostwinnersgezin met 2 kinderen 99 105 103 107 107 108 116
éénoudergezin met 2 kinderen 99 104 102 105 105 106 114

Netto gemiddelde lonen
alleenstaande 98 96 94 99 98 97 101
kostwinnersgezin zonder kinderen 98 97 94 99 99 98 101
kostwinnersgezin met 2 kinderen 98 98 95 99 98 98 101
éénoudergezin met 2 kinderen 98 97 95 98 98 97 100
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TABEL B2.3. : KOOPKRACHTONTWIKKELING VAN DE BRUTOMINIMUMUITKERINGEN, BELGIE
1970-2003, BASISJAAR = 1974

Koopkracht 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Invaliditeit
gezinshoofd 79 108 130 127 129 135 132 140
alleenstaande 79 108 130 127 129 135 132 141
samenwonende 79 108 130 127 116 121 118 125
Werkloosheid
gezinshoofd 82 117 120 123 123 129 126 132
alleenstaande 94 112 115 108 109 115 115 138
samenwonende 94 112 115 72 67 68 67 73
Bijstand
gezinshoofd 145 157 169 178 174 187*
alleenstaande 143 156 174 183 179 190
alleenstaande ouder 143 156 209 244 239 257
samenwonende 145 157 170 178 174 185

* cijfer op basis van een uitkering voor twee samenwonenden

TABEL B2.4. : EVOLUTIE VAN DE BRUTOMINIMUMUITKERINGEN IN VERHOUDING TOT HET
NI/HOOFD, BELGIE 1971-2003, BASISJAAR = 1974 (VOOR BESTAANSMINIMUM BASISJAAR = 1975)

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Invaliditeit
gezinshoofd 92 105 111 110 93 80 71 72
alleenstaande 92 104 111 110 84 80 71 73
samenwonende 92 104 111 110 84 72 64 65
Werkloosheid
gezinshoofd 91 113 103 107 88 77 68 68
alleenstaande 104 108 98 94 79 68 62 71
samenwonende 104 108 98 62 48 41 36 37
Bijstand
gezinshoofd 127 141 126 109 97 100*
alleenstaande 126 140 130 112 100 101
alleenstaande ouder 126 140 156 150 133 137
samenwonende 127 141 126 109 97 99

* cijfer op basis van een uitkering voor twee samenwonenden
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TABEL B2.5. : EVOLUTIE VAN DE BRUTOMINIMUMUITKERINGEN IN VERHOUDING TOT HET
GEMIDDELD BRUTOLOON, BELGIE 1971-2003, BASISJAAR = 1974 (VOOR BESTAANSMINIMUM
BASISJAAR = 1975)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

Invaliditeit
gezinshoofd 101 98 103 103 96 91 93
alleenstaande 101 98 103 103 96 91 92
samenwonende 101 98 103 93 86 82 83
Werkloosheid
gezinshoofd 109 91 100 98 92 87 87
alleenstaande 105 87 87 88 82 80 82
samenwonende 105 87 58 54 49 46 45
Bijstand
gezinshoofd 117 136 145 135 128 131
alleenstaande 115 134 149 139 132 134
alleenstaande ouder 115 134 179 185 176 179
samenwonende 117 136 145 135 128 131

TABEL B2.6. : KOOPKRACHTONTWIKKELING VAN DE NETTOMINIMUMUITKERINGEN, BELGIE
1989-2003, BASISJAAR = 1989

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Invaliditeit
alleenstaande 101 106 104 103 103 107 110
kostwinnersgezin zonder kinderen 100 106 104 103 103 107 109
kostwinnersgezin met 2 kinderen 100 104 102 102 101 106 111
éénoudergezin met 2 kinderen 100 104 102 102 101 105 107
Werkloosheid
alleenstaande 101 108 106 108 114 127 130
kostwinnersgezin zonder kinderen 101 108 106 106 108 108 111
kostwinnersgezin met 2 kinderen 100 106 104 104 105 111 113
eenoudergezin met 2 kinderen 100 106 104 104 105 106 108
Bijstand
alleenstaande 101 106 104 103 103 107 110
kostwinnersgezin zonder kinderen 101 106 103 103 103 107 110
kostwinnersgezin met 2 kinderen 100 105 102 102 102 105 107
eenoudergezin met 2 kinderen 104 117 115 114 114 118 120
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TABEL B2.7. : EVOLUTIE VAN DE NETTOMINIMUMUITKERINGEN, BELGIE 1989-2003, BASISJAAR
= 1989

Netto gemiddelde lonen 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Invaliditeit
alleenstaande 100 98 96 95 94 96 97
kostwinnersgezin zonder kinderen 99 97 94 94 93 95 95
kostwinnersgezin met 2 kinderen 99 97 94 94 93 96 97
eenoudergezin met 2 kinderen 99 99 96 94 93 95 91
Werkloosheid
alleenstaande 100 101 98 100 105 114 114
kostwinnersgezin zonder kinderen 100 100 96 96 98 96 96
kostwinnersgezin met 2 kinderen 99 99 96 96 97 100 99
eenoudergezin met 2 kinderen 99 101 98 96 97 96 93
Bijstand
alleenstaande 100 98 96 95 94 96 96
kostwinnersgezin zonder kinderen 100 97 94 94 93 95 95
kostwinnersgezin met 2 kinderen 99 97 94 94 94 95 93
eenoudergezin met 2 kinderen 103 111 107 106 105 107 102

TABEL B2.8. : EVOLUTIE VAN DE MINIMUMLONEN MET EN ZONDER PARAFISCALE LASTEN-
VERMINDERING, BELGIE 1989-1990, BASISJAAR = 1989

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Koopkracht
alleenstaande met 99 103 102 107 107 109 114

zonder 101 101 103 108

kostwinnersgezin zonder kinderen met 99 105 104 109 109 111 116
zonder 103 103 105 109

kostwinnersgezin met 2 kinderen met 99 105 103 107 107 108 116
zonder 103 102 104 111

éénoudergezin met 2 kinderen met 99 104 102 105 105 106 114
zonder 101 11 103 110

434



HET TRILEMMA VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST ...

INHOUDSTAFEL

HET TRILEMMA VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: VERLEDEN, HEDEN EN 
TOEKOMST.
DE MINIMUMBESCHERMING IN DE WELVAARTSSTAAT

1. INLEIDING 399

2. METHODOLOGISCHE NOOT 400

3. OVERZICHT VAN DE GESIMULEERDE BELEIDSINGREPEN 400

3.1. FISCALE LASTENVERMINDERINGEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
3.2. PARAFISCALE LASTENVERMINDERINGEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
3.3. AANPASSINGEN IN DE SOCIALE UITKERINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . 402

4. DE EVOLUTIE VAN DE MINIMUMLONEN 404

5. DE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE MINIMUMUITKERINGEN 407

6. DE EVOLUTIE VAN DE AFHANKELIJKHEIDSVALLEN EN HET 
ARBEIDSSURPLUS 413

7. DE SPANNING TUSSEN MINIMUM- EN MAXIMUMUITKERINGEN 417

8. HET TRILEMMA VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 418

9. BESLUIT 421

BIBLIOGRAFIE 423

BIJLAGEN 425

435



OVERBLIJVENDE KNELPUNTEN IN DE
SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE

DOOR FRANK PIRARD* en IDES NICAISE**
* Licentiaat rechtsgeleerdheid, Wetenschappelijk medewerker Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U. Leuven
** Doctor in de economische wetenschappen, Projectleider verbonden aan het Hoger Instituut voor de
Arbeid, K.U. Leuven

WOORD VOORAF

Het samenwerkingsakkoord sociale economie, dat op 4 juli 2000 werd gesloten tus-
sen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap, beklemtoont de
centrale rol die de overheid wenst te spelen in de ondersteuning en de versterking
van de sector van de sociale inschakelingseconomie. Op federaal vlak en ongeacht
een groot aantal concrete maatregelen, was het mijn bedoeling om de openbare
actie kracht bij te zetten door middel van een inventarisering en diepgaande analyse
van de moeilijkheden en de hiaten waarmee de sector te kampen heeft. Doordat op
mijn verzoek door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) een rapport werd
opgesteld dat handelt over de statuten van de werknemers en werkgevers van de
sociale inschakelingseconomie en dat op het einde van 2001 werd afgewerkt, kon
worden bepaald welke de fundamentele inzet was voor de sector van de sociale
inschakelingseconomie. Met dit rapport als basis voor de discussie heeft een werk-
groep bestaande uit academici, administratieve deskundigen en actoren van de sec-
tor een aantal keren vergaderd teneinde zoveel mogelijk van de aangehaalde proble-
men te bespreken.

Gelijklopend met dit werk heeft het nieuwe Activa-plan, dat eind 2001 in voege is
getreden, rekening gehouden met het verlangen naar harmonisatie op het vlak van
de toetredingsvoorwaarde waarvan in hoger genoemd rapport sprake is. In de gelijk-
gestelde periodes voor de berekening van de duur van de inactiviteit werd immers
een brede waaier van situaties in overweging genomen, waaronder ook het tewerk-
stellingsbeleid. 

Voortvloeiend uit het overleg dat moet worden gepleegd op basis van het onder-
zoek van het HIVA, werd de SINE-maatregel – het actieve gebruik van de sociale bij-
dragen voor de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen sociale uitkeringstrek-
kers in de sociale inschakelingseconomie – verder uitgewerkt en zal dit ook in de
toekomst gebeuren. Zo werd het toepassingsveld van deze centrale maatregel ter
ondersteuning van de sector van de sociale inschakelingseconomie uitgebreid,
zowel op het vlak van de in aanmerking komende werkgevers, als op het vlak van
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de gelijkstellingen met de periodes van inactiviteit. In januari 2004 zullen de toe-
gangsvoorwaarden voor de SINE-maatregel worden versoepeld, teneinde een groter
publiek te bereiken en bij te dragen tot een grotere samenhang tussen de verschil-
lende bestaande maatregelen.

Uiteraard is deze opgave, nl. het identificeren, analyseren en opvullen van de leem-
tes, nooit volbracht. Op talloze vragen werd tot nog toe geen antwoord gevonden.
Een zeker aantal van deze vragen is samengevat in het artikel van Frank Pirard en
Ides Nicaise, dat hierna wordt gepubliceerd.

De hiaten die in dit artikel worden opgesomd, zijn stuk voor stuk concrete doelstel-
lingen waaraan de volgende regering zal moeten werken. Het is uiterst belangrijk
dat het diepgaand overleg over en de herstructurering van bepaalde, reeds eerder
ingevoerde maatregelen worden doorgegeven en in de toekomst verder worden uit-
gewerkt.

Het is immers de taak van de overheid om de reeds gedane inspanningen voort te
zetten teneinde bij te dragen tot een zo ruim mogelijke toegang tot de tewerkstel-
lingsmaatregelen. Het is haar taak om, in samenwerking met alle betrokken actoren,
een soepel en dynamisch inschakelingsparcours op te bouwen dat is aangepast aan
de moeilijkheden van de minstbedeelden. Ten slotte is het ook haar bevoegdheid
om structuurmaatregelen uit te werken ter ondersteuning van de sociale economie-
ondernemingen, opdat zij hun activiteiten voor socio-professionele integratie en
strijd tegen de uitsluiting ten volle kunnen uitvoeren. Met het oog hierop zijn een
betere toegang tot krediet of een bevoorrechte toegang tot de openbare aanbeste-
dingen gronden van overleg en actie voor de toekomst. De reeds verrichte en nog te
verrichten inspanningen moeten bijdragen tot het ontstaan van een grotere sociale
cohesie en de overdracht van de fundamentele solidariteitsprincipes.

Johan Vande Lanotte
Federale Minister van Sociale Economie
(5 mei 2003)

__________
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1. INLEIDING

Deze krachtlijnennota is gegroeid uit de nabespreking van het HIVA-rapport “Werk-
nemers- en werkgeversstatuten in de sociale inschakelingseconomie” (2001), opge-
maakt in opdracht van de Vice-Eerste Minister, Minister van Maatschappelijke Inte-
gratie en Sociale Economie en Begroting Johan Vande Lanotte. Het belicht, behalve
belangrijke problemen die al werden gesignaleerd in het rapport waarvan sprake, en
geen oplossing vonden na de laatste wetswijzigingen op federaal niveau (Activa,
mogelijke werkhervatting voor invalide personen), ook nieuwe problemen die
opgedoken zijn in het kielzog van nieuwe maatregelen op gewestelijk niveau. Voor-
afgaande lectuur van het rapport is niet volstrekt noodzakelijk, maar kan niettemin
behulpzaam zijn voor een goed begrip van zaken.

De nota is samengesteld uit vier delen.

Vooreerst volgt hij de logica van een trajectbegeleiding voor werknemers (met
arbeidsovereenkomst) in activeringsprogramma’s en deelnemers (zonder arbeids-
overeenkomst) aan werkervaringsprojecten, met als oriëntatiepunten de toegang tot
de programma’s (sectie 2), het statuut tijdens de tewerkstelling (sectie 3) en de uit-
stroom (sectie 4).

Sommige van die problemen doen zich niet alleen voor op het ogenblik van de toe-
gang, maar duiken ook op tijdens de ‘tewerkstelling’ zelf, en kunnen zich zelfs her-
halen ter gelegenheid van de uitstroom.

Als voorbeeld van fase-overschrijdende problemen kunnen de deelnames aan
bepaalde arbeidsherinschakelingsprojecten gelden. Tot drie keer kan een dergelijke
deelname over het hoofd worden gezien:

niet gehonoreerd op het ogenblik van de toegang tot een beschermd arbeidscir-
cuit (want niet altijd gelijkgesteld in de berekening van de inactiviteitsduur, nodig
om in zo’n tewerkstellingsprogramma te stappen);

niet gehonoreerd op het ogenblik van de toegang tot het regulier arbeidscircuit
(want niet altijd gelijkgesteld in de berekening van de inactiviteitsduur, nodig om in
een programma van lastenverlaging voor de gewone privé-sector te stappen);

niet gehonoreerd op het ogenblik van de uitstroom (want onvoldoende opbouw
tot verlies van socialezekerheidsrechten tijdens werkervaringsprojecten).

Dit illustreert de hardnekkigheid van deze problemen die een geslaagde (her)inte-
gratie in werk en maatschappij doorheen het ganse traject hypothekeren, en maakt
een globale oplossing ervan acuut en noodzakelijk.

Na deze drie secties, toegespitst op knelpunten voor werknemers en deelnemers,
moet in een volgende sectie ook nog eens gewezen worden op de toegangsproble-
men voor bepaalde promotoren uit de sociale economie tot de SINE en/of andere
maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap.
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2. PROBLEMEN VOOR WERKNEMERS EN DEELNEMERS OP HET VLAK VAN DE TOE-
GANG

De voornaamste hindernissen die langs ‘werknemers’zijde de toegang tot active-
rings- en tewerkstellingsprogramma’s belemmeren, zijn:

potentiële categorieën worden nog altijd uit tewerkstellingsbevorderende maatre-
gelen geweerd;

een toegangsmogelijkheid (wettelijke criteria) sluit niet altijd nauw genoeg aan op
een toeleidingsnoodzaak;

de eerste fases in een arbeidsherinschakelingstraject worden soms onvoldoende
gevaloriseerd in de toegangsvereisten tot tewerkstellingsprogramma’s (inactiviteit);

hindernissen die een noodzakelijke hernieuwde toegang tot integratiemaatregelen
dwarsbomen.

2.1. NOG STEEDS UITSLUITING VAN BEPAALDE CATEGORIEEN UIT DE DOELGROEP
Niettegenstaande de geleidelijke openstelling van allerlei tewerkstellingsbevorderen-
de maatregelen voor niet-uitkeringsgerechtigde werklozen, blijven momenteel som-
mige segmenten van de doelgroep de facto uitgesloten, zoals bijvoorbeeld personen
die invaliditeitsuitkeringen trekken van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en die
geleidelijk zouden willen herintreden in de arbeidsmarkt: in principe geldt hier een
verbod van uitoefening van ‘werkzaamheden’ (dus niet alleen beroepsactiviteiten)
om hun uitkering te krijgen of te behouden.

Onder bepaalde voorwaarden kan een invalide werknemer gedeeltelijk het werk
hervatten en komt zijn loon hierbij progressief en percentsgewijs in mindering op
zijn arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het bestaande systeem werd thans (1)
inderdaad zo aangepast dat bij een gedeeltelijke werkhervatting (= cumulatie
beroepsinkomen + uitkering), het risico van een lager inkomen omwille van zo’n
hervatting kleiner wordt, wat past in het concept van de actieve welvaartsstaat en
een belangrijke stap vooruit is in de reïntegratie van invaliden. De beroepsinkom-
sten worden nog steeds in mindering gebracht, zij het dat het om het nettoloon
gaat, niet langer om het loon met inbegrip van de sociale lasten erop. De mindering
werkt progressief: naarmate het bedrag van het in werkdagen gewaardeerde inko-
men klimt in de inkomensschijf, stijgt ook het percentage ervan dat in aanmerking
wordt genomen voor de vermindering van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die
vermindering hangt ook niet meer af van het bedrag van de uitkering.

Deze maatregel lijkt in de eerste plaats gericht op het dichten van een inactiviteits-
val voor de werknemer die terugkeert naar de arbeidsmarkt, met arbeidsovereen-
komst. Dit is pertinent. Het verdient echter ook aanbeveling minstens eenzelfde
logica toe te passen ten aanzien van deelnemers aan werkervarings- en opleidings-
projecten, zonder arbeidsovereenkomst.

(1) KB van 5 maart 2002, in BS, 21 maart 2002, 1ste uitgave.
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2.2. ONAANGEPASTE TOEGANGSCRITERIA
De toegang tot de tewerkstellingsmaatregelen houdt bovenal rekening met de inac-
tiviteitsduur (al dan niet gedekt door een vervangingsinkomen) en het onderwijsver-
leden. De toeleiding is eerder gericht op de individuele achtergrond en behoeften
van de betrokkene, rekening houdend met andere criteria (lichamelijke en geestelij-
ke gezondheid, sociale handicap, achterstellingsfactoren…). Het ene past niet nood-
zakelijk in het andere (geen standaardschema). Wat met iemand die perfect beant-
woordt aan het profiel voor toeleiding maar niet voor toegang?

Dit kan opgelost worden door het gebruik van een ‘kansmeter’. Deze laat een diffe-
rentiatie toe in de hoogte en de duur van de activering (RSZ-verminderingen + acti-
vering) naargelang van de geschatte afstand tot de arbeidsmarkt.

2.3. ZAND IN DE WIELEN BIJ TRAJECT ARBEIDSINTEGRATIE
De eerste fases in een arbeidsherinschakelingstraject worden niet altijd voldoende
gevaloriseerd in de toegangsvereisten tot tewerkstellingsprogramma’s. Met name
worden bepaalde werkervarings-, arbeidsattitude- en opleidingsactiviteiten op zich
niet in overweging genomen bij de berekening van de vereiste inactiviteitsduur.

In dit opzicht kan verwezen worden naar de (voorbereidende) activiteiten van
socio-professionele integratie in de entreprises de formation par le travail (EFT) in
Wallonië, in de Vlaamse zogenaamde brugprojecten en bij Vlaamse derden – geen
van alle wordt gelijkgesteld in het kader van de toegang tot tewerkstellingsprogram-
ma’s in de sociale inschakelingseconomie.

Alleen als de personen die aan dergelijke projecten deelnemen, sowieso al het sta-
tuut van OCMW-cliënt of werkloze hebben, zal de duur van een dergelijke voorbe-
reiding op de instap in een tewerkstellingsprogramma niet ‘verloren’ gaan. In de
andere gevallen veelal wel. De Activamaatregel durft op dat vlak een stap verder te
zetten (door bijvoorbeeld deeltijds onderwijs in het kader van de deeltijdse leer-
plicht gelijk te stellen met een inschrijving als werkzoekende, gaat de voorbereiden-
de fase in een brugproject die voor sommigen onontbeerlijk is, niet verloren).

Het is daarom wenselijk dat elke maatregel gericht op socio-professionele integratie
gelijkgesteld wordt met inactiviteit wat betreft de toegangsvoorwaarde tot verdere
federale of gewestelijke maatregelen – uiteraard op voorwaarde dat kan aangetoond
worden dat daadwerkelijk voldoende pogingen ondernomen zijn om de betrokkene
te integreren in de reguliere arbeidsmarkt.
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2.4. PROBLEMEN ‘HERNIEUWDE’ TOEGANG
Sommige werknemers die door een aantoonbaar verleden van moeizame arbeids-
marktintegratie aan het juiste profiel beantwoorden om toegang te krijgen tot pro-
gramma’s van herinschakeling, krijgen niettemin geen toegang (meer) tot bepaalde
activeringsprogramma’s uit de sociale economie (ruim begrepen) (2). De toegang
wordt ontzegd omdat ze er al eerder (kortstondig) in opgenomen werden en even-
tueel voortijdig hebben afgehaakt, om welke reden ook.

Nochtans zijn gevallen van voortijdige uitstroom denkbaar en gekend, in zekere zin
zit dat zelfs ook voor een stuk ingebouwd in het project zelf, zoals in het rotatiebe-
ginsel van de doorstromingsprogramma’s: een werkgever wil anderen een kans
geven, een werknemer merkt dat zijn werkervaringsprogramma al voor driekwart
om is, en gaat overijld in op een ander aanbod, uit vrees om met lege handen achter
te blijven, of is overmoedig en denkt te gauw dat hij terug klaar is voor de reguliere
arbeidsmarkt. 
Wat als dit niet het geval is? Bij voortijdige doorstroming of bij mislukking om billij-
ke redenen zou de werknemer de kans moeten krijgen om terug te keren naar de
‘sector’ zonder dat:

andermaal een nieuwe periode van x jaren inactiviteit moet aangetoond worden
(dit is, ter vergelijking, eventueel mogelijk binnen het stelsel van de sociale werk-
plaatsen);

de teller (3) van de toegekende subsidies (veelal degressief) in dit geval terug op
nul wordt gezet maar doorloopt vanop de plaats waar hij ophield met tikken (ogen-
blik van verlaten van de inschakelingsactie).

Een specifiek voorbeeld is de bemoeilijkte toegang tot de erkende inschakelingsbe-
drijven van het Brussels en het Waals Gewest wegens eerdere vervangingsovereen-
komst bij een inschakelingsbedrijf. Het probleem rijst met name voor de doelgroep-
werknemers die in een invoegbedrijf aan de slag gaan met een vervangingsovereen-
komst (bijvoorbeeld omdat een werkneemster haar zwangerschapsverlof opneemt),
en na terugkeer van de vervangen werknemer het bedrijf verlaten. De korte duur
van de vervangingsovereenkomst is niet van dien aard om het proces van arbeids-
marktintegratie van de invoegwerknemer succesvol af te ronden; toch kan hij de
draad niet meer opnemen, niet in het invoegbedrijf waarin hij een vervangingsover-
eenkomst had, en niet in een ander invoegbedrijf. Volgens de wetgeving kan
iemand die in de 12 maanden vóór de aanwerving meer dan 150 uur gewerkt heeft

(2) Het probleem lijkt in de praktijk soms ook te bestaan voor beroepsopleiding (afgesloten toegang).
(3) Verschillende ‘meters’ spelen een rol bij inschakelingsacties, de meter die de duur van de subsi-
dieperiode opneemt, is er slechts één van. Daarnaast bepalen meters ook: de hoogte van het subsi-
diebedrag, een meter die kan samenhangen met de voormelde meter en met de meter van de vereis-
te inactiviteitsduur om in een inschakelingsmaatregel te kunnen stappen; de meter die de tewerkstel-
ling in een integratiemaatregel meet met het oog op de opbouw van rechten in de sociale zekerheid,
en de meter die het verloop van de uitkeringsbedragen meet. 

442



OVERBLIJVENDE KNELPUNTEN IN DE SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE

als werknemer in loondienst, immers niet meer worden aangeworven in een invoeg-
bedrijf, tenzij hij andermaal de volledige vereiste inactiviteitsduur doorloopt. Hier-
door breekt na terugkeer van de vervangen werknemer het aangevangen traject van
de doelgroepwerknemer/vervanger af.

3. PROBLEMEN TIJDENS DE HERINSCHAKELING

De problemen die het statuut van de werkzoekende of de werknemer bezwaren,
zijn:

de onzekerheid over het behoud van het vervangingsinkomen bij deelname aan
werkervaringsprojecten en beroepsopleiding;

de te korte duur van de werkervaringsprojecten, de te beperkte mogelijkheden
voor stages bij reguliere werkgevers;

de opsplitsing van het loon over verschillende uitbetalingsloketten (en tijdstippen);
het wankele statuut binnen semi-formele tewerkstellingsformules.

3.1. VOORWAARDEN TOT BEHOUD VAN EEN VERVANGINGSINKOMEN DIE DEELNAME
AAN WERKERVARINGSPROJECTEN ONTMOEDIGEN OF BEMOEILIJKEN
De deelname aan werkervaringsprojecten wordt soms in sterke mate bemoeilijkt om
redenen die verband houden met de toekenningsvoorwaarden van het vervangings-
inkomen (financiële en andere).

Nemen we het voorbeeld van de werkloosheidsverzekering.
Uitkeringsgerechtigde werklozen die een beroepsopleiding wensen te volgen kun-
nen dit overeenkomstig de werkloosheidswetgeving doen zonder dat ze het gevaar
lopen hun uitkering te verliezen omdat ze gedurende hun vorming onbeschikbaar
zijn op de arbeidsmarkt en een opleidingsvergoeding genieten, twee feiten die in
andere omstandigheden de toegang tot uitkeringen afsluiten. Dit is de logica zelve,
aangezien de betrokkenen precies door die opleiding hun kansen op een geschikte
job verhogen. Anders gezegd vergroot hun tijdelijke onbeschikbaarheid op langere
termijn hun kansen op de arbeidsmarkt.

Die principiële, automatische vrijstelling van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt
houdt o.m. in dat de werkloze voor de duur van zijn opleiding niet verplicht is in te
gaan op een oproep van de arbeidsbemiddelingsdienst om zich ter plaatse of bij een
werkgever aan te melden, dat hij een passende dienstbetrekking eventueel mag wei-
geren zo die zijn beroepsopleiding doorkruist, dat hij niet verplicht moet ingeschre-
ven blijven als werkzoekende, en dat hij wordt vrijgesteld van de gemeentelijke
stempelcontrole …
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Deze afwijkende maatregelen gelden echter slechts voor een beperkt aantal oplei-
dingen: in hoofdzaak de officiële beroepsopleidingen van de gewestelijke arbeidsbe-
middelingsdiensten, de individuele beroepsopleidingen in een onderneming, opge-
zet door diezelfde diensten, en, heel eventueel, de EFT.

Andere inschakelingsacties en integratieparcours die werken aan arbeidsattitudes,
basisvaardigheden en andere vooropleidingen, vallen niet onder dit uitzonderings-
stelsel. Geval per geval zal een afwijking moeten worden gevraagd aan de directeur
van het bevoegde werkloosheidsbureau.

Volgt de werkzoekende zonder voorafgaandelijke toestemming van de plaatselijke
RVA een opleiding en krijgt hij hier een kleine uurvergoeding voor, dan loopt hij
het risico zijn uitkeringen te verliezen omdat hij niet ter beschikking staat van de
arbeidsmarkt en omdat het voordeel toegekend aan de werknemer in het kader van
een opleiding, als loon beschouwd wordt.

Met dit laatste beroeren we een zere plek die niet alleen in de werkloosheidsreglemente-
ring maar ook in andere stelsels van vervangingsinkomens voorkomt. Immers, de finan-
ciële aanmoedigingen die worden uitgekeerd aan deelnemers in werkervaringsmaatrege-
len worden soms volledig of voor een deel ongedaan gemaakt doordat ze:

ofwel aangerekend worden als bestaansmiddelen (OCMW);
ofwel ten aanzien van het vervangingsinkomen uit de sociale zekerheid als loon of

als inkomen uit beroepsactiviteit of enigerlei werkzaamheid beschouwd worden
(RVA, RIZIV).

Voor zover het (aanvullend) inkomen dat deelnemers tijdens hun deelname aan
werkervaringsprojecten of beroepsopleidingsprogramma’s kunnen verwerven, in de
tijd beperkt is, en het initiatief voor socio-professionele integratie op enigerlei wijze
relevant is, zou dit inkomen de voortzetting van de sociale zekerheidsuitkering niet
in het gedrang mogen brengen.

Het lijkt immers contraproductief en onredelijk om personen die zich aan een situ-
atie van afhankelijkheid trachten te onttrekken, uitgerekend in dit proces financieel
te treffen in plaats van aan te moedigen.

In dit verband willen wij een pleidooi houden om alvast de nodige verduidelijkingen
in de werkloosheids- en/of de leefloonreglementering aan te brengen, zodanig dat
de ene maatregel van socio-professionele integratie de andere maatregel niet belem-
mert.

Een paar voorbeelden ter illustratie.
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In het kader van het wisselbanenplan heeft Vlaanderen de zogenaamde inschuifop-
leidingen ingevoerd, opleidingen die juridisch sterk gelijken op de individuele
beroepsopleidingen in ondernemingen. Bedoeling is werknemers die thans een
arbeidspost innemen waarop ze terechtkwamen in tijden van grote werkloosheid
maar waarvoor ze eigenlijk te hoog gekwalificeerd zijn, intern in de arbeidsorganisa-
tie te laten doorstromen naar hogere functies. De vrijgekomen plaatsen kunnen dan
opgevuld worden door inschuivende werkzoekenden die hiertoe een inschuifoplei-
ding krijgen.

De logica gebiedt dat deze opleidingen hetzelfde statuut krijgen als de individuele
beroepsopleiding in de werkloosheidsreglementering (zie hiervoor) en in de
OCMW-wetgeving (vrijstelling productiviteitspremie bij het nagaan van de bestaans-
middelen). In de huidige stand van zaken is dit nog niet het geval. 

Ook de opleidingsvergoeding die werklozen ontvangen voor hun activiteiten in de
entreprises de formation par le travail (EFT) in Wallonië veroorzaakt problemen.

De Waalse erkenningsregeling voor dergelijke ondernemingsvormen bepaalt uit-
drukkelijk dat de betrokkene recht heeft op een opleidingsvergoeding van 1 EUR
per uur, gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen, dit voor zover de even-
tuele sociale uitkeringen hierdoor niet in het gedrang komen.

Maar dat is nu net het probleem. De werkloosheidsreglementering biedt onder
bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om werklozen die in een dergelijke onder-
neming een opleiding volgen, vrij te stellen van klassieke vereisten als het aanvaar-
den van een passende dienstbetrekking, blijvende inschrijving als werkzoekende,
gemeentelijke stempelcontrole. Eén van die voorwaarden is de volgende: “de finan-
ciële voordelen die de werkloze ontvangt tijdens de opleiding, zijn beperkt tot een
vergoeding die niet meer bedraagt dan 1 EUR per uur opleiding”. Dit bedrag wordt
echter niet gekoppeld aan een indexeringsmechanisme, wat de vrijstellingen op
losse schroeven zet zodra de opleidingsvergoeding 1 EUR overschrijdt, wat eigenlijk
volgens de Waalse wetgeving een verplichting is (met het voorbehoud zoals hierbo-
ven beschreven).

Dit spanningsveld tussen beide wetgevingen zou moeten uitgevlakt worden. Boven-
dien zou een ongelijke behandeling tussen werkloze EFT-ers, in de mate dat niet alle
werklozen die tijdelijk actief zijn in een EFT, genieten van de “werktuiglijke”, lineai-
re vrijstelling van verplichte beschikbaarheid op de arbeidsmarkt (zie hierboven),
moeten worden opgeheven. Het lijkt ongepast sommige werklozen van die “werk-
tuiglijke” vrijstelling te laten genieten, en voor andere geval per geval een afwijking
te moeten vragen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau.
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3.2. ‘STAGE’PROBLEMEN BINNEN DE DOORSTROMINGSPROGRAMMA’S EN DE EFT

Doorstromingsprogramma’s lopen bij werkgevers uit de non-profit en de openbare
overheid maar zijn uiteindelijk wel gericht op – de term zegt het zelf – doorstro-
ming van langdurig werklozen en OCMW-cliënteel naar het regulier circuit.

Om de doorstroming naar het regulier circuit meer slaagkansen te geven, zou er, ter-
wijl het programma nog loopt, voor de werknemer een terbeschikkingstelling
(‘stage’) moeten kunnen georganiseerd worden. Omwille van de verscheidenheid
aan sectoren bij de werkervaringsprojecten is het aangewezen om geen beperkin-
gen op te leggen op het vlak van sectoren of bedrijven. Een beperking in de duur
zou dan wel weer aangewezen zijn, en is trouwens wettelijk nog steeds verplicht.

De federale en de Vlaamse wetgever hebben elk voor zich al een wettelijke basis
gelegd voor een terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van een door-
stromingsprogramma (= WEP-+ in Vlaanderen), wettelijke basis die in Vlaanderen
nog op uitvoering wacht. Dergelijke terbeschikkingstelling wordt kennelijk beperkt
tot andere werkgevers in doorstromingsprogramma’s. 

Vraag is of zulks niet, mits de nodige waarborgen, moet worden opengetrokken tot
andere werkgevers, kwestie van de werknemer voor te bereiden op een eventuele
overstap naar een ‘commerciële’ werkgever.

Vraag is ook of de sociale inspectie hierbij moet tussenkomen. Wij zijn geneigd om
eerder voor de benadering te kiezen waarin de sociale inspectie niet vooraf, telkens
opnieuw, haar toestemming moet verlenen. Eerder dan de sociale inspectie de con-
trolefunctie te laten uitvoeren, lijkt het ons in dit specifiek verband aangewezen dat
alle bevoegde en betrokken administraties rond werkgelegenheid onrechtstreeks
toezicht uitoefenen: wie het niet nauw neemt met de arbeidswetgeving, zou nooit
als promotor voor een doorstromingsprogramma mogen erkend worden; wie wel
behoorlijke arbeidsomstandigheden in acht neemt en erkend is als promotor binnen
een doorstromingsprogramma, zal er ook wel over waken dat zijn werknemer aan
een correcte werkgever wordt ter beschikking gesteld, ongeacht of deze actief is
binnen de commerciële sector of niet. 

Bijkomend argument om sowieso niet de algemene regeling van de wetgeving op de
terbeschikkingstelling toe te passen, d.w.z. met toestemming vooraf door de sociale
inspectie: elke lokale inspectie zal soeverein en geval per geval beslissen hoe en in
welke mate toelating wordt gegeven, waardoor de mogelijkheid tot terbeschikking-
stelling zeer plaatselijk bepaald zou worden. Deze onzekerheid over mogelijke
externe stages valt in het nadeel uit van de werknemer en zijn doorstromingskan-
sen, en zou dus beter weggehaald worden (4).

(4) Een recent KB van 19 februari 2003, in B.S. 3 maart 2003, 2e uitgave, lijkt op dit vlak aan een aan-
tal van bovenstaande verzuchtingen tegemoet te komen.
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Om dezelfde reden – verhoging van de kansen op duurzame doorstroming – dient
ook de volgende vraag gesteld te worden: moet de duur gedurende dewelke een
werknemer over zijn ganse beroepsloopbaan in een doorstromingsprogramma actief
kan zijn, en die nu binnen elk gewest (quasi-)uniform vastligt, niet gevarieerd wor-
den, afhankelijk van de afstand die de werknemer nog van de reguliere arbeidsmarkt
scheidt?

Deze uniforme opleidingsduur is trouwens ook een probleem voor de entreprises
de formation par le travail (EFT) in Wallonië. Thans is de opleidingsduur er voor
iedereen gelijk aan 18 maanden (eventuele stages in andere bedrijven inbegrepen)
en 2.100 opleidingsuren. Deze globale maxima maken geen onderscheid naargelang
van de omvang en de weerslag van de achterstellingsfactoren. Voor de jongeren in
opleiding die een grotere achterstand hebben (surplusproblematiek), zou een ver-
lenging van de maximale opleidingsduur moeten worden overwogen. 

3.3. OPSPLITSING LOON OVER VERSCHILLENDE UITBETALINGSLOKETTEN (EN TIJD-
STIPPEN)
In de doorstromingsprogramma’s wordt een stuk van het loon aan de werknemer
uitbetaald via vakbond of hulpkas (ex-werkloze) of het OCMW (OCMW-cliënteel),
en een ander deel (gedekt door de loonpremie) via de gewestelijke administratie
werkgelegenheid (5). 

Terwijl in de wetgeving op de sociale inschakelingseconomie de geactiveerde uitke-
ring rechtstreeks aan de werkgever wordt gestort, die het dan als (onderdeel van
het) loon uitbetaalt aan de werknemer, gebeurt dit niet in de doorstromingspro-
gramma’s. Volgens deze programma’s moet bijvoorbeeld de werknemer, ex-werklo-
ze, iedere maand met een door de werkgever ingevuld formulier langs bij zijn uitbet-
alingsinstelling (de vakbond of de hulpkas). Dit is wellicht niet bevorderlijk voor de
werkbeleving en het positief zelfbeeld van de werknemer, die zich hierdoor mis-
schien eerder als een ‘veredelde’ werkloze dan wel als een volwaardige werknemer
zal beschouwen. 
Naar het voorbeeld van de sociale inschakelingseconomie zou de geactiveerde uit-
kering best rechtstreeks gestort worden aan de werkgever, liefst op hetzelfde tijd-
stip (samen, door één instantie?) als de loonpremie van het gewest.

3.4. STATUUT VOOR SEMI-FORMELE TEWERKSTELLINGSFORMULES
Voor initiatieven waarbinnen arbeidsovereenkomsten voor beide partijen onmogelijk
zijn, zou men op federaal niveau een sociaal minimumstatuut moeten ontwikkelen dat
gemeenschappelijk is voor alle deelnemers aan de semi-formele tewerkstellingsformules 

(5) Ook in de nog lopende dienstenbanen (uitdovend) gebeurt de uitbetaling van de geactiveerde uit-
keringen via de uitbetalingsinstelling van de werknemer.
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en dus niet (meer) afhangt van het soort vervangingsinkomen dat zij ontvangen. Tot
nog toe verschillen statuut en dekkingsgraad immers naargelang de tak van de socia-
le zekerheid of de sector welzijn waaruit de persoon in kwestie een uitkering krijgt. 

Bij uitwerking van een statuut voor deelnemers aan semi-formele inschakelingspro-
jecten zal het zaak zijn een middenweg te vinden tussen:

een overkoepelend statuut dat een zo groot mogelijke en minstens behoorlijke
sociale bescherming biedt: sociale zekerheid voor hen die door de mazen van het
net glippen;

een vrijwaring van de sociale rechten voor de deelnemers die wel al verzekerd
zijn van rechten in de sociale zekerheid, bijvoorbeeld de uitkeringsgerechtigde
werklozen (dekking kinderbijslag, ziekte en invaliditeit, pensioen, opleidingsvergoe-
ding eventueel niet onderworpen aan RSZ …).

De overkoepeling waarvan hierboven sprake moet er immers toe dienen de deelne-
mers aan werkervarings- en opleidingsprojecten een behoorlijk en werkzaam statuut
te bezorgen, waarbij het overkoepelen zelf er geen aanleiding mag toe zijn dat het
statuut van sommige deelnemers verbetert ten koste van andere; dat, anders gezegd,
een dergelijke operatie voor de enen een versterking zou uitmaken, en voor de
anderen een verzwakking.

Biedt de beroepsinlevingsovereenkomst (6) een oplossing? Niet echt. Het is waar
dat zij de personen die zonder arbeidsovereenkomst actief zijn in “bedrijfsstages”
een minimum aan arbeidsrechtelijke bescherming tracht te bezorgen. De wettekst is
bovendien dermate breed verwoord dat hij minstens naar de letter principieel ook
van toepassing is op personen die deelnemen aan projecten van socio-professionele
inschakeling binnen de sociale economie (zij het dat dit voor de enen, lees: jonge-
ren, al duidelijker is dan voor de anderen).

De tekst waagt zich echter niet aan een oplossing voor het probleem inzake een
cumul tussen de opleidingsvergoeding en sociale uitkeringen (cumul tussen beide,
zonder dat de betrokkene zelf het risico loopt zijn recht op uitkeringen volledig of
gedeeltelijk te verliezen). 

4. PROBLEEM VOOR WERKNEMERS EN DEELNEMERS OP HET VLAK VAN DE UIT-
STROOM

De belangrijkste problemen waarmee werknemers of deelnemers ter gelegenheid
van het verlaten van tewerkstellingsinitiatieven uit de sociale inschakelingsecono-
mie geconfronteerd worden, zijn:

het feit dat niet elk(e deelname aan een) integratieprogramma wordt gelijkgesteld
met inactiviteit voor de toegang tot verdere maatregelen, dit met het oog op een
doorstroming naar het regulier arbeidscircuit;

(6) Ingevoerd door de Programmawet van 2 augustus 2002, in BS, 29 augustus 2002.
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onvoldoende opbouw of verlies van socialezekerheidsrechten tijdens werkerva-
ringsprojecten en doorstromingsprogramma’s. 

4.1. GELIJKSTELLING DEELNAME AAN INTEGRATIEPROGRAMMA VOOR DOORSTRO-
MING NAAR REGULIER ARBEIDSCIRCUIT
Algemeen zou het de integratie van kansengroepen ten goede komen, als elke deel-
name aan een integratieprogramma gelijkgesteld zou worden met inactiviteit wat
betreft de toegangsvoorwaarden tot verdere maatregelen, ook als de persoon in
kwestie niet het vereiste statuut heeft van werkloze, OCMW-cliënt, enz. Dergelijke
deelname zou, voor alle duidelijkheid, op zich uiteraard niet volstaan om toegang te
krijgen tot bijvoorbeeld een programma van RSZ-verminderingen, maar zou indien
nodig wel mee in rekening kunnen worden gebracht om te zien of de betrokkene
aan de vereiste inactiviteitsduur komt om in zo’n programma te kunnen stappen (zie
ook 2.3).

4.2. ONVOLDOENDE OPBOUW OF VERLIES VAN SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN TIJ-
DENS WERKERVARINGSPROJECTEN EN DOORSTROMINGSPROGRAMMA’S
Het is thans niet zo dat tijdens elke deelname aan werkervaringsmaatregelen rech-
ten worden opgebouwd op werkloosheidsuitkeringen (of eventueel ook andere
sociale uitkeringen). 

Thans telt bijvoorbeeld de activiteit in een werkervaringsproject, georganiseerd
door een leerwerkbedrijf, niet automatisch mee.

Personen met een mutualiteitsuitkering die mits toelating deelnemen aan een initia-
tief van socio-professionele (her)integratie, maar na afloop er niet in slagen door te
stromen naar een stabiele arbeidsbetrekking, kunnen niet meer op de mutualiteit
terugvallen.

Een specifiek probleem betreft de toegang tot en het hoogteverloop van de werk-
loosheidsuitkeringen voor werknemers die uit een doorstromingsprogramma
komen: zij worden gediscrimineerd in vergelijking met de ‘andere’ werknemers.

Immers, voor werknemers in een doorstromingsprogramma (of in een klassieker
wedertewerkstellingsprogramma als bijvoorbeeld GESCO) bevat de werkloosheids-
reglementering afwijkende regels op het vlak van:

de toelaatbaarheid. Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuit-
keringen moet de werknemer, afhankelijk van zijn leeftijd, een wachttijd van x aan-
tal arbeidsdagen doorlopen in de loop van y aantal maanden (= referteperiode) voor
de uitkeringsaanvraag. De referteperiode wordt, weliswaar, verlengd met het aantal
dagen dat begrepen is in de periode van de tewerkstelling in een doorstromingspro-
gramma waarvan de duur niet ten minste 24 ‘ononderbroken’ maanden bedraagt.
De arbeidsprestaties die worden verricht tijdens een periode van tewerkstelling in
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een doorstromingsprogramma waarvan de duur niet ten minste 24 ononderbroken
maanden bedraagt, worden in principe echter niet in aanmerking genomen als
arbeidsdagen, met uitzondering voor de toegang tot werkloosheidsuitkeringen via
de omweg van de wachtuitkeringen;

de hoogte van de uitkeringen. Eens deze toelaatbaarheidshindernis genomen,
rijst de vraag naar het bedrag van de uitkeringen. De alleenstaande werknemer of de
samenwonende werknemer in een doorstromingsprogramma die terug in een eerste
vergoedingsperiode wil terechtkomen en dus de hoogst mogelijke werkloosheids-
uitkering wil ontvangen, moet een veel langere werkhervatting bewijzen dan een
andere werknemer. Is hij een voltijdse werknemer, dan moet hij 24 ‘ononderbro-
ken’ maanden bewijzen (tegen 12 voor andere werknemers). Is hij een deeltijdse
werknemer met behoud van rechten met of zonder inkomensgarantie-uitkering, dan
moet hij 36 maanden bewijzen (tegen normaal 24 voor de andere werknemers).

Deze strengere voorwaarden werden destijds – en worden nog steeds – verdedigd
vanuit de gedachtengang dat het oneigenlijke gebruik van deze doorstromingspro-
gramma’s door het stelselmatig opnemen van werknemers erin voor de noodzakelij-
ke minimumduur om werkloosheidsuitkeringen te verkrijgen, onmogelijk dient
gemaakt.

Nochtans is dit een erkende techniek – ‘art. 60, § 7’ – in de OCMW-wetgeving, en
was het toch ook wel de bekommernis van het Lenteprogramma om personen die
niet thuishoren in het laatste, onderste vangnet van de sociale zekerheid eruit weg
te halen, door activering én door het dichten van gaten in hogere netten (bijvoor-
beeld de werkloosheidsreglementering).

Omwille van de volgende argumenten stellen we voor deze strenge voorwaarden
voor de doorstromingsprogramma’s te versoepelen:

ook dit is een deel van de filosofie die vaak achter de activeringsprogramma’s
schuilgaat: mensen in een begeleide en beschermde periode een duwtje in de rug
geven om weer hun plaats te veroveren op de arbeidsmarkt, wat iets helemaal
anders is dan mensen via een tewerkstelling enkel en alleen die periode te laten
overbruggen, nodig opdat werkloosheidsuitkeringen zouden kunnen worden geno-
ten. Werknemers die bewezen hebben zich niet blijvend in de werkloosheid te wil-
len nestelen maar het desondanks na activering in een werkervaringsproject toch
niet ‘halen’ op de arbeidsmarkt, verdienen beter dan nog eens extra (financieel)
bestraft te worden;

op werknemers in een doorstromingsprogramma waren (destijds) de RSZ-verminde-
ringen van het banenplan van toepassing. De andere werknemers die buiten de context
van een doorstromingsprogramma een recht openden op de RSZ-verminderingen van
het banenplan, vielen onder de gewone bepalingen van de werkloosheidsreglemente-
ring. Werknemers in andere programma’s die net zoals de doorstromingsprogramma’s
een activering van de werkloosheidsuitkering meebrachten of nog steeds meebrengen,
zoals de maatregel ‘banenplanuitkering’ en de SINE, evenzeer;
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en wat als het eerder de werkgever is die oneigenlijk gebruik maakt van een acti-
veringsprogramma (lees: een tijdje een goedkope, want door de RVA of OCMW en
de RSZ gefinancierde, werknemer in dienst nemen, en dan vroegtijdig ontslaan)? De
werkgever die eventueel te kwader trouw blijkt te zijn, krijgt geen sanctie, de werk-
nemer wel, namelijk een moeilijker toegang tot de (hoogste) werkloosheidsuitkerin-
gen.

5. TOEGANG VAN PROMOTOREN VAN SOCIALE ECONOMIE TOT DE SINE EN TOT
ONDERNEMINGSBEVORDERENDE INSTRUMENTEN

Aan een reeks problemen voor een eerste soort initiatieven ligt een gebrek aan offi-
ciële erkenning ten grondslag.

Opleidingsoperatoren in Vlaanderen (de zogenaamde derden, leerwerkbedrijven)
alsook sommige opleidingsoperatoren in Nederlandstalig Brussel zijn niet altijd
structureel erkend op gewestelijk bestuursniveau, zodat een aantal bijzondere fede-
rale maatregelen ter ondersteuning van de sociale economie niet openstaan voor
hen, ook al leggen ze uiteindelijk vergelijkbare activiteiten aan de dag als aanver-
wante initiatieven die wel erkend zijn en nagenoeg dezelfde doelstellingen delen.
Voordelen die hierdoor niet kunnen ontsloten worden, zijn:

de mogelijkheid van erkenning als aannemer voor overheids- of eventueel privé-
opdrachten – werken en diensten – zonder verplichte inschrijving in het handelsre-
gister voor een vzw uit de sociale economie;

toepassing van een, volgens welbepaalde en strikte voorwaarden, verlaagd BTW-
tarief van 6% voor de gepresteerde diensten.

In Wallonië kampen de OISP (organismes d’insertion socioprofessionnelle) voor het
verlaagd BTW-tarief met een gelijkaardig probleem van uitsluiting, zij het dat dit niet
terug te brengen is tot een gebrek aan decretale erkenning.

Ook de toegang voor de Brusselse en Waalse inschakelingsbedrijven die geen ven-
nootschap met sociaal oogmerk zijn maar een vzw, is elk jaar opnieuw precair (alles
hangt tot nog toe af van een jaarlijkse verlenging van de federale erkenning in het
kader van het Voordeelbanenplan voor inschakelingsbedrijven).

De problemen voor een tweede soort initiatieven schuilen in de rechtsvorm (vzw).
Hierdoor zijn vele actoren van de sociale (inschakelings)economie verstoken van gewes-
telijke investeringssteun (economische expansie, landbouwinvesteringsfonds, …),
aangezien deze steun bedoeld is voor vennootschappen. Een poging van het Vlaams
Gewest om zijn wetgeving inzake economische expansie uit te breiden tot bepaalde
verenigingen zonder winstoogmerk (beschutte werkplaatsen) botste destijds op
bezwaren van de Europese Commissie. Een wettekst in die zin werd gauw weer
ingetrokken.
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De les die hier uit te trekken valt, is dat de sociale economie als specifieke vorm van
ondernemerschap eerst op Europees beslissingsniveau als realiteit zal moeten
erkend worden, voordat lidstaten of entiteiten van lidstaten investeringssteun kun-
nen toekennen aan dergelijke initiatieven. Met de recentste verordening van de
Europese Commissie inzake werkgelegenheidssteun die concurrentievervalsing
moet tegengaan, en waardoor elke (nieuwe) tewerkstellingsmaatregel, ook binnen
de sociale economie (7), eerst bij de Commissie moet worden aangemeld, lijkt een
dergelijke erkenning echter verderaf dan ooit (8).

__________

(7) Dit omwille van de omvang en de duur van de steun.
(8) Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepas-
sing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun, PB L 337 van
13 december 2002, blz. 3.
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JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE
VERHOUDINGEN TUSSEN DE BELGISCHE
SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEMEN VOOR
AMBTENAREN, WERKNEMERS EN
ZELFSTANDIGEN (1)

DOOR GUIDO VAN LIMBERGHEN* EN ELKE VERHEYDEN**

*Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel

** Wetenschappelijk onderzoeker Vrije Universiteit Brussel

HOOFDSTUK I. ALGEMENE INLEIDING

Met het oog op de verwezenlijking van zijn socialezekerheidsbeleid maakt de Belgi-
sche wetgever in wezen gebruik van twee onderscheiden technieken: de sociale
verzekering en de sociale bijstand. De socialebijstandsregelingen behouden hun uit-
keringen voor aan gerechtigden die, ongeacht hun professionele status, aantonen
zich in een staat van behoefte te bevinden. De socialeverzekeringssystemen bestaan
uit diverse sociale verzekeringen die vervangingsinkomens of inkomensaanvullende
uitkeringen verlenen bij de intrede van een aantal, door de wetgever als zodanig
beschouwde sociale risico’s. Tot de onderzochte materie behoren de arbeidsonge-
vallen- en beroepsziekteverzekering, de gezinsbijslagenverzekeringen en de pen-
sioenverzekeringen voor ambtenaren. Vormen van sociale bescherming die, zoals de
jaarlijkse vakantie, door het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht worden geregeld,
bleven buiten beschouwing.

In vele landen nemen de sociale verzekeringen de vorm aan van volksverzekeringen
die voor alle leden van de bevolking toegankelijk zijn. De Belgische socialeverzeke-
ringssystemen bestaan evenwel uit professionele en categoriale sociale verzekerin-
gen. Zij staan ieder slechts open voor een welbepaalde categorie van de beroepsbe-
volking, met name de werknemers, ambtenaren of zelfstandigen. De sociale verze-

(1) Het voorliggende artikel is een synthese van het onderzoeksrapport waarmee de Vakgroep So-
ciaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel een in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Pensioenen gevoerd juridisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de socialeverzekeringssyste-
men voor de diverse categorieën van de Belgische beroepsbevolking afsloot. De verwijzingen in dit
artikel refereren slechts aan de belangrijkste literatuur. Voor de verwijzingen naar wetgeving, recht-
spraak en andere doctrine wordt verwezen naar het onderzoeksrapport dat eerlang in een geactuali-
seerde versie wordt gepubliceerd. De onderzoekers danken de leden van het begeleidingscomité dat
uit vertegenwoordigers van de academische middens en de bevoegde ministeries bestond.
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keringen voor ambtenaren vormen, anders dan de sociale verzekeringen voor werk-
nemers en zelfstandigen, nog geen verzekeringssysteem, maar worden in de voorlig-
gende studie wel als zodanig beschreven.

Het voorliggend artikel zet eerst uiteen hoe de diverse socialeverzekeringssystemen
voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen zijn ontstaan en hoe zij in het verle-
den zowel verder uit mekaar zijn gegroeid, als gedeeltelijk zijn geharmoniseerd
(hoofdstuk II). Het bestudeert vervolgens de juridische verhoudingen tussen de
thans bestaande socialeverzekeringssystemen (hoofdstuk III). Het analyseert dan
hoe wordt bepaald in welk socialeverzekeringssysteem een lid van de beroepsbevol-
king terechtkomt (hoofdstuk IV) en met welke problemen personen met een
gemengde loopbaan worden geconfronteerd (hoofdstuk V).

Het algemeen besluit integreert de conclusies die in de verschillende deelbesluiten
werden getrokken (hoofdstuk VI).

HOOFDSTUK II. ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE SOCIALEVERZEKERINGSSYS-
TEMEN

AFDELING 1. INLEIDING

1. De parlementaire handelingen tot voorbereiding van de relevante wetten en de
voorhanden zijnde rechtsleer geven een beeld van de wijze waarop de socialeverze-
keringssystemen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen zijn ontstaan en
soms uit elkaar, soms naar mekaar toe zijn gegroeid.

Wij analyseren en vergelijken eerst per verzekerd sociaal risico de rechtshistorische
evolutie van de overeenstemmende sociale verzekeringen in elk verzekeringssys-
teem.

De deelbesluiten geven vervolgens een globaal overzicht van de rechtshistorische
ontwikkeling van de onderscheiden socialeverzekeringssystemen.
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AFDELING 2. ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN (2)

2. De vrijwillige ziektekostenverzekering is niet alleen ontstaan uit de bekommernis
om werknemers tegen ziekterisico’s te beschermen, maar ook uit het streven om
hun ruimer opgevatte maatschappelijke en beroepsbelangen te verdedigen. Toch
konden leden van andere bevolkingsgroepen deel nemen aan de vrijwillige ziekte-
kostenverzekering die uit de arbeidersbeweging was ontsproten, als zij aan de statu-
taire voorwaarden van de maatschappijen van onderlinge bijstand voldeden. De
andere beroepsgroepen voelden niet de behoefte om eigen mutualiteiten op te rich-
ten, maar traden tot de bestaande landsbonden toe.

3. De eerste wetsvoorstellen tot inrichting van een verplichte ziektekostenverzekering
waren alleen van toepassing op werknemers met een beperkt loon. Men achtte het
immers niet aannemelijk werkgeversbijdragen te eisen ten behoeve van werkne-
mers met een toereikend loon of ten behoeve van andere beroepscategorieën. De
betrokkenen behielden wel de mogelijkheid om vrijwillig bijdragen te storten.

De discussie tussen de voorstanders van autonome verantwoordelijke ziekenfond-
sen en de verdedigers van een eenheidsmutualiteit stelde de invoering van de ver-
plichte ziektekostenverzekering uit tot na de Tweede Wereldoorlog. De verplichte
verzekering die snel operationeel moest zijn en mede door de werkgevers werd gefi-
nancierd, werd oorspronkelijk slechts voor werknemers, met inbegrip van de con-
tractuele personeelsleden van de Staat, opengesteld. De contractuele personeelsle-
den van andere overheden werden geleidelijk aan in het toepassingsgebied van de
werknemersverzekering ondergebracht. Het statutaire overheidspersoneel dat in het
ambtenarenstatuut geen rechten op vergoeding van geneeskundige verzorging
putte, werd na verloop van tijd in de verplichte ziektekostenverzekering voor werk-
nemers opgenomen.

Ondertussen hielden de landsbonden van ziekenfondsen vrijwillige verzekeringen in
stand voor wie niet onder een verplichte ziektekostenverzekering ressorteerde. De
toenemende behoefte aan medische verzorging en de stijgende kostprijs van
gezondheidszorgen deden de weerstand van de zelfstandigenorganisaties tegen een
verplichte verzekering wegsmelten. Zij eisten evenwel de garantie om zelf hun ziek-
tekostenverzekering te kunnen beheren en om greep op de omvang van de verzeke-
ringsuitgaven te houden. De beperking van het pakket van de verzekerde zorgen tot 

(2) M. Beddegenoots en P. Pype, “De zelfstandigen: hun ziekteverzekering, hun mutualiteit. 30 jaar
ervaring als basis voor een vernieuwde toekomst”, in De mutualiteit vandaag en morgen, Antwer-
pen, Kluwer, 1991, pp. 203-213; J.M. Berger, Le droit social du travail indépendant, Brussel, Lar-
cier, 1973, 265 p.; M. Delhuvenne, “Terugblik over veertig jaren verplichte ziekteverzekering (1944-
1984)”, Acta Hosp. 1984, pp. 5-24; J. Engels, De evolutie van de verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering, Brussel, R.I.Z.I.V., 1970, 428 p.; H. De Geest, “Oorsprong en evolutie van de mutualitei-
ten in België en een situering van de kristelijke mutualiteiten” in De mutualiteit: Vandaag en mor-
gen, Antwerpen, Kluwer, 1991, pp. 3-28; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidsperso-
neel, Brugge, die Keure, 1990, 1136 p.; G. Vanthemse, De beginjaren van de sociale zekerheid in
België. 1944-1963, Brussel, VUBPress, 1994, 206 p.
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de zogenaamde “grote risico’s” en een zekere aanpassing van de administratieve en
financiële organisatie van de werknemersverzekering lieten toe dat de ziektekosten-
verzekering voor zelfstandigen weliswaar in het wettelijke en administratieve kader
van de werknemersverzekering werd geïntegreerd, maar toch een eigen budget
behield. De grote risico’s werden onder dezelfde voorwaarden als in de werkne-
mersverzekering verzekerd. Voor de kleine risico’s werd in een aanvullende vrijwil-
lige verzekering voorzien. De lijst van de grote risico’s kon op een soepele wijze aan
de budgettaire mogelijkheden worden aangepast. Vele, maar niet alle oorspronkelijk
als kleine risico’s beschouwde gezondheidszorgen werden in het verzekerd zorgen-
pakket opgenomen.

4. De inbedding van de ziektekostenverzekering voor zelfstandigen in het wettelijke
en administratieve kader van de werknemersverzekering, de gedeeltelijke conver-
gentie van de verplicht verzekerde gezondheidszorgenpakketten en het ruime
gebruik van de vrije verzekering tegen kleine risico’s leidden niet ertoe dat beide
ziektekostenverzekeringen in een eenheidsverzekering werden geïntegreerd. Veel-
eer versterkte de wetgever in eerste instantie de samenhang van elke ziektekosten-
verzekering met de overige sociale verzekeringen van het verzekeringssysteem
waartoe zij behoorde. De herstructurering van de werknemersverzekering tot een
algemene ziektekostenverzekering waaraan ook ambtenaren en een aantal sociaal-
economisch achtergestelde groepen participeren, bracht het bestaan van een afzon-
derlijke ziektekostenverzekering voor zelfstandigen niet in het gedrang. Alleen de
kloosterlingen werden nog in de zelfstandigenverzekering ondergebracht.

De bijzondere wensen der zelfstandigen doorkruisten uiteindelijk niet de hevige dis-
cussies tussen de voorstanders van autonome ziekenfondsen en de voorstanders van
een eenheidsmutualiteit die veel meer hun stempel op de geschiedenis van de ziek-
tekostenverzekering hebben gedrukt. Het concept van de opdeling van het verze-
kerd zorgenpakket in prioritaire en niet-prioritaire dan wel grote en kleine risico’s
werd eerst aangewend in een poging om in het kader van de werknemersverzeke-
ring een afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de diverse landsbonden
tot stand te brengen en later om in het kader van de zelfstandigenverzekering de
grens tussen de collectieve en de individuele verantwoordelijkheid af te bakenen.
Door de inbedding van de zelfstandigenverzekering in het wettelijke en administra-
tieve kader van de werknemersverzekering behielden de landsbonden hun greep op
de ziektekostenverzekeringen.
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AFDELING 3. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN (3)

5. De vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering is samen met de ziektekostenver-
zekering ontstaan uit de bekommernis om werknemers tegen ziekterisico’s te
beschermen en hun ruimer opgevatte maatschappelijke en beroepsbelangen te ver-
dedigen. Leden van andere bevolkingsgroepen konden deel nemen aan de vrijwilli-
ge arbeidsongeschiktheidsverzekering die uit de arbeidersbeweging was ontspro-
ten, voor zover zij aan de statutaire voorwaarden van de maatschappijen van onder-
linge bijstand voldeden.

6. De eerste wetsvoorstellen tot inrichting van een verplichte arbeidsongeschiktheids-
verzekering waren alleen van toepassing op werknemers met een beperkt loon.
Men achtte het immers niet aannemelijk werkgeversbijdragen te eisen ten behoeve
van werknemers met een toereikend loon of ten behoeve van andere beroepscate-
gorieën. De betrokkenen behielden wel de mogelijkheid om vrijwillig bijdragen te
storten.

De discussie tussen de voorstanders van autonome ziekenfondsen en de verdedigers
van een eenheidsmutualiteit stelde de invoering van de verplichte arbeidsonge-
schiktheidsverzekering uit tot na de Tweede Wereldoorlog. De verplichte verzeke-
ring die snel operationeel moest zijn en mede door de werkgevers werd gefinan-
cierd, werd slechts voor werknemers, met inbegrip van de contractuele personeels-
leden van de Staat, opengesteld. De contractuele personeelsleden van andere over-
heden werden geleidelijk aan onder het toepassingsgebied van de werknemersver-
zekering gebracht.

Het statutaire overheidspersoneel putte in het ambtenarenstatuut bescherming
tegen arbeidsongeschiktheid en werd om die reden niet in de werknemersverzeke-
ring opgenomen.

Ondertussen hielden de landsbonden van ziekenfondsen vrijwillige verzekeringen in
stand voor wie niet onder een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ressor-
teerde. De discussie binnen de zelfstandigenorganisaties over de omvang van de ver-
plichte verzekering stelde de invoering ervan gedurende vele jaren uit. Toen hier-
over een voldoende consensus ontstond, eisten de zelfstandigenorganisaties de
garantie om zelf hun arbeidsongeschiktheidsverzekering te beheren en om greep op
de omvang van de verzekeringsuitgaven te houden. De vrij lange carenzperiode, de
beperkte hoogte van de uitkeringen en een zekere aanpassing van de administratie-
ve en financiële organisatie van de werknemersverzekering lieten toe dat de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen weliswaar in het wettelijke en admi-
nistratieve kader van de werknemersverzekering werd geïntegreerd, maar toch een

(3) R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, Die Keure, 1990, 1136 p.;
J. Van Steenberge, Schade aan de mens, I, Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in het recht,
Antwerpen, Maarten Kluwer, 1975, 587 p.
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eigen budget behield. De wetgever poogde daarenboven bij de omschrijving van
het verzekerde sociale risico, rekening te houden met de uiteenlopende wijzen
waarop zelfstandigen hun beroepsuitoefening organiseerden.

7. De inbedding van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het
wettelijke en administratieve kader van de werknemersverzekering leidde niet ertoe
dat beide arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in een eenheidsverzekering werden
geïntegreerd. Veeleer versterkte de wetgever in eerste instantie de samenhang van
elke arbeidsongeschiktheidsverzekering met de overige sociale verzekeringen van
het verzekeringssysteem waartoe zij behoorde.

De bijzondere wensen der zelfstandigen doorkruisten uiteindelijk niet de hevige dis-
cussie tussen de voorstanders van autonome ziekenfondsen en de voorstanders van
een eenheidsmutualiteit die veel meer haar stempel op de geschiedenis van de ziek-
te- en invaliditeitsverzekering heeft gedrukt. De ziekte- en invaliditeitsverzekering
werd opgesplitst in de sectoren ‘Geneeskundige verzorging’ en ‘Uitkeringen’. Die
opsplitsing liet toe de uitbreiding van de ziektekostenverzekering tot andere bevol-
kingsgroepen los te koppelen van een niet of nog niet gewenste uitbreiding van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zij voorkwam daarenboven dat de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering in een nieuw in te richten verzekering zou worden onderge-
bracht en mogelijkerwijze aan de greep van de landsbonden zou worden onttrok-
ken.

AFDELING 4. PENSIOENVERZEKERING (4)

8. De pensioenverzekeringen poogden een antwoord te bieden aan de bestaansonze-
kerheid waarmee velen bij ouderdom of overlijden van hun kostwinner werden
geconfronteerd. De wetgever poogde in eerste instantie de vrijwillige pensioenvor-
ming te bevorderen door de met eigen bijdragen van de betrokkenen opgebouwde
ouderdomsrenten eerst van een staatswaarborg te voorzien en later het bedrag
ervan met rijkstegemoetkomingen te verhogen. De wetgever gaf eenieder de gele-
genheid om renten voor derden te vestigen en bood aldus voornamelijk de patroons
de mogelijkheid om de arbeiders voor hun getrouwheid te belonen en aan zich te
binden. De wettelijke pensioenvoordelen stonden evenwel open voor alle catego-
rieën van de bevolking.

(4) J. Berghman, Theorie van de sociale zekerheid. Bijdrage tot de sociaal-politieke theorie van de
sociale zekerheid met een toepassing op de pensioensector, Antwerpen, UFSIA, 1981, 550 p.; J.M.
Berger, Le droit social du travail indépendant, Brussel Larcier 1973, 265 p.; J. Denaeyer, “Histori-
sche benadering van structuur en modaliteiten van de financiering van de werknemerspensioenen”,
B.T.S.Z,. 1986, pp. 3-116; G. Van Limberghen, “Betekenis van het sociaal pact voor de ontwikkeling
van de Belgische pensioen- en gezinsbijslagenwetgeving” in M. Stroobant (ed.), 50 jaar sociaal pact,
Antwerpen, Maklu, 1995, pp. 51-77; G. Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in
België 1944-1963, Brussel, VUBPress, 1995, 206 p.
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Voor degenen die zich gedurende omzeggens hun hele beroepsloopbaan ten dien-
ste van het Rijk hadden gesteld, achtte de wetgever het tezelfdertijd gerechtvaar-
digd dat de Staat hun zelf een kosteloos pensioen zou uitkeren. De Staat werd
immers voor het verdere onderhoud van zijn dienaren verantwoordelijk geacht, op
de grond dat het ontoereikende niveau van de ambtenarenwedden de opbouw van
een afdoende bescherming tegen inkomensverlies bij ouderdom of overlijden in de
weg stond. Het pensioen werd als een beloning voor geleverde diensten, als de
noodzakelijke voortzetting van de wedde of, door sommigen, zelfs als een uitgesteld
deel van de wedde beschouwd.

9. Vele leden van de arbeidersklasse en de middenstand beschikten niet over het ver-
eiste beroepsinkomen om bijdragen aan de vrije pensioenverzekering te storten of
koesterden niet de verwachting dat zij de pensioengerechtigde leeftijd ver zouden
overschrijden. De wetgever kon niet dulden dat bejaarden die met noeste arbeid tot
de economische welvaart van het land hadden bijgedragen, ingevolge de Eerste
Wereldoorlog en de hiermee gepaard gaande inflatie naar de openbare of particulie-
re weldadigheid werden verwezen.

De wetgever zette de vrije pensioenverzekering in een verplichte verzekering om.
Over de administratieve inrichting van de pensioenverzekering ontspon zich geen
machtsstrijd tussen patroons en vakbonden of tussen voorstanders van vrije verzeke-
ringsinstellingen en verdedigers van staatsinstellingen. Het uitgangspunt dat het de
voorkeur verdiende om diverse pensioenverzekeringen voor grotere beroepsgroe-
pen in te richten, ondervond weinig tegenstand. De opvatting dat de Staat niet
alleen aan ambtenaren, maar ook aan de oudere arbeiders een kosteloos pensioen
verschuldigd was, vond slechts even ingang in de vorm van een tijdelijke maatregel.

De eerste pensioenverzekering voor handarbeiders was slechts verplicht voor arbei-
ders wier jaarloon een bepaalde grens niet bereikte. Voor de anderen die werden
geacht zelf pensioenbijdragen te kunnen storten, mocht men naar het oordeel van
de wetgever geen werkgeversbijdragen en rijkstoelagen verlangen. Bedienden wer-
den daarentegen van bij de aanvang in de verplichte pensioenverzekering onderge-
bracht, ongeacht de hoogte van hun loon, op de grond dat ook beter betaalde werk-
nemers niet noodzakelijk op hogere leeftijd nog over toereikende bestaansmiddelen
beschikten.

De wetgever verloor voorts niet uit het oog dat personen die tezelfdertijd als onder-
nemer en werkman werkzaam waren, vaak over geen hoger inkomen dan het loon
der arbeiders beschikten en gaf zelfstandigen de mogelijkheid om zich bij de pen-
sioenverzekeringen voor arbeiders en bedienden aan te sluiten. Een poging om min-
der gegoede zelfstandigen in de verplichte pensioenverzekering voor arbeiders op
te nemen, leed schipbreuk op de klip van de bijdrageninning.
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De bestaansonzekerheid van vele bejaarde zelfstandigen maakte de overgang van
een vrije naar een verplichte pensioenverzekering voor zelfstandigen in de vijftiger
jaren onafwendbaar. De integratie van de zelfstandigen in de verplichte werkne-
mersverzekeringen die uitgerekend dan de toegekende pensioenvoordelen gevoelig
verhoogden, was geen haalbare optie. De zelfstandigenorganisaties wezen immers
op de ontstentenis van werkgeversbijdragen en op de noodzaak voor de zelfstandi-
gen om een bepaald kapitaal voor investeringsdoeleinden te reserveren. Om de pen-
sioenuitgaven binnen beheersbare perken te houden eisten zij een eigen pensioen-
verzekering die als een laatste redplank voor behoeftige en bejaarde zelfstandigen
werd opgevat. Daarenboven hadden de pensioenverzekeringen voor werknemers
reeds de stap naar de financiering door middel van de omstreden repartitietechniek
gezet. De zelfstandigen waren bij de invoering van hun eerste verplichte pensioen-
verzekering nog niet ertoe bereid afstand te doen van de financiering door middel
van de individuele kapitalisatie. Bij de overstap naar de financiering van de werkne-
mersverzekeringen door een solidariteit tussen de generaties en de bijhorende
omslag van de pensioenbijdragen ging voor de zelfstandigen overigens de mogelijk-
heid tot aansluiting bij de werknemersverzekeringen teloor.

10. Toen de verplichte pensioenverzekeringen vastere vorm hadden gekregen, manifes-
teerde zich een tendens tot interne harmonisatie van de bestaande pensioenverzeke-
ringen voor elke hoofdcategorie van de beroepsbevolking.

De wetgever vormde de werknemersverzekeringen om tot één pensioenverzekering
en beoogde aldus te vermijden dat de bestaande verzekeringen voor arbeiders,
bedienden, mijnwerkers en zeelieden te ver uit mekaar zouden groeien als gevolg
van een zeer uiteenlopende evolutie van de verhouding tussen het aantal gepensio-
neerden en het aantal bijdragenplichtige personen in elke verzekering. De wetgever
ging daarbij uit van het standpunt dat de bestaande financiële reserves of tekorten
van elke pensioenverzekering aan die socio-demografische evolutie en niet aan de
inspanningen van een bepaalde categorie van werknemers toe te schrijven waren.

De talrijke pensioenverzekeringen van de openbare sector werden niet in één amb-
tenarenverzekering ondergebracht, maar spiegelden zich tot op zekere hoogte aan
de pensioenverzekering voor rijksambtenaren. De diverse ambtenarenpensioenen
werden voorts het voorwerp van gemeenschappelijke cumulatiebepalingen.

De pensioenverzekering voor zelfstandigen liet de betrokkenen niet langer toe zich
aan de verzekering te onttrekken door een levensverzekeringsovereenkomst te slui-
ten of een onroerend goed tot het vestigen van een pensioenfonds aan te wenden.

De interne harmonisatiebeweging van de diverse pensioenverzekeringen ging
gepaard met een versterking van de samenhang van de pensioenverzekeringen voor
werknemers en zelfstandigen met de overige sociale verzekeringen van het verzeke-
ringssysteem waartoe zij behoorden.
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11. De wetgever bekrachtigde vervolgens een beleid tot harmonisatie van de pensioen-
verzekeringen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen waarbij de werkne-
mersverzekering min of meer model stond voor beide andere pensioenverzekerin-
gen en het minst wijzigingen onderging. De regels inzake de aan gepensioneerden
toegelaten arbeid werden gelijkgeschakeld en een grotere gelijkheid van man en
vrouw werd overal nagestreefd. Toenadering ontstond op het vlak van de loopbaan-
vereisten voor de toekenning van pensioenen, de koppeling van de pensioenbedra-
gen aan de beroepsinkomsten en de cumulatiebepalingen. Hoewel de diverse pen-
sioenverzekeringen tot op zekere hoogte volgens een vergelijkbaar patroon gingen
functioneren, bleven aanzienlijke verschillen in de toekenning en berekening van de
pensioenvoordelen bestaan. De toepassing van een correctiefactor in de zelfstandi-
genverzekering had bijvoorbeeld tot gevolg dat de zelfstandigenpensioenen
ondanks een grotere gelijkheid in de berekeningsregels nauwelijks de helft van het
bedrag der werknemerspensioenen zouden overschrijden. Die correctie behoedde
zowel de overheid, als de zelfstandigen voor de onaanvaardbaar geachte financiële
inspanning die uit een gelijkschakeling van de pensioenbedragen zou voortvloeien.
Op geen enkel ogenblik lag het in de bedoeling van de wetgever om het afzonderlij-
ke bestaan van de diverse pensioenverzekeringen of de specifieke kenmerken ervan
in het gedrang te brengen.

AFDELING 5. GEZINSBIJSLAGENVERZEKERINGEN (5)

12. De gezinsbijslagenverzekeringen ontstonden als antwoord op de moeilijkheden van
voornamelijk kroostrijke gezinnen om alleen met inkomen uit arbeid in hun bestaan
te voorzien.

De Staat zag zich gedwongen om eerst tijdelijk en daarna bestendig de wedden van
personeelsleden met kinderen te verhogen.

Patroons verleenden gezinsbijslagen, uit sociale bewogenheid, om een algemenere
loonsverhoging te ontlopen of om de sociale vrede af te kopen en het vertrouwen
van bij de vakbond aangesloten arbeiders terug te winnen. Zij beschouwden die
loontoeslagen meer als een liberaliteit dan als een strikte looncomponent.

(5) J. Ancelin, L’action sociale familiale et les Caisses d’allocations familiales. Un siècle d’histoire,
Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1997, 758 p.; P. Dreyfus, Emile
Romanet, père des allocations familiales, Paris, Arthaud, 1965, 189 p.; J.J. Dupeyroux, Sécurité
sociale, Paris, Dalloz, 1986, 1147 p.; P. Gosseries, Les Allocations Familiales aux Non-Salariés en
Belgique, Brussel, Larcier, 1939, 554 p.; L.-L. Homes, “Dertig jaar kinderbijslag voor zelfstandigen”,
B.T.S.Z., 1967, pp. 1101-1137; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge,
die Keure, 1990, 1136 p.; E. Leburton, “Vijftig jaar gezinsbijslag”, in 20 jaar sociaal statuut, 30 jaar
pensioenen, 50 jaar gezinsbijslag, RSVZ, 1988, 110 p.; A. Spitaels-Evrard, “De wetgevende etappes
en de oorspronkelijke finaliteiten van de kinderbijslag.”, B.T.S.Z., 1974, pp. 1-16; P. Van der Vorst,
“De evolutie van de familiale prestaties in het Belgische recht.”, B.T.S.Z., 1971, pp. 351-416; G. Vant-
hemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Brussel, VUBPress, 1995,
206 p.; X, Les Novelles, Droit social, III, nr 6, pp. 91-92.
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Om te vermijden dat uiteenlopende voordelen de onderlinge concurrentie zouden
verstoren, richtten zij compensatiekassen op. De ondernemers waren erg gesteld op
de vrijheid van beheer van hun compensatiekassen en aanvaardden geen onderlinge
solidariteit tussen de diverse kassen.

13. Een groot aantal werknemers van voornamelijk kleine en middelgrote ondernemin-
gen bleef nog van het voordeel van de gezinsbijslagen verstoken. Toen de wetgever
daarenboven vreesde dat vele werkgevers wegens de economische crisis tijdens het
interbellum hun vrijwillige bijdragenbetaling aan de compensatiekassen zouden sta-
ken, richtte de wetgever een veralgemeende gezinsbijslagenverzekering voor werk-
nemers in. Werkgevers genoten daarbij niet de mogelijkheid om de gezinsbijslagen
rechtstreeks uit te betalen, maar werden verplicht om zich aan te sluiten bij een
compensatiekas die tot betaling van de wettelijk voorgeschreven gezinsbijslagen
was gehouden en erkend diende te zijn. De wetgever voerde zelfs een gedeeltelijke
compensatie tussen de compensatiekassen door. Alleen onder die voorwaarden
mochten de patroonsorganisaties het beheer van de compensatiekassen in handen
houden.

Vele tewerkstellende overheden werden onmiddellijk of later in het toepassingsge-
bied van de veralgemeende gezinsbijslagenverzekering voor werknemers onderge-
bracht. De patroons wensten niet dat de overheden aan hun compensatiekassen
zouden participeren. De wetgever stond de overheden anders dan de werkgevers
wel toe de gezinsbijslagen rechtstreeks uit te betalen, omdat hij niet verwachtte dat
de overheden zich aan die verplichting zouden onttrekken. Gemeenten werden ach-
teraf toch verplicht om zich in de schoot van de provincies bij bijzondere compen-
satiekassen aan te sluiten.

Toen de wetgever een verplichte gezinsbijslagenverzekering voor werknemers
invoerde, beschouwde hij ook de toekenning van gezinsbijslagen aan zelfstandigen
als zijn plicht. Vele zelfstandigen beschikten immers niet over merkelijk hogere
inkomsten dan de gemiddelde werkman en waren niet bij machte om met eigen
middelen een groot gezin op behoorlijke wijze te onderhouden. Patroons noch
werknemersorganisaties waren bereid om hun gezinsbijslagenverzekering met de
zelfstandigen te delen. De werknemers vreesden voornamelijk een nivellering van
hun gezinsbijslagen. Het werd ook onaanvaardbaar geacht dat de Staat de gezinsbij-
slagen der zelfstandigen volledig voor zijn rekening zou nemen. Hoewel de wetge-
ver dezelfde gezinsbijslagen als voor de werknemers in het vooruitzicht had gesteld,
noopte de moeilijke bijdrageninning aanvankelijk tot een sterke matiging van de
werkelijk uitbetaalde voordelen en raakte de zelfstandigenverzekering pas in de vijf-
tiger jaren op kruissnelheid.

14. De steeds grotere gelijkenissen tussen de toegekende gezinsbijslagen en de adminis-
tratieve problemen waarmee beoefenaars van gemengde loopbanen werden gecon-
fronteerd, leidden niet ertoe dat de diverse gezinsbijslagenverzekeringen in een een-
heidsverzekering werden geïntegreerd. Veeleer versterkte de wetgever de interne
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coherentie van de gezinsbijslagenverzekeringen en de samenhang van de gezinsbij-
slagenverzekeringen voor werknemers en zelfstandigen met de overige sociale ver-
zekeringen van het verzekeringssysteem waartoe zij behoorden.

De patroons hielden het beheer van de intussen tot kinderbijslagfondsen omge-
doopte compensatiekassen in handen. Aan de fondsen werd evenwel een algehele
solidariteit opgelegd en elke mogelijkheid tot toekenning van aanvullende voorde-
len ontzegd.

Verdere verhogingen van de gezinsbijslagen door de Staat lagen aan de bron van de
afzonderlijke gezinsbijslagenverzekering die ermee rekening hield dat ook de wetge-
ving op de gezinsbijslagen voor werknemers op het overheidspersoneel van toepas-
sing bleef, maar ervan afweek door de versoepeling van de voorwaarden voor de
toekenning van sommige voordelen en door de toekenning van enkele bijkomende
voordelen aan bepaalde categorieën van personeelsleden. De bijzondere ambtena-
renverzekering gold voor een belangrijk aantal overheden en ambtenaren.

De daling van het geboortecijfer maakte het mogelijk dat de gezinsbijslagenverzeke-
ring der zelfstandigen met financiële steun van het Rijk het uitkeringsniveau van de
overige gezinsbijslagenverzekeringen sterk ging benaderen. Tezelfdertijd werd het
principe van de gelijke gezinsbijslagen niet meer in de wetgeving opgenomen.

De evolutie van de gezinsbijslagenverzekeringen is doordesemd van het verlangen
van de overheden en belangengroeperingen om het beheer van hun respectievelijke
verzekeringen in handen te houden. Die machtsstrijd stond de eenmaking van de
gezinsbijslagenverzekeringen in de weg.

AFDELING 6. WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN FAILLISSEMENTSVERZEKERING (6)

15. De vrijwillige werkloosheidsverzekering ontstond als een initiatief van de werkne-
mersorganisaties en dekte een sociaal risico dat eigen was aan de arbeid in onderge-
schikt verband.

16. De betalingsmoeilijkheden waarmee de werkloosheidskassen in perioden van eco-
nomische crisis werden geconfronteerd, noopten de overheid tot herhaalde en aan-
zienlijke financiële tussenkomsten. Men was vrij snel gewonnen voor een verplichte
verzekering. De strijd tussen de voor- en tegenstanders van door werknemersvak-
bonden beheerde werkloosheidskassen stelde de invoering van een verplichte werk-
loosheidsverzekering uit tot na de Tweede Wereldoorlog.

(6) R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, Die Keure, 1990, 1136 p.;
A. Pierseaux, “Verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid in België. Haar oorsprong, doel en evo-
lutie.”, Arbbl., 1968, pp. 367-397; G. Vanthemsche, Werkloosheid in België 1929-1940, Berchem,
EPO, 1989, 332 p.
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Alle werknemerscategorieën, met inbegrip van de contractuele personeelsleden van
de overheid, ressorteerden onder de dan ingevoerde verplichte werkloosheidsverze-
kering die mede met werkgeversbijdragen werd gefinancierd.

Ambtenaren werden geacht voldoende bescherming in hun statutaire vastheid van
betrekking te vinden.

Een werkloosheidsverzekering met bijdragen voor concurrenten die zelf voor hun
economische moeilijkheden verantwoordelijk werden geacht, druiste nog te zeer
tegen de vrijheidsideologie van de zelfstandigen in.

17. De aldus opgevatte werkloosheidsverzekering deinde in twee richtingen uit. Voor-
eerst werd zij belast met de uitkeringen van steeds meer andere dan de eigenlijke
werkloosheidsuitkeringen. Daarnaast verkregen ook andere gerechtigden dan werk-
nemers recht op werkloosheidsuitkeringen.

Schoolverlaters kregen toegang tot weliswaar verminderde werkloosheidsuitkerin-
gen. Vastbenoemde ambtenaren die toch hun betrekking verloren, verkregen na
verloop van tijd een recht op werkloosheidsuitkeringen in ruil voor een aan de
werknemersverzekering te betalen afkoopsom. Werklozen werden aangemoedigd
om een zelfstandige beroepsbezigheid aan te vatten met de garantie dat zij, in voor-
komend geval, hun rechten in de werkloosheidsverzekering behielden.

Pas aan het einde van de twintigste eeuw ontstond een faillissementsverzekering
voor gefailleerde en daarmee gelijkgestelde zelfstandigen. Uit de parlementaire voor-
bereiding blijkt op geen enkele wijze dat de mogelijkheid tot invoering van een
recht op werkloosheidsuitkeringen voor de betrokkenen ernstig in overweging
werd genomen.

AFDELING 7. ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING (7)

18. De arbeidsongevallenverzekering voor werknemers ontstond als antwoord op de
gemeenrechtelijke eisen tot schadevergoeding die werknemers tot hun werkgevers
richtten. Via het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht konden werknemers
immers vergoeding vorderen van de schade die werd veroorzaakt door de daad of
het verzuim van de werkgever of zijn aangestelden of die werd veroorzaakt door
gebreken in de zaken onder zijn bewaring van de werkgever. Het patronaat aan-

(7) S. David, Responsabilité civile et risque professionnel, Brussel, Larcier, 1958, 364 p.; M. Delhu-
venne, “De arbeidsongevallenregeling ten behoeve van het personeel in Openbare Dienst”, B.T.S.Z.,
1968, pp. 975-991; U. Deprez, “Honderd jaar geschiedenis van Steun- en Voorzorgskas tot Fonds
voor Arbeidsongevallen”, B.T.S.Z., 1990, pp. 371-378; P. Horion, Nouveau précis de droit social
belge, Liège, Faculté de Droit de l’Université de Liège, 1969, 479 p.; J. Van Steenberge, “De arbeids-
ongevallenwet: tussen de 19de en de 21ste eeuw.”, B.T.S.Z., 1990, pp. 363-369.
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vaardde een verplichting tot gedeeltelijke schadeloosstelling, gegrond op een risico-
aansprakelijkheid van de werkgevers, in ruil voor een immuniteit tegen verdere bur-
gerrechtelijke schadeclaims.

De wetgever beschouwde het reeds voordien als een plicht van de Staat om zijn
ambtenaren bij arbeidsongeval via de pensioenverzekering bescherming te bieden.
Naarmate de arbeidsongevallenverzekering een hoger beschermingsniveau bereikte,
eisten de ambtenaren vergelijkbare voordelen. Rekening houdend met de eigenhe-
den van het ambtenarenstatuut, opteerde de wetgever voor de inrichting van een
afzonderlijke arbeidsongevallenverzekering voor ambtenaren. De wetgever betracht-
te evenwel steeds om een doorgedreven parallellisme tussen beide verzekeringen te
bewaren.

19. Het concept van risicoaansprakelijkheid is moeilijk toepasbaar op zelfstandigen die
tezelfdertijd aansprakelijke en begunstigde zouden zijn. Ongevallen richten daaren-
boven dezelfde schade aan, ongeacht of zij zich al dan niet naar aanleiding van de
beroepsuitoefening voordoen. Men begrijpt dat zelfstandigenorganisaties zich, zij
het slechts na verloop van tijd, veeleer op de inrichting van een algemene arbeids-
ongeschiktheidsverzekering dan op de invoering van een arbeidsongevallenverzeke-
ring voor zelfstandigen of op de uitbreiding van de werknemersverzekering tot zelf-
standigen hebben toegelegd. Alleen de specifieke werkomstandigheden die reders
met hun tegen arbeidsongevallen verzekerde bemanning delen, verklaren dat reders
die hun eigen schip exploiteren, in het toepassingsgebied van de arbeidsongevallen-
verzekering werden ondergebracht.

AFDELING 8. BEROEPSZIEKTEVERZEKERING (8)

20. De beroepsziekteverzekeringen berustten op dezelfde legering van risicoaansprake-
lijkheid en burgerrechtelijke immuniteit der werkgevers en voorzagen grotendeels
in dezelfde bescherming als de arbeidsongevallenverzekeringen. De werknemersver-
zekering stond aanvankelijk slechts open voor enkele bedrijfssectoren, maar werd
gaandeweg uitgebreid.

De wetgever zag het reeds voordien als een plicht van de Staat om zijn ambtenaren
via de pensioenverzekering tegen de financiële gevolgen van beroepsziekten te
beschermen. Naarmate de beroepsziekteverzekering hogere uitkeringen toekende,
eisten de ambtenaren vergelijkbare voordelen die de wetgever honoreerde, maar,
rekening houdend met de eigenheden van het ambtenarenstatuut, niet in de werk-

(8) M. Delhuvenne, “De arbeidsongevallenregeling ten behoeve van het personeel in Openbare
Dienst”, B.T.S.Z., 1968, pp. 975-991; C. Gilquin, “De verbeteringen aangebracht door de wet van 24
december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten (Bel-
gisch Staatsblad van 31 december 1963)”, B.T.S.Z., 1965, pp. 1027-1033; J. Moins, “La réforme du rég-
ime des maladies professionnelles en Belgique”, R.G.A.R., 1964, 7289/1-4.
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nemersverzekering integreerde. De wetgever betrachtte wel een doorgedreven
parallellisme tussen, enerzijds, de gezamenlijke arbeidsongevallen- en beroepsziekte-
verzekering voor ambtenaren en, anderzijds, de gescheiden arbeidsongevallenverze-
kering en beroepsziekteverzekering voor werknemers.

Het concept van risicoaansprakelijkheid is moeilijk toepasbaar op zelfstandigen die
tezelfdertijd aansprakelijke en begunstigde zouden zijn. Oorspronkelijk ressorteer-
den de ambachtslieden nochtans onder de beroepsziekteverzekering. Later bekrach-
tigde de wetgever de administratieve praktijk die erin bestond om de verzekerings-
verplichting als een mogelijkheid tot aansluiting bij de werknemersverzekering op
te vatten. Ziektes richten evenwel dezelfde schade aan, ongeacht of zij zich naar
aanleiding van de beroepsuitoefening voordoen. Men begrijpt dat zelfstandigenorga-
nisaties zich, zij het slechts na verloop van tijd, veeleer op de inrichting van een
algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering dan op de inrichting van een afzon-
derlijke beroepsziekteverzekering of op de uitbreiding van de werknemersverzeke-
ring tot zelfstandigen toelegden.

AFDELING 9. DEELBESLUITEN

21. Werknemers zochten in de tweede helft van de negentiende eeuw hun toevlucht
tot de techniek van de vrijwillige onderlinge verzekering om zich te beschermen
tegen de financiële gevolgen van een aantal sociale risico’s die hun mogelijkheden
tot het verwerven van een arbeidsinkomen in het gedrang brachten. De inrichting
van werkloosheidskassen en mutualiteiten kaderde in de ontvoogdingsstrijd waar-
mee de arbeidersbeweging de uitbuiting en de bestaansonzekerheid van de arbei-
ders wilde uitroeien.

Een vrijwillige verzekering tegen ouderdom behoorde minder tot de prioriteiten van
de arbeidersbeweging. Vele werknemers beschikten immers niet over het vereiste
inkomen om pensioenbijdragen te storten. Ouderdom was voor vele werknemers
geen realistisch vooruitzicht of een te ver afgelegen risico. Conservatieve krachten
bewogen de wetgever ertoe om met het verlenen van de staatswaarborg aan de in
het vooruitzicht gestelde ouderdomsrenten en met de subsidiëring van de rentenop-
bouw de spontane pensioenopbouw door de arbeiders te bevorderen en hun spaar-
zin en betrachting van private eigendom bij te brengen. Het strookte met die poli-
tiek om de patroons de gelegenheid te geven om voor hun arbeiders rentevestigen-
de bijdragen te storten.

Uit sociale bewogenheid, maar ook om de sociale vrede af te kopen en hun werkne-
mers opnieuw voor zich te winnen verleenden patroons gezinsbijslagen aan werk-
nemers met kinderen. Om te vermijden dat de toegekende voordelen de normale
concurrentievoorwaarden zouden verstoren, richtten zij onderlinge compensatie-
kassen op.
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Diverse sociale verzekeringen ontstonden aldus als vrije initiatieven van de onder-
scheiden medespelers. Terwijl zij geleidelijk tot stand kwamen, vonden werkne-
mers steeds vaker in het aansprakelijkheidsrecht schadeloosstelling bij arbeidsonge-
vallen. Het patronaat aanvaardde een verplichting tot gedeeltelijke schadeloosstel-
ling, gegrond op de risicoaansprakelijkheid van de werkgevers, maar sleepte een
immuniteit voor verdere burgerrechtelijke schadeclaims uit de brand. Hetzelfde
compromis lag aan de beroepsziekteverzekering ten grondslag. Omdat de schadelij-
ke gevolgen van beroepsziekten zich vaak slechts na een langdurige blootstelling
aan een schadelijke arbeidssituatie manifesteren en bijgevolg moeilijker ten laste van
een welbepaalde werkgever of diens verzekeraar konden worden gelegd, werd de
aansprakelijkheid van de werkgevers op een collectieve wijze georganiseerd en
werd de beroepsziekteverzekering op een andere wijze ingericht.

Die diverse beschermingsmechanismen hadden met elkaar gemeen dat een instantie
die vreemd was aan de individuele arbeidsverhouding tussen werkgever en werkne-
mer, met de uitbetaling van de verzekerde voordelen werd belast of dat werkgevers
in ieder geval beschikten over de mogelijkheid om een derde met de vergoeding
van individuele werknemers te belasten.

In diezelfde periode had de wetgever de Staat reeds ertoe verplicht om pensioen-
voordelen bij ouderdom, ziekte of ongeval aan zijn ambtenaren te betalen en kende
de Staat ook gezinsbijslagen aan zijn personeelsleden toe.

Zelfstandigen hadden toegang tot de vrijwillige ziekte- en invaliditeitsverzekering en
tot de vrijwillige ouderdomsverzekering. Gezinsbijslagen en werkloosheidsuitkerin-
gen waren ontstaan in het kader van de arbeid in ondergeschikt verband en konden
door de aard van het gedekte risico moeilijk worden ingepast in vrijwillige onderlin-
ge verzekeringen tussen concurrenten. Het concept van de risicoaansprakelijkheid
waarop de arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzekering berustten, was moei-
lijk toepasbaar in het kader van de zelfstandige beroepsuitoefening waar de aanspra-
kelijke het slachtoffer zelf was.

22. Gaandeweg werden de arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzekering voor
meer werknemers opengesteld en werden de socialeverzekeringsprestaties uitge-
breid.

Vele werknemers maakten bij gebrek aan de nodige vooruitziendheid of de vereiste
middelen geen gebruik van de vrijwillige sociale verzekeringen. Ingeval zij door een
sociaal risico werden getroffen, waren zij aangewezen op de openbare of particulie-
re liefdadigheid. De idee van verplichte sociale verzekeringen won bij die vaststel-
ling snel veld.

Het principe van de verplichte verzekering werd in het begin van de twintigste
eeuw vrij vlot aanvaard voor de werkloosheidsverzekering, de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering en de pensioenverzekering. De inrichting van verplichte pensioen-
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verzekeringen voor grotere categorieën van de beroepsbevolking stuitte op weinig
weerstand. De opvatting van een kosteloos pensioen werd slechts even verdedigd
en moest het tegen de techniek van de sociale verzekering afleggen. Tijdens het
interbellum werden de reeds bestaande pensioenverzekeringen voor mijnwerkers
en zeelieden met pensioenverzekeringen voor arbeiders en bedienden aangevuld.
De strijd tussen patroons en vakbonden over de rol van de vakbondskassen in de
werkloosheidsverzekering stelde de invoering ervan uit tot na de Tweede Wereld-
oorlog. Het patronaat had zich reeds lang voordien neergelegd bij wetgeving die de
mutualiteiten toeliet om zich te hergroeperen in landsbonden. Tussen de betrokken
landsbonden woedde evenwel een hevige controverse over de vraag of de ziekte- en
invaliditeitsverzekering moest worden opgevat als een eenheidsverzekering dan wel
of zij moest worden beheerd door autonome en voor hun financiering zelf verant-
woordelijke landsbonden. De Tweede Wereldoorlog maakte aan die controverse
geen einde, maar maakte wel de invoering van de verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering mogelijk.

Hoewel vele werknemers nog van gezinsbijslagen verstoken bleven, kantten de
patroons zich daarentegen sterk tegen de invoering van een verplichte gezinsbijsla-
genverzekering uit vrees het vrije beheer van hun compensatiekassen uit handen te
moeten geven. Uit vrees dat de economische crisis steeds meer werkgevers ertoe
zou aanzetten hun bijdragenbetalingen aan de compensatiekassen te staken of te
verminderen, voerde de wetgever toch een verplichte gezinsbijslagenverzekering
in. Hij perkte daarenboven de beheersvrijheid van de patroons sterk in.

De overheid subsidieerde de vrijwillige sociale verzekeringen en bleef ook een deel
van de uitgaven van de verplichte sociale verzekeringen dragen. De werkgevers
werden niet alleen verplicht tot betaling van bijdragen aan de gezinsbijslagenverze-
kering, maar ook tot storting van bijdragen voor de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring, de werkloosheidsverzekering en de pensioenverzekering. De eerste wetsvoor-
stellen tot inrichting van verplichte sociale verzekeringen waren, naar het Duitse
voorbeeld, alleen van toepassing op werknemers met beperkte lonen. Men achtte
het niet aannemelijk werkgeversbijdragen of staatssubsidies te eisen voor werkne-
mers wier beroepsinkomen toereikend werd geacht voor een deelname aan de vrij-
willige verzekering. De wetgever integreerde de werknemers met hogere lonen
evenwel snel in de verplichte sociale verzekeringen voor werknemers.

De Staat bleef intussen pensioenvoordelen bij ouderdom, ziekte of ongeval aan zijn
ambtenaren betalen. Geleidelijk aan verkregen de personeelsleden van andere over-
heden een vergelijkbare bescherming. Contractuele personeelsleden bleven van de
ambtenarenvoordelen verstoken, maar werden in de sociale verzekeringen voor
werknemers ondergebracht. Tewerkstellende overheden ressorteerden onder de
gezinsbijslagenwetgeving voor werknemers, maar mochten de gezinsbijslagen recht-
streeks aan hun personeelsleden toekennen. Zij konden bijkomende voordelen ver-
lenen en namen geen deel aan het solidariteitsmechanisme dat tussen de compensa-
tiekassen werd uitgebouwd. Het statutaire overheidspersoneel dat in het ambtena-
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renstatuut geen rechten op vergoeding van geneeskundige verzorging putte, werd
na verloop van tijd in de verplichte ziektekostenverzekering voor werknemers opge-
nomen.

De zelfstandigenorganisaties riepen de overheid ter hulp met het oog op de subsi-
diëring van beroepsverenigingen, de ontwikkeling van een systeem van beroepskre-
diet en de reglementering van zelfstandige beroepen. De organisaties eisten de
beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van grootwarenhuizen. Zij verzetten
zich in die periode tegen verplichte sociale verzekeringen. De verplichting tot be-
taling van socialeverzekeringsbijdragen die ten goede van concurrenten konden
komen, botste nog al te zeer op de vrijheidsideologie van de zelfstandigen. De wet-
gever voerde alleen een eigen verplichte gezinsbijslagenverzekering voor zelfstandi-
gen in. De zelfstandigenorganisaties beriepen zich voorts op het argument dat hun
leden de beschikbare middelen in eerste instantie voor investeringsdoeleinden dien-
den te reserveren, zodat velen niet over de nodige bijdragencapaciteit beschikten.
De werknemersorganisaties waren niet bereid het niveau van de werknemersuitke-
ringen in het gedrang te brengen door de zelfstandigen tot hun verzekeringen toe te
laten. Pogingen om de zelfstandigen te ‘onderwerpen’ aan de pensioenverzekerin-
gen of de beroepsziekteverzekering voor werknemers bleken onuitvoerbaar te zijn.
De verplichting tot deelname van de werkgevers aan de financiering van de ver-
plichte sociale verzekeringen maakte de vroegere mogelijkheid tot aansluiting van
zelfstandigen bij de sociale verzekeringen voor werknemers bovendien tot een dode
letter, behoudens wat de ziekte- en invaliditeitsverzekering betreft.

De omvang van de bestaansonzekerheid van bejaarde en arbeidsongeschikte zelf-
standigen en de toegenomen behoefte aan steeds duurdere gezondheidszorgen
dwongen de zelfstandigenorganisaties ertoe hun verzet tegen de invoering van ver-
plichte sociale verzekeringen om te ruilen voor de eis om naar eigen goeddunken
de op hen toepasselijke sociale verzekeringen inhoud en vorm te geven en daarbij
een vergelijkbare rijkstegemoetkoming als de sociale verzekeringen voor werkne-
mers te genieten. Om de socialeverzekeringsbijdragen zo laag mogelijk te houden
kozen zij voor sobere sociale verzekeringen. Zogenaamde kleine risico’s werden
niet in het verzekerd pakket van de ziektekostenverzekering opgenomen, pensioe-
nen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bereikten slechts een bodemniveau en
ook de gezinsbijslagen werden niet tot het niveau van de werknemersverzekering
opgetrokken. De zelfstandigen richtten een eigen socialezekerheidsadministratie in
en deden alleen om besparingsoverwegingen een beperkt beroep op de fiscus met
het oog op de inning van de socialeverzekeringsbijdragen. De landsbonden weiger-
den de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen aan hun greep te laten
ontsnappen. De zelfstandigenorganisaties aanvaardden de inbedding van hun ziekte-
kosten- en hun arbeidsongeschiktheidsverzekering in het wettelijke kader en de
administratieve organisatie van de werknemersverzekering onder de garantie dat zij
het beheer van hun eigen verzekeringen zouden behouden. De ziekte- en invalidi-

471



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2003

teitsverzekering werd met het oog daarop in twee subsectoren uitgesplitst. Een aan-
tal aanpassingen aan het organogram van de verzekeringen voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen werden daarbij doorgevoerd.

23. De gedeeltelijke convergentie van de sociale verzekeringen voor werknemers, amb-
tenaren en zelfstandigen die een zelfde sociale risico dekten, leidde niet ertoe dat de
overeenstemmende verzekeringen voor één of meer sociale risico’s in een eenheids-
verzekering werden geïntegreerd. Veeleer evolueerden eerst de diverse sociale ver-
zekeringen voor werknemers en nadien de onderscheiden sociale verzekeringen
voor zelfstandigen naar gescheiden socialeverzekeringssystemen voor die
respectievelijke categorieën van de beroepsbevolking.

De onderhandelaars van het tijdens de Tweede Wereldoorlog gesloten Sociaal Pact
zetten die tendens in. Zij vormden de nog resterende vrije sociale verzekeringen
voor werknemers om in verplichte verzekeringen. De besluitwet die het Sociaal
Pact bekrachtigde, verzamelde de los van elkaar tot stand gekomen sociale verzeke-
ringen voor werknemers. De wetgever streefde daarbij in eerste instantie, maar niet
uitsluitend naar de administratieve vereenvoudiging van de bijdrageninning voor de
diverse, voortaan als een geheel beschouwde sociale verzekeringen. Het Sociaal
Pact werd snel in wetgeving omgezet, onder meer om de potentiële tegenstanders
ervan buiten spel te zetten. De opstellers konden zich dan ook geen vernieuwende
maatregelen ten opzichte van andere bevolkingsgroepen dan de werknemers ver-
oorloven en voelden zich wellicht ook niet gemandateerd om voorstellen voor ande-
re bevolkingsgroepen te doen. De wetgever beperkte zich ertoe te beloven dat
gelijkaardige maatregelen zouden volgen voor andere categorieën van “economisch
zwakke personen”.

De studiecommissie die door de regering in ballingschap was opgericht, pleitte wel
voor de oprichting van één Nationale Dienst der Sociale Verzekeringen. Haar eind-
rapport stond haaks op het Sociaal Pact en op de intussen gevestigde traditie. Een
zodanige heroriëntering van de sociale zekerheid werd, ook in de daaropvolgende
jaren, door de vakbonden van werknemers en werkgevers afgewezen en voor jaren
van de politieke agenda afgevoerd. De gevestigde protagonisten wensten hun greep
op het socialezekerheidssysteem te behouden en een exclusieve greep van de Staat
op het socialezekerheidssysteem te voorkomen. Eenmaal de betrokkenen hun posi-
ties in de onderlinge machtsstrijd hadden ingenomen, klonken alle voorstellen om
die structurering van de sociale zekerheid nog te wijzigen in dovemansoren.

De gezinsbijslagenverzekeringen voor werknemers smolten later samen tot een alge-
mene werknemersverzekering die op een solidariteit tussen de gehele gemeenschap
van werknemers steunde. De wetgever vormde de werknemersverzekeringen om
tot één pensioenverzekering om te vermijden dat de bestaande verzekeringen voor
arbeiders, bedienden, mijnwerkers en zeelieden te ver uit mekaar zouden groeien
als gevolg van een zeer uiteenlopende evolutie van de verhouding tussen het aantal
gepensioneerden en het aantal bijdragenplichtigen in elke werknemerscategorie.
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In de daaropvolgende periode kwamen de sociale verzekeringen voor zelfstandigen
tot stand. Op zeker ogenblik werd een voorstel tot onderlinge samensmelting van
de sociale verzekeringen voor zelfstandigen en hun instellingen in overweging geno-
men. De minder drastische opvatting dat slechts een vergaande rationalisering van
de bepalingen inzake de verzekerings- en bijdragenplicht was vereist, won evenwel
het pleit. Het toepassingsgebied van de diverse sociale verzekeringen voor zelfstan-
digen werd op dezelfde wijze afgebakend en in het zogenaamde ‘Sociaal Statuut der
Zelfstandigen’ vastgelegd. Vrij snel werd ook een geheel uniforme bijdragenregeling
uitgewerkt. Aldus evolueerden de sociale verzekeringen voor zelfstandigen op ver-
gelijkbare wijze, zij het twee decennia later, als de sociale verzekeringen voor werk-
nemers tot een verzekeringssysteem. De afzonderlijk tot stand gekomen sociale ver-
zekeringen werden overkoepeld door een algemene regeling die de personele wer-
kingssfeer, de financiering en de administratieve organisatie van het sociaal statuut
betrof. De pensioenverzekering voor zelfstandigen sloot de rangen en liet de betrok-
kenen niet langer toe zich aan de pensioenverzekering te onttrekken door een
levensverzekeringsovereenkomst te sluiten of een onroerend goed tot het vestigen
van een pensioenfonds aan te wenden.

De ambtenaren verkregen rond die tijd van de wetgever dat een arbeidsongevallen-
en beroepsziekteverzekering werd afgezonderd uit hun pensioenverzekering. Hoe-
wel de wetgever een doorgedreven parallellisme met de arbeidsongevallen- en de
beroepsziekteverzekeringen voor werknemers betrachtte, opteerde hij toch voor de
inrichting van een afzonderlijke ambtenarenverzekering. Verdere verhogingen van
de gezinsbijslagen voor het overheidspersoneel lagen aan de bron van een afzonder-
lijke gezinsbijslagenverzekering die weliswaar rekening ermee hield dat de wetge-
ving inzake de gezinsbijslagen voor werknemers op het overheidspersoneel van toe-
passing bleef, maar de voorwaarden voor de toekenning van sommige voordelen
versoepelde en enkele bijkomende voordelen aan bepaalde categorieën van perso-
neelsleden toekende. De sociale verzekeringen voor ambtenaren bleven evenwel
veel meer dan de werknemersverzekeringen categoriale sociale verzekeringen voor
de ambtenaren van bepaalde tewerkstellende overheden. Toch kwam een ontwik-
keling naar een socialeverzekeringssysteem op gang. In vele gevallen werden sociale
verzekeringen voor onderscheiden tewerkstellende overheden immers van het rijks-
ambtenarenmodel afgeleid. Voornamelijk in de gezinsbijslagen- en de pensioenver-
zekering werd aan een aantal overheden daarenboven een verplichting tot onderlin-
ge solidariteit opgelegd.

De sociale verzekeringen kenden tot op heden veeleer een evolutie naar één verze-
keringssysteem per bevolkingsgroep dan een ontwikkeling naar één verzekering per
sociaal risico. Alleen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering werden de ziektekos-
ten- en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het wettelijke
kader en de administratieve organisatie van de werknemersverzekering ingebed. De
ziektekostenverzekering der werknemers groeide daarenboven uit tot een algemene
verzekering waaraan niet alleen de ambtenaren, maar ook andere bevolkingsgroe-
pen participeerden en waaruit alleen de zelfstandigen en kloosterlingen werden
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geweerd. De machtspositie die de landsbonden in het beheer en de organisatie van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering veroverden, verklaart dat deze sociale verzeke-
ring meer dan andere de klassieke indeling van de sociale verzekeringen per
beroepscategorie doorbrak.

24. Tezelfdertijd groeiden de sociale verzekeringen van de onderscheiden verzekerings-
systemen voor diverse sociale risico’s naar elkaar toe. De werknemers spiegelden
zich aan de overheidspensioenen in hun eisen tot loongekoppelde pensioenen die
het behoud van een vergelijkbare levensstandaard zouden waarborgen. De verho-
ging van het uitkeringsniveau in de arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzeke-
ring der werknemers inspireerde de wetgever tot de inrichting van een sterk verge-
lijkbare arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering voor ambtenaren. De zelf-
standigen deden een ernstige poging om het niveauverschil tussen hun gezinsbijsla-
genverzekering en de werknemers- en de ambtenarenverzekering te overbruggen.
De wetgever bekrachtigde een beleid dat op een gedeeltelijke harmonisatie van de
onderscheiden pensioenverzekeringen was gericht en waarbij de werknemersverze-
kering vaak model stond.

De wetgever eerbiedigde evenwel steeds de wens van de diverse categorieën van de
beroepsbevolking om het afzonderlijke bestaan en de eigenheid van hun sociale ver-
zekeringen niet prijs te geven. Zo hanteren de pensioenverzekeringen dezelfde para-
meters voor de berekening van rust- en overlevingspensioenen, maar verschillen de
uiteindelijke berekeningsmodaliteiten nog zo erg dat de concrete pensioenbedragen
in de diverse pensioenverzekeringen sterk uiteenlopen. De ambtenaren staan
immers nog steeds weigerachtig om in hun statuut verankerde voordelen op te
geven. De zelfstandigenorganisaties verwerpen nog steeds de integratie van hun
sociale verzekeringen in een ruimer geheel.

Het harmonisatiebeleid ging evenwel aan De werkloosheidsverzekering voorbij. De
ambtenaren genoten immers vastheid van betrekking, terwijl een werkloosheidsver-
zekering lange tijd zowel principieel als praktisch onverenigbaar met de zelfstandige
beroepsuitoefening werd geacht. Toch werd na verloop van tijd ook een recht op
werkloosheidsuitkeringen toegekend aan andere gerechtigden dan de eigenlijke
werknemers, zoals schoolverlaters, ambtenaren die toch hun betrekking verloren en
werkloze werknemers die een zelfstandige beroepsbezigheid aanvatten en weer
staakten. Pas aan het einde van de twintigste eeuw ontstond een faillissementsverze-
kering voor gefailleerde en daarmee gelijkgestelde zelfstandigen. De mogelijkheid
tot invoering van een recht op werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen die niet
op een beroepsverleden als werknemer konden bogen, werd in de politieke besluit-
vormingskanalen niet echt in overweging genomen.

De onderscheiden verzekeringssystemen bestaan uit diverse sociale verzekeringen
die ieder op hun wijze vastere vorm kregen onder invloed van de betrokken belan-
gengroeperingen met hun eigen organisaties en methoden. De huidige vormgeving
van de socialeverzekeringssystemen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen
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is evenzeer de resultante van een grootscheepse machtsconfrontatie tussen de ver-
schillende belangengroeperingen in onze samenleving, als de synthese van de diver-
se zienswijzen met betrekking tot de inhoud van het socialezekerheidsbeleid.

HOOFDSTUK III. EIGENHEID VAN DE SOCIALEVERZEKERINGSSYSTEMEN

AFDELING 1. INLEIDING

25. Eerst brengt een analyse van de relevante wetgeving, de voornaamste rechtsleer en
geselecteerde arresten van de hogere rechtscolleges inzicht in de eigenheid en ver-
scheidenheid van de onderscheiden sociale verzekeringen en hun tegenhanger(s) in
de andere verzekeringssystemen.

Vervolgens wordt voor de onderscheiden socialeverzekeringssystemen nagegaan
hoe de regelgeving wordt tot stand gebracht en uitgevoerd, hoe het verzekerings-
systeem wordt gefinancierd, hoe de regelgeving wordt gehandhaafd en gebeurlijke
geschillen worden beslecht.

De deelbesluiten geven ten slotte een globaal overzicht van de thans geldende juri-
dische verhoudingen tussen de socialeverzekeringssystemen voor de diverse catego-
rieën van de beroepsbevolking.

AFDELING 2. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING (9)

26. De algemene ziektekostenverzekering en de ziektekostenverzekering voor zelfstan-
digen zijn uit de vrijwillige ziektekostenverzekering voor werknemers ontsproten.
De zelfstandigenverzekering is op zeker ogenblik in het wettelijke kader en de uit-
voeringsorganisatie van de algemene ziektekostenverzekering ingebed. Behoudens
andersluidende wetsbepalingen gelden de basiswetgeving en de uitvoeringsbeslui-
ten van de algemene ziektekostenverzekering evenzeer voor de zelfstandigenverze-
kering.

De ziektekostenverzekering voor zelfstandigen wordt evenwel nog steeds als een op
zich zelf staande verzekering opgevat. De gemeenschappelijke basiswetgeving bevat
daarom enige specifieke bepalingen met betrekking tot de zelfstandigen. De Koning

(9) M. Beddegenoots en P. Pype, “De zelfstandigen: hun ziekteverzekering, hun mutualiteit. 30 jaar
ervaring als basis voor een vernieuwde toekomst” in De mutualiteit vandaag en morgen, Antwer-
pen, Kluwer, 1991, pp. 203-213; B. Cantillon, M. Crop, J. De Cock, E. Deloof, G. Grinberg, L. Paeme,
G. Perl, P. Van der Vorst en J. Verstraeten, “Naar een harmonisatie van de arbeidsongeschiktheid, de
gezondheidszorgen en de gezinsbijslagen van zelfstandigen en werknemers”, B.T.S.Z., 2001, pp. 311-
347; D. Marcelis, “De verbetering van de toegankelijkheid van de verzekering voor geneeskundige
verzorging,” Inf. R.I.Z.I.V., 1998, pp. 345-361; G. Van Limberghen en A.M. Baeke, “Voorstel tot
invoering van een franchise per prestatie en van een jaarlijkse franchise in de ziektekostenverzeke-
ring voor zelfstandigen”, T.S.R., 2000, pp. 283-341.
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heeft voorts van de Hem verleende bevoegdheid gebruik gemaakt om in een afzon-
derlijk uitvoeringsbesluit, wat de zelfstandigen betreft, af te wijken van zowel de
basiswetgeving als de uitvoeringsbesluiten van de algemene verzekering.

Een codificatie van de desbetreffende wetgeving zou de uitzonderingsbepalingen
voor zelfstandigen beter doen aansluiten bij de algemene bepalingen waarvan zij
afwijken en zou het de formele wetgever bovendien makkelijker maken om zijn
rechtmatige plaats in de besluitvorming weder in te nemen.

27. De algemene ziektekostenverzekering en de zelfstandigenverzekering beogen de
gerechtigde ervoor te behoeden dat hij zichzelf of de personen te zijnen laste hetzij
de gewenste geneeskundige verzorging, hetzij andere normale bestedingen dient te
ontzeggen omwille van een ontoereikend arbeids- of socialezekerheidsinkomen.

Beide ziektekostenverzekeringen staan op een vergelijkbare wijze open voor de
leden van de hun toegewezen categorieën van de beroepsbevolking. De gerechtig-
den zijn niet alleen tijdens perioden van effectieve beroepsuitoefening, maar ook tij-
dens daarmee gelijkgestelde perioden van inactiviteit verzekerd. Werkloze werkne-
mers en ontslagen ambtenaren zijn wel langer en beter verzekerd dan zelfstandigen
die in economische moeilijkheden verkeren. Titularissen van faillissementsuitkerin-
gen en behoeftige zelfstandigen die een vrijstelling van socialeverzekeringsbijdragen
genieten, zou men het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming en
een tussenkomst in de kosten van kleine risico’s moeten toekennen.

Tot de rechthebbenden in beide verzekeringen behoren ook de personen ten laste
van de gerechtigde leden van de beroepsbevolking. Vrijwel dezelfde categorieën
van personen worden in beide verzekeringen als personen ten laste aangemerkt.

Beide ziektekostenverzekeringen verlenen toegang aan bepaalde categorieën van
niet beroepsactieve personen. De werknemersverzekering is tot een algemene ver-
zekering uitgegroeid, omdat zij vanuit dat oogpunt meer groepen van personen
opneemt. Het is niet uitgesloten dat sommige zelfstandigen of gewezen zelfstandi-
gen als titularis van een socialebijstandsregeling in de algemene ziektekostenverze-
kering aanspraak op prestaties kunnen maken.

28. De twee verplichte ziektekostenverzekeringen hanteren dezelfde voorwaarden voor
de toekenning en uitbetaling van de verzekeringsprestaties. De vrijwillige
ziektekostenverzekering voor zelfstandigen stelt zich, omwille van haar facultatieve
karakter, selectiever dan de verplichte ziektekostenverzekeringen op.

De ziektekostenverzekeringen dekken de kosten die de verzekerden maken voor
het verkrijgen van de in het verzekeringspakket opgenomen gezondheidszorgen of,
via het Bijzonder solidariteitsfonds, van bepaalde andere verstrekkingen. De ver-
plichte zelfstandigenverzekering dekt de ‘grote risico’s’ die in het verzekeringspak-
ket van de algemene ziektekostenverzekering zijn opgenomen. Voor de ‘kleine risi-
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co’s’ kunnen de zelfstandigen hun toevlucht nemen tot een vrijwillige ziektekosten-
verzekering. Dat laatste is voor sommige verzekerden niet noodzakelijk, omdat de
zelfstandigenverzekering hen toch voor alle risico’s dekt of omdat de betrokkenen
als persoon ten laste of wegens de uitoefening van een gemengde loopbaan ook in
de algemene ziektekostenverzekering aanspraak op verzekeringsprestaties kunnen
maken.

De actuele opdeling in grote en kleine risico’s staat bloot aan ernstige kritiek. Ten
minste moet worden vermeden dat het verzekerd tarief van kleine risico’s of het
persoonlijke aandeel van de betrokkene in de kostprijs van kleine risico’s het verze-
kerd tarief van sommige grote risico’s overtreft. De opdeling houdt geen rekening
met het gegeven dat de inkomens- en gezinssituatie van de individuele verzekerde
en de frequentie van de zorgenverstrekking belangrijke factoren in de betaalbaar-
heid van gezondheidszorgen vormen. Wettelijke maatregelen corrigeren dat slechts
gedeeltelijk. Hoewel dat voor velen volstaat om de opdeling verder aan te wenden,
blijft het dan moeilijk om te vermijden dat kleine risico’s onmiddellijk of op termijn
naar de grote risico’s worden doorgeschoven. Dat heeft ons eerder ertoe gebracht
voor te stellen dat, bij een voor het overige ongewijzigd beleid, de kleine risico’s in
het verzekerd pakket van de verplichte ziektekostenverzekering voor zelfstandigen
worden opgenomen en dat voor alle verzekerde gezondheidszorgen zonder onder-
scheid een zelfde franchise per prestatie en een globale franchise zou worden toege-
past. Budgettaire en andere consequenties van het voorstel moeten nog nader wor-
den ingeschat. Het voorstel dient bovendien slechts te worden aangehouden, voor
zover de ziektekostenverzekering der zelfstandigen een eigen koers blijft varen of
model staat voor de algemene ziektekostenverzekering.

Velen stellen voor om zonder meer de kleine risico’s onder dezelfde voorwaarden
en met inachtneming van hetzelfde persoonlijke aandeel in de verplichte ziektekos-
tenverzekering voor zelfstandigen op te nemen. Dat voorstel heeft als grote voor-
deel dat wachttermijnen bij overstap van de ene naar de andere verzekering ver-
dwijnen, dat gepensioneerde zelfstandigen van bijdragen voor kleine risico’s kun-
nen worden ontslagen en dat de huidige cumulatiebepalingen die een onderzoek
van elk individueel dossier vergen, door globale mechanismen tot verdeling van
middelen en uitgaven kunnen worden vervangen. Daarenboven zou worden voor-
komen dat in het kader van de vrijwillige verzekering voor zelfstandigen de solidari-
teitsmechanismen die binnen de verplichte verzekering gelden, gedeeltelijk buiten
spel worden gezet. Het voorstel tot invoering, wat de zelfstandigen betreft, van een
afzonderlijke verplichte verzekering voor kleine risico’s, naast de bestaande ver-
plichte verzekering voor grote risico’s, verdient ons inziens geen bijval.

Op langere termijn zou de erkenning van het recht op geneeskundige verzorging als
een sociaal grondrecht ertoe moeten leiden dat eenieder recht heeft op de tussen-
komst van een ziektekostenregeling, ongeacht zijn beroepssituatie of familiale band
met een lid van de beroepsbevolking.
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29. De uitgaven voor geneeskundige verzorging worden slechts tot beloop van het ver-
zekerde tarief en met uitzondering van het persoonlijke aandeel van de verzekerde
vergoed. De algemene ziektekostenverzekering, enerzijds, en de verplichte en de
vrijwillige zelfstandigenverzekeringen, anderzijds, hanteren dezelfde verzekeringsta-
rieven en kennen een grotendeels gelijke regeling inzake de vaststelling van het per-
soonlijke aandeel van de betrokkene in de kostprijs van de verzekerde gezondheids-
zorgen. Zij beperken daarenboven het persoonlijke aandeel van de sociaal verzeker-
de gedurende een bepaalde periode tot een maximumbedrag. Om technische rede-
nen wordt slechts rekening gehouden met de persoonlijke aandelen in de kleine risi-
co’s waarvoor de zelfstandige een tegemoetkoming in het kader van de aanvullende
verzekering ontvangt. Daarenboven geldt de vrijstelling van het persoonlijke aan-
deel voor het resterende gedeelte van de referentieperiode slechts voor de risico’s
die door de verplichte ziektekostenverzekering voor zelfstandigen zijn gedekt. Deze
ongelijke behandeling zou verdwijnen, als de kleine risico’s, zoals door velen wordt
voorgesteld, in het verzekerd pakket van de verplichte ziektekostenverzekering der
zelfstandigen worden opgenomen.

De ziektekostenverzekeringen werken in de regel als een restitutiemechanisme,
maar ontslaan in dezelfde uitzonderingsgevallen de verzekerde ervan om de medi-
sche uitgaven voor te schieten.

De cumulatiebepalingen die de samenloop van de prestaties van de ziektekostenver-
zekering met andere voordelen regelen, gelden zowel in de algemene ziektekosten-
verzekering, als in de ziektekostenverzekering voor zelfstandigen.

30. De ziektekostenverzekering voor zelfstandigen is, wat haar administratieve organisa-
tie betreft, in de algemene verzekering geïntegreerd. De gerechtigden moeten aan
gelijklopende formele voorwaarden voldoen om de prestaties hetzij in de algemene
ziektekostenverzekering, hetzij in de ziektekostenverzekering voor zelfstandigen te
verkrijgen. De zelfstandigenorganisaties hebben een kleine vertegenwoordiging in
de beheersorganen van de algemene ziektekostenverzekering.

Het financiële beheer van de algemene verzekering en van de zelfstandigenverzeke-
ring blijft gescheiden. Beide verzekeringen putten uit dezelfde financieringsbron-
nen, al worden de vereiste socialeverzekeringsbijdragen bij onderscheiden catego-
rieën van de beroepsbevolking geïnd. De criteria voor de verdeling van de ingeza-
melde financiële middelen zijn niet in de regelgeving vastgelegd.

Dezelfde geneeskundige verstrekkingen worden in ieder geval door slechts één van
beide ziektekostenverzekeringen vergoed. De algemene verzekering draagt in een
aantal gevallen uitgaven die evenzeer aan de zelfstandigenverzekering kunnen wor-
den toegerekend. De wetgeving voorziet ter compensatie in de mogelijkheid van
financiële transfers van de ene naar de andere verzekering. Die mogelijkheid is tot
op heden slechts ten dele benut. Bij ontstentenis van wettelijke criteria kan geen
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juridische evaluatie van de verdeling van middelen en uitgaven worden gemaakt.
Alleen kan het gebrek aan transparantie van de verdelingsmechanismen worden aan-
geklaagd.

Men moet daarenboven rekening ermee houden dat de algemene verzekering ook
veel meer uitgaven draagt voor verzekeringsprestaties ten behoeve van gerechtig-
den die niet tot de beroepsbevolking worden gerekend. Sommigen achten de tijd
voor de invoering van een volksverzekering rijp. Vele anderen zijn van oordeel dat
alsnog geen voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor een volledige finan-
ciering van een ziektekostenregeling door middel van een rijkstegemoetkoming of
een veralgemeende solidariteitsbijdrage.

AFDELING 3. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN (10)

31. België kent arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekeringen voor werkne-
mers en voor zelfstandigen. De arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzeke-
ring der zelfstandigen is in het wettelijke kader en de uitvoeringsorganisatie van de
werknemersverzekering ingebed. Beide arbeidsongeschiktheids- en moederschaps-
verzekeringen worden evenwel nog steeds als op zich zelf staande verzekeringen
opgevat. De gemeenschappelijke basiswetgeving bevat daarom enige specifieke
bepalingen met betrekking tot de zelfstandigen. De Koning heeft voorts van de Hem
verleende bevoegdheid gebruik gemaakt om in een afzonderlijk uitvoeringsbesluit,
wat de zelfstandigen betreft, af te wijken van zowel de basiswetgeving als de uitvoe-
ringsbesluiten van de werknemersverzekering. De integratie van het Arbeidsonge-
schiktheidsbesluit Zelfstandigen in de basiswetgeving respectievelijk het algemene
uitvoeringsbesluit van de werknemersverzekering zou de begrijpbaarheid van de ter
zake geldende wetgeving bevorderen en het de formele wetgever vergemakkelijken
om zijn rechtmatige plaats in het regelgevingsproces in te nemen.

32. Beide arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekeringen dekken ongeveer
dezelfde sociale risico’s. De begripsomschrijvingen die zij daarbij hanteren, lopen
evenwel niet volledig gelijk.

(10) J.M. Berger, Le droit social du travail indépendant, Brussel, Larcier, 1973, 26 p.; B. Cantillon,
M. Crop, J. De Cock, E. Deloof, G. Grinberg, L. Paeme, G. Perl, P. Van der Vorst en J. Verstraeten,
“Naar een harmonisatie van de arbeidsongeschiktheid, de gezondheidszorgen en de gezinsbijslagen
van zelfstandigen en werknemers”, B.T.S.Z., 2001, pp. 311-347; L. Maroy, “De notie “Algemene
arbeidsmarkt” in de sector ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werknemers en zelfstandigen” in
D. Simoens (ed.), Algemene arbeidsmarkt en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 1991, p. 4-50; A.
Mathot, K. Van Gorp en J. Put, Financiële harmonisatie van de sociale zekerheid, Brussel,
D.W.T.C., 1996, 268 p.; D. Simoens, “De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen” in
Tussen solidariteit en eigenheid, Gent, Mys & Breesch, 1994, pp. 2187-2194; J. Van Steenberge,
Schade aan de mens, I, Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in het recht, Antwerpen, Kluwer,
1975, 587 p.
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Beide verzekeringen aanzien de staat van arbeidsongeschiktheid als een door letsels
of functionele stoornissen veroorzaakte vermindering van het vermogen om door
het verrichten van arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien. Zij bevatten gelijkaar-
dige vermoedens van het bestaan van een zodanige toestand. De vereiste gezond-
heidsschade wordt in beide verzekeringen met de term ‘letsels en functionele stoor-
nissen’ aangeduid. Hoewel de werknemersverzekering een striktere causaliteitsver-
eiste tussen gezondheidsschade en vermindering van het verdienvermogen lijkt te
hanteren, wordt in beide verzekeringen rekening gehouden met vroeger bestaande
letsels en functionele stoornissen om het bestaan van arbeidsongeschiktheid te eva-
lueren. Alleen de werknemersverzekering kwantificeert het vereiste verlies van ver-
dienvermogen. De wetgever zou de begripsomschrijvingen kunnen gelijkschakelen.
Het verdient dan wellicht de voorkeur om afstand te nemen van de huidige kwantifi-
cering van het begrip ‘arbeidsongeschiktheid’ in de werknemersverzekering.

In beide verzekeringen wordt het bestaan van arbeidsongeschiktheid in eerste
instantie ten aanzien van het gewone beroep van de betrokkene beoordeeld. Dat
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen tot bijkomende negatieve gevolgen kan
leiden, kan verantwoorden dat men zelfstandigen minder snel dan werknemers ver-
plicht tot de uitoefening van een ander dan hun gewoonlijk beroep.

De zelfstandigenverzekering lijkt op het eerste gezicht toe te laten om meer criteria
te betrekken bij de beoordeling van het passende karakter van de arbeid waartoe de
arbeidsongeschikte nog in staat wordt geacht. Beroepsbezigheden die de betrokke-
ne als loontrekkende zou kunnen uitoefenen, mogen in beide verzekeringen in reke-
ning worden gebracht bij de beoordeling van zijn arbeidsongeschiktheid.

Beide verzekeringen eisen dat de arbeidsongeschikte persoon alle werkzaamheden
stopzet. In de werknemersverzekering wordt dat vereiste restrictief opgevat en
staan ook werkzaamheden die te gering zijn om een beroepsactiviteit te kunnen vor-
men, de erkenning van de arbeidsongeschiktheid in de weg. De zelfstandigenverze-
kering is ter zake soepeler, laat de voortzetting van minieme taken toe en vergt van
de betrokkene slechts dat hij elke beroepsactiviteit staakt. Vanuit juridisch oogpunt
kunnen de verschillende gevolgen van het arbeidsongeschiktheidsrisico voor werk-
nemers en zelfstandigen een zodanig onderscheid rechtvaardigen.

Beide arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voorzien, onder bepaalde voorwaarden,
in een verhoging van de invaliditeitsuitkeringen voor arbeidsongeschikte gerechtig-
den voor wie andermans hulp onontbeerlijk is.

De moederschapsverzekeringen voor werknemers en voor zelfstandigen streven
met de toekenning van moederschapsuitkeringen de gezondheid van moeder en
kind na, maar beogen geen compensatie voor het inkomstenverlies van de ouder die
zich met de opvang van jonge kinderen inhoudt.
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Alleen voor werknemers geldt reeds een vaderschapsverlof of adoptieverlof.

Uitsluitend de werknemersverzekering voorziet, in geval van overlijden van een
werknemer, in een overigens verwaarloosbare uitkering voor begrafeniskosten.

Beide arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekeringen staan open voor de
leden van de hun toegewezen categorieën van de beroepsbevolking. Ambtenaren
kunnen onder bepaalde voorwaarden uitkeringen in de werknemersverzekering ver-
krijgen. De gerechtigden zijn niet alleen tijdens perioden van effectieve beroepsuit-
oefening, maar ook tijdens daarmee gelijkgestelde perioden van inactiviteit verze-
kerd. Werkloze werknemers blijven onder bepaalde voorwaarden verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid, terwijl dat niet het geval is voor zelfstandigen die faillisse-
mentsuitkeringen genieten. Het verdient aanbeveling om het behoud van de hoeda-
nigheid van gerechtigde reeds ten minste te vrijwaren gedurende de periode waarin
de betrokkene faillissementsuitkeringen geniet.

33. De arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekeringen voor werknemers en
zelfstandigen hanteren in het algemeen vergelijkbare voorwaarden voor de toeken-
ning en uitbetaling van de uitkeringen, maar verlenen uitkeringen van uiteenlopend
niveau.

Om de reclassering van arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen te bevor-
deren biedt de wetgever aan de betrokkenen de mogelijkheid om de arbeid gedeel-
telijk te hervatten met behoud van een uitkering. Beide verzekeringen koppelen die
mogelijkheid aan het vereiste dat de betrokkene een voorafgaande toelating voor de
hervatting van beroepswerkzaamheden verkrijgt. Het verzuim om die voorwaarde
na te leven sorteert vergelijkbare gevolgen in beide verzekeringen, al loopt het
maximum van de administratieve sanctie voor het hervatten van een beroepsbezig-
heid zonder toestemming in de zelfstandigenverzekering hoger op.

De zelfstandigenverzekering verleent de toelating onder strengere voorwaarden en
eist uitdrukkelijk dat de hervatting van de arbeid met het oog op de reclassering van
de betrokkene geschiedt. Zij beperkt die mogelijkheid in de tijd en staat een minder
voordelige cumulatie met de beroepsinkomsten toe, behoudens indien de zelfstandi-
ge zijn normale beroepswerkzaamheden hervat. Arbeidsongeschiktheid kan voor
zelfstandigen andere gevolgen sorteren dan voor werknemers. De wetgever mag om
die reden op een minder strenge wijze eisen dat een arbeidsongeschikte zelfstandi-
ge alle werkzaamheden staakt of een ander dan zijn gewoon beroep aanvat. Arbeids-
ongeschikte zelfstandigen zouden nog meer worden gestimuleerd om hun gewone
beroep te hervatten, als zij onder dezelfde voorwaarden als gepensioneerde zelfstan-
digen of de beoefenaars van zelfstandige bijberoepen een vermindering van sociale-
verzekeringsbijdragen zouden genieten. De wetgever kan daarenboven overwegen
om de reeds versoepelde tijdsbeperking verder af te bouwen.
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De werknemersverzekering kent in de regel voordeligere prestaties toe dan de zelf-
standigenverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor werknemers worden in een percentage
van het gederfde loon uitgedrukt. Het bedrag van de zelfstandigenuitkeringen is for-
faitair en evenaart ternauwernood het bedrag van socialebijstandsuitkeringen. Het is
merkelijk lager dan het bedrag van de werknemersuitkeringen. De arbeidsonge-
schiktheidsverzekering voor zelfstandigen zou ten minste in een expliciete koppe-
ling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan de tegemoetkomingen voor per-
sonen met een handicap moeten voorzien. De aantrekkelijkheid van de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering voor zelfstandigen zou bovendien sterk verhogen door een
koppeling van de uitkeringen aan de gederfde beroepsinkomsten.

De gezinssituatie heeft een uiteenlopende invloed op het bedrag van de arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen. Het verdient de voorkeur dat de gezinslast in beide verze-
keringen op dezelfde wijze het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
zou beïnvloeden.

De tegemoetkoming voor hulp van derden bestaat in een gelijke forfaitaire verho-
ging van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of in een verhoging van het bedrag
van de invaliditeitsuitkeringen tot het bedrag voor gerechtigden met personen ten
laste. Die procentuele verhoging kan voor werknemers in een veel hoger bedrag uit-
monden dan voor zelfstandigen. Het is geboden om in beide verzekeringen de uitke-
ring voor hulp van derden niet langer in de vorm van een percentage van de geno-
ten arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen.

De verzekeringstussenkomst neemt niet even snel een aanvang. In de periode die
aan de verzekeringstussenkomst voorafgaat, ontberen zelfstandigen het recht op
een inkomenswaarborg vanwege hun opdrachtgever.

De werknemersverzekering kent moederschapsuitkeringen gedurende een langere
periode dan de zelfstandigenverzekering toe. Het globale bedrag ervan overtreft het
zelfstandigenbedrag. Ook per dag kan de aan het gederfde loon gekoppelde moeder-
schapsuitkering voor werknemers hoger uitvallen dan de forfaitaire uitkering voor
zelfstandigen. Het recht van de vrouw op moederschapsrust dient ons inziens, onge-
acht de juridische hoedanigheid waarin zij haar beroepsactiviteit uitoefent, te wor-
den geëerbiedigd. Zodra in een concreet geval wordt vastgesteld dat de voortzetting
van de beroepsactiviteit de gezondheid van de betrokkene of haar kind bedreigt,
moet in een inkomensvervangende uitkering worden voorzien. Buiten dat geval ver-
dient het ons inziens de voorkeur dat zelfstandige vrouwen op een even lange perio-
de van moederschapsrust als vrouwelijke werknemers of ambtenaren aanspraak
kunnen maken. Dat hoeft op zich niet te betekenen dat het bedrag van de inko-
mensvervangende uitkeringen hetzelfde moet zijn of dat zelfstandige vrouwen die
niet in ondergeschikt verband werken, moeten worden verplicht de hele periode
van moederschapsrust op te nemen.
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Cumulatiebepalingen die de samenloop van de verzekeringsprestaties met andere
voordelen regelen, zijn gelijkaardig, met dien verstande dat de werknemersverzeke-
ring aan werknemers het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontzegt voor
perioden waarin de betrokkenen aanspraak kunnen maken op loon, vakantiegeld of
ontslagvergoedingen, terwijl het genot van beroepsinkomsten de toekenning van
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan zelfstandigen niet in de weg staat. De wetge-
ver maakt de toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen immers niet afhan-
kelijk van de voorwaarde dat het bedrijf van de zelfstandige wordt stopgezet. Daar-
enboven heeft een zelfstandige in vele gevallen nog recht op de betaling van reeds
geleverde arbeidsprestaties, op het ogenblik waarop hij door arbeidsongeschiktheid
wordt getroffen.

34. De arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen is, wat
haar administratieve organisatie betreft, in de werknemersverzekering geïntegreerd.
De gerechtigden moeten voldoen aan gelijklopende formele voorwaarden en admi-
nistratieve procedures om de prestaties in de werknemers- of de zelfstandigenverze-
kering te verkrijgen.

Het beheer van de onderscheiden arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverze-
keringen blijft toevertrouwd aan onderscheiden beheerscomités met gelijkaardige
bevoegdheden, met dien verstande dat het beheerscomité van de werknemersverze-
kering een ruimere verordenende bevoegdheid heeft. Een coördinatiebureau waarin
leden van de beide beheerscomités zijn vertegenwoordigd, brengt aan de beheers-
comités voor de werknemers- en de zelfstandigenverzekering advies uit over aange-
legenheden die van gemeenschappelijk belang zijn ten einde aan weerszijden het
nemen van gelijkaardige beslissingen te bevorderen.

Het financieel beheer van de zelfstandigen- en werknemersverzekering blijft
gescheiden. De criteria voor de verdeling van de inkomsten tussen beide arbeidson-
geschiktheids- en moederschapsverzekeringen zijn niet in de wetgeving vastgelegd,
zodat geen juridische evaluatie van de verdeling van middelen en uitgaven kan wor-
den gemaakt. Alleen kan het gebrek aan transparantie van de verdelingsmechanis-
men worden aangeklaagd.

AFDELING 4. PENSIOENVERZEKERINGEN (11)

35. De pensioenverzekeringen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen zijn in
verschillende tijdvakken ontstaan en worden nog steeds als afzonderlijk beheerde
en gefinancierde pensioenverzekeringen opgevat. Voor elke van de desbetreffende
pensioenverzekeringen geldt dat de toepasselijke basiswetgeving thans verspreid 

(11) G. Van Limberghen, ‘In min of in meer: wettelijke en aanvullende pensioenen’ in W. van Eeck-
houtte en M. Rigaux (ed.), Sociaal recht: niets anders dan uitdagingen, Gent, Mys & Breesch, 1996,
pp. 575-649; G. Van Limberghen, Pensioenen van Belgen in het buitenland, Antwerpen, Kluwer,
1991, 456 p.
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ligt over verscheidene wetten. De codificatie van de basiswetgeving per pensioen-
verzekering of, beter nog, de codificatie van de globale pensioenwetgeving voor de
diverse categorieën van de beroepsbevolking zou de transparantie en de begrijp-
baarheid van de pensioenwetgeving zeer ten goede komen en het voeren van een
pensioenbeleid danig vergemakkelijken.

36. De Belgische pensioenverzekeringen hebben met elkaar gemeen dat zij geen com-
pensatie nastreven voor de bijzondere kosten die met het bereiken van een hogere
leeftijd gepaard kunnen gaan. Zij voorzien bijna uitsluitend in de toekenning van
vervangingsinkomens aan personen die een bepaalde leeftijd bereiken of hun kost-
winner door overlijden verliezen en van de vereiste om nog passende arbeid te aan-
vaarden worden ontslagen. Alleen de ambtenarenverzekering verleent een begrafe-
nisvergoeding. Het socialeverzekeringssysteem voor werknemers brengt een veel
minder voordeligere begrafenisvergoeding in de arbeidsongeschiktheidsverzekering
onder. Het sociaal statuut der zelfstandigen kent de begrafenisvergoeding niet.

De werknemers- en de zelfstandigenverzekering verlenen bescherming tegen dezelf-
de sociale risico’s. De ambtenarenverzekering omschrijft de verzekerde sociale risi-
co’s wel grotendeels op een vergelijkbare wijze als beide andere pensioenverzeke-
ringen, maar kent als enige ook invaliditeitspensioenen toe en voorziet niet in een
rustpensioen ten behoeve van de uit de echt gescheiden echtgenoten van ambtena-
ren.

Elke pensioenverzekering staat open voor de haar toegewezen categorie van de
beroepsbevolking. De pensioenverzekeringen behouden de overlevingspensioenen
voor aan de langstlevende echtgenoot van de overledene en, wat de ambtenarenver-
zekering betreft, aan zijn uit de echt gescheiden echtgenoot en zijn wezen. De
socialeverzekeringssystemen voor werknemers en zelfstandigen kennen wel ver-
hoogde gezinsbijslagen aan wezen toe. De wezen van ambtenaren kunnen eveneens
hierop aanspraak maken. De gehele gelijkschakeling van de verzekerde sociale risi-
co’s en van de verzekerde personen vergt een harmonisatie van de rechtspositie van
de partners en nabestaanden van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. De
rechtspositie van de gewezen of niet beroepsactieve partner van de sociaal verze-
kerde vergt een verregaande studie die het bestek van het voorliggende onderzoek
te buiten gaat.

37. De pensioengerechtigde leeftijd waarop het recht op een rustpensioen ontstaat, is
in de onderscheiden pensioenverzekeringen vastgesteld op vijfenzestig jaar. Alleen
de ambtenarenverzekering eist bovendien dat de betrokkene een loopbaan van vijf
jaar volbrengt. De werknemers- en de zelfstandigenverzekering hanteren de leeftijd
van vijfenveertig jaar als voorwaarde voor de toekenning van overlevingspensioenen
aan langstlevende echtgenoten. De ambtenarenverzekering ontslaat de overlevende
echtgenoot van de vervulling van een leeftijdsvoorwaarde. De diverse pensioenver-
zekeringen hanteren, wat de langstlevende echtgenoten betreft, voor het overige
dezelfde voorwaarden voor de toekenning van overlevingspensioenen.
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De leeftijd waarop een vervroegd rustpensioen kan ingaan, is in alle pensioenverze-
keringen dezelfde, maar de pensioenverzekeringen voor werknemers en zelfstandi-
gen stellen met het oog op de toekenning van een vervroegd rustpensioen een veel
hogere anciënniteitsvereiste dan de ambtenarenverzekering. Alleen zelfstandigen
leveren bovendien een gedeelte van hun vervroegd pensioen in. Dat stuit zoveel
personen tegen de borst dat de wetgever die vermindering heeft opgeheven voor de
zelfstandige met een volledige pensioenloopbaan wiens pensioen voor het eerst
ingaat vanaf 1 januari 2003. Velen die erkennen dat een algehele en veralgemeende
opheffing van de pensioenvermindering de pensioenverzekering voor zelfstandigen
met zware budgettaire problemen confronteert, stellen een algemene vermindering
van de pensioeninkorting of de opheffing van de pensioeninkorting bij het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd voor. Ambtenaren die na de leeftijd van zestig
jaar in dienst blijven, kunnen sinds kort aanspraak maken op rustpensioencomple-
menten. De ambtenarenverzekering vergt bovendien een veel kortere wachttijd dan
beide andere verzekeringen voor de toekenning van vervroegde rustpensioenen.
Het past in de filosofie van de huidige pensioenverzekeringen voor werknemers en
zelfstandigen om een eventuele opheffing van de pensioenvermindering wegens de
keuze voor een vervroegd rustpensioen slechts te gunnen aan personen die op een
lange loopbaan kunnen bogen. De vraag of pensioensupplementen dan wel pen-
sioenkortingen moeten worden toegepast om de feitelijke ingangsdatum van rust-
pensioenen te verhogen vergt een buiten het bestek van dit onderzoek vallende stu-
die van de activeringsfunctie van de sociale verzekeringen. Het komt ons voor dat
de toepassing van gelijke principes op de diverse pensioenverzekeringen daarbij het
streefdoel van het pensioenbeleid moet zijn.

De diverse pensioenverzekeringen bevatten gelijke beperkingen aan het recht van
titularissen van een rust- of overlevingspensioen om nog een beroepsactiviteit uit te
oefenen. Die beperkingen staan bloot aan kritiek, inzonderheid van de zelfstandi-
genorganisaties. Het verdient ons inziens in ieder geval de voorkeur om die regels
niet opnieuw een verschillende inhoud te geven, naargelang van de pensioenverze-
kering waarin de betrokkene pensioenrechten put.

Alleen de pensioenverzekeringen voor werknemers en zelfstandigen maken de uit-
betaling van rust- en overlevingspensioenen nog afhankelijk van de voorwaarde dat
de gerechtigde van vreemde nationaliteit op het Belgische grondgebied verblijft. Dat
verschil kan worden verwaarloosd, voor zover men aanneemt dat die verblijfsvoor-
waarde het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verdient niettemin de voorkeur dat de
wetgeving ter zake wordt aangepast.

38. Alle pensioenverzekeringen vormen opbouwstelsels die hogere uitkeringen toeken-
nen, naarmate de gepensioneerde door de uitoefening van zijn beroepsloopbaan
gedurende een langere periode onder de desbetreffende pensioenverzekering heeft
geressorteerd. Het bedrag van de pensioenen wordt grotendeels op basis van dezelf-
de parameters bepaald en met vergelijkbare mechanismen tot een relatief en abso-
luut maximumbedrag beperkt.
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Toch kent de pensioenverzekering voor ambtenaren voordeligere pensioenen toe
dan de werknemersverzekering en kunnen de zelfstandigenpensioenen niet de ver-
gelijking met werknemers- of ambtenarenpensioenen doorstaan. De combinatie van
het wettelijke basispensioen en het wettelijke aanvullend pensioen stelde bepaalde
zelfstandigen wel in de mogelijkheid om een met de wettelijke werknemerspensioe-
nen vergelijkbaar pensioen op te bouwen. De wetgever beoogt thans meer zelfstan-
digen ertoe te brengen een aanvullend pensioen op te bouwen en verhoogt de
mogelijkheden van zelfstandigen om, zoals werknemers, fiscaal gestimuleerde vor-
men van aanvullende pensioenopbouw te cumuleren.

De onderscheiden pensioenverzekeringen eisen een even lange loopbaan voor de
toekenning van een volledig pensioen en nemen gelijkaardige maatregelen om te
voorkomen dat overlevingspensioenen variëren, naargelang van de leeftijd waarop
de sociaal verzekerde overlijdt. De pensioenverzekering voor zelfstandigen kent
minder met perioden van beroepsactiviteit gelijkgestelde tijdvakken van inactiviteit
die in de onderscheiden pensioenverzekeringen onder verschillende voorwaarden
deel uitmaken van de pensioenloopbaan.

Vooral de verschillende koppeling van de pensioenen aan het gederfde arbeidsinko-
men en de uiteenlopende regels inzake minimumpensioenen vormen een belangrij-
ke verklaring voor de pensioenverschillen. De ambtenarenverzekering houdt niet
met het gemiddelde beroepsinkomen over de gehele loopbaan, maar met het
beroepsinkomen over het laatste gedeelte van de loopbaan rekening. Ambtenaren-
pensioenen stemmen daarenboven steeds met het gezinsbedrag van werknemers-
en zelfstandigenpensioenen overeen, ook al heeft de gepensioneerde ambtenaar
geen echtgenoot ten laste. Zelfstandigenpensioenen vallen zeer laag uit. De pensioe-
nen die op een met de werknemerspensioenen vergelijkbare wijze worden bere-
kend, worden immers verminderd als gevolg van de toepassing van correctiecoëffi-
ciënten die voornamelijk het verschil in pensioenbijdragen tussen zelfstandigen,
enerzijds, en werknemers en werkgevers, anderzijds, tot uitdrukking brengen. De
wetgever zou zijn herhaalde pogingen om het bedrag van de zelfstandigenpensioe-
nen te koppelen aan het bedrag van de socialebijstandsuitkeringen voor ouderen
opnieuw in een automatisme moeten omzetten. Nog beter ware het de minimum-
pensioenen in de diverse pensioenverzekeringen op een zelfde bedrag vast te stel-
len en onder dezelfde voorwaarden toe te kennen. Dat zou een eerste stap kunnen
zijn naar de invoering van een reeds lang bepleite volksverzekering. Aanvullende
pensioenverzekeringen die op dezelfde principes berusten, maar met de eigenhe-
den van elke beroepsgroep rekening houden, zouden hierbij kunnen aansluiten.

Het verschil in de berekening van de pensioenen zet zich door in de verschillende
wijze waarop de onderscheiden pensioenverzekeringen pensioenen aan latere loon-
en welvaartontwikkelingen aanpassen.

De diverse pensioenverzekeringen beperken de samenloop van pensioenen met
andere socialeverzekeringsprestaties op dezelfde wijze.
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39. De onderscheiden pensioenverzekeringen hebben een eigen uitvoeringsorganisatie.

De gemeentebesturen ontvangen evenwel zowel de aanvragen om werknemerspen-
sioenen, als de aanvragen om zelfstandigenpensioenen. In bepaalde gevallen wordt
de aanvraag of ambtshalve toekenning van een werknemers- of zelfstandigenpen-
sioen als een aanvraag van een zelfstandigen- of werknemerspensioen beschouwd.
Het verdient de voorkeur dat het zogenaamde principe van de ‘polyvalentie’ van de
pensioenaanvragen tot de ambtenarenpensioenen zou worden uitgebreid. De Rijks-
dienst voor Pensioenen is zowel met de uitbetaling van werknemerspensioenen, als
met de uitbetaling van zelfstandigenpensioenen belast.

De financiële organisatie van de onderscheiden pensioenverzekeringen blijft even-
wel strikt gescheiden. Voor zover de financiële middelen van de werknemers- en de
zelfstandigenverzekering aan de Rijksdienst voor Pensioenen worden overgemaakt,
waakt de Raad voor uitbetaling van de voordelen erover dat elke pensioenverzeke-
ring zijn uitgaven ten laste neemt. De criteria waarmee het aandeel van elke pen-
sioenverzekering in de rijkstoelagen wordt bepaald, zijn niet in de regelgeving vast-
gelegd. Vragen rijzen ook bij het gebrek aan transparantie van de verdeling van de
pensioenuitgaven tussen de onderscheiden verzekeringen. Samenvallende pensioen-
aanspraken worden immers steevast afgewenteld op de ambtenaren- respectievelijk
werknemersverzekering.

De wetgever neemt maatregelen om ook personen met gemengde loopbanen een
nauwkeurigere blik op de pensioenrechten die zij in het vooruitzicht hebben, te bie-
den en om cumulatiebepalingen en bepaalde inhoudingen ook te kunnen toepassen
op de pensioenen van personen met een gemengde loopbaan.

AFDELING 5. GEZINSBIJSLAGENVERZEKERINGEN (12)

40. België kent gezinsbijslagenverzekeringen voor werknemers, ambtenaren en zelfstan-
digen die als afzonderlijk gefinancierde en beheerde verzekeringen zijn opgevat en
deels onder een eigen wetgeving ressorteren. De wetgeving die de ambtenarenver-

(12) B. Cantillon, M. Crop, J. De Cock, E. Deloof, G. Grinberg, L. Paeme, G. Perl, P. Van der Vorst en
J. Verstraeten, “Naar een harmonisatie van de arbeidsongeschiktheid, de gezondheidszorgen en de
gezinsbijslagen van zelfstandigen en werknemers”, B.T.S.Z., 2001, pp. 311-347; P. Gosseries, Les Allo-
cations Familiales aux Non-Salariés en Belgique, Brussel, Larcier, 1939, 554 p.; R. Janvier, Sociale
bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, die Keure, 1990, 1136 p.; M. Roos en A. Van-
clooster, Gezinsbijslagen en gezinssituaties, Kluwer, Antwerpen, 1993, 315 p.; B. Van Buggenhout,
“Gezinsbijslag: eenheid of verscheidenheid” in Tussen solidariteit en eigenheid…, Gent, Mys &
Breesch, 1994, pp. 231-242; J. Van Langendonck, A. Gieselinck en B. Leroi, “Harmonisatie van de
stelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren: een rechtsvergelijkende studie”, B.T.S.Z.,
1997, pp. 767-815; G. Van Limberghen, “Betekenis van het sociaal pact voor de ontwikkeling van de
Belgische pensioen- en gezinsbijslagenwetgeving” in M. Stroobant (ed.), 50 jaar sociaal pact, Ant-
werpen, Maklu, 1995, pp. 51-77.
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zekering beheerst, bevat slechts enige bijzondere regels en verwijst voor het overige
naar de wetgeving inzake de werknemersverzekering. Voor bepaalde uitvoeringsmo-
daliteiten refereert de gezinsbijslagenverzekering voor zelfstandigen eveneens aan
de wetgeving inzake de werknemersverzekering.

De structurele gelijkenissen tussen de onderscheiden gezinsbijslagenverzekeringen
zijn zo groot dat de wetgeving die de diverse gezinsbijslagenverzekeringen beheerst,
in één basiswet en één uitvoeringsbesluit kan worden geïncorporeerd. Het aantal
toepasselijke wetsbepalingen kan dan sterk worden verminderd en bijzondere bepa-
lingen voor bepaalde categorieën van de beroepsbevolking sluiten dan onmiddellijk
aan bij de algemene bepalingen waarvan zij afwijken. Een codificatie zou het beleid
van de wetgever vergemakkelijken en de begrijpbaarheid van de wetgeving verho-
gen.

41. De onderscheiden gezinsbijslagenverzekeringen beogen in eerste instantie de ver-
schillen in levensstandaard tussen kinderloze en kroostrijke sociaal verzekerden te
verminderen. Voornamelijk de werknemersverzekering besteedt in tweede instantie
ook middelen aan de bestrijding van de kosten die met de opvang van kinderen
gepaard gaan.

42. De gezinsbijslagenverzekeringen staan in eerste instantie open voor de leden van de
hun toegewezen categorieën van de beroepsbevolking die niet alleen tijdens perio-
den van effectieve beroepsuitoefening, maar ook tijdens daarmee gelijkgestelde
perioden van inactiviteit zijn verzekerd. De verzekeringsperioden in de diverse ver-
zekeringen vallen niet helemaal samen. De onderscheiden gezinsbijslagenverzeke-
ringen verlenen hun prestaties ten behoeve van gelijkaardige categorieën van recht-
gevende kinderen.

De werknemers- en de ambtenarenverzekering zijn van toepassing op de leden van
het contractuele en statutaire personeel van de tewerkstellende overheden die
onder elk van beide verzekeringen ressorteren. Noch de statutaire rechtspositie van
de ambtenaren, noch de noodwendigheden van de openbare dienst kunnen deze
toewijzing van sociaal verzekerden aan de ene dan wel de andere gezinsbijslagenver-
zekering rechtvaardigen. Vermits de overeenstemmende sociale verzekeringen tel-
kens zeer goed vergelijkbaar zijn, kan een pleidooi voor een volledige harmonisatie
zoniet éénmaking van die sociale verzekeringen vanuit juridisch oogpunt ten zeerste
worden bijgevallen.

Het personeel van bepaalde overheden geniet bijzondere voordelen, ongeacht of
het om contractuele dan wel statutaire personeelsleden gaat. Die voordelen kunnen
in geval van een harmonisatie of unificatie van de gezinsbijslagenverzekeringen in
de vorm van bijzondere loon- en weddentoelagen worden gehandhaafd.
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De werknemersverzekering is toegankelijk voor een aantal bijzondere categorieën
van rechthebbenden die niet tot de beroepsbevolking behoren en financiert tevens
de regeling inzake de gewaarborgde gezinsbijslagen.

43. De onderscheiden gezinsbijslagenverzekeringen hanteren in feite grotendeels gelijk-
aardige voorwaarden voor de toekenning en uitbetaling van hun diverse prestaties.
In de praktijk verlenen de gezinsbijslagenverzekeringen voor werknemers en zelf-
standigen immers gezinsbijslagen ten behoeve van vele kinderen tot eenentwintig
jaar, ook al kent alleen de ambtenarenverzekering een bijna onvoorwaardelijk recht
op gezinsbijslagen toe aan kinderen die niet meer schoolplichtig zijn.

De kinderbijslagen, het kraamgeld en de adoptiepremies zijn forfaitaire en aan de
evolutie van het indexcijfer aangepaste verzekeringsprestaties die in de diverse ver-
zekeringen op basis van dezelfde principes worden berekend. Voor zover de rangor-
de van de kinderen het bedrag van de uitkeringen beïnvloedt, wordt in elke verzeke-
ring rekening gehouden met alle kinderen van een gezin, ongeacht welke gezinsbij-
slagenverzekering de voor elk betrokken kind toegekende gezinsbijslagen ten laste
neemt.

Ambtenaren genieten ten minste dezelfde gezinsbijslagen als werknemers. De perso-
neelsleden van bepaalde overheden kunnen daarenboven aanspraak maken op een
supplement bij uitoefening van hun functie in het buitenland. Het bedrag van de
zelfstandigenbijslagen is in theorie niet meer aan dat van de werknemersvoordelen
gekoppeld. De zelfstandigenverzekering heeft de werknemersverzekering wel gro-
tendeels bijgebeend. De grootste verschilpunten blijven de kinderbijslag voor het
eerste kind en de leeftijdssupplementen voor het jongste of enige kind. Verschillen-
de voorstellen worden geformuleerd om dat verschil weg te werken. Het lijkt wei-
nig waarschijnlijk dat de vakorganisaties zullen aanvaarden dat rijkstegemoetkomin-
gen uitsluitend zouden worden aangewend om de kinderbijslagen voor zelfstandi-
gen op het niveau van de werknemers- en ambtenarenbijslagen te brengen. De
thans resterende ambtenarenvoordelen komen grotendeels neer op toelagen ten
gunste van bepaalde groepen van ambtenaren en zouden buiten de gezinsbijslagen-
verzekeringen om kunnen worden in stand gehouden.

Alle verzekeringen laten de cumulatie van gezinsbijslagen met andere socialeverze-
keringsuitkeringen toe. Elke gezinsbijslagenverzekering bevat goed vergelijkbare
regels die voorkomen dat zij voor een zelfde rechtgevend kind over dezelfde perio-
de meer dan éénmaal gezinsbijslagen moet uitkeren. Daarenboven wordt de samen-
loop van gezinsbijslagen door verschillende gezinsbijslagenverzekeringen verboden
of beperkt. De zelfstandigenverzekering respectievelijk de werknemersverzekering
doet als gevolg van die cumulatiebepalingen een besparing dank zij de tussenkomst
van de beide andere gezinsbijslagenverzekeringen respectievelijk de gezinsbijslagen-
verzekering voor ambtenaren, al is het aantal gevallen waarin die besparing kan
optreden in de laatste twee decennia herhaaldelijk ingeperkt.
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44. De diverse gezinsbijslagenverzekeringen hebben hun eigen uitvoeringsorganen, al
doet de ambtenarenverzekering in een aantal gevallen een beroep op de RKW.

De wetgever heeft afstand genomen van zijn oorspronkelijke bedoeling om met het
oog op de uitvoering van de zelfstandigenverzekering ten minste gedeeltelijk een
beroep te doen op socialezekerheidsinstellingen die met de uitvoering van de werk-
nemersverzekering zijn belast. Men pleit thans wel ervoor om alle gezinsbijslagen
voor ambtenaren door de RKW te doen uitbetalen met het oog op de uniforme toe-
passing van de gezinsbijslagenwetgeving, de integratie van de betrokkenen in één
repertorium en de verzameling van relevante statistische en beleidsinformatie.

Elke verzekering heeft gedeeltelijk eigen regels voor de aanwijzing van de bijslag-
trekkende, al vallen de regels voor sommige categorieën van ambtenaren enigszins
samen met de regels die inzake de werknemersverzekering gelden. Het Arbitragehof
heeft onder bepaalde voorwaarden geen bezwaar tegen de systematische aandui-
ding van de vader of moeder als voorrangsgerechtigde bijslagtrekkende. De eenvor-
mige aanduiding van de bijslagtrekkende moet zowel aan de vereisten van het
gezinsleven en de principiële gelijkheid van mannen en vrouwen, als aan het stre-
ven tot beperking van de administratieve lasten tegemoetkomen. Het formuleren
van een standpunt vergt een afzonderlijke studie die het bestek van het voorliggen-
de onderzoek te buiten gaat.

De financiële organisatie van de diverse gezinsbijslagenverzekeringen blijft geschei-
den. De criteria waarmee het aandeel van elke verzekering in de rijkstoelagen wordt
bepaald, zijn niet in de regelgeving vastgelegd. Vragen rijzen ook bij het ingewikkel-
de karakter van de verdeling van de uitgaven tussen de onderscheiden verzekerin-
gen. Samenvallende aanspraken op gezinsbijslagen worden soms wel, soms niet
afgewenteld op de ambtenaren- respectievelijk werknemersverzekering na onder-
zoek van elk individueel dossier.

Alleen de zelfstandigenverzekering schorst de uitbetaling van de kinderbijslag voor
een bepaalde maand tot de rechthebbende aan zijn bijdragenverplichtingen heeft
voldaan. Men pleit ervoor het aantal uitzonderingsgevallen waarin de opschorting
niet plaatsvindt, uit te breiden.
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AFDELING 6. WERKLOOSHEIDS- EN FAILLISSEMENTSVERZEKERING (13)

45. De werkloosheidsverzekering voor werknemers en de faillissementsverzekering
voor zelfstandigen zijn als volledig los van mekaar staande verzekeringen opgevat en
ressorteren onder een eigen wetgeving. In de huidige stand van zaken is het wel-
licht een minder zinvolle onderneming om de wetgeving met betrekking tot beide
sociale verzekeringen in één wettekst te integreren.

De invoering van een werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen stuit in vele, zij
het niet alle, landen zowel op bezwaren van praktische aard, als op het principiële
argument dat zelfstandigen door de keuze voor een zelfstandige beroepsuitoefening
het bestaan van economische risico’s aanvaarden. Al is de invoering van een werk-
loosheidsverzekering voor zelfstandigen wel bepleit, zij is door de Belgische wetge-
ver nooit echt in overweging genomen. De Belgische wetgever voelde zich wel
genoopt tot de inrichting van een faillissementsverzekering die toch ook breekt met
het principiële argument dat de zelfstandige zelf het ondernemingsrisico dient te
dragen.

46. De werkloosheidsverzekering in de eigenlijke zin van het woord bestrijdt het inko-
mensverlies dat voortvloeit uit het niet aan de betrokkene toegerekende falen om
een beroepsinkomen op de arbeidsmarkt te verwerven of te behouden. Bij invoe-
ring van een werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen zou de wetgever de nodi-
ge zorg moeten besteden aan een gepaste omschrijving van het verzekerde sociale
risico om te voorkomen dat de zelfstandige kortstondige arbeidstekorten organiseert
en tezelfdertijd werkloosheidsuitkeringen ontvangt.

De faillissementsverzekering verleent thans geen eigenlijke werkloosheidsuitkerin-
gen, maar overbruggingsuitkeringen die de betrokkene moeten toestaan om zijn
beroepsleven te reorganiseren.

47. De werkloosheidsverzekering voor werknemers staat thans open voor werknemers,
met inbegrip van de contractuele personeelsleden van tewerkstellende overheden.

Ambtenaren, zelfstandigen die tevens gewezen werknemers zijn en schoolverlaters
kunnen onder bepaalde voorwaarden werkloosheidsuitkeringen verkrijgen.

(13) D. Pieters, Werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen, een vooronderzoek naar de moge-
lijkheid en wenselijkheid van een vervangingsinkomen voor werkloze zelfstandigen, Brugge, die
Keure, 1984, 150 p.; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, die
Keure, 1990, 1136 p.; J. Mommaerts, “Werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen” in Tussen soli-
dariteit en eigenheid, Mys & Breesch, Gent, pp. 215-223; P. Schoukens, De sociale zekerheid van de
zelfstandige en het Europese Gemeenschapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandi-
gen, Acco, Leuven, 2000, 615 p.; J. Van Langendonck e.a., “Aanpassingen van het institutioneel en
juridisch kader” in De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig, Leuven, Universitaire Pers,
1992, pp. 347-348.
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De faillissementsverzekering staat open voor gefailleerde of daarmee gelijkgestelde
zelfstandigen.

Er bestaat een controverse over de vraag of helpers onder de faillissementsverzeke-
ring ressorteren. Het kan ten zeerste worden betwijfeld dat de uitsluiting van de hel-
pers uit het toepassingsgebied van de faillissementsverzekering de toets aan het
gelijkheidsbeginsel doorstaat. De wetgever zou ons inziens uitdrukkelijk moeten
bevestigen dan wel bepalen dat de faillissementsverzekering ook voor de helpers
van een gefailleerde of daarmee gelijkgestelde zelfstandige openstaat.

De faillissementsverzekering verliest haar bestaansreden, als men ingaat op het plei-
dooi van sommigen om een gelijk recht op werkloosheidsuitkeringen in te voeren
voor ieder die voor de uitoefening van beroepsarbeid in aanmerking komt en geen
passende arbeid weigert.

48. De werkloosheids- en de faillissementsverzekering stellen moeilijk vergelijkbare
voorwaarden voor de toekenning en uitbetaling der uitkeringen.

De geëiste wachttijd en de referteperiode waarin de wachttijd moet worden ver-
vuld, vallen in de meeste gevallen korter uit in de faillissementsverzekering dan in
de werkloosheidsverzekering.

De faillissementsverzekering gaat minder na in hoeverre de zelfstandige zelf heeft
bijgedragen tot het inkomensverlies dat voortvloeit uit de stopzetting van zijn
beroepsactiviteit wegens faillissement of onvermogen.

De wetgever eist niet dat de zelfstandige tijdens de periode waarover de
faillissementsuitkering wordt verstrekt, concrete inspanningen doet om een arbeids-
inkomen te verwerven.

Men stelt vast dat de faillissementsverzekering minder strenge voorwaarden voor de
toekenning van uitkeringen stelt, maar men mag niet uit het oog verliezen dat de
uitkeringen pas na faillissement of een daarmee gelijkgestelde toestand en voor een
in de tijd beknopte periode worden verleend.

49. Eigenlijke werkloosheidsuitkeringen worden berekend als een percentage van het
gemiddelde dagloon. De faillissementsverzekering verstrekt forfaitaire uitkeringen.
De vraag wordt gesteld of een werkloosheidsverzekering aan zelfstandigen een
wachtuitkering dan wel een inkomensgekoppelde uitkering zou dienen te verstrek-
ken.

De gezinssituatie van de gerechtigde heeft een uiteenlopende invloed op de uitke-
ringen. Het bedrag van de faillissementsuitkering is niet noodzakelijk lager dan het
bedrag van de werkloosheidsuitkering.
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Het voornaamste verschil bestaat erin dat de faillissementsuitkering slechts voor zes
maand wordt verleend, terwijl de werkloosheidsuitkeringen zonder beperking in de
tijd worden betaald. De gerechtigden kunnen het voordeel van de faillissementsver-
zekering bovendien slechts één maal gedurende hun beroepsloopbaan genieten.

Voor zover de cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met loon of andere uitkerin-
gen wordt toegelaten, wordt zij beperkt. Faillissementsuitkeringen kunnen niet met
een beroepsinkomen of andere uitkeringen worden gecumuleerd.

50. De werkloosheidsverzekering en faillissementsverzekering hebben een geheel
gescheiden uitvoeringsorganisatie en financiering.

De voorstanders van een volksverzekering tegen werkloosheid pleiten voor een gro-
tere solidariteit van alle categorieën van de beroepsbevolking met degenen die van
beroepsarbeid verstoken zijn.

AFDELING 7. ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERINGEN (14)

51. België kent arbeidsongevallenverzekeringen voor werknemers en ambtenaren die
als afzonderlijke verzekeringen zijn opgevat, al lag het in de bedoeling van de wetge-
ver om de ambtenarenverzekering zoveel mogelijk op de werknemersverzekering af
te stemmen. De onderscheiden arbeidsongevallenverzekeringen worden nog steeds
door een eigen wetgeving beheerst. De integratie van de wetgeving in één basiswet
en één uitvoeringsbesluit zou de studie en het beheer van de arbeidsongevallenver-
zekeringen vergemakkelijken.

52. Vooral inzake het verzekerde sociale risico streeft de wetgever een volledig parallel-
lisme tussen beide arbeidsongevallenverzekeringen na. Zij verlenen, enerzijds, een
vervangingsinkomen om de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer of het verlies
van het inkomen van de kostwinner te compenseren en, anderzijds, inkomensaan-
vullende vergoedingen om bepaalde uitgaven te bestrijden.

De arbeidsongevallenverzekeringen verlenen hun tussenkomst bovendien slechts
ingeval van arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk. De gedekte
ongevallen worden op grotendeels gelijke wijze omschreven in beide verzekerin-
gen. De ambtenarenverzekering beschermt de sociaal verzekerden beter tegen
gebeurlijke wraakacties naar aanleiding van de beroepsuitoefening dan de werkne-
mersverzekering. Dat kan vanuit juridisch oogpunt door de noodzaak tot beharti-
ging van het algemeen belang worden gerechtvaardigd. Wat de arbeidswegongeval-

(14) J. Brown, A policy vacuum. Social security for the self-employed, York, Joseph Rowntree Foun-
dation, 1992, 218 p.; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, die
Keure, 1990, 1136 p.
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len betreft, verwijst de ambtenarenverzekering naar door de Arbeidsongevallenwet
gelijkgestelde trajecten die soms veeleer op de arbeid in de private sector zijn toege-
sneden.

53. Werknemers die in de private sector zijn tewerkgesteld, ressorteren onder de
arbeidsongevallenverzekering der werknemers.

De contractuele en de statutaire personeelsleden van een overheid ressorteren
onder dezelfde arbeidsongevallenverzekering, maar dat kan zowel de werknemers-
verzekering als de ambtenarenverzekering zijn. De werknemersverzekering geldt
bijgevolg ook voor de statutaire personeelsleden van bepaalde tewerkstellende over-
heden, terwijl de ambtenarenverzekering ook de contractuele personeelsleden van
een aantal andere overheden dekt. Noch de statutaire rechtspositie van de ambtena-
ren, noch de noodwendigheden van de openbare dienst kunnen deze toewijzing
van sociaal verzekerden aan de onderscheiden arbeidsongevallenverzekeringen
rechtvaardigen.

Beide verzekeringen bakenen de categorieën van gerechtigden die in geval van
dodelijk arbeidsongeval aanspraak op vergoedingen kunnen maken, op een gelijklo-
pende wijze af.

Vermits de overeenstemmende sociale verzekeringen telkens zeer goed vergelijk-
baar zijn, kan een pleidooi voor een volledige harmonisatie zoniet éénmaking van
die sociale verzekeringen vanuit juridisch oogpunt ten zeerste worden bijgevallen.

54. De arbeidsongevallenverzekeringen voor werknemers en ambtenaren hanteren
dezelfde voorwaarden voor de toekenning en uitbetaling van arbeidsongevallenver-
goedingen.

55. De regels voor de berekening van de toegekende vergoedingen lopen grotendeels
gelijk.

De ambtenarenverzekering kent geen begrafenisvergoeding toe, ingeval de getroffe-
ne na de herzieningstermijn overlijdt. De werknemersverzekering kent een kostelo-
ze geneeskundige verzorging toe, ingeval de werkgever de werknemer kan verplich-
ten zich tot zijn eigen medische dienst te wenden.

De cumulatieregels die in beide arbeidsongevallenverzekeringen bepalen of arbeids-
ongevallenvergoedingen kunnen worden gecumuleerd met loon, schadevergoeding
en socialezekerheidsuitkeringen, berusten tot op grote hoogte op vergelijkbare prin-
cipes, maar de toepassingsmodaliteiten lopen sterk uiteen. Dat geldt voornamelijk
voor de cumulatie van arbeidsongevallenvergoedingen met loon en voor de gevallen
waarin het slachtoffer of zijn rechthebbenden toch een burgerrechtelijke schadever-
goeding kunnen instellen. Uitspraken van het Arbitragehof leiden tot de conclusie
dat elk van beide verzekeringssystemen model voor een geharmoniseerde regeling
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kan staan. Het voorstellen van een keuze of het verfijnen van de bestaande regelin-
gen vergt een uitgebreide studie van de respectieve cumulatieverboden en bijhoren-
de subrogatiemechanismen die het bestek van dit onderzoek te buiten gaat.

56. De werknemers- en de ambtenarenverzekering hebben hun eigen administratieve
organisatie.

Tewerkstellende overheden doen in principe geen beroep op arbeidsongevallenver-
zekeraars. In het tegenovergestelde geval oefent het Fonds voor arbeidsongevallen
toezicht uit op de uitvoering door de arbeidsongevallenverzekeraars van de Arbeids-
ongevallenwet Overheidspersoneel. Er ontstaat dan, anders dan bij tewerkstelling in
de private sector, geen rechtstreekse relatie tussen het slachtoffer of zijn rechtheb-
benden en de verzekeraar.

De financiële organisatie van beide arbeidsongevallenverzekeringen blijft geheel
gescheiden. De regels die de verdeling van de uitgaven tussen beide arbeidsongeval-
lenverzekeringen beheersen, zijn transparant en leiden niet tot systematische bespa-
ringen van de ene verzekering ten koste van de andere.

AFDELING 8. BEROEPSZIEKTEVERZEKERINGEN (15)

57. België kent beroepsziekteverzekeringen voor werknemers en ambtenaren die als
afzonderlijke verzekeringen zijn opgevat, al lag het in de bedoeling van de wetgever
om de ambtenarenverzekering grotendeels op de werknemersverzekering af te
stemmen. De onderscheiden beroepsziekteverzekeringen worden door een eigen
wetgeving beheerst. In tegenstelling tot het socialeverzekeringssysteem voor werk-
nemers brengt het ambtenarensysteem de arbeidsongevallen- en de beroepsziekte-
verzekering voor ambtenaren onder in dezelfde basiswetgeving. De integratie van
de beroepsziektewetgeving in één basiswet en één uitvoeringsbesluit zou de studie
en het beheer van de beroepsziekteverzekeringen vergemakkelijken, maar ook,
zolang men niet tot een gehele codificatie van het socialezekerheidsrecht overgaat,
leiden tot het uiteenrafelen van de huidige Arbeidsongevallenwet Overheidsperso-
neel.

58. Vooral inzake het verzekerde sociale risico streeft de wetgever een volledig parallel-
lisme tussen beide beroepsziekteverzekeringen na. Zij verlenen, enerzijds, een ver-
vangingsinkomen om de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer of het verlies van
het inkomen van de kostwinner te compenseren en, anderzijds, inkomensaanvullen-
de vergoedingen om bij wet vastgestelde uitgaven te bestrijden.

(15) R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, die Keure, 1990, 1136 p.
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De beroepsziekteverzekeringen verlenen hun tussenkomst slechts ingeval van een
(dreigende) beroepsziekte. De gedekte ziektes worden in beide verzekeringen op
dezelfde wijze omschreven. De ambtenarenverzekering kent evenwel een voor het
slachtoffer of zijn nabestaanden voordeligere bewijsregeling. Of de noodzaak tot
behartiging van het algemeen belang hiervoor een voldoende verantwoording kan
zijn, kan ons inziens worden betwijfeld.

59. Werknemers die in de private sector zijn tewerkgesteld, ressorteren onder de
beroepsziekteverzekering der werknemers.

60. De contractuele en de statutaire personeelsleden van een overheid ressorteren
onder dezelfde beroepsziekteverzekering, maar dat kan zowel de werknemersverze-
kering als de ambtenarenverzekering zijn. De werknemersverzekering geldt bijge-
volg ook voor de statutaire personeelsleden van bepaalde tewerkstellende overhe-
den, terwijl de ambtenarenverzekering ook de contractuele personeelsleden van
een aantal andere overheden dekt. Noch de statutaire rechtspositie van de ambtena-
ren, noch de noodwendigheden van de openbare dienst kunnen deze toewijzing
van sociaal verzekerden aan de onderscheiden beroepsziekteverzekeringen recht-
vaardigen.

Beide verzekeringen bakenen de categorieën van gerechtigden die in geval van een
dodelijke beroepsziekte aanspraak op vergoedingen kunnen maken, op gelijklopen-
de wijze af.

Vermits de overeenstemmende sociale verzekeringen telkens zeer goed vergelijk-
baar zijn, kan een pleidooi voor een volledige harmonisatie zoniet éénmaking van
die sociale verzekeringen vanuit juridisch oogpunt ten zeerste worden bijgevallen.

61. De beroepsziekteverzekeringen voor werknemers en ambtenaren hanteren dezelfde
voorwaarden voor de toekenning en uitbetaling van arbeidsongevallenvergoedin-
gen.

62. Beide beroepsziekteverzekeringen verlenen, behoudens wat de herscholing van een
getroffen of bedreigd personeelslid betreft, grotendeels dezelfde prestaties die overi-
gens de arbeidsongevallenvergoedingen sterk benaderen.

De ambtenarenverzekering kent bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid,
anders dan de werknemersverzekering, dezelfde vergoedingen toe als bij volledige
tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Voorts wordt betwijfeld of de specifieke nomencla-
tuur voor geneeskundige verstrekkingen bij beroepsziekte op het personeel van
sommige overheden van toepassing is. De werknemersverzekering verleent in speci-
fieke gevallen een tussenkomst in verplaatsingskosten. In de ambtenarenverzekering
geldt op dat vlak een zelfde regeling als in de arbeidsongevallenverzekering.

496



JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEMEN ...

De cumulatieregels die in beide beroepsziekteverzekeringen bepalen of beroeps-
ziektevergoedingen kunnen worden gecumuleerd met loon, schadevergoeding en
socialezekerheidsuitkeringen, berusten tot op zekere hoogte op vergelijkbare princi-
pes. Voornamelijk voor de cumulatie van beroepsziektevergoedingen met loon gel-
den uiteenlopende toepassingsmodaliteiten. Uitspraken van het Arbitragehof leiden
tot de conclusie dat elk van beide verzekeringssystemen model voor een geharmoni-
seerde regeling kan staan. Het voorstellen van een keuze of het verfijnen van de
bestaande regelingen vergt een uitgebreide studie van de respectieve cumulatiever-
boden en bijhorende subrogatiemechanismen die het bestek van dit onderzoek te
buiten gaat.

63. De werknemers- en de ambtenarenverzekering hebben hun eigen administratieve
organisatie, al vernauwt de verplichte tussenkomst van het Fonds voor beroepsziek-
ten ten aanzien van de personeelsleden van provinciale en plaatselijke besturen de
kloof met de werknemersverzekering.

Beide beroepsziekteverzekeringen kennen een geheel gescheiden financiering. De
regels die de verdeling van de uitgaven tussen beide beroepsziekteverzekeringen
beheersen, zijn transparant en leiden niet tot systematische besparingen van de ene
verzekering ten koste van de andere.

AFDELING 9. WERKING VAN DE SOCIALEVERZEKERINGSSYSTEMEN (16)

64. Elk van de onderscheiden socialeverzekeringssystemen ressorteert onder een afzon-
derlijke wetgeving. De sociale verzekeringen voor werknemers en voor zelfstandi-
gen zijn tot op zekere hoogte geëvolueerd tot socialeverzekeringssystemen. Die evo-
lutie is niet met een codificatie van de wetgeving op het niveau van de respectieve
systemen bekroond.

Wij zijn van oordeel dat, rekening houdend met de huidige stand van de sociale-
zekerheidswetgeving een codificatie van de wetgeving per sociale risico de voor-
keur verdient boven een codificatie van de wetgeving per systeem. Een zodanige
codificatie zou het aantal toepasselijke wetsbepalingen danig verminderen en de uit-
zonderingsbepalingen voor bepaalde categorieën van de beroepsbevolking beter doen 

(16) G. F. De Cuyper, “De Commissie voor vrijstelling van bijdragen in het sociaal statuut van de zelf-
standigen”, T.B.P., 1968, pp. 89-97; R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel,
Brugge, die Keure, 1990, 1136 p.; A. Mathot, K. Van Gorp en J. Put, Financiële harmonisatie van de
sociale zekerheid, Brussel, DWTC, 1996, 268 p.; J. Petit, Sociaal procesrecht, Brugge, die Keure,
2000, 708 p.; P. Schoukens, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeen-
schapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven, Acco, 2000, 615 p.; J. Van
Langendonck, “De werkgeversbijdrage en de ontwikkelingen in het arbeidsbestel”, B.T.S.Z., 2000,
pp. 5-19; J. Van Langendonck, A. Gieselinck en B. Leroi, “Harmonisatie van de stelsels van werkne-
mers, zelfstandigen en ambtenaren: een rechtsvergelijkende studie”, B.T.S.Z., 1997, pp. 767-815; G.
Van Limberghen (ed.), Sociaal procesrecht, Antwerpen, Maklu, 1995, 315 p.
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aansluiten bij de algemene bepalingen waarvan zij afwijken. Op voorwaarde dat
men uitzonderingen op basisregels in de basiswetgeving en niet in uitvoeringsbe-
sluiten opneemt en omgekeerd, zou een codificatie van de wetgeving bovendien de
verhoudingen tussen de formele wetgever en de overige actoren in het besluitvor-
mingsproces beter tot hun recht doen komen. In de huidige stand van de wetgeving
is de codificatie van de wetgeving inzake de werkloosheids- en de faillissementsver-
zekering het minst prioritair.

Als een codificatie van de wetgeving van de overeenstemmende sociale verzekerin-
gen in elk systeem niet wenselijk wordt geacht, kan een codificatie van de wetge-
ving per socialeverzekeringssysteem worden overwogen. Elke aangelegenheid die
gemeenschappelijk is aan de van een zelfde systeem deel uitmakende sociale verze-
keringen, kan dan in één wetsbepaling worden geregeld.

De regelgeving van de diverse socialeverzekeringssystemen werd in het verleden
door onderscheiden beleidsinstanties voorbereid. De ministeriële verantwoordelijk-
heid voor de diverse socialeverzekeringssystemen wordt thans voor het eerst, zij het
niet volledig, samengebracht in het kader van de nieuwe Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid. De interne structuur van de nieuwe overheidsdienst en de rol die
aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en
aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie op het
vlak van de werkloosheidsverzekering respectievelijk het sociaal statuut der zelfstan-
digen nog is toebedeeld, sluiten aan bij de rechtshistorische evolutie van de afzon-
derlijke socialeverzekeringssystemen.

Dat de regelgeving door verschillende instanties is voorbereid, mag niet uit het oog
doen verliezen dat de respectieve regelgeving wel tot stand komt volgens een zelfde
wetgevingsprocedure die aan de betrokken vak- en beroepsorganisaties een advies-
recht verleent. De feitelijke rol van het parlement, is ons inziens daarbij al te zeer
teruggedrongen, voornamelijk wat de socialeverzekeringssystemen voor werkne-
mers en voor zelfstandigen betreft. De wetgever dient beter ervoor te waken dat het
besluitvormingsproces, enerzijds, elke categorie van de beroepsbevolking in de
gelegenheid stelt haar recht op inspraak inzonderheid over basisregels terdege uit te
oefenen, maar dient, anderzijds, meer dan in het verleden een parlementaire afwe-
ging van categoriale standpunten aan het algemeen belang te bevorderen. De wetge-
ver kan voorts overwegen om zuivere uitvoeringsmodaliteiten die aan de verschil-
lende socialeverzekeringssystemen gemeenschappelijk zijn, te laten vaststellen na
het volgen van een vereenvoudigde inspraakprocedure die de standpunten van de
diverse beroepscategorieën onmiddellijk samenbrengt.

De vaststelling dat de socialeverzekeringssystemen een afzonderlijke regelgeving
kennen, moet wel worden genuanceerd. Behoudens andersluidende wetsbepalin-
gen gelden de basiswetgeving en de uitvoeringsbesluiten van de algemene ziekte-
kostenverzekering en de arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering voor
werknemers ook voor de overeenstemmende zelfstandigenverzekeringen. De afzon-
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derlijke wetgeving die de gezinsbijslagen voor ambtenaren beheerst, verwijst voor
het overgrote gedeelte naar de basiswetgeving van de werknemersverzekering. De
wetgeving inzake de arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzekering voor amb-
tenaren bevat tal van referenties aan de wetgeving die de werknemersverzekeringen
beheerst.

65. De onderscheiden socialeverzekeringssystemen hebben een eigen uitvoeringsorga-
nisatie.

Het werknemerssysteem doet een beroep op een uitgebreid net van gedecentrali-
seerde publiek- en privaatrechtelijke socialeverzekeringsinstellingen. Het sociaal sta-
tuut der zelfstandigen kent een vergelijkbare architectuur als het werknemerssys-
teem, maar beschikt over minder middelen. Daarom staan slechts één eigen publiek-
rechtelijke socialeverzekeringsinstelling en één eigen categorie van privaatrechtelij-
ke socialeverzekeringsinstellingen voor de uitvoering van diverse sociale verzekerin-
gen voor zelfstandigen in. De socialeverzekeringssystemen voor werknemers en
zelfstandigen hebben met elkaar gemeen dat de betrokken bevolkingscategorieën
deelnemen aan het beheer van hun verzekeringssysteem en dat privaatrechtelijke
socialeverzekeringsinstellingen een belangrijke rol daarbij vervullen.

Sociale verzekeringen die in de onderscheiden verzekeringssystemen een zelfde
sociale risico dekken, worden in de regel door verschillende socialeverzekeringsin-
stellingen uitgevoerd.

Dat geldt inzonderheid voor de werkloosheidsverzekering en de faillissementsverze-
kering, alsmede voor de arbeidsongevallenverzekeringen, met dien verstande dat
bepaalde tewerkstellende overheden zich kunnen wenden tot de arbeidsongevallen-
verzekeraars die de werknemersverzekering uitvoeren. Het Fonds voor arbeidsonge-
vallen dat voor het overige niet aan de uitvoering van de ambtenarenverzekering
participeert, controleert in voorkomend geval de wijze waarop de arbeidsongeval-
lenverzekeraars de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel uitvoeren.

In sommige gevallen doet een sociale verzekering met het oog op de uitbetaling van
de verzekeringsprestaties toch een beroep op een instelling die tot een ander socia-
leverzekeringssysteem behoort. De financiële middelen van de desbetreffende socia-
leverzekeringssystemen worden ook in dat geval niet vermengd.

Zo belast de wetgever de Rijksdienst voor Pensioenen met de uitbetaling van zelf-
standigenpensioenen om gefragmenteerde pensioenbetalingen aan personen met
een gemengde loopbaan te voorkomen. In een aantal gevallen betaalt de RKW
gezinsbijslagen aan personeelsleden van de overheid. Het Fonds voor Beroepsziek-
ten stelt voor het personeel van provinciale en plaatselijke overheden het bestaan
en de gevolgen van beroepsziektes vast en betaalt de vergoedingen voor de genees-
kundige verzorging en de renten aan de nabestaanden van een overleden slacht-
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offer. Het fonds ontvangt socialeverzekeringsbijdragen van de betrokken overheden
die de inkomensvervangende vergoedingen zelf uitbetalen, maar op het fonds verha-
len.

De ambtenarenverzekeringen dragen de uitvoering van de socialeverzekeringswet-
geving in vele gevallen aan de tewerkstellende overheden zelf op. In de andere
gevallen wordt soms op socialeverzekeringsinstellingen van het werknemerssys-
teem en soms op eigen socialeverzekeringsinstellingen een beroep gedaan.

De uitvoeringsorganisatie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering die uit een
ziektekostenverzekering en een arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzeke-
ring bestaat, doorbreekt grotendeels de administratieve scheidingswanden tussen de
onderscheiden socialeverzekeringssystemen. De privaatrechtelijke socialeverzeke-
ringsinstellingen die de oorspronkelijke vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering heb-
ben ingericht, zijn immers erin geslaagd om niet alleen bij de omvorming van de
vrije tot de verplichte verzekering hun positie te handhaven, maar ook hun greep
op de organisatie van de algemene ziektekostenverzekering te behouden en de orga-
nisatie van de ziektekosten- en de arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzeke-
ring voor zelfstandigen naar zich toe te trekken. De ziektekosten- en de arbeidsonge-
schiktheids- en moederschapsverzekeringen voor zelfstandigen zijn dan ook in de
administratieve organisatie van de algemene ziektekostenverzekering respectievelijk
de arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekeringen voor werknemers inge-
bed. De ziektekostenverzekering voor zelfstandigen wordt door dezelfde organen
als de algemene ziektekostenverzekering bestuurd. De zelfstandigenorganisaties
hebben er wel eigen vertegenwoordigers. De arbeidsongeschiktheids- en moeder-
schapsverzekeringen worden door onderscheiden beheerscomités bestuurd. In de
ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn de taken van de specifieke publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke socialeverzekeringsinstellingen der zelfstandigen terugge-
bracht tot de opsporing van de sociaal verzekerden en de inning van de bijdragen.

Ondanks de verscheidenheid van socialeverzekeringsinstellingen waarmee de soci-
aal verzekerde wordt geconfronteerd, berusten de juridische verhoudingen tussen
de sociaal verzekerden en de socialeverzekeringsinstellingen in de onderscheiden
socialeverzekeringssystemen grotendeels op gelijke principes. Vermits de sociale-
verzekeringsinstellingen met de uitvoering van een openbare dienst zijn belast, wor-
den de relaties tussen de sociaal verzekerde en de verzekeringsinstellingen immers
door de algemene regels van het administratief recht beheerst. De diverse sociale-
verzekeringssystemen maken daarenboven deel uit van het informatienetwerk van
de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid en ressorteren onder het handvest van
de sociaal verzekerde. Resterende verschilpunten vloeien voort uit de afzonderlijke
wetgeving voor elke sociale verzekering en uit de afzonderlijke vastlegging van de
uitvoeringsmodaliteiten van het handvest voor elke sociale verzekering. Ook op dat
punt zou de codificatie van de uitvoeringsbesluiten in één wettekst de uitzonde-
ringsbepalingen voor bepaalde socialeverzekeringsinstellingen dichter doen aanslui-
ten bij de algemene bepalingen waarvan zij afwijken.
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66. De financiële organisatie van de onderscheiden socialeverzekeringssystemen is op
uiteenlopende wijze geregeld.

Voor zover de tewerkstellende overheden de socialeverzekeringsprestaties ten
behoeve van hun personeelsleden zelf ten laste nemen, zijn zij voor het desbe-
treffende sociale risico niet tot bijdragenbetaling gehouden. In de andere gevallen
worden de socialeverzekeringsbijdragen soms geïnd door een eigen socialeverzeke-
ringsinstelling en soms door de RSZ die ook met de inning van de socialeverzeke-
ringsbijdragen voor het werknemerssysteem is belast. In voorkomend geval int de
instelling die ten aanzien van een bepaalde tewerkstellende overheid daartoe
bevoegd is, de bijdragen in principe zowel wat het contractuele als wat het statutai-
re personeel betreft. Maar ook in dat geval worden de financiële middelen van de
overeenstemmende sociale verzekeringen in de onderscheiden verzekeringssyste-
men niet met elkaar vermengd. De enige uitzondering vormt de algemene ziektekos-
tenverzekering waarin de financiële middelen van werknemers, ambtenaren en
bepaalde groepen van personen die niet tot de beroepsbevolking behoren, in één
financieel circuit worden samengebracht.

De financiële middelen van de onderscheiden verzekeringssystemen blijven geheel
gescheiden. De opbrengsten van de socialeverzekeringsbijdragen die zij innen, wor-
den niet vermengd. Wel heeft de gedeeltelijke financiering van de sociale verzeke-
ringen met rijkstoelagen en sommige vormen van alternatieve financiering tot
gevolg dat elke categorie van de beroepsbevolking bijdraagt tot de financiering van
de socialeverzekeringssystemen voor de andere categorieën. Daarbij valt op dat de
criteria die het aandeel van elk socialeverzekeringssysteem in rijkstoelagen en alter-
natieve financieringsbronnen bepalen, niet in rechtsregels zijn vastgelegd.

Het principe van de gescheiden financiering verhindert niet dat in de ziektekosten-,
arbeidsongeschiktheids- en moederschaps-, pensioen- en gezinsbijslagenverzekerin-
gen het ene systeem een besparing doet ten koste van het andere. Gelijktijdige aan-
spraken op uitkeringen in diverse verzekeringssystemen moeten in vele gevallen
immers uitsluitend worden gehonoreerd door het verzekeringssysteem dat in de
hoogste uitkeringen voorziet. Het sociaal statuut der zelfstandigen mag worden
geacht het vaakst van uitgaven te worden ontslagen voor perioden waarin het even-
zeer als het andere betrokken verzekeringssysteem socialeverzekeringsbijdragen
heeft ontvangen. De pensioenverzekering voor werknemers doet wellicht een
besparing ten koste van de ambtenarenverzekering. De aanslepende economische
crisis heeft bijgedragen tot het invoeren van diverse uitzonderingen op de prioritai-
re toekenning van uitkeringen door het voordeligste systeem. De gezinsbijslagenver-
zekeringen voor werknemers en ambtenaren hebben het aantal individuele gevallen
waarin zij steevast voor de uitgaven opdraaien, enigszins ingedijkt. In het kader van
de ziektekostenverzekeringen is dan weer in een transfer van financiële middelen
van de zelfstandigenverzekering naar de algemene ziektekostenverzekering voor-
zien.
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De socialeverzekeringssystemen dragen niet volgens bepaalde regels bij in de finan-
ciering van socialeverzekeringsuitgaven voor groepen van personen die niet tot de
beroepsbevolking behoren. In een aantal gevallen worden die uitgaven uitsluitend
op het socialeverzekeringssysteem voor werknemers afgewenteld.

Er bestaat bijgevolg een nood aan een transparantere verdeling van de inkomsten en
uitgaven tussen de onderscheiden socialeverzekeringssystemen. De juridische
beoordeling van verdelings- en compensatiemechanismen vergt bovendien een ver-
gelijkbaarheid van de bijdrageninspanningen van de onderscheiden categorieën van
sociaal verzekerden. Elke burger moet immers toch kunnen vragen dat zijn sociale-
verzekeringsbijdragen volgens gelijke criteria met subsidies worden aangevuld dan
wel als solidariteitsbijdragen worden beschouwd.

67. Elk socialeverzekeringssysteem heft socialeverzekeringsbijdragen, maar heeft toch
zijn eigen bijdragenregeling.

In de verzekeringssystemen voor werknemers en voor zelfstandigen worden de rijk-
stoelagen en de globale opbrengst van de socialeverzekeringsbijdragen in principe
volgens de reële behoeften omgeslagen over de diverse sociale verzekeringen van
het systeem. Alleen het ambtenarensysteem kent nog geen globaal financieel beheer
van de diverse sociale verzekeringen voor ambtenaren.

De regels inzake de bijdragenbasis en de bijdragenvoeten lopen zo ver uiteen dat zij
een degelijke vergelijking van de op elke beroepscategorie rustende bijdragendruk
sterk bemoeilijken.

Het beroepsinkomen van de sociaal verzekerde vormt weliswaar de bijdragenbasis
in elk systeem. Het sociaal statuut der zelfstandigen rekent de forfaitaire of werkelij-
ke beroepsuitgaven en -lasten van de sociaal verzekerde in tegenstelling tot de ande-
re verzekeringssystemen niet tot de bijdragenbasis. Omwille van het evolutieve
karakter van de beroepsinkomsten der zelfstandigen opteert de wetgever daarenbo-
ven voor een berekening van de socialeverzekeringsbijdragen op basis van in het
verleden verdiende beroepsinkomsten. Voor zover ambtenaren onder werknemers-
verzekeringen ressorteren, is de bijdragenbasis niet geheel gelijk aan de bijdragenba-
sis voor werknemers. Met het oog op een gehele harmonisatie van de bijdragenbere-
kening zouden de beroepsinkomsten in de socialeverzekeringssystemen voor werk-
nemers en ambtenaren moeten worden verminderd met de beroepskosten van de
betrokkenen. Een zodanige heffingsbasis zou zelfs een gelijktijdige inhouding van de
sociale en fiscale voorheffingen toelaten.

De bijdragen worden in een percentage van de beroepsinkomsten van de sociaal
verzekerden uitgedrukt. Alleen het sociaal statuut der zelfstandigen past daarbij
geen evenredige, maar degressieve bijdragenvoeten toe en kent een maximumbij-
drage. Bovendien eist het sociaal statuut een minimumbijdrage van de beoefenaars
van een zelfstandig hoofdberoep. In dat verband kan worden opgemerkt dat zowel
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het degressieve karakter van de bijdragenvoeten voor zelfstandigen, als de opheffing
van de loongrenzen voor werknemers in vraag wordt gesteld. De diverse sociale-
verzekeringssystemen zouden op dezelfde gronden de sociale verzekerden die een
gering arbeidsinkomen genieten, geheel of gedeeltelijk van socialeverzekeringsbij-
dragen moeten vrijstellen. De bestaande vrijstelling van bijdragen voor behoeftige
zelfstandigen zou ons inziens in een afdwingbaar recht moeten worden omgezet en
niet met pensioenverlies gepaard mogen gaan. De betrokkenen zouden een eventu-
ele weigering voor de arbeidsgerechten moeten kunnen betwisten.

Rekening houdend met de werkgeversbijdragen past het werknemerssysteem veruit
de hoogste bijdragenvoeten toe. Het verschil vloeit deels voort uit de verplichting
van de tewerkstellende overheden om in vele gevallen de toegekende socialezeker-
heidsprestaties rechtstreeks ten laste te nemen. Voor bepaalde sociale verzekerin-
gen bereiken de bijdragen in het ambtenarensysteem niet het peil van de bijdragen
in het werknemerssysteem, omdat uitgaven ten behoeve van personen die niet tot
de beroepsbevolking behoren, alleen op het werknemerssysteem worden afgewen-
teld. Mede door de degressieve bijdragenvoeten ervaren voornamelijk minder
gegoede zelfstandigen een hogere persoonlijke bijdragendruk dan werknemers of
ambtenaren met een vergelijkbaar arbeidsinkomen. De bijdragenvoeten op de twee-
de schijf van het zelfstandige beroepsinkomen zijn weliswaar hoger, maar nog ver-
gelijkbaar met de bijdragenvoeten die in het werknemerssysteem gelden.

Anders dan de beide andere verzekeringssystemen hanteert het sociaal statuut der
zelfstandigen bijzondere berekeningsregels voor de beoefenaars van een zelfstandig
bijberoep en gepensioneerden. In tegenstelling tot werkgevers of tewerkstellende
overheden ervaren de opdrachtgevers van de zelfstandigen geen eigenlijke bijdra-
genverplichtingen. Dat verschil kan worden verklaard door de aard van de zelfstan-
dige beroepsactiviteit die in vele gevallen wordt uitgeoefend voor talrijke opdracht-
gevers of voor opdrachtgevers die slechts heel occasioneel een beroep op de
betrokkene doen. De vennootschapsbijdrage kan alsnog niet als een evenknie van
de werkgeversbijdragen of de rechtstreekse uitkering van socialeverzekeringspresta-
ties door de tewerkstellende overheden worden aangezien.

Ook de regels inzake de vermindering of vrijstelling van socialeverzekeringsbijdra-
gen verschillen van systeem tot systeem.

68. Een grondige vergelijking van de mechanismen tot handhaving en geschillenbe-
slechting gaat het bestek van dit onderzoek te buiten. Elke sociale verzekering kent
ter zake immers haar eigen onderscheiden wetgeving.

Uiteenlopende administratieve en strafrechtelijke sancties worden met het oog op
de handhaving van de verschillende sociale verzekeringen ingezet. De naleving van
de bijdragenregeling wordt in het sociaal statuut der zelfstandigen anders dan in het
werknemerssysteem niet met strafsancties, maar met een groter verlies van het
recht op socialeverzekeringsprestaties afgedwongen. De ontwikkeling van een ver-
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eenvoudigd en coherent sanctieapparaat voor de onderscheiden socialeverzeke-
ringssystemen en de sociale verzekeringen die ervan deel uitmaken, vormt een
belangrijke uitdaging voor de wetgever.

De geschillenbeslechting wordt in de socialeverzekeringssystemen voor werkne-
mers en zelfstandigen aan de arbeidsgerechten toevertrouwd. Behoudens wat de
arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzekeringen betreft, zijn de arbeidsgerech-
ten niet bevoegd voor socialeverzekeringsgeschillen met betrekking tot ambtenaren
die niet onder de sociale verzekeringen voor werknemers ressorteren. Voornamelijk
op het vlak van de pensioenverzekeringen en de bijzondere gezinsbijslagenvoorde-
len kent het socialeverzekeringssysteem voor ambtenaren niet dezelfde procesregels
als de socialeverzekeringssystemen voor werknemers en zelfstandigen. Men kan de
bewindvoerders ten slotte in overweging geven om de procedureregels die gerech-
telijke procedures toegankelijker maken voor de sociaal verzekerden, toepasselijk te
verklaren op de geschillen inzake de pensioenverzekeringen en bijzondere gezins-
bijslagenvoordelen voor ambtenaren.

69. De normen die aan de Belgische Staat de verplichting opleggen om socialezeker-
heidsvoorzieningen in te richten en het grondrecht op een gelijke behandeling voor
de wet laten het aan de wetgever over om te beoordelen of eenieders grondrecht
op sociale zekerheid al dan niet met socialeverzekeringssystemen moet worden ver-
wezenlijkt en of, in voorkomend geval, volksverzekeringen dan wel socialeverzeke-
ringssystemen voor onderscheiden categorieën van de beroepsbevolking moeten
worden ingericht. Voornamelijk ten aanzien van zelfstandigen lijkt de bestaande
wetgeving het grondrecht op sociale verzekering niet op een voldoening gevende
wijze te verwezenlijken. Het sociaal statuut slaagt ternauwernood erin socialeverze-
keringsprestaties op het niveau van socialebijstandsuitkeringen te voorzien en ver-
leent uitkeringen die niet het niveau van de corresponderende minimumuitkeringen
voor werknemers halen. Daarenboven komt het sociaal statuut der zelfstandigen
weinig tegemoet aan de verzuchting van de betrokken bevolkingscategorie om een
vergelijkbare levensstandaard te bewaren, ingeval een sociaal risico zich voordoet.
Het komt aan de wetgever toe om te oordelen of de heterogeniteit van de zelfstandi-
genpopulatie de verwezenlijking van het grondrecht van zelfstandigen op sociale
verzekering in het kader van een eigen sociaal statuut mogelijk maakt.

De legitimiteit van het socialeverzekeringssysteem voor zelfstandigen zou baat vin-
den bij een versteviging van de band tussen beroepsinkomsten en uitkeringen. Het
komt opnieuw aan de wetgever toe om te oordelen of hij die weg wil opgaan en of
hij dat voornemen in het kader van een afzonderlijk wettelijk verzekeringssysteem
dan wel in een andere vorm gestalte wil geven.

De opvatting dat het recht op geneeskundige verzorging en op gezinsbijslagen niet
afhankelijk mag zijn van de juridische hoedanigheid waarin de sociaal verzekerde
zijn beroep uitoefent, wint evenwel steeds meer veld. Sommigen pleiten voorts
voor een gelijk recht op werkloosheidsuitkeringen voor al wie voor de uitoefening
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van beroepsarbeid in aanmerking komt en geen passende arbeid weigert. Voor het
overige verwachten anderen dat een zelfde minimuminkomensbescherming wordt
gegarandeerd aan elk lid van de beroepsbevolking dat door een verzekerd sociaal
risico wordt getroffen.

Voorstellen voor een volledige éénmaking van de socialeverzekeringssystemen heb-
ben alsnog weinig steun genoten. De opvatting dat de arbeidsomstandigheden van
de diverse beroepscategorieën onderling vaak zeer weinig verschillen vertonen,
leidt nochtans tot het uitgangspunt dat een gericht sociaal beleid niet langer het juri-
dische statuut van de betrokkene, maar de hoogte van zijn inkomen als uitgangs-
punt moet nemen. De toenadering tussen de rechtspositie van zelfstandigen en
werknemers blijkt onder meer uit de wetgeving die nu reeds de opname van regels
tot bescherming van de zelfstandigen in specifieke handelscontracten voorschrijft.
Men ziet de oplossing in een gemeen sociaal recht dat zich niet terugplooit op de
vormen van arbeidsorganisatie die het hebben doen ontstaan, maar een onderscheid
maakt tussen algemene grondrechten en bijzondere rechten die op bijzondere
arbeidsverhoudingen van toepassing zijn. De overgang van opeenvolgende arbeids-
situaties mag geen verlies van sociale bescherming veroorzaken.

Voor sommigen moet worden gestreefd naar een socialezekerheidsstelsel dat onder
bepaalde voorwaarden aan de burgers zou toelaten te kiezen om zich tijdelijk of
definitief op dan wel buiten de betaalde arbeidsmarkt maatschappelijk nuttig te
maken.

Die opvattingen monden uit in een model waarbij de Staat eenieders recht op een
minimuminkomen op een gelijke wijze realiseert en waarbij de Staat bepaalt volgens
welke principes de onderscheiden categorieën van de beroepsbevolking
socialezekerheidsvoorzieningen die het behoud van een vergelijkbare levensstan-
daard garanderen, moeten uitbouwen.

AFDELING 10. DEELBESLUITEN

70. België kent socialeverzekeringssystemen voor werknemers, ambtenaren en zelfstan-
digen die uit een verschillend aantal sociale verzekeringen bestaan.

Wat de ambtenaren betreft, wordt de rol van de arbeidsongeschiktheids- en de
werkloosheidsverzekering immers grotendeels door het ambtenarenstatuut vervuld.

Het sociaal statuut der zelfstandigen omvat geen specifieke arbeidsongevallen- of
beroepsziekteverzekering. In het kader van een sociaal statuut dat voor alle zelfstan-
digen openstaat, is het begrijpelijk dat prioriteit wordt gegeven aan de uitbouw van
een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering, vermits ongevallen en ziektes
dezelfde gevolgen sorteren, ongeacht of zij zich al dan niet naar aanleiding van de
beroepsuitoefening voordoen.
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Voor zover men de faillissementsverzekering voor zelfstandigen mag beschouwen
als de tegenhanger van de werkloosheidsverzekering voor werknemers, bestaan
voor elk sociale risico sociale verzekeringen in ten minste twee van de drie verzeke-
ringssystemen.

71. Voor elk van de socialeverzekeringssystemen bestaat een afzonderlijke wetgeving
die door onderscheiden beleidsinstanties is voorbereid. Die vaststelling moet wor-
den genuanceerd, voor zover in bepaalde sociale verzekeringen wordt gerefereerd
aan de wetgeving van de overeenstemmende sociale verzekering in een ander verze-
keringssysteem. In de schoot van elk verzekeringssysteem hebben ook de sociale
verzekeringen hun afzonderlijke basiswetgeving, met uitzondering van de arbeids-
ongevallen- en de beroepsziekteverzekering voor ambtenaren. Het grote aantal
afzonderlijke basiswetten is noch per verzekeringssysteem, noch per sociale risico
gecodificeerd. De codificatie van de wetgeving per sociale risico zou het aantal toe-
passelijke wetsbepalingen danig verminderen en de uitzonderingsbepalingen voor
bepaalde categorieën van de beroepsbevolking beter doen aansluiten bij de algeme-
ne bepalingen waarvan zij afwijken. Op voorwaarde dat men uitzonderingen op
basisregels in de basiswetgeving en niet in uitvoeringsbesluiten opneemt, zou een
codificatie van de wetgeving de verhoudingen tussen de formele wetgever en de
overige actoren in het besluitvormingsproces beter tot hun recht doen komen. In de
huidige stand van de wetgeving is de codificatie van de wetgeving inzake de werk-
loosheids- en de faillissementsverzekering het minst prioritair.

De onderscheiden wetgeving komt wel tot stand volgens een zelfde procedure die
aan de betrokken vak- en beroepsorganisaties een adviesrecht verleent en waarin de
rol van het parlement, voornamelijk wat de socialeverzekeringssystemen voor werk-
nemers en zelfstandigen betreft, in feite sterk is uitgehold. De ministeriële verant-
woordelijkheid voor de diverse socialeverzekeringssystemen wordt thans voor het
eerst samengebracht in het kader van de nieuwe Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid. De interne structuur van de nieuwe overheidsdienst en de rol die aan de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Fede-
rale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie op het vlak van het
sociaal statuut der zelfstandigen is toebedeeld, sluiten nog aan bij de rechtshistori-
sche evolutie van de afzonderlijke socialeverzekeringssystemen. Men dient steeds
ervoor te waken dat het besluitvormingsproces, enerzijds, elke categorie van de
beroepsbevolking in de gelegenheid stelt haar recht op inspraak inzonderheid over
basisregels terdege uit te oefenen, maar, anderzijds, een parlementaire afweging van
categoriale standpunten aan het algemeen belang toelaat.

72. Met uitzondering van de werkloosheidsverzekering en de faillissementsverzekering
omschrijven de overeenstemmende sociale verzekeringen in elk verzekeringssys-
teem het verzekerde sociale risico op een gelijke of vergelijkbare wijze.
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Dat de arbeidsongevallenverzekering voor ambtenaren gebeurlijke wraakacties naar
aanleiding van de beroepsuitoefening ook buiten de dienst verzekert, kan vanuit
juridisch oogpunt door de behartiging van het algemeen belang worden gerecht-
vaardigd. Of de behartiging van het algemeen belang nog aan de grondslag kan lig-
gen voor een uiteenlopende bewijsregeling in de beroepsziekteverzekeringen voor
werknemers en ambtenaren kan ons inziens daarentegen worden betwijfeld.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers en zelfstandigen
omschrijven het verzekerde sociale risico niet geheel op dezelfde wijze. Eenvormige
begripsomschrijvingen zouden de goede orde van de respectieve verzekeringen
wellicht niet in het gedrang brengen. Dat arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
tot bijkomende negatieve gevolgen kan leiden, kan verantwoorden dat men zelfstan-
digen minder snel dan werknemers verplicht tot de uitoefening van een ander dan
hun gewoonlijk beroep. Vanuit juridisch oogpunt kan worden aanvaard dat ten aan-
zien van zelfstandige vrouwen die niet in ondergeschikt verband werken, niet een
zelfde periode van verplichte moederschapsrust geldt als voor vrouwelijke werkne-
mers of ambtenaren. Toch moet ons inziens worden gestreefd naar een gelijkwaardi-
ge erkenning van het recht op moederschapsrust van alle beroepsactieve vrouwen
en verdient het de voorkeur dat zelfstandige vrouwen op een even lange periode
van moederschapsrust als de loon- en weddentrekkende vrouwen aanspraak kunnen
maken.

De pensioenverzekeringen voor werknemers- en zelfstandigen verlenen bescher-
ming tegen dezelfde sociale risico’s. De ambtenarenverzekering omschrijft de verze-
kerde sociale risico’s grotendeels op een vergelijkbare wijze als beide andere pen-
sioenverzekeringen. Vooral de rechtspositie van de gewezen of niet beroepsactieve
partner van de sociaal verzekerde loopt sterkt uiteen. Een verregaande harmonisatie
van de pensioenverzekeringen vereist een diepgaand debat dat de fundamenten van
de bestaande pensioenverzekeringen raakt. De studie ervan gaat het bestek van dit
onderzoek te buiten.

De faillissementsverzekering der zelfstandigen is niet als een werkloosheidsverzeke-
ring opgevat. In pleidooien voor een werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen
wordt gewezen op de nood aan een voor zelfstandigen aangepaste omschrijving van
het sociaal verzekerde risico.

73. Elke sociale verzekering staat in eerste instantie open voor de leden van de haar toe-
gewezen categorie van de beroepsbevolking en, in voorkomend geval, voor hun
rechthebbenden aan wie afgeleide rechten op socialeverzekeringsprestaties worden
verleend. De diverse socialeverzekeringssystemen hanteren zeer goed vergelijkbare
categorieën van rechthebbenden op afgeleide rechten.

Het eenvoudige principe dat elke sociale verzekering een bepaalde categorie van de
beroepsbevolking beschermt, lijdt menige uitzondering. De contractuele perso-
neelsleden van een aantal tewerkstellende overheden ressorteren onder de ambte-
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narenverzekering, wat de gezinsbijslagen-, arbeidsongevallen- en beroepsziektever-
zekeringen betreft. Statutaire personeelsleden van een aantal overheden ressorteren
onder de werknemersverzekeringen inzake gezinsbijslagen, arbeidsongevallen en
beroepsziekten. Noch de statutaire rechtspositie van de ambtenaren, noch de nood-
wendigheden van de openbare dienst kunnen deze toewijzing van sociaal verzeker-
den rechtvaardigen. Vermits de overeenstemmende sociale verzekeringen telkens
zeer goed vergelijkbaar zijn, kan een pleidooi voor een volledige harmonisatie
zoniet éénmaking van die sociale verzekeringen vanuit juridisch oogpunt alleen
maar worden bijgevallen.

De personen die aan een socialeverzekeringssysteem worden toegewezen, worden
niet alleen tijdens perioden van daadwerkelijke beroepsuitoefening, maar ook tij-
dens daarmee gelijkgestelde perioden van inactiviteit verzekerd. Wegens de ontsten-
tenis van een echte werkloosheidsverzekering hebben zelfstandigen die door econo-
mische moeilijkheden worden getroffen, het moeilijker dan werknemers of ambte-
naren om de toegang tot de diverse sociale verzekeringen van hun systeem te
behouden of de opbouw van pensioenrechten voort te zetten. De wetgever zou in
eerste instantie de helpers van zelfstandigen op ondubbelzinnige wijze de voordelen
van de faillissementsverzekering moeten toekennen en de titularissen van faillisse-
mentsuitkeringen de hoedanigheid van rechthebbende in de arbeidsongeschikt-
heids- en moederschapsverzekering en de pensioenverzekering moeten laten bewa-
ren.

Sociale verzekeringen kennen vaak eigen rechten toe aan personen die niet tot de
beroepsbevolking behoren. De bijhorende socialeverzekeringsprestaties worden in
vele gevallen ten laste gelegd van het socialeverzekeringssysteem voor werknemers
dat bijvoorbeeld de wachtuitkeringen voor schoolverlaters en de gewaarborgde
gezinsbijslagen voor zijn rekening neemt. Wegens de ontstentenis van wettelijk vast-
gestelde criteria voor de verdeling van andere financiële middelen dan socialeverze-
keringsbijdragen kan de afwenteling van de uitgaven op een verzekeringssysteem
op grond van het uitgevoerde onderzoek wel worden vastgesteld, maar niet juri-
disch worden geëvalueerd. Het gebrek aan transparantie ter zake kan op zich zelf
uiteraard worden betreurd.

74. De overeenstemmende sociale verzekeringen in de onderscheiden verzekeringssys-
temen stellen grotendeels gelijklopende voorwaarden voor de toekenning en uitbe-
taling van hun uitkeringen.

De vrijwillige ziektekostenverzekering voor zelfstandigen stelt zich, wat de kleine
risico’s betreft, omwille van haar facultatieve karakter selectiever op dan de ver-
plichte algemene ziektekostenverzekering. Bij de invoering van een verplichte ver-
zekering voor kleine risico’s verdwijnt de bestaansreden van dat onderscheid.
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Op het vlak van de arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen de mogelijkheden van
arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen om met behoud van uitkeringen
opnieuw een beroepsactiviteit op te nemen, enigszins uiteen. Wetsbepalingen die
minder streng zijn voor arbeidsongeschikte zelfstandigen op het vlak van de staking
van hun beroepswerkzaamheden of de hervatting van hun gewoon beroep, kunnen
vanuit juridisch oogpunt worden gerechtvaardigd, omdat arbeidsongeschiktheid
verdergaande gevolgen kan hebben voor zelfstandigen dan voor werknemers. Wat
het sociaal statuut der zelfstandigen betreft, moet daarenboven worden voorkomen
dat zelfstandigen door een onaangepaste bijdragenregeling worden gehinderd in
hun voornemen om geleidelijk met voorafgaande toelating hun beroepsbezigheid te
hervatten. Voor zover de wetgever thans reeds de notie van een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen hanteert, is het een gerechtvaardigde ver-
zuchting om zelfstandigen zoals werknemers gedurende een onbeperkte periode
reclasseringsarbeid in het eigen beroep te laten voortzetten.

De ambtenarenverzekering vergt een veel kortere wachttijd dan beide andere verze-
keringen voor de toekenning van vervroegde rustpensioenen, terwijl de zelfstandi-
genverzekering vervroegde rustpensioenen bovendien inkort. Het komt ons voor
dat de toepassing van gelijke principes voor het overige het streefdoel van het pen-
sioenbeleid moet zijn. Het past in de filosofie van de huidige pensioenverzekeringen
voor werknemers en zelfstandigen om een eventuele opheffing van de pensioenver-
mindering wegens de keuze voor een vervroegd rustpensioen slechts te gunnen aan
personen die op een lange loopbaan kunnen bogen. Het verdient ons inziens de
voorkeur om de regels inzake de aan gepensioneerden toegelaten arbeid niet
opnieuw een verschillende inhoud te geven, naargelang van de pensioen-
verzekering waarin de betrokkene pensioenrechten put.

Alleen de gezinsbijslagenverzekering voor ambtenaren kent een bijna onvoorwaar-
delijk recht op gezinsbijslagen toe ten behoeve van kinderen die niet meer leer-
plichtig zijn. Het komt ons voor dat veeleer de gezinsbijslagenverzekeringen voor
werknemers en zelfstandigen op dat punt model kunnen staan en dat in voorko-
mend geval bijzondere voordelen in het ambtenarenstatuut moeten worden opgeno-
men.

De werkloosheids- en de faillissementsverzekering stellen de toekenning van uitke-
ringen niet van vergelijkbare voorwaarden afhankelijk. De pleitbezorgers van een
werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen wijzen op de nood aan een voor zelf-
standigen aangepaste omschrijving van de voorwaarden voor de toekenning en uit-
betaling van werkloosheidsuitkeringen. Het verdient ons inziens de voorkeur elke
arbeid waarbij de sociaal verzekerde het risico loopt beroepsverliezen te moeten
dragen, niet als een vorm van door een werkzoekende te aanvaarden arbeid te
beschouwen, ook al heeft de betrokkene in het verleden dat risico op zich geno-
men.
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75. De overeenstemmende sociale verzekeringen hanteren soms uiteenlopende, soms
vergelijkbare regels voor de berekening van de toegekende verzekeringsprestaties.
De moederschaps- en de faillissementsuitkeringen voor zelfstandigen worden voor
een merkelijk kortere periode toegekend dan hun tegenhangers voor werknemers. 

In de arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzekeringen resulteren de vergelijk-
bare berekeningsregels reeds in uitkeringen van een zeer vergelijkbaar niveau. Ver-
gelijkbare regels monden in andere gevallen toch nog uit in sterk verschillende uit-
keringsniveaus.

Het minimumniveau van de inkomensvervangende uitkeringen zou in elk socialever-
zekeringssysteem ten minste op automatische wijze aan het niveau van de socialebij-
standsuitkeringen moeten worden gekoppeld. Het verdient dan de voorkeur dat de
gezinslast van de sociaal verzekerde het bedrag van de uitkeringen in de onderschei-
den verzekeringssystemen op dezelfde wijze zou beïnvloeden. Wat de arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen betreft, verdient het aanbeveling om de uitkering voor
hulp van derden voor arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen niet langer
in de vorm van een percentage van de genoten arbeidsongeschiktheidsuitkering toe
te kennen.

Men pleit terecht ervoor dat alle socialeverzekeringssystemen op een passende
wijze het behoud van een vergelijkbare levensstandaard aan de sociaal verzekerden
zouden waarborgen. Het sociaal statuut der zelfstandigen zou inzonderheid op het
terrein van de langlopende inkomensvervangende uitkeringen moeten worden ver-
sterkt. Zelfs dan lopen vooral de verschillen in de pensioenen van de diverse sociale-
verzekeringssystemen nog sterk uiteen. Voor zover het peil van de overeenstem-
mende uitkeringen in de onderscheiden socialeverzekeringssystemen convergeert,
dient de invloed van de gezinssituatie op het uitkeringsniveau ons inziens te worden
geharmoniseerd.

Wat de ziektekostenverzekeringen betreft, verdient het ons inziens de voorkeur om
de kleine risico’s zonder meer in de verplichte ziektekostenverzekering voor zelf-
standigen op te nemen. Wat de verschillen in het peil van de onderscheiden gezins-
bijslagen betreft, kunnen bijkomende voordelen voor bijzondere categorieën van
ambtenaren uit de gezinsbijslagenverzekeringen worden gelicht en als toelagen voor
de betrokkenen in stand worden gehouden. De door velen gewenste gelijkschake-
ling van de gezinsbijslagen kan voor het overige op elk niveau geschieden. Zowel
wat de ziektekostenverzekeringen, als wat de gezinsbijslagenverzekeringen betreft,
zou de inrichting van een volksverzekering een drastische vereenvoudiging van het
beheer van de sociale verzekeringen met zich meebrengen.

76. De overeenstemmende sociale verzekeringen hanteren vergelijkbare cumulatiebepa-
lingen inzake de samenloop van de uitkeringen die zij verstrekken, met voordelen
van verschillende aard.
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Het sociaal statuut der zelfstandigen laat evenwel anders dan het werknemerssys-
teem een cumulatie van arbeidsongeschiktheids- of faillissementsuitkeringen toe in
een periode waarin de sociaal verzekerde nog beroepsinkomsten geniet, voor zover
hij in de betrokken periode geen beroepsactiviteit meer uitoefent. Het wisselvallige
karakter van de beroepsinkomsten der zelfstandigen kan dat verschil vanuit juri-
disch oogpunt rechtvaardigen.

Wat de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen betreft, berusten de
cumulatiebepalingen van het werknemers- en het ambtenarensysteem weliswaar op
dezelfde principes, maar lopen de uitvoeringsmodaliteiten ervan toch sterk uiteen.
Uitspraken van het Arbitragehof leiden tot de conclusie dat elk van beide verzeke-
ringssystemen model voor een geharmoniseerde regeling kan staan.

Voorts verhinderen cumulatiebepalingen in de regel een samenloop van overeen-
stemmende uitkeringen uit diverse socialeverzekeringssystemen. De wezenpensioe-
nen waarin de ambtenarenverzekering voorziet, vindt men terug in de vorm van ver-
hoogde gezinsbijslagen voor weeskinderen in de socialeverzekeringssystemen voor
werknemers en zelfstandigen. Weeskinderen van ambtenaren cumuleren beide
voordelen.

In de meeste gevallen komen de cumulatiebepalingen erop neer dat de uitkeringen
door één van de betrokken socialeverzekeringssystemen ten laste worden genomen.
In de regel wordt het verzekeringssysteem met het hoogste uitkeringsniveau daar-
toe aangewezen. Ingeval een ander verzekeringssysteem in een concreet geval toch
een hogere uitkering zou toekennen, wordt het verschil soms, zoals in de arbeidson-
geschiktheids- en moederschapsverzekeringen, door een tweede verzekeringssys-
teem bijgepast of wordt soms het volledige bedrag, zoals in de gezinsbijslagenverze-
keringen, door een ander verzekeringssysteem ten laste genomen. Het is echter
geen algemene regel dat de sociaal verzekerde de uitkeringen uit verschillende sys-
temen mag cumuleren tot beloop van de hoogst mogelijke socialeverzekeringspres-
tatie of dat de sociaal verzekerde steeds wordt verwezen naar het socialeverzeke-
ringssysteem dat in zijn concreet geval de hoogste uitkering zou verlenen. Vooral in
de gezinsbijslagen- en pensioenverzekeringen zou dat principe als algemene regel
moeten worden ingevoerd. De onderlinge samenloop van arbeidsongevallenvergoe-
dingen of beroepsziektevergoedingen worden beheerst door cumulatiebepalingen
die op een neutrale en wederkerige wijze bepalen welk verzekeringssysteem de ver-
goedingen ten laste moet nemen. Zowel de aard van het verzekerde sociale risico als
het vergelijkbare niveau van de uitkeringen maakt die oplossing mogelijk.

77. De onderscheiden socialeverzekeringssystemen hebben hun eigen uitvoeringsorga-
nisatie. Het sociaal statuut der zelfstandigen kent een vergelijkbare architectuur als
het werknemerssysteem, maar beschikt, rekening houdend met zijn geringere mid-
delen, over minder eigen socialeverzekeringsinstellingen. Het zelfstandigensysteem
doet in het kader van de ziektekosten-, arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzeke-
ringen een beroep op de instellingen van het werknemerssysteem. De ambtenaren-
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verzekeringen dragen de uitvoering van de socialeverzekeringswetgeving in vele
gevallen aan de tewerkstellende overheden zelf op. In de andere gevallen wordt
soms op socialeverzekeringsinstellingen van het werknemerssysteem en soms op
eigen socialeverzekeringsinstellingen een beroep gedaan.

De overeenstemmende sociale verzekeringen van de onderscheiden systemen wor-
den nog in vele gevallen door verschillende socialeverzekeringsinstellingen uitge-
voerd. Voor zover voorstellen tot éénmaking van bestaande sociale verzekeringen
worden geformuleerd, dient men in acht te nemen dat de betrokken bevolkingscate-
gorieën steeds aan het beheer en de uitvoering van hun verzekeringssysteem heb-
ben deelgenomen en dient men wellicht van geval tot geval ervoor te waken dat,
enerzijds, de deskundigheid en ervaring van bestaande instellingen niet teloorgaat
en dat, anderzijds, de verzuchtingen tot instandhouding van eigen organen het voor-
deel van de voorgestelde éénmaking niet tenietdoet.

Het verdient de voorkeur om het principe van de ‘polyvalentie’ van de aanvragen
zoveel mogelijk uit te breiden.

Men stelt ons inziens terecht voor dat de RKW alle gezinsbijslagen voor het over-
heidspersoneel zou uitbetalen en dat het in de werknemersverzekering geldende
principe van de ononderbroken uitbetaling van gezinsbijslagen over de socialeverze-
keringssystemen heen zou worden ingevoerd.

De uitvoeringsorganisatie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering die uit een ziek-
tekostenverzekering en een verzekering voor uitkeringen bestaat, doorbreekt gro-
tendeels de administratieve scheidingswanden tussen de onderscheiden socialever-
zekeringssystemen.

De juridische verhoudingen tussen de sociaal verzekerden en de socialeverzeke-
ringsinstellingen berusten in de onderscheiden socialeverzekeringssystemen groten-
deels op gelijke principes. Gebeurlijke verschilpunten zijn te wijten aan de afzon-
derlijke wetgeving voor elke sociale verzekering en de afzonderlijke vastlegging van
de uitvoeringsmodaliteiten van het handvest voor elke sociale verzekering. Op dat
punt kan voor een codificatie van de uitvoeringsbesluiten in één wettekst worden
gepleit.

78. De financiële organisatie van de onderscheiden socialeverzekeringssystemen is op
uiteenlopende wijze geregeld en blijft geheel gescheiden.

Werkgevers en zelfstandigen betalen socialeverzekeringsbijdragen voor de financie-
ring van alle sociale verzekeringen. Voor zover tewerkstellende overheden de verze-
keringsprestaties ten behoeve van hun personeelsleden rechtstreeks ten laste
nemen, zijn zij niet tot betaling van socialeverzekeringsbijdragen gehouden. In de

512



JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEMEN ...

andere gevallen worden de bijdragen soms geïnd door een eigen socialeverzeke-
ringsinstelling en soms door de RSZ die ook met de inning van de socialeverzeke-
ringsbijdragen voor het werknemerssysteem is belast.

De opbrengsten van de socialeverzekeringsbijdragen van de onderscheiden verzeke-
ringssystemen worden in geen geval vermengd. De enige uitzondering vormt de
algemene ziektekostenverzekering waarin de financiële middelen van werknemers,
ambtenaren en bepaalde groepen van personen die niet tot de beroepsbevolking
behoren, in één solidariteitscircuit worden samengebracht. Wel heeft de gedeeltelij-
ke financiering van de sociale verzekeringen met rijkstoelagen en sommige vormen
van alternatieve financiering tot gevolg dat elke categorie van de beroepsbevolking
bijdraagt tot de financiering van de socialeverzekeringssystemen die voor andere
categorieën van de beroepsbevolking zijn ingericht.

De financiële middelen van elk verzekeringssysteem worden omgeslagen over de
sociale verzekeringen die deel ervan uitmaken. In de verzekeringssystemen voor
werknemers en voor zelfstandigen wordt de globale opbrengst van socialeverzeke-
ringsbijdragen en rijkstoelagen in principe volgens de reële behoeften omgeslagen
over de diverse sociale verzekeringen van het systeem. Alleen het ambtenarensys-
teem kent nog geen globaal financieel beheer van de diverse sociale verzekeringen
voor ambtenaren.

Het principe van de gescheiden financiering verhindert niet dat in de ziektekosten-,
arbeidsongeschiktheids-, pensioen- en gezinsbijslagenverzekeringen het ene systeem
een besparing doet ten koste van het andere. Het sociaal statuut der zelfstandigen
mag worden geacht het vaakst van uitgaven te worden ontslagen. In de arbeidsonge-
vallen- en beroepsziekteverzekeringen wordt door de tewerkstellende overheden
geen of een te kleine bijdrage betaald voor de tussenkomst van de publiekrechtelij-
ke socialeverzekeringsinstelling die met het beheer van de werknemersverzekering
is belast, in de uitvoering van de ambtenarenverzekeringen. De socialeverzekerings-
systemen dragen bij in de financiering van socialeverzekeringsuitgaven voor groe-
pen van personen die niet tot de beroepsbevolking behoren. In vele gevallen wor-
den die uitgaven op het socialeverzekeringssysteem voor werknemers afgewenteld.

Voor zover het sociaal statuut der zelfstandigen hierbij het meeste voordeel doet en
voor zover het socialeverzekeringssysteem voor ambtenaren zich meer dan het
werknemerssysteem aan solidariteitsmechanismen onttrekt, laat het gevoerde
onderzoek niet toe een verantwoorde juridische evaluatie hiervan te maken. Het
aandeel van elk verzekeringssysteem wordt immers wel in rechtsregels vastgesteld,
maar de criteria waarmee dat aandeel wordt bepaald, zijn niet in wetgeving vastge-
legd. Er bestaat bijgevolg een nood aan een transparantere verdeling van de inkom-
sten en uitgaven tussen de onderscheiden socialeverzekeringssystemen. Hoewel de
verzekeringssystemen zelf zich niet op het gelijkheidsbeginsel kunnen beroepen,
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kan elke burger toch vragen dat zijn socialeverzekeringsbijdragen volgens gelijke
criteria met subsidies worden aangevuld dan wel als solidariteitsbijdragen worden
beschouwd.

De juridische beoordeling van verdelings- en compensatiemechanismen vergt
bovendien een vergelijkbaarheid van de bijdrageninspanningen van de onderschei-
den categorieën van sociaal verzekerden.

79. Elk socialeverzekeringssysteem heeft thans immers zijn eigen bijdragenregeling
waarbij de bijdragenbasis en de bijdragenvoeten in zoverre verschillen vertonen dat
een degelijke vergelijking van de op elke beroepscategorie rustende bijdragendruk
wordt bemoeilijkt. Toch wordt algemeen aangenomen dat, rekening houdend met
de werkgeversbijdragen, het werknemerssysteem veruit de hoogste bijdragen
oplegt. De omzetting van de werkgeversbijdragen in werknemersbijdragen zou de
vergelijkbaarheid van de bijdragendruk bevorderen.

Voor zover ambtenaren onder werknemersverzekeringen ressorteren, is de bijdra-
genbasis voor ambtenaren niet geheel gelijk aan de bijdragenbasis voor werkne-
mers. Het sociaal statuut der zelfstandigen rekent de forfaitaire of werkelijke
beroepsuitgaven en -lasten van de sociaal verzekerde in tegenstelling tot de andere
verzekeringssystemen niet tot de bijdragenbasis. Het inzicht groeit dat een gelijke
basis voor de heffing van socialeverzekeringsbijdragen en bedrijfsbelastingen kan
worden gevonden in de fiscaal vastgestelde beroepsinkomsten, verminderd met de
beroepskosten en -uitgaven.

Omwille van het wisselvallige karakter van de beroepsinkomsten der zelfstandigen
opteert de wetgever voor een berekening van hun socialeverzekeringsbijdragen op
basis van in het verleden verdiende beroepsinkomsten. De zelfstandigenorganisaties
en de socialeverzekeringsinstellingen voor zelfstandigen blijven pleiten voor een
berekening op basis van in het verleden behaalde inkomsten, terwijl buitenstaan-
ders een systeem van voorheffingen en regularisaties verdedigen.

Alleen het sociaal statuut der zelfstandigen past geen evenredige, maar degressieve
bijdragenvoeten toe. Minder gegoede zelfstandigen ervaren een hogere persoonlijke
bijdragendruk dan werknemers of ambtenaren met een vergelijkbaar arbeidsinko-
men. De bijdragenvoeten op de tweede schijf van het zelfstandige beroepsinkomen
zijn, als men de werkgeversbijdragen buiten beschouwing laat, nog weliswaar
hoger, maar toch beter vergelijkbaar met de bijdragenvoeten die in het werknemers-
systeem gelden. Zowel de degressieve bijdragenvoeten voor zelfstandigen, als de
opheffing van de loongrenzen voor werknemers vangen kritiek. Het grotere verschil
tussen de hoogste en de laagste inkomens rechtvaardigt voor velen het behoud van
een maximumbijdrage, zolang het sociaal statuut der zelfstandigen slechts in forfai-
taire inkomensvervangende uitkeringen voorziet. Voor zover socialeverzekeringssys-
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temen in een vergelijkbaar peil van bijdragen en uitkeringen voorzien, kunnen gelij-
ke criteria maximumbijdragen verantwoorden en kunnen gelijke criteria verminde-
ringen of vrijstellingen van socialeverzekeringsbijdragen verantwoorden.

Anders dan de beide andere verzekeringssystemen hanteert het sociaal statuut der
zelfstandigen bijzondere berekeningsregels voor de beoefenaars van een zelfstandig
bijberoep of voor gepensioneerden.

80. Elke sociale verzekering kent zijn eigen omvangrijke en onderscheiden wetgeving,
wat de mechanismen tot handhaving en geschillenbeslechting betreft.

De wetgever kan in overweging nemen om de procedureregels die gerechtelijke
procedures met betrekking tot het recht op socialeverzekeringsprestaties toeganke-
lijker maken voor de sociaal verzekerden, ook toepasselijk te maken op geschillen
inzake ambtenarenpensioenen.

De ontwikkeling van een vereenvoudigd sanctieapparaat voor de onderscheiden
socialeverzekeringssystemen en de sociale verzekeringen die ervan deel uitmaken,
vormt een belangrijke uitdaging voor de wetgever.

De normen die aan de Belgische Staat de verplichting opleggen om socialezeker-
heidsvoorzieningen in te richten en het grondrecht op een gelijke behandeling voor
de wet ontnemen de wetgever niet de mogelijkheid om te beoordelen of eenieders
grondrecht al dan niet met socialeverzekeringssystemen moet worden verwezenlijkt
en of, in voorkomend geval, volksverzekeringen dan wel socialeverzekeringssyste-
men voor onderscheiden categorieën van de beroepsbevolking moeten worden
ingericht. Voornamelijk ten aanzien van zelfstandigen lijkt de bestaande wetgeving
het grondrecht op sociale verzekering niet voldoende te verwezenlijken.

De opvatting dat het recht op geneeskundige verzorging en op gezinsbijslagen niet
afhankelijk mag zijn van de juridische hoedanigheid waarin de sociaal verzekerde
zijn beroep uitoefent, wint evenwel steeds meer veld. Sommigen pleiten voorts
voor een gelijk recht op werkloosheidsuitkeringen voor al wie voor de uitoefening
van beroepsarbeid in aanmerking komt en geen passende arbeid weigert. Voor het
overige verwachten anderen dat een zelfde minimuminkomensbescherming wordt
gegarandeerd aan elk lid van de beroepsbevolking dat door een verzekerd sociaal
risico wordt getroffen. Die opvattingen monden uit in een model waarbij de Staat
eenieders recht op een minimuminkomen op een gelijke wijze realiseert en waarbij
de Staat bepaalt volgens welke principes de onderscheiden categorieën van de
beroepsbevolking socialezekerheidsvoorzieningen die het behoud van een vergelijk-
bare levensstandaard garanderen, moeten uitbouwen.

Voorstellen voor een volledige éénmaking van de socialeverzekeringssystemen heb-
ben alsnog weinig steun genoten. De opvatting dat de arbeidsomstandigheden van
de diverse beroepscategorieën onderling vaak zeer weinig verschillen vertonen,
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leidt nochtans tot het uitgangspunt dat een gericht sociaal beleid niet langer het juri-
dische statuut van de betrokkene, maar de hoogte van zijn inkomen als uitgangs-
punt moet nemen en verlies van sociale bescherming door de overgang van opeen-
volgende arbeidssituaties moet voorkomen.

HOOFDSTUK IV. MECHANISMEN VAN KWALIFICATIE ALS WERKNEMER, AMBTE-
NAAR OF ZELFSTANDIGE

81. De vraag onder welk socialeverzekeringssysteem iemand ressorteert, krijgt een ant-
woord in de vorm van kwalificatiebeslissingen waarbij abstract geformuleerde kwa-
lificatieregels op concrete gevallen worden toegepast.

AFDELING 1. KWALIFICATIEREGELS (17)

82. De wetsbepalingen die de personele werkingssfeer van de sociale verzekeringen
voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen afbakenen, hanteren regels van
rechtstreekse en van onrechtstreekse kwalificatie.

83. De wettelijke regels van onrechtstreekse kwalificatie komen erop neer dat een per-
soon ressorteert onder het socialeverzekeringssysteem voor de categorie van de
beroepsbevolking waartoe hij overeenkomstig het arbeidsrecht, het administratief
recht of het burgerlijk en handelsrecht behoort. De socialeverzekeringswetten die

(17) J. Clesse, “Les faux indépendants et la sécurité sociale des travailleurs salariés” in Les faux indé-
pendants, Luik, Jeune Barreau, 1991, pp. 23-51; H. De Clercq, “Uitbreidingscategorieën in de R.S.Z.-
Wet” in R. Janvier, A. Van Looveren, A. Van Regenmortel en V. Vervliet (ed.), Toepassingsgebied van
de R.S.Z.-Wet, Brugge, die Keure, pp. 143-168; D. Deom, Le statut juridique des entreprises publi-
ques, Brussel, Story, 1990, 556 p.; C. Engels, Het ondergeschikt verband naar Belgisch
arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 1989, 644 p; E. Gillet, “La nature juridique de la relation entre l’ad-
ministration et son agent” in Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, pp. 11-82; M.
Jamoulle, Seize leçons sur le droit du travail, Luik, Faculté de Droit, 1994, 310 p.; Humblet, “Gezag
en ondergeschiktheid in de 21e eeuw. Van werknemer naar medewerker?” in M. Stroobant en O.
Vanachter (ed.), Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet, Antwerpen, Intersentia, 2001, pp. 85-
96; R. Janvier, “Statutair of niet statutair. That’s the question”, in M. Stroobant en O. Vanachter (ed.),
Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet, Antwerpen, Intersentia, 2001, pp. 125-163; H. Lenaerts,
Inleiding tot het sociaal recht, Diegem, Kluwer, 1995, 662 p.; K. Van den Langenbergh, Schijnzelf-
standigen of oneigenlijke werknemers. Het moeilijke onderscheid tussen zelfstandige arbeid en
arbeid in ondergeschikt verband, Brussel, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 2000, 268 p.; J.
Van Langendonck, “Het onderscheid werknemer-zelfstandige” in L. Bots, G. Heerma van Voss en
A.T.J.M. Jacobs (ed.), Blinde vlekken in het sociaal recht, Deventer, Kluwer, 1986, pp. 9-18; A. Supi-
ot, “Travail salarié et travail indépendant” in Rapports au 6ème Congres européen de droit du tra-
vail et de la sécurité sociale, Warschau, 1999, Section Polonaise de la Société internationale de Droit
du travail et de la sécurité sociale, pp. 163-176; P. Schoukens, “Het begrip zelfstandige”: een Euro-
peesrechtelijke en rechtsvergelijkende benadering”, B.T.S.Z., 1998, pp. 793-807; G. Van Limberghen
en J. Put (ed.), “Werknemer of zelfstandige: met vragenlijst en puntensysteem naar een voorafgaande-
lijk bindend advies?”, T.S.R., 2001, pp. 107-299; A. Van Regenmortel, “Onderscheid tussen werkne-
mer en zelfstandige” in J. Van Steenberge en A. Van Regenmortel (ed.), Actuele problemen van het
socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1995, pp. 31-100.
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regels van onrechtstreekse kwalificatie bevatten, hanteren met andere woorden geen
eigen omschrijving van de begrippen ‘werknemer’, ‘ambtenaar’ en ‘zelfstandige’.

Zowel contractuele als statutaire leden van het overheidspersoneel presteren arbeid
onder het gezag van de tewerkstellende overheid in ruil voor een financiële vergoe-
ding. De wijze waarop de rechtsverhouding tot stand is gekomen, wordt aangezien
als het criterium om de statutaire en de contractuele tewerkstelling van elkaar te
onderscheiden. Vermits elk lid van de beroepsbevolking arbeid tegen betaling ver-
richt, vormt het bestaan of de ontstentenis van een gezagsrelatie tussen opdrachtge-
ver en -nemer bijgevolg het criterium waarmee de zelfstandige van de werknemer of
ambtenaar wordt onderscheiden.

Zowel het antwoord op de vraag op welke wijze de rechtsverhouding in de openba-
re sector is tot stand gekomen, als het antwoord op de vraag of een persoon al dan
niet onder het gezag van zijn opdrachtgever werkt, wordt afgeleid uit de feitelijke
elementen van het te beoordelen geval. Geen enkele indicie blijkt daarbij op zich-
zelf doorslaggevend te zijn. De overtuigingskracht die van een aantal convergerende
indiciën uitgaat, bepaalt de uiteindelijke kwalificatiebeslissing. Dat in een aantal
concrete gevallen uiteenlopende beoordelingen van de aanwezige indiciën ont-
staan, is onvermijdelijk en op zich zelf geen maatschappelijk probleem.

84. De noodwendigheden van de openbare dienst liggen ten grondslag aan het verschil
in de rechtsregeling van de statutaire en de contractuele tewerkstelling die beide de
uitoefening van een beroepsactiviteit in ondergeschikt verband impliceren. De ver-
schillende behandeling van statutaire en contractuele personeelsleden en de ver-
schillende behandeling van werknemers van private werkgevers en werknemers van
tewerkstellende overheden vormen in de ogen van het Arbitragehof geen schending
van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

De kwalificatie van een in de openbare sector tewerkgestelde persoon als werkne-
mer of ambtenaar, verloopt niet steeds zonder moeilijkheden, maar wordt niet als
een maatschappelijk probleem ervaren.

De vrijheid van tewerkstellende overheden om voor een contractuele tewerkstelling
te opteren, is immers in vele gevallen beperkt. Er bestaat daarenboven geen aanzien-
lijke controverse over de betekenis van de indiciën die met het oog op het scheiden
van ambtenaren en werknemers worden aangewend. Niet zozeer het geheel van
kwalificatieregels, maar veeleer een ongelijke behandeling van beide personeelsca-
tegorieën zou als een maatschappelijk probleem worden beschouwd. De wetgever
beperkt de omvang ervan door zowel voor het contractuele als voor het statutaire
overheidspersoneel in behoorlijke sociale verzekeringen te voorzien.
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85. In de private sector genieten partijen in de meeste gevallen wel de vrijheid om al
dan niet voor een tewerkstelling in ondergeschikt verband te kiezen. Het sociaal sta-
tuut der zelfstandigen verleent een beduidend geringere bescherming dan het sociale-
verzekeringssysteem voor werknemers. Het niveau van de uitkeringen haalt ternau-
wernood het peil van de socialebijstandsuitkeringen. Het biedt vele zelfstandigen
ook niet de mogelijkheid om op afdoende wijze het behoud van een vergelijkbare
levensstandaard veilig te stellen. Anderzijds ervaren de opdrachtgevers van zelfstan-
digen in vergelijking met de werkgevers weinig of niet de verplichting om mede in
te staan voor de bestaanszekerheid van de zelfstandige met wie zij een arbeidsver-
houding hebben.

De ontstentenis van een ondergeschikt verband fungeert als criterium voor het
onderscheid tussen, enerzijds, zelfstandigen en, anderzijds, werknemers en ambte-
naren. Ter zake heerst een wijd verspreide controverse die zowel de toelaatbaarheid
van sommige indiciën, als de betekenis van andere indiciën betreft. Er bestaat met
name geen eensgezindheid over de vraag of men rekening mag houden met het
kwalificatieoordeel der partijen en met indiciën die de economische afhankelijkheid
van de arbeidende persoon tot uiting brengen. Men is het wel erover eens dat de
bevelsmacht van de opdrachtgever en zijn macht om de uitwendige modaliteiten
van de arbeid te organiseren wijzen op het bestaan van werkgeversgezag. In een te
groot aantal gelijkaardige gevallen leiden erg vergelijkbare indiciën evenwel nu eens
tot de vaststelling van werkgeversgezag, dan weer tot de beslissing dat een zelfstan-
dige samenwerking niet is uitgesloten. De kwalificatie van een arbeidsverhouding
steunt al te vaak op feitelijke elementen die evenzeer een andersluidende kwalifica-
tiebeslissing kunnen motiveren.

Het criterium van het werkgeversgezag is bijgevolg niet langer een doeltreffend
onderscheidingscriterium. Het laat voor een toenemend aantal beroepen en bedrijfs-
sectoren waarin arbeidskrachten een vrij grote autonomie genieten of arbeid buiten
de klassieke bedrijfsomgeving presteren, niet meer toe om de uiteindelijke kwalifi-
catiebeslissing met een vrij grote zekerheid te voorspellen. Niet alleen de verschil-
lende behandeling van werknemers en zelfstandigen, maar ook de wijze waarop
wordt uitgemaakt of een bepaald persoon als een werknemer dan wel als een zelf-
standige moet worden aanzien, is daardoor uitgegroeid tot een als zodanig erkend
maatschappelijk probleem. 

De recente voorstellen tot een systematische toepassing van de belangrijkste, thans
aangewende indiciën kan ons inziens bijdragen tot een consistente beoordeling van
de voorliggende arbeidsverhoudingen. Rekening houdend met de uiteenlopende
zienswijzen in de rechtspraak dient ons inziens op het niveau van de wetgeving zelf
orde op zaken te worden gesteld. De wetgever dient de opdracht van de feitenrech-
ter om de werkelijke bedoeling der partijen te achterhalen uitdrukkelijk te bevesti-
gen en hem slechts toe te laten rekening te houden met het kwalificatieoordeel der
partijen, voor zover het met hun werkelijke bedoeling overeenstemt. De wetgever
dient echter ook vast te stellen welke indiciën in principe bij de beoordeling in aan-
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merking komen en dient daarbij te bepalen dat indiciën die slechts peilen naar de
beschikking over een eigen infrastructuur en de macht om commerciële beslissin-
gen te nemen buiten beschouwing moeten blijven. De wetgever kan dan een weer-
legbaar wettelijk vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst vestigen
op basis van een wettelijk vastgestelde indiciënlijst. Dat zou meteen toelaten om in
bijzondere gevallen nieuwe indiciën aan te wenden of een wettelijke, in een con-
creet geval irrelevant geachte indicie buiten beschouwing te laten.

De omzetting van de indiciënlijsten in lijsten met open vragen komt de praktische
bruikbaarheid van de indiciënlijsten op het administratieve en gerechtelijke niveau
ten goede.

86. De wetgever hanteert in een aantal gevallen regels van rechtstreekse kwalificatie om
bepaalde categorieën van personen in een welbepaalde sociale verzekering onder te
brengen, ongeacht of de betrokkenen in elk concreet geval overeenkomstig het
arbeidsrecht, het administratief recht of het burgerlijk en handelsrecht tot de over-
eenstemmende categorie van de beroepsbevolking behoren.

Vaak hebben die wettelijke regels van rechtstreekse kwalificatie niet als doel om
problemen bij de concrete toepassing van de wettelijke regels van onrechtstreekse
kwalificatie te voorkomen. De wetsbepalingen die ambtenaren onderbrengen in de
ziektekosten-, arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen voor werknemers
en de wetsbepalingen die werknemers van tewerkstellende overheden onderbren-
gen in de gezinsbijslagen-, arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen voor
ambtenaren bestrijden het kwalificatieprobleem niet.

In een aantal gevallen vaardigt de wetgever echter wel om die reden regels van
rechtstreekse kwalificatie uit. De wetgever beroept zich daartoe op het argument
dat allen die onder dezelfde voorwaarden arbeid verrichten om in hun levensonder-
houd te voorzien, aanspraak op een zelfde bescherming van hun recht op arbeid en
op bestaanszekerheid hebben. Voor zover die regels van rechtstreekse kwalificatie
slechts de toepassing van socialeverzekeringswetten betreffen, hebben zij tot gevolg
dat op sommige personen niet het gehele sociale recht, maar slechts een gedeelte
ervan wordt toegepast. Zoals in vele andere landen zoekt de wetgever aldus een
middenweg die nieuwe categorieën van beroepsbeoefenaars in het leven roept en
vaak tot nieuwe problemen bij de toepassing van de afwijkende kwalificatieregels
leidt.

Beide soorten regels van rechtstreekse kwalificatie hebben met elkaar gemeen dat
zij ertoe leiden dat in een aantal gevallen een sociale verzekering of een socialever-
zekeringssysteem niet aansluit bij het arbeidsrecht, administratief recht of burgerlijk
en handelsrecht dat de verhouding tussen de sociaal verzekerde en zijn opdrachtge-
ver(s) beheerst. Dat leidt vaak niet tot leemten in de sociale bescherming van de
betrokkenen. Zelfstandigen die in het socialeverzekeringssysteem voor werknemers
worden ondergebracht, vallen evenwel niet onder de toepassing van de brugpen-
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sioenreglementering of de wetgeving op de aanvullende werknemerspensioenen.
Werknemers die in ambtenarenverzekeringen worden ondergebracht, hebben niet
steeds de voordelen van het ambtenarenstatuut en ontberen, door hun tewerkstel-
ling in de openbare sector, soms ook compenserende arbeidsrechtelijke voordelen.

In dit stadium van ons onderzoek zijn wij voorstander ervan om de huidige wettelij-
ke regels van rechtstreekse kwalificatie die slechts voor bepaalde beroepen het kwa-
lificatieprobleem bestrijden, door een veralgemeend, maar weerlegbaar wettelijk
vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst te vervangen.

AFDELING 2. KWALIFICATIEBESLISSINGEN (18)

87. Elke socialeverzekeringsinstelling heeft de wettelijke opdracht om te waken over de
goede toepassing van de socialeverzekeringswet die zij uitvoert. Zij put uit die
opdracht de bevoegdheid om te beslissen dat een persoon wel of niet ressorteert
onder de wet die zij uitvoert.

Om de taak van de socialeverzekeringsinstellingen te vergemakkelijken legt de wet-
gever op straffe van administratieve en strafrechtelijke sancties aan de sociaal verze-
kerden of aan derden de verplichting op om een aangifte bij de naar hun oordeel
bevoegde instelling te doen.

Het kwalificatieoordeel van de betrokkenen stemt evenwel niet steeds overeen met
de kwalificatie die overeenkomstig het geldende recht aan hun arbeidsverhouding
moet worden gegeven. De sociaal verzekerden zijn zich niet steeds daarvan bewust.
De socialeverzekeringsinstellingen zijn daarom verplicht om aan de sociaal verzeker-
den alle dienstige inlichtingen te verstrekken en hun raad te geven. Zij zijn bij ont-
stentenis van een andersluidende wetsbepaling evenwel niet ertoe gehouden om
een voorafgaand bindend advies in een bepaald dossier te geven. Dat valt te betreu-
ren, omdat het vage gezagscriterium in vele gevallen leidt tot een vrij geringe voor-
spelbaarheid van de administratieve kwalificatiebeslissing. Daardoor wordt de
rechtsonderhorige in gevallen waarin de feitelijke elementen redelijkerwijze tot een
verschillende beoordeling kunnen leiden, verplicht zijn oordeel en gedrag te bepa-
len zonder een afdoende zekerheid over het oordeel van het bestuur te hebben.

(18) R. De Baerdemaeker, ‘Conséquences financières de la rectification du statut d’un ‘faux indépen-
dant’ in Les faux indépendants, Brussel, Editions du jeune barreau, 1991, pp. 53-72; K. Van Den Lan-
genbergh en A. Van Regenmortel, “De UNIZO-formule kritisch bekeken. Brengt deze formule de
gewenste rechtszekerheid en wordt, gelet op het beschermende karakter van het sociaal recht, voor
deze (schijn van?) rechtszekerheid geen al te hoge prijs betaald?”, T.S.R., 2002, pp. 3-27; W. van Eeck-
houtte, “Gevolgen van een “verkeerde kwalificatie” op het vlak van socialeverzekeringsbijdragen en
-prestaties”, T.S.R., 2000, pp. 3-59; G. Van Limberghen en J. Put (ed.), “Werknemer of zelfstandige:
met vragenlijst en puntensysteem naar een voorafgaandelijk bindend advies?”, T.S.R., 2001, pp. 107-
299.
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Daarbij komt dat de socialeverzekeringsinstellingen niet beschikken over de midde-
len om een meerderheid van de dossiers grondig te onderzoeken, alvorens de aan-
vraag tot aansluiting van een sociaal verzekerde te aanvaarden of af te wijzen. De
aanvraag wordt in de praktijk in vele gevallen zonder meer ingewilligd.

Een kwalificatiebeslissing kan achteraf echter nog worden ingetrokken of verbeterd.
De socialeverzekeringsinstelling die een verkeerd geachte kwalificatiebeslissing
heeft genomen, kan en moet zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen,
immers op de onwettigheid van haar beslissing beroepen. Het vertrouwens- of
rechtszekerheidsbeginsel verleent de burger in de regel immers niet het recht op
het behoud van een onwettige toestand. De juridische kwalificatie van een arbeids-
verhouding is bovendien geen feitelijke kwestie waarover het bestuur een overeen-
komst met de burger kan sluiten.

Daarenboven geldt de kwalificatiebeslissing van een socialeverzekeringsinstelling in
de huidige stand van het recht slechts voor de toepassing van de wet die de desbe-
treffende instelling uitvoert. Vele socialeverzekeringsinstellingen hebben de op-
dracht om, desnoods ambtshalve, een kwalificatiebeslissing te nemen ten aanzien
van een arbeidsverhouding die ook door andere socialezekerheidsinstellingen moet
worden gekwalificeerd. De kwalificatiebeslissing van de ene instelling bindt de
andere instellingen echter niet. Het gevaar bestaat bijgevolg dat een socialeverzeke-
ringssysteem de betrokkene niet op eenduidige wijze kwalificeert of dat de onder-
scheiden socialeverzekeringssystemen tegenstrijdige kwalificatiebeslissingen ten
aanzien van een zelfde persoon nemen.

88. Het risico van een verkeerde kwalificatie wordt in de huidige wetgeving op de par-
tijen bij de voorliggende arbeidsverhouding gelegd, terwijl de norm waarop hun
kwalificatieoordeel moet berusten, in vele concrete gevallen geen duidelijk onder-
scheidingscriterium is. Socialeverzekeringsinstellingen hebben immers niet de mid-
delen om in een voldoende aantal dossiers de aangifte van de betrokkenen te con-
troleren of de betrokkenen een voorafgaand bindend advies te verlenen, maar heb-
ben wel de verplichting om een verkeerd geachte kwalificatiebeslissing achteraf in
te trekken of te verbeteren. Daarenboven kan de kwalificatiebeslissing van een
socialeverzekeringsinstelling in het gedrang komen als gevolg van een tegenstrijdige
kwalificatiebeslissing van een andere instelling. In beide gevallen is, behoudens
andersluidende wetsbepaling, een gehele regularisatie van bijdragen en uitkeringen
vereist. De gedecentraliseerde structuur van de socialeverzekeringssystemen heeft
tot gevolg dat de betrokkenen daarbij met vele tegenpartijen en verschillende ter-
mijnen worden geconfronteerd.

Het voorstel tot invoering van een voorafgaand advies dat alle socialeverzekeringsin-
stellingen verbindt, heeft zonder een aanzienlijke verruiming van de beschikbare
middelen ons inziens slechts een kans op welslagen, als men alleen de aan het soci-
aal statuut der zelfstandigen voorgelegde of voor te leggen aanvragen op verzoek
van de betrokkenen of hun organisaties onderzoekt. Ongeacht of het voorafgaand
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bindend advies wordt ingevoerd of niet, moet en kan de wetgever de eenheid van
de kwalificatiebeoordeling binnen een socialeverzekeringssysteem herstellen en
tegenstrijdige kwalificatiebeslissingen van verschillende socialeverzekeringssyste-
men voorkomen.

89. De intrekking of verbetering van een verkeerde kwalificatie en de totstandkoming
van tegenstrijdige kwalificatiebeslissingen moeten in principe leiden tot de regulari-
satie van de toestand van de betrokkene.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan geheel of gedeeltelijk van regularisatie worden
afgezien. Alleen indien de wet het toestaat, kan immers een dading omtrent de kwa-
lificatie van een sociaal verzekerde worden gesloten.

De regularisatie van een verkeerde kwalificatie bestaat ten eerste in de invordering
van achterstallige socialeverzekeringsbijdragen en de terugvordering van onver-
schuldigd betaalde bijdragen. De partij van wie achterstallige bijdragen worden
geëist, is evenwel niet degene die onverschuldigde bijdragen heeft betaald. De laat-
tijdige betaling van de verschuldigde bijdragen wordt voorts in principe gesanctio-
neerd, ook al is zij het gevolg van een verkeerde kwalificatie. Het beheerscomité
van de RSZ heeft wel de bevoegdheid om de bijdragenverhogingen kwijt te schel-
den. Een controverse lijkt voorts te bestaan over de vraag of de socialezekerheidsin-
stellingen die met de inning van bijdragen zijn belast, wel onder de toepassing van
het handvest van de sociaal verzekerde ressorteren. Werkgevers die de vorm van
een rechtspersonen hebben aangenomen, kunnen zich niet op het handvest beroe-
pen.

Ten tweede houdt de regularisatie in dat achterstallige socialeverzekeringsprestaties
worden opgeëist en dat onverschuldigd betaalde socialeverzekeringsprestaties wor-
den teruggevorderd. De toekenning van achterstallige socialeverzekeringsuitkerin-
gen vergt meestal een voorafgaande regularisatie van de achterstallige socialeverze-
keringsbijdragen. Zelfs ingeval achterstallige bijdragen zijn betaald, kan de opeising
van achterstallige uitkeringen in bepaalde sociale verzekeringen nog op onoverko-
melijke hinderpalen stuiten. In dat geval kan de werknemer een vordering tot scha-
devergoeding tegen zijn nalatige werkgever instellen of kan een socialeverzekerings-
instelling die onzorgvuldig te werk is gegaan, tot schadevergoeding worden aange-
sproken.

Overeenkomstig het handvest van de sociaal verzekerde kan de bevoegde sociale-
zekerheidsinstelling, onder door zijn beheerscomité bepaalde en door de bevoegde
minister goedgekeurde voorwaarden, afzien van de terugvordering van het onver-
schuldigde, onder meer in behartigenswaardige gevallen of categorieën van gevallen
en mits de schuldenaar te goeder trouw is. Dat de terugvordering van de uitkerin-
gen aan een herkwalificatiebeslissing te wijten is, impliceert op zichzelf niet dat aan
die voorwaarden is voldaan. Daarenboven beschikken sommige instellingen alsnog
niet over de mogelijkheid om afstand te doen van de terugvordering van een onver-
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schuldigde betaling. In de gezinsbijslagen- en de ziektekostenverzekeringen moeten
evenwel slechts achterstallige uitkeringen worden opgeëist of onverschuldigd
betaalde uitkeringen worden teruggevorderd, voor zover de sociale verzekering
waarnaar de betrokkene wordt verwezen, hogere respectievelijk lagere prestaties
toekent dan de sociale verzekering waaraan de betrokkene is onttrokken. Vanuit het
oogpunt van de rechtsbescherming van de betrokkenen moeten de in het handvest
van de sociaal verzekerde geboden mogelijkheden om zowel van het opleggen van
sancties als van de invordering van uitkeringen af te zien, worden verruimd en in
een voor de rechter afdwingbaar recht worden omgezet.

In zeldzame gevallen kan het verbod tot een onredelijk geachte terugvordering van
onwettig toegekende voordelen of de verzaking aan bijdragenverhogingen of nala-
tigheidsintresten in specifieke situaties uit de toepassing van de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur voortvloeien.

De verjaringstermijnen voor het invorderen van achterstallige bijdragen en uitkerin-
gen en het terugvorderen van onverschuldigd betaalde uitkeringen of bijdragen zijn
niet steeds gelijk en verstrijken voor het overige niet noodzakelijk gelijktijdig. De
rechtzetting van een verkeerde kwalificatie kan derhalve tot gevolg hebben dat de
betrokkene voor een bepaald sociaal risico gedurende een zekere tijd onder geen
enkel of meer dan één sociale verzekering ressorteert. De verjaringstermijnen voor
de vorderingen tot regularisatie van de uitkeringen zijn beduidend korter dan de
verjaringstermijnen voor de vorderingen tot regularisatie van de bijdragen. Bijdra-
genregularisaties kunnen bijgevolg betrekking hebben op perioden waarvoor geen
uitkeringenregularisatie meer mogelijk is. De wetgever dient in ieder geval de regu-
larisatieprocedures zodanig te verbeteren dat uit een regularisatie voortvloeiende
vorderingen ten aanzien van een zelfde persoon op hetzelfde tijdstip verjaren.

HOOFDSTUK V. GEMENGDE LOOPBANEN

90. Ingeval uitsluitend wettelijke regels van onrechtstreekse kwalificatie op een per-
soon toepasselijk zijn, kan van een gemengde loopbaan slechts spraak zijn, voor
zover gelijktijdig of opeenvolgend uitgeoefende beroepsactiviteiten door de betrok-
kene in tenminste twee verschillende juridische hoedanigheden worden verricht.

Als wettelijke regels van rechtstreekse kwalificatie toepasselijk zijn, kan een
gemengde loopbaan eveneens ontstaan bij gelijktijdige of opeenvolgende uitoefe-
ning van beroepsactiviteiten die de betrokkene in verschillende juridische hoedanig-
heden verricht. Soms hebben de regels van rechtstreekse kwalificatie evenwel tot
gevolg dat de uitoefening van een tweede of latere beroepsactiviteit in een andere
juridische hoedanigheid niet tot een gelijktijdige respectievelijk opeenvolgende toe-
passing van verschillende socialeverzekeringssystemen leidt. In andere gevallen kan
een regel van rechtstreekse kwalificatie ook leiden tot het omgekeerde gevolg dat
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de betrokkene gelijktijdig respectievelijk opeenvolgend onder verschillende sociale-
verzekeringssystemen ressorteert, al oefent hij zijn tweede beroepsactiviteit niet in
een andere juridische hoedanigheid uit.

AFDELING 1. GELIJKTIJDIGE UITOEFENING VAN DIVERSE BEROEPSACTIVITEITEN

91. De gelijktijdige uitoefening van diverse beroepsactiviteiten geeft in principe aanlei-
ding tot een bijdragenplicht in elk van de socialeverzekeringssystemen waaronder
de sociaal verzekerde ressorteert.

Slechts in zeldzame gevallen wordt de betrokkene van bijdragen vrijgesteld. Dat is
het geval, als de uitoefening van een bijberoep als zelfstandige slechts een gering
inkomstenbedrag genereert of, in de bij koninklijk besluit bepaalde gevallen, als de
arbeid als werknemer een bijkomstige betrekking uitmaakt of wezenlijk van korte
duur is.

Voor zover de socialeverzekeringsbijdragen in een evenredig percentage van de
beroepsinkomsten worden uitgedrukt, ontstaan geen bijzondere problemen voor de
beoefenaar van een gemengd beroep die in elk socialeverzekeringssysteem een bij-
drage op basis van de desbetreffende beroepsinkomsten dient te betalen.

Zodra een socialeverzekeringssysteem minimumbijdragen, degressieve bijdragen-
voeten of maximumbijdragen toepast, lopen de beoefenaars van een gemengd
beroep het gevaar dat de beroepsinkomsten waarop in een ander socialeverzeke-
ringssysteem bijdragen worden geheven, niet in aanmerking worden genomen. De
betrokkene bereikt dan minder snel het inkomstenbedrag waarop de minimumbij-
drage wordt geheven of waarop een dalende bijdragenvoet of de maximumbijdrage
wordt toegepast. Zo behandelt het sociaal statuut der zelfstandigen de beoefenaars
van een gemengd beroep op een ongunstigere wijze dan de beoefenaars van een
homogene zelfstandigenloopbaan met vergelijkbare beroepsinkomsten. Het voorstel
om de beoefenaars van een zelfstandig bijberoep, ongeacht de omvang van hun
inkomsten, aan de minimumbijdrage voor de beoefenaars van een zelfstandig hoofd-
beroep te onderwerpen, kan dan ook niet worden bijgevallen en schendt wellicht
ook het gelijkheidsbeginsel.

De beoefenaars van een gemengd beroep worden dan weer bevoordeeld, voor
zover de beroepsinkomsten waarop in een ander socialeverzekeringssysteem bijdra-
gen worden geheven, niet in aanmerking komen om na te gaan of de inkomsten van
de betrokkene geringer zijn dan het plafond waar het recht op een bijdragenvrijstel-
ling of -vermindering wegvalt. Dat is het geval voor de bijdragenvrijstelling voor de
beoefenaars van een zelfstandig bijberoep of de bijdragenvrijstelling of -verminde-
ring voor de werknemers met een laag nettoloon. De staat van behoefte die voor

524



JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEMEN ...

zelfstandigen de mogelijkheid tot een bijdragenvrijstelling of -vermindering inhoudt,
wordt daarentegen wel met inachtneming van de overige beroepsinkomsten van de
betrokkene beoordeeld.

92. De beoefenaar van een gemengd beroep heeft niet de hoedanigheid van sociaal ver-
zekerde in het socialeverzekeringssysteem dat hem, omwille van de beperkte
omvang van zijn beroepsactiviteit, van bijdragenverplichtingen vrijstelt. De vervul-
ling van de bijdragenplicht leidt ook niet altijd tot de hoedanigheid van rechtheb-
bende in het verzekeringssysteem waaronder de betrokkene omwille van een
nevenactiviteit ressorteert.

Dat de betrokkene slechts in één socialeverzekeringssysteem rechten opbouwt of
verwerft, veroorzaakt niet altijd leemten in zijn sociale bescherming.

Uitkeringen ter aanvulling van het arbeids- of vervangingsinkomen van de sociaal
verzekerde worden immers steeds door één van de betrokken systemen toegekend.
Dat geldt zowel voor de ziektekosten- en de gezinsbijslagenverzekeringen, als voor
de inkomensaanvullende prestaties waarin de arbeidsongevallen- en de beroepsziek-
teverzekeringen voorzien.

Wat de inkomensvervangende socialeverzekeringsprestaties betreft, kunnen echter
wel bressen in de sociale bescherming van de betrokkenen worden geslagen.

Bij gelijktijdige uitoefening van diverse beroepen wordt immers niet altijd in alle
betrokken verzekeringssystemen tegelijk erkend dat de betrokkene door het verze-
kerde sociale risico is getroffen. In dat geval bestaat het gevaar dat niet het globale
beroepsinkomen van de sociaal verzekerde voor de berekening van socialeverzeke-
ringsuitkeringen in aanmerking wordt genomen, ook al leidt een sociaal risico in
vele gevallen ertoe dat de betrokkene geen enkele van zijn beroepsactiviteiten meer
voortzet. De gebeurlijke voortzetting van de beroepsactiviteit die niet tot een socia-
leverzekeringsprestatie aanleiding geeft, biedt bovendien meestal geen oplossing,
omdat zij vaak leidt tot het verlies van de socialeverzekeringsprestatie die omwille
van de gestaakte beroepsactiviteit is toegekend. Dergelijke situaties kunnen zich
voornamelijk voordoen in de arbeidsongeschiktheids-, de arbeidsongevallen- en de
beroepsziekteverzekeringen, alsmede in de werkloosheids- en de faillissementsver-
zekering.

93. Het komt ons voor dat nevenactiviteiten met een professioneel karakter op dezelfde
wijze als de hoofdactiviteit van de beoefenaar van een gemengd beroep aanleiding
moeten geven tot de verplichting om socialezekerheidsbijdragen te betalen. Alleen
ingeval de bijkomende activiteit onbeduidend is, zou men anders de normale con-
currentievoorwaarden verstoren. De beoefenaars van een nevenactiviteit worden
terecht slechts in uitzonderlijke omstandigheden van een bijdragenplicht ontslagen.
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Het behoud van gelijke concurrentievoorwaarden zou evenwel met het behoud van
een gelijke behandeling gepaard moeten gaan. Men kan aanvaarden dat elk sociale-
verzekeringssysteem slechts socialeverzekeringsbijdragen heft op het beroepsinko-
men uit de activiteit die tot de aansluiting bij het desbetreffende systeem aanleiding
geeft. Zodra de hoogte van het beroepsinkomen evenwel leidt tot een andere bijdra-
genvoet, moet het globale beroepsinkomen van de betrokkene in aanmerking wor-
den genomen. Zoniet wordt de beoefenaar van een gemengd beroep, afhankelijk
van het geval, ten onrechte bevoor- of benadeeld. Enige wetswijzigingen dienen
daartoe te worden doorgevoerd. Ook voor de berekening van inkomensvervangen-
de uitkeringen dient het globale beroepsinkomen van de betrokkene in rekening te
worden gebracht, zodra de hoogte van het beroepsinkomen de omvang van de
socialeverzekeringsprestatie beïnvloedt. Enige wetswijzigingen zijn daartoe noodza-
kelijk. Zoniet dreigen in bepaalde gevallen aanzienlijke bressen in de sociale
bescherming van sommige betrokkenen te ontstaan.

AFDELING 2. OPEENVOLGENDE UITOEFENING VAN DIVERSE BEROEPSACTIVITEI-
TEN

94. Ingeval uitsluitend wettelijke regels van onrechtstreekse kwalificatie op een sociaal
verzekerde toepasselijk zijn, is slechts sprake van een gemengde loopbaan, als de
betrokkene zijn opeenvolgende beroepsactiviteiten in verschillende juridische hoe-
danigheden heeft verricht.

Als wettelijke regels van rechtstreekse kwalificatie toepasselijk zijn, kan eveneens
een gemengde loopbaan ontstaan bij opeenvolgende uitoefening van in verschillen-
de juridische hoedanigheden verrichte beroepsactiviteiten.

Soms hebben de regels van rechtstreekse kwalificatie evenwel tot gevolg dat de uit-
oefening van een volgende beroepsactiviteit in een andere juridische hoedanigheid
niet tot de toepassing van verschillende socialeverzekeringssystemen leidt. In ande-
re gevallen kan de rechtstreekse kwalificatie leiden tot het omgekeerde gevolg dat
de betrokkene onder diverse socialeverzekeringssystemen ressorteert, al oefent hij
zijn volgende beroepsactiviteit niet in een verschillende juridische hoedanigheid uit.

95. De overstap van het socialeverzekeringssysteem voor werknemers naar het ambte-
narensysteem of omgekeerd leidt niet ertoe dat socialeverzekeringsbijdragen aan
meer dan één verzekeringssysteem moeten worden gestort voor een zelfde sociaal
risico en voor een zelfde tijdvak.

Een samenvallende bijdragenplicht doet zich wel voor, indien de overstap naar of
uit het sociaal statuut der zelfstandigen niet op de eerste respectievelijk laatste dag
van een kalenderkwartaal plaatsvindt.
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96. Voor zover de socialeverzekeringssystemen uitkeringen verlenen ter aanvulling van
het arbeids- of vervangingsinkomen van de sociaal verzekerde, doet de uitoefening
van een gemengde loopbaan op zich geen leemten in de sociale bescherming van
de betrokkene ontstaan. Dat geldt niet alleen voor de ziektekosten- en de gezinsbij-
slagenverzekeringen, maar eveneens voor de inkomensaanvullende prestaties waar-
in de arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzekeringen voorzien.

Wat de inkomensvervangende socialeverzekeringsprestaties betreft, slaat de uitoefe-
ning van een gemengde loopbaan wel bressen in de sociale bescherming van som-
mige betrokkenen.

De achtereenvolgende uitoefening van verschillende beroepsactiviteiten leidt in
bepaalde gevallen immers ertoe dat de sociaal verzekerde een wachttijd geheel of
gedeeltelijk opnieuw moet volbrengen, alvorens hij rechten op socialeverzekerings-
prestaties kan doen gelden. Dat probleem doet zich voor in de arbeidsongeschikt-
heids- en moederschapsverzekering voor werknemers, in de werkloosheidsverzeke-
ring en in de pensioenverzekeringen.

De Belgische pensioenwetgeving hanteert aanlooptermijnen weliswaar slechts om
pensioenvoordelen die een grotere financiële last aan de pensioenverzekering
opleggen, voor te behouden aan personen die van een bepaalde financiële of profes-
sionele participatie in de verzekering doen blijken. Oorspronkelijk kwamen alleen
loopbaanjaren waardoor de betrokkene onder de desbetreffende pensioenverzeke-
ring ressorteerde, in aanmerking. Later werkte de wetgever in diverse gevallen
regels uit voor personen die opeenvolgende beroepsloopbanen hebben vervuld.
Een algemene verplichting tot samentellen van in verscheidene hoedanigheden ver-
richte loopbaanjaren heeft de wetgever aan de pensioeninstellingen alsnog niet
opgelegd.

97. De gelijktijdige bijdragenplicht die bij de overstap van het werknemers- of ambtena-
rensysteem naar het sociaal statuut der zelfstandigen of omgekeerd kan ontstaan,
zou beter worden vermeden. Hoewel het niet om een erg aanzienlijke benadeling
van de beoefenaars van een gemengd beroep gaat, zou de bijdragenregeling van het
sociaal statuut der zelfstandigen op dat punt kunnen worden aangepast.

De wetgever zou het principe van de samentelling van verzekeringstijdvakken die in
onderscheiden socialeverzekeringssystemen zijn volbracht, moeten veralgemenen
met het oog op de toekenning van socialeverzekeringsprestaties. De uitoefening van
een gemengde loopbaan mag geen onderbreking in de opbouw van rechten op
socialeverzekeringsprestaties veroorzaken, maar zou ten hoogste bij de berekening
van bepaalde uitkeringen een invloed mogen hebben.
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AFDELING 3. CUMULATIE VAN PRESTATIES UIT VERSCHILLENDE SOCIALEVERZEKE-
RINGSSYSTEMEN

98. De uitoefening van een gemengde loopbaan kan aanleiding geven tot de samenloop
van potentiële aanspraken op socialeverzekeringsprestaties in de overeenstemmen-
de sociale verzekeringen die tot verschillende verzekeringssystemen behoren.

Vele cumulatiebepalingen waarvan de uitvoeringsmodaliteiten verschillen van socia-
le verzekering tot sociale verzekering, voorkomen evenwel dat de sociaal verzeker-
den de desbetreffende verzekeringsprestaties onbeperkt kunnen cumuleren.

Vaak heeft de sociaal verzekerde immers slechts recht op het hoogste bedrag waar-
op hij in één van de betrokken sociale verzekeringen aanspraak kan maken of mag
hij uitkeringen slechts tot beloop van dat bedrag met elkaar cumuleren. Voor zover
dat hoogste bedrag niet op basis van het volledige beroepsinkomen van de betrok-
kene wordt berekend, slaat de cumulatieregeling in vele gevallen een bres in de
sociale bescherming van de betrokkene.

De pensioenverzekeringen zijn opgevat als opbouwstelsels waarin het bedrag van
de verleende inkomensvervangende uitkering wordt bepaald op basis van de duur
van de periode waarin de betrokkene onder elke verzekering heeft geressorteerd.
Zij laten dan ook de cumulatie van pensioenen toe, zolang de beroepsloopbaan van
de betrokkene niet de volledig geachte loopbaan overschrijdt. Het principe van de
eenheid van de pensioenloopbaan strekt ertoe te voorkomen dat het rustpensioen
van de betrokkene, ook ingeval hij een gemengde loopbaan volbrengt, op basis van
meer dan een volledige pensioenloopbaan wordt berekend. Voor zover als nodig
laat de aangeduide pensioenverzekering de loopbaanjaren waarin de betrokkene het
kleinste beroepsinkomen heeft verdiend, buiten beschouwing, ook al geniet de
betrokkene in de pensioenverzekering die voor de desbetreffende loopbaanjaren
wel een pensioen toekent, niet het hoogst mogelijke pensioen. De uitvoeringsmoda-
liteiten van die cumulatieregeling sluiten bovendien niet uit dat in bepaalde gevallen
voordeligere loopbaanjaren worden weggesnoeid. Zo worden soms gunstigere loop-
baanjaren als werknemer niet gehonoreerd, omdat minder gunstige loopbaanjaren
in de openbare sector bij voorrang in aanmerking worden genomen. De wetgever
poogt dat effect wel met een aantal maatregelen te voorkomen. Er wordt bijvoor-
beeld geen rekening gehouden met het pensioen van de openbare sector, als dat,
omgerekend naar een volledige loopbaan, lager is dan een vastgelegd minimumbe-
drag. Daarenboven mag zowel in de zelfstandigenverzekering als in de werknemers-
verzekering de toekenbare loopbaan slechts met ten hoogste vijftien jaar worden
verminderd.

In de gezinsbijslagenverzekeringen wordt het socialeverzekeringssysteem met het
hoogste uitkeringenniveau soms van de toekenning van prestaties ontslagen.

528



JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEMEN ...

In de arbeidsongevallen- en de beroepsziekteverzekeringen geldt niet de hoogste
uitkering als norm, maar worden uitkeringen verstrekt door de verzekering waaron-
der de betrokkene ressorteert, op het ogenblik waarop het sociale risico zich mani-
festeert.

99. Cumulatiebepalingen mogen niet tot gevolg hebben dat de globale verzekerings-
prestaties van de betrokkene niet overeenstemmen met zijn globale socialeverzeke-
ringsbijdragen, beroepsloopbaan en beroepsinkomsten. Zij zouden bijgevolg slechts
een effect mogen sorteren, voor zover inkomensvervangende uitkeringen reeds op
het volledige beroepsinkomen van de betrokkene zijn berekend en voor zover de
betrokkene voor samenvallende verzekeringstijdvakken steeds de hoogst mogelijke
uitkering geniet. Voor zover een bezwaar ertegen bestaat dat die uitkering ten laste
van één verzekeringssysteem wordt gelegd, mag het hogere voordeel niet aan de
betrokkene worden onthouden, maar moet in een financiële compensatie tussen de
verzekeringssystemen worden voorzien.

HOOFDSTUK VI. ALGEMEEN BESLUIT

100. Diverse beschermingsmechanismen ontstonden vanaf de tweede helft van de negen-
tiende eeuw om werknemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van een
aantal sociale risico’s die hun arbeidsinkomen in het gedrang brachten. Zelfstandi-
gen hadden toegang tot sommige ervan. De Staat kende buiten het kader van die
mechanismen een aantal voordelen aan zijn personeelsleden toe. Bij de omzetting
ervan tot verplichte sociale verzekeringen werden niet vast benoemde personeelsle-
den van tewerkstellende overheden in de sociale verzekeringen voor werknemers
ondergebracht.

De zelfstandigenorganisaties verzetten zich in die periode nog tegen verplichte
sociale verzekeringen. De omvang van de bestaansonzekerheid van bejaarde en
arbeidsongeschikte zelfstandigen en de toegenomen behoefte aan steeds duurdere
gezondheidszorgen dwongen de zelfstandigenorganisaties na de Tweede Wereldoor-
log ertoe hun verzet tegen de invoering van verplichte sociale verzekeringen op te
geven. Zij eisten hun eigen sociale verzekeringen om de verplichte socialeverzeke-
ringsbijdragen voor zelfstandigen zo laag mogelijk te houden.

Hoewel sociale verzekeringen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die
een zelfde sociale risico dekten, enigszins naar mekaar toegroeiden, werden zij niet
in een eenheidsverzekering geïntegreerd. Eerst ontwikkelden de diverse sociale ver-
zekeringen voor werknemers en nadien de onderscheiden sociale verzekeringen
voor zelfstandigen zich tot afzonderlijke socialeverzekeringssystemen. Pas later kon
men het begin van een ontwikkeling naar een socialeverzekeringssysteem voor
ambtenaren ontwaren.
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101. Eenmaal de betrokkenen hun posities in de onderlinge machtsstrijd hadden ingeno-
men, klonken voorstellen om die structurering van het Belgische socialezekerheids-
systeem nog te wijzigen in dovemansoren. De gevestigde protagonisten wensten
immers hun greep op het socialezekerheidssysteem te behouden. De grondrechten-
normen en het gelijkheidsbeginsel ontnemen de wetgever trouwens niet de vrijheid
om socialeverzekeringssystemen voor de onderscheiden categorieën van de
beroepsbevolking in te richten. Toch groeiden de sociale verzekeringen van de
diverse verzekeringssystemen voor verscheidene sociale risico’s verder naar elkaar
toe. De wetgever eerbiedigde evenwel steeds de wens van de diverse categorieën
van de beroepsbevolking om het afzonderlijke bestaan en de eigenheid van hun
sociale verzekeringen te bewaren. Voor elk van de socialeverzekeringssystemen en
de sociale verzekeringen die er deel van uitmaken, bestaat grotendeels een afzon-
derlijke wetgeving die is voorbereid door diverse ministeries die ook thans niet hele-
maal in de nieuwe Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid worden samenge-
bracht.

De codificatie van het grote aantal afzonderlijke basiswetten per sociale risico zou
het aantal toepasselijke wetsbepalingen danig verminderen en de uitzonderingsbe-
palingen voor bepaalde categorieën van de beroepsbevolking beter doen aansluiten
bij de algemene bepalingen waarvan zij afwijken. Een zodanige codificatie zou de
formele wetgever in de gelegenheid stellen zijn rechtmatige plaats in het besluitvor-
mingsproces opnieuw in te nemen zonder elke categorie van de beroepsbevolking
te beroven van haar recht op inspraak. Het parlement moet opnieuw in de mogelijk-
heid worden gesteld om categoriale standpunten af te wegen tegen het algemeen
belang en om na te gaan of elk socialeverzekeringssysteem de in de grondrechten-
normen verankerde doelstellingen bereikt.
Een codificatie van de wetgeving per verzekerd sociaal risico moet worden nage-
streefd en kan ook als een  haalbare onderneming worden beschouwd. De overeen-
stemmende sociale verzekeringen in elk verzekeringssysteem omschrijven immers,
met uitzondering van de werkloosheidsverzekering en de faillissementsverzekering,
het verzekerde sociale risico op een gelijke of vergelijkbare wijze. De overeenstem-
mende sociale verzekeringen stellen voorts gelijklopende voorwaarden voor de toe-
kenning en uitbetaling van hun uitkeringen en hanteren vergelijkbare cumulatiebe-
palingen. De wetgever zou de codificatie te baat moeten nemen om de administra-
tieve organisatie, de geschillenbeslechting en de handhaving van de onderscheiden
verzekeringssystemen bij mekaar te doen aansluiten en om de financiële organisatie
van de diverse systemen op gelijke principes te schragen.

De wetgever dient de sociaal verzekerden bijvoorbeeld te garanderen dat een aan-
vraag om socialeverzekeringsprestaties automatisch geldt als aanvraag om prestaties
in de overeenstemmende sociale verzekeringen van het andere systeem en dient de
bijslagtrekkende in de diverse gezinsbijslagenverzekeringen op een zelfde wijze aan
te duiden. De wetgever kan overwegen om de procedureregels die gerechtelijke
procedures met betrekking tot het recht op socialeverzekeringsprestaties toeganke-
lijker maken voor de sociaal verzekerden, ook toepasselijk te maken op geschillen
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inzake ambtenarenpensioenen. De ontwikkeling van een vereenvoudigd sanctieap-
paraat voor de onderscheiden socialeverzekeringssystemen en de sociale verzekerin-
gen die ervan deel uitmaken, vormt een belangrijke uitdaging voor de wetgever.

102. Het verdient bovendien de voorkeur dat de wetgever een aantal maatregelen tot een
verdergaande harmonisatie van de socialezekerheidssystemen zou nemen.

De integratie van de kleine risico’s in de verplichte ziektekostenverzekering voor
zelfstandigen zou vele voordelen bieden. Het is niet langer verantwoord dat het
recht op moederschapsrust niet voor alle beroepsactieve vrouwen op een gelijk-
waardige wijze is erkend. Het komt ons voor dat de problematiek van de pensioen-
gerechtigde leeftijd en van de aan uitkeringsgerechtigden toegelaten beroepsarbeid
in elk socialeverzekeringssysteem aan de hand van gelijke principes moet worden
benaderd.

Dat arbeidsongeschiktheid en werkloosheid andere gevolgen kunnen sorteren voor
zelfstandigen die niet alleen hun arbeidsinkomen, maar ook geïnvesteerde middelen
dreigen te verliezen, rechtvaardigt vanuit juridisch oogpunt een aantal uitzonde-
ringsbepalingen voor zelfstandigen. De specifieke wijze waarop zelfstandigen hun
beroepsinkomsten ontvangen, rechtvaardigt dat het sociaal statuut der zelfstandigen
anders dan het werknemerssysteem het genot van arbeidsongeschiktheids- of faillis-
sementsuitkeringen toelaat in een periode waarin de sociaal verzekerde nog achter-
stallige beroepsinkomsten ontvangt, maar geen beroepsactiviteit meer uitoefent.

Arbeid waarbij de betrokkene het risico loopt om beroepsverliezen met zijn eigen
vermogen te moeten dragen, mag niet als een vorm van door de sociaal verzekerden
te aanvaarden arbeid worden beschouwd, ook al heeft men in het verleden dat risi-
co op zich genomen. Het verdient integendeel aanbeveling dat de bereidheid van de
sociaal verzekerde om zodanige arbeid te aanvaarden met de toekenning van socia-
leverzekeringsvoordelen wordt ondersteund.

Wat de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen betreft, dienen de uitvoe-
ringsmodaliteiten van de cumulatiebepalingen die op dezelfde principes berusten,
te worden gelijkgeschakeld. Voorts moeten cumulatiebepalingen uitkeringen niet
ten laste leggen van het verzekeringssysteem met het theoretisch hoogste uitke-
ringsniveau, maar moeten zij de betrokkene in elk concreet geval de hoogst mogelij-
ke uitkering toekennen. De verrekening van de daarmee gepaard gaande financiële
uitgaven moet tussen de socialeverzekeringssystemen en buiten de betrokkene om
geschieden.

103. De overeenstemmende sociale verzekeringen hanteren soms uiteenlopende, soms
vergelijkbare regels voor de berekening van de toegekende verzekeringsprestaties.
Zelfs dan loopt het globale niveau van voornamelijk de inkomensvervangende uitke-
ringen sterk uiteen. Inzonderheid het sociaal statuut der zelfstandigen verwezenlijkt
niet afdoend eenieders grondrecht op sociale verzekering en zou in hogere uitkerin-
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gen moeten voorzien. Het sociaal statuut waarborgt bovendien op onvoldoende
wijze het behoud van een vergelijkbare levensstandaard aan de sociaal verzekerden.
Een versteviging van de band tussen de gederfde beroepsinkomsten en de sociale-
verzekeringsuitkeringen zou de legitimiteit van het socialeverzekeringssysteem voor
zelfstandigen doen toenemen.

De formele wetgever dient zich, in ruggespraak met de diverse beroeps- en vakorga-
nisaties, te beraden over de gepaste wijze om het uitkeringsniveau van het sociaal
statuut der zelfstandigen op een aanvaardbaar peil te brengen. Als hij, rekening hou-
dend met een proefperiode van een halve eeuw, tot de bevinding zou komen dat
het sociaal statuut der zelfstandigen niet bij machte is om zelfstandigen met geringe
economische of financiële mogelijkheden een behoorlijke sociale bescherming te
bieden en de gegoede zelfstandigen een vergelijkbare levensstandaard te garande-
ren, dient de wetgever ten minste resoluut dezelfde weg op te gaan als voor perso-
nen die niet tot de beroepsbevolking behoren, maar thans reeds eigen rechten in de
sociale verzekeringen putten.

Opteert de wetgever voor de handhaving van de onderscheiden socialeverzekerings-
systemen, dan zou hij criteria voor een transparante verdeling van de inkomsten en
uitgaven tussen de verschillende systemen moeten ontwikkelen. Dat sluit compen-
satiemechanismen tussen verschillende systemen geenszins uit, mits de wetgever
vergelijkbare bijdrageninspanningen van de onderscheiden categorieën van sociaal
verzekerden vergt. De omzetting van de werkgeversbijdragen in werknemersbijdra-
gen en de heffing van socialeverzekeringsbijdragen op de fiscaal vastgestelde
beroepsinkomsten, verminderd met de beroepskosten en –uitgaven, zouden de ver-
gelijkbaarheid van de bijdragendruk bevorderen. De onderscheiden wijze waarop
zelfstandigen hun beroepsinkomsten verwerven noopt voorts veeleer tot een aange-
paste inning dan tot een andere berekening van de bijdragen. Het grotere verschil
tussen de hoogste en de laagste inkomens rechtvaardigt voor velen het behoud van
een maximumbijdrage, zolang het sociaal statuut der zelfstandigen slechts forfaitaire
inkomensvervangende uitkeringen verleent. Zodra socialeverzekeringssystemen in
een vergelijkbaar peil van bijdragen en uitkeringen voorzien, kunnen gelijke criteria
in voorkomend geval maximumbijdragen en verminderingen of vrijstellingen van
socialeverzekeringsbijdragen verantwoorden.

104. De instandhouding van onderscheiden socialeverzekeringssystemen vergt doel-
treffender kwalificatieregels en een globale afhandeling van kwalificatie- en regulari-
satiedossiers tussen de sociaal verzekerden, enerzijds, en alle betrokken sociale ver-
zekeringen en socialeverzekeringssystemen, anderzijds.

Rekening houdend met de uiteenlopende zienswijzen in de rechtspraak is een
optreden van de wetgever vereist om een einde te maken aan de controverse over
de toelaatbaarheid en de betekenis van de indiciën waaruit de aanwezigheid of de
ontstentenis van een arbeidsovereenkomst kan worden afgeleid. De wetgever dient
ons inziens de opdracht van de feitenrechter om daarbij de werkelijke bedoeling der
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partijen te achterhalen uitdrukkelijk te bevestigen. Hij mag de rechter slechts toela-
ten om met het kwalificatieoordeel der partijen rekening te houden, als het met hun
eerst geverifieerde bedoeling overeenstemt. De wetgever dient te bepalen welke
indiciën bij de beoordeling van de gezagsverhouding mogen in aanmerking komen.
Indiciën die slechts peilen naar de beschikking over een aparte infrastructuur en
naar de macht om commerciële beslissingen te nemen, blijven met het oog op de
toepassing van de socialeverzekeringssystemen beter buiten beschouwing. Daaren-
tegen moeten de geselecteerde indiciën beter tot uiting doen komen dat de zelfstan-
dige die het gevaar loopt geïnvesteerde eigen middelen te verliezen, op een andere
manier dan loon- en weddentrekkenden door sommige sociale risico’s wordt getrof-
fen en dat de talrijke en vaak zeer occasionele opdrachtgevers van zelfstandigen
bezwaarlijk tot dezelfde socialezekerheidsverplichtingen als werkgevers kunnen
worden gehouden. De opstelling van lijsten met open vragen komt de praktische
bruikbaarheid van indiciënlijsten ten goede. De thans voorgestelde vragenlijsten
moeten verder worden verfijnd.

In dit stadium zijn wij voorstander ervan om niet zozeer een puntensysteem dan wel
een weerlegbaar wettelijk vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst
aan een wettelijke indiciënlijst te koppelen en tezelfdertijd de huidige wettelijke
regels van rechtstreekse kwalificatie die slechts voor bepaalde beroepen het kwalifi-
catieprobleem bestrijden, op te heffen.

Zolang het gezagscriterium over de toepasselijkheid van het ene dan wel het andere
socialeverzekeringssysteem beslist, zal die open norm in vele concrete toepassings-
gevallen een beoordelingsprobleem veroorzaken. Het rechtszekerheidsgehalte van
kwalificatie- en regularisatiebeslissingen moet derhalve worden verhoogd.

Als het voorstel tot invoering van een voorafgaand advies dat alle
socialeverzekeringsinstellingen verbindt, een te aanzienlijk geachte verruiming van
de beschikbare middelen vergt, moet men een zodanig advies slechts openstellen
voor wie om een aansluiting bij het sociaal statuut der zelfstandigen verzoekt. Onge-
acht of het voorafgaand bindend advies wordt ingevoerd of niet, moet en kan de
wetgever de eenheid van de kwalificatiebeoordeling binnen een socialeverzeke-
ringssysteem herstellen en tegenstrijdige kwalificatiebeslissingen van verschillende
socialeverzekeringssystemen voorkomen.

De wetgever dient voorts de regularisatieprocedures zodanig te verbeteren dat de
afrekening van achterstallige en onverschuldigde bijdragen en uitkeringen eerst tus-
sen de socialeverzekeringsinstellingen onderling wordt gemaakt en dat alleen het
saldo van de betrokkenen wordt teruggevorderd of aan de betrokkenen wordt
betaald. Alle vorderingen die uit de regularisatie van de toestand van een zelfde per-
soon voortvloeien, zouden op één en hetzelfde tijdstip moeten verjaren om leemten
in de sociale bescherming van de betrokkene te vermijden. In het handvest van de
sociaal verzekerde opgenomen mogelijkheden om zowel van het opleggen van sanc-
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ties als van de invordering van uitkeringen af te zien, moeten, wat kwalificatiege-
schillen betreft, worden verruimd en in een voor de rechter afdwingbaar recht wor-
den omgezet.

105. De wetgever dient de beoefenaar van een gemengde beroepsloopbaan op een ver-
gelijkbare wijze als de beoefenaar van een homogene beroepsloopbaan te behande-
len.

De beoefenaars van een nevenactiviteit worden terecht slechts in uitzonderlijke
gevallen van een bijdragenplicht ontslagen. Zij betalen thans een aparte bijdrage aan
elk verzekeringssysteem waaronder zij ressorteren. De wetgever moet ervoor zor-
gen dat het globale beroepsinkomen van de betrokkene in aanmerking wordt geno-
men, zodra de hoogte van het beroepsinkomen de bijdragendruk in een socialever-
zekeringssysteem wijzigt.

Het verdient aanbeveling om de bijdragenregeling van het sociaal statuut der zelf-
standigen aan te passen en te vermijden dat een persoon die opeenvolgend, maar
niet gelijktijdig verschillende beroepswerkzaamheden uitoefent, voor een zelfde
sociaal risico en een zelfde verzekeringsperiode bijdragen aan meer dan één sociale-
verzekeringssysteem moet storten.

Voor zover de wetgever aan elk van de betrokken socialeverzekeringssystemen
opdraagt om bij de verwezenlijking van sociaal risico een gedeelte van de globale
uitkering ten laste te nemen, moet hij in ieder geval ervoor zorgen dat de globale
beroepsloopbaan van de betrokkene in aanmerking wordt genomen met het oog op
de toekenning van socialeverzekeringsprestaties in elk van de betrokken systemen
en dat het globale beroepsinkomen van de betrokkene in rekening wordt gebracht,
zodra de hoogte van het beroepsinkomen de omvang van een socialeverzekerings-
prestatie beïnvloedt.

De wetgever moet de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat cumulatiebe-
palingen die gelijktijdige aanspraken op socialeverzekeringsprestaties beperken of
verbieden, tot gevolg hebben dat de globale verzekeringsprestatie van de betrokke-
ne niet meer overeenstemt met zijn globale socialeverzekeringsbijdragen, beroeps-
loopbaan en beroepsinkomsten.

106. Vele opvattingen die de inrichting van onderscheiden socialeverzekeringssystemen
in het gedrang kunnen brengen, maken opnieuw opgang.

Steeds meer hoort men dat het recht op geneeskundige verzorging en op gezinsbij-
slagen niet afhankelijk mag zijn van de juridische hoedanigheid waarin de sociaal
verzekerde zijn beroep uitoefent.
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Sommigen menen dat een zelfde minimuminkomensbescherming hoort te worden
gegarandeerd aan elk lid van de beroepsbevolking dat door een verzekerd sociaal
risico wordt getroffen. Anderen willen ijveren voor een gelijk recht op werkloos-
heidsuitkeringen voor al wie voor de uitoefening van beroepsarbeid in aanmerking
komt, maar geen passende arbeid vindt of weigert. Nog anderen opteren voor een
socialezekerheidsstelsel dat onder bepaalde voorwaarden aan de burgers toelaat te
kiezen om zich tijdelijk of definitief hetzij op, hetzij buiten de betaalde arbeidsmarkt
maatschappelijk nuttig te maken.

De vaststelling dat de arbeidsomstandigheden van diverse beroepscategorieën vaak
nog zeer weinig verschillen vertonen, leidt tot de opvatting dat een gericht sociaal
beleid niet langer het juridische statuut van de betrokkene, maar de hoogte van zijn
inkomen als uitgangspunt moet nemen. Men vermoedt dat de oplossing schuil gaat
in een gemeen sociaal recht. Dat gemeen sociaal recht plooit zich niet terug op de
vormen van arbeidsorganisatie waarin het zijn oorsprong heeft gevonden, maar
maakt een onderscheid tussen algemene grondrechten en bijzondere rechten die op
bepaalde arbeidsverhoudingen van toepassing zijn. Het gemeen sociaal recht moet
ervoor waken dat de overgang van opeenvolgende arbeidssituaties geen verlies van
sociale bescherming veroorzaakt.

Die opvattingen leiden mogelijkerwijze naar een model waarbij eenieders recht op
een minimuminkomen op een gelijke wijze wordt verwezenlijkt en waarbij de
onderscheiden categorieën van de beroepsbevolking de verantwoordelijkheid voor
de inrichting van daarop voortbouwende socialezekerheidsvoorzieningen dragen.
Het gelijkheidsbeginsel geldt immers niet alleen voor eenieders grondrecht op socia-
le bescherming, maar vergt ook aanpassingen van algemene regels aan specifieke
beroepssituaties.

107. Het komt aan de wetgever toe om de nodige beleidsbeslissingen te nemen. Op
grond van ons onderzoek van voornamelijk juridische bronnen roepen wij de wet-
gever op om een goed doordachte codificatie van de socialeverzekeringswetgeving
tot zijn prioritaire taken op korte termijn te rekenen, om in het besluitvormingspro-
ces zijn rechtmatige plaats op te eisen en daadwerkelijk categoriale belangen aan
het hogere algemeen belang te toetsen en inzonderheid na te gaan of de verwezen-
lijking van eenieders grondrecht op sociale verzekering wordt gewaarborgd.

Het komt ons voor dat de wetgever het niveau van uitkeringen voor zelfstandigen
structureel moet verhogen, zowel om de betrokkenen een menswaardig bestaan te
garanderen, als om hun de mogelijkheid te geven het behoud van een vergelijkbare
levensstandaard veilig te stellen. De wetgever dient criteria te ontwikkelen die ertoe
leiden dat gelijkwaardige bijdrageninspanningen van alle sociaal verzekerden wor-
den geëist en dat discriminatie van personen met een gemengde beroepsloopbaan
wordt voorkomen. Voor zover de wetgever de instandhouding van onderscheiden
socialeverzekeringssystemen als leidraad behoudt, dient hij met het oog op het her-
stellen van de rechtszekerheid de bestaande regels tot kwalificatie van personen als
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werknemer, ambtenaar of zelfstandige te herijken en voornamelijk de kwalificatie-
beslissingsprocedures te verbeteren. Wij hopen met onze voorstellen een bijdrage
daartoe te leveren.

__________
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INDIRECTE DISCRIMINATIE IN DE
RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN MET BETREKKING TOT
VERORDENING NR. 1408/71/EEG EN
RICHTLIJN NR. 79/7/EEG

DOOR ALEXANDRE GEULETTE
Licentiaat in de Rechten

1. INLEIDING (1)

Het gelijkheidsbeginsel is ongetwijfeld één van de grondbeginselen van de Europese
rechtsorde. Het maakt het voorwerp uit van een aantal bepalingen in het EG-Ver-
drag en van tal van instrumenten van afgeleid recht. Dit beginsel vindt echter geen
eenvormige toepassing: de vaststelling van discriminatie is immers niet steeds
onderhevig aan dezelfde regels. Aan welke regels de vaststelling van discriminatie
dan wel onderworpen is, varieert in functie van de ingeroepen bepaling en van het
domein van het gemeenschapsrecht waaronder de zaak valt (2). Deze studie zal dit
trachten aan te tonen.

Meer bepaald, zal deze studie een vergelijking trachten te maken tussen hoe, ener-
zijds, het verbod van discriminatie op grond van de nationaliteit en, anderzijds, het
verbod van discriminatie op grond van het geslacht, in de Europese rechtspraak
worden behandeld. Enkel de problematiek van de indirecte discriminaties zal
besproken worden. Bovendien zal de studie zich beperken tot het kader dat ge-
schapen werd door twee instrumenten van het afgeleid recht, met name Richt-
lijn nr. 79/7/EEG betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het be-
ginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de

(1) De auteur (nu advocaat aan de Brusselse Balie) wenst zijn dank te betuigen aan de heer Marc Fal-
lon en mevrouw Pascale Vielle (professoren aan de Université Catholique de Louvain), alsmede aan
de heer Steve Gilson (assistent op de afdeling economisch en sociaal recht van de Université Catholi-
que de Louvain) voor hun hulp en hun advies bij het opstellen van het seminariewerk, dat in 2001-02
aan de U.C.L. werd gerealiseerd en de basis was voor onderhavig artikel, alsmede aan de heer Steven
De Schrijver (vennoot, Van Bael & Bellis) voor zijn goede raad en opmerkingen met betrekking tot de
Nederlandse vertaling van dit artikel.
(2) D. Martin, “Discriminations”, “entraves” et “raisons impérieuses” dans le Traité CE: trois concepts
en quête d’identité”, C.D.E., 1998, p. 273.

543



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2002

sociale zekerheid (3) (hierna de “Richtlijn” genoemd) en Verordening nr.
1408/71/EEG betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op
loontrekkenden, niet-loontrekkenden en hun gezin, die zich binnen de Gemeen-
schap verplaatsen (hierna de “Verordening” genoemd) (4).

Aangezien het beginsel van gelijkheid van behandeling een algemeen beginsel is
waarvan de toepassing van fundamenteel belang is en als een rode draad doorheen
het volledige gemeenschapsrecht loopt, zal er desalniettemin verwezen worden
naar arresten die, vanuit juridisch standpunt gezien, op andere instrumenten
gegrond zijn en die bijgevolg buiten de enge werkingssfeer rationae materiae van
deze studie vallen. Deze arresten behandelen immers belangrijke aspecten
betreffende de draagwijdte van de regel van de gelijkheid van behandeling.

2. DE INSTRUMENTEN 

2.1. GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN

2.1.1. Richtlijn nr. 79/7/EEG
De Richtlijn werd op 19 december 1978 uitgevaardigd op basis van het oude artikel
235 (nu: artikel 308) van het EG-Verdrag (5).

Artikel 4 van de Richtlijn bepaalt dat het beginsel van gelijke behandeling inhoudt
dat iedere vorm van discriminatie op grond van geslacht, hetzij direct, hetzij indi-
rect door verwijzing naar met name echtelijke staat of gezinssituatie, is uitgesloten
in het bijzonder met betrekking tot:

de werkingssfeer van de regelingen alsmede de voorwaarden inzake toelating tot
de regelingen;

de verplichting tot premiebetaling en de premieberekening;
de berekening van de prestaties, waaronder begrepen verhogingen verschuldigd

uit hoofde van de echtgenoot en voor ten laste komende personen, alsmede de
voorwaarden inzake duur en behoud van het recht op de prestaties.

(3) Richtlijn (EEG) nr. 79/7 van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zeker-
heid, PB., 1979, L6/24.
(4) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezeker-
heidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, PB., L 1971, L 149/2. Deze Verordening heeft sindsdien talloze wijzigin-
gen ondergaan.
(5) We merken hierbij op dat Richtlijn 79/7 op de wettelijke socialezekerheidsstelsels alleen van toe-
passing is als deze bescherming bieden tegen een aantal risico’s die in artikel 3 § 1 beperkend wer-
den opgesomd. Elke uitkering van sociale zekerheid moet dus afzonderlijk worden onderzocht (S.
Humblet, “De l’égalité en sécurité sociale à l’égalité dans les conditions de travail”, opm. H.v.J. 17
oktober 1995, Kalanke, Chron. dr. soc., 1996, p. 159).
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In de richtlijn wordt dus expliciet verwezen naar de begrippen directe en indirecte
discriminatie.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna het “Hof van Justi-
tie” genoemd) heeft in een arrest van 4 december 1986 de directe werking van de
Richtlijn erkend en heeft deze rechtspraak bevestigd in een groot aantal arresten
van latere datum (6).

2.1.2. Het verband tussen de Richtlijn en artikel 141 van het EG-Verdrag
Artikel 141 (voorheen artikel 119) van het EG-Verdrag had oorspronkelijk slechts
betrekking op de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor
werk van gelijke waarde. Het bepaalde dat “elke Lidstaat de toepassing van het prin-
cipe van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor werk van
gelijke waarde moet garanderen”. Dit artikel werd later ten uitvoer gelegd en aange-
vuld met vijf richtlijnen, waaronder de Richtlijn.

Wanneer een uitkering die prima facie onder een socialezekerheidsstelsel lijkt te
vallen, zelfs maar gedeeltelijk door een werkgever wordt gefinancierd, kan men
zich, wat deze uitkering betreft, beroepen op het beginsel van gelijke behandeling
dat is opgenomen in artikel 141 van het EG-Verdrag.

Het beroep op artikel 141 van het EG-Verdrag biedt het voordeel dat het toepas-
singsgebied ervan ruimer is dan die van de “gelijkheidsrichtlijnen”, omdat het geen
uitzonderingen bevat.

Om te bepalen of een uitkering onder artikel 141 van het EG-Verdrag dan wel onder
de Richtlijn valt, heeft het Hof van Justitie, naargelang van de situaties die bij het Hof
aanhangig werden gemaakt, meer bepaald de volgende criteria weerhouden: de even-
tuele tussenkomst van de wetgever bij de uitwerking van een pensioenstelsel, het
overleg tussen de werkgevers en de vertegenwoordigers van de werknemers, de aan-
vullende aard van de voordelen die aan de werknemers worden toegekend ten
opzichte van de socialezekerheidsuitkeringen, de financieringsmodaliteiten van het
pensioenstelsel, de toepasbaarheid ervan op algemene categorieën van werknemers
en tot slot de verhouding tussen de uitkering en de betrekking van de werknemer (7).

(6) H.v.J., 4 december 1986, Nederlandse Staat/Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-71/85, Jur., 1986,
p. 3855; Zie ook H.v.J., 13 december 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88 Jur., 1989, p. 4311,
§ 19; H.v.J. 21 november 1990, Integrity, C-373-89 Jur., 1990, p. 4243, § 12; H.v.J. 24 februari 1994, Roks
e.a., C-343/92 Jur., 1994, p. I-587, § 18.
(7) F. Pennings, Introduction to European social security law, 2nd ed., Kluwer law international,
Den Haag, 1998, p. 255.
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2.2. GELIJKE KANSEN VOOR ONDERDANEN EN NIET-ONDERDANEN

2.2.1. Verordening nr. 1408/71/EEG
Het beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot de sociale zekerheid van de
naar een andere Lidstaat gemigreerde werknemers is opgenomen in artikel 3 van de
Verordening. Dit bepaalt dat “personen die op het grondgebied van een Lidstaat
wonen en op wie de bepalingen van de Verordening van toepassing zijn, de rechten
en verplichtingen hebben van de wetgeving van elke Lidstaat onder dezelfde voor-
waarden als de onderdanen van die Staat, onder voorbehoud van de bijzondere
bepalingen die in onderhavige Verordening (8) zijn opgenomen”. De doelstelling
van dit beginsel bestaat erin om het vrij verkeer van personen te bevorderen zoals
dit is voorzien door de artikelen 3 en 39 van het EG-Verdrag (9).

2.2.2. Het verband tussen de Verordening en de artikelen 39 en 42 van het EG-Verdrag
Het vrij verkeer van werknemers is één van de pijlers van de Gemeenschap. Volgens
het Hof van Justitie is de totstandkoming van een zo groot mogelijke vrijheid van
verkeer van werknemers, die derhalve in de lijn ligt van de “grondslagen” van de
Gemeenschap, het belangrijkste doel van artikel 42 (voorheen artikel 51) van het
EG-Verdrag waardoor ze ze dientengevolge een bepalende rol speelt voor de inter-
pretatie van de verordeningen die in het kader van dit artikel werden toegepast.

De discrepanties tussen de diverse nationale wetgevingen inzake sociale zekerheid
blijken inderdaad voor het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie in
de weg staan. Daarom hebben de auteurs van het EG-Verdrag aan de Raad van de
Europese Gemeenschappen de opdracht gegeven om de nodige maatregelen te tref-
fen teneinde het vrij verkeer van werknemers te verzekeren (10).

Het Hof van Justitie van zijn kant heeft een belangrijke stap gezet door uit een samen-
lezing van artikelen 48 en 51 (nu: artikelen 39 en 42) van het EG-Verdrag en artikel 3
van de Verordening af te leiden dat een werknemer die, op grond van zijn recht op
vrij verkeer, tewerkgesteld is geweest in meer dan één Lidstaat, niet nadeliger mag
worden behandeld dan een werknemer die zijn loopbaan in één enkele Lidstaat

(8) De bestaansreden voor de gelijkheid van behandeling is hier het verzekeren van het vrij verkeer
van werknemers. Ongeacht het feit dat men de hoedanigheid van onderdaan van een Lidstaat moet
hebben, blijkt dat men zijn recht op vrij verkeer moet hebben uitgeoefend, aangezien de regel van
artikel 3 van Verordening 1408/71 discriminatie uit hoofde van het uitoefenen van het recht op vrij
verkeer verbiedt (A. Lyon-Caen, “La sécurité sociale et le principe de l’égalité de traitement dans le
Traité et le Règlement 1408/71”, La sécurité sociale en Europe – Egalité entre nationaux et non
nationaux, Actes du Colloque européen de Porto, november 1994, p. 49).
(9) G. Vachet, “L’égalité de traitement entre travailleurs communautaires”, D.S., 1989, p. 534.
(10) S. Van Raepenbusch, “La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union
européenne”, ondersteuning van de cursus gegeven aan de U.C.L. op 14 mei 2001, p. 1.
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gerealiseerd heeft (11). Het Hof van Justitie heeft dan ook niet nagelaten om artikel
42 van het EG-Verdrag en het recht dat daaruit is afgeleid, in de context van de vrij-
heid van verkeer te plaatsen door gebruik te maken van de door het hof van Justitie
vaker aangewende teleologische interpretatiemethode (12).

Het Hof van Justitie heeft overigens herhaaldelijk de voorrang bevestigd van het
gelijkheidsbeginsel dat is opgenomen in het EG-Verdrag, op de Verordening zelf (13).

3. OPBOUW VAN HET VOORWERP VAN DE VERGELIJKING

De hierboven genoemde instrumenten bevatten, voor wat de onderwerpen die ze
tot doel hebben betreft, precieze regels inzake gelijke behandeling (14). Ze volgen
overigens een definitie die vrij goed op die van de sociale zekerheid gelijkt, maar
dan wel aan hun materiële toepassingsgebied is aangepast. Ze zijn van toepassing op
ziekte, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen en beroepsziekten, werkloosheid
en maatschappelijke bijstand. Het materiële toepassingsgebied van de Verordening
is enigszins ruimer: het omvat meer bepaald ook de uitkeringen voor nabestaanden
en de gezinsbijslagen, die door de Richtlijn uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

Deze instrumenten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Richtlijn van 10 februari
1975 (15) inzake de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers,
handelen specifiek over de verhoudingen tussen het individu en de Staat. Het hoeft
dan ook geen betoog dat zij een impact hebben op de financiële belangen van de
Lidstaten. De opbouw van de Europese Unie verliep inderdaad niet zonder gevolgen
voor de werking en de financiering van de socialezekerheidsstelsels (16). Vooral de
laatste jaren hebben de meeste Lidstaten serieuze inspanningen moeten leveren om
aan de convergentiecriteria die door het Verdrag van Maastricht werden opgelegd
teneinde aan de Economische en Monetaire Unie te kunnen deelnemen. Het spreekt
voor zich dat dit alles niet zonder gevolg is gebleven voor de inhoud van de nationa-
le socialezekerheidsrechten.

In tegenstelling tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, is het risico op
discriminatie voor de migrerende werknemers het gevolg van de discrepantie tussen
de nationale wetgevingen, die van de ene Lidstaat tot de andere verschillen. Toch

(11) H.v.J., 5 mei 1977, Jansen, C-104/76, Jur., 1977, p. 829; H.v.J., 10 maart 1983, Baccini, C-
232/82, Jur., 1983, p. 583 en H.v.J., 7 maart Masgio, C-10/90, Jur., 1991, p. I-1119 geciteerd door A.
Lyon-Caen, op. cit., p. 55.
(12) S. Van Raepenbusch, “La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union
européenne”, op. cit., p. 2.
(13) Zie H.v.J., 15 januari 1986, Pinna, C-41/84, Jur., 1986, p. 1 en H.v.J. 27 september 1988, Lenoir,
C-313/86, Jur., 1988, p. 5391.
(14) Zie artikel 4 van de Richtlijn en artikel 3 van de Verordening.
(15) Richtlijn (EEG) nr. 75/117 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der Lid-
staten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke
werknemers, PB., 1975, L45/19.
(16) X. Pretot, “La protection sociale des travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté”, D.S., 1989, p. 565.
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dient elk risico op verwarring vermeden te worden. Het onderzoek van de concrete
situaties dient binnen éénzelfde Lidstaat uitgevoerd te worden (17). De regel van
non-discriminatie is immers niet gericht tegen de verschillen in behandeling “die het
gevolg kunnen zijn, afhankelijk van de Lidstaat, van bestaande discrepanties tussen
de wetgevingen van de verschillende Lidstaten, daar deze discrepanties alle mensen
die onder de toepassing ervan vallen, aangaan, volgens objectieve criteria en los van
hun nationaliteit” (18).

Eén belangrijk verschil tussen de Richtlijn en de Verordening blijft bestaan: de func-
tie van de eerstgenoemde bestaat erin de nationale wetgeving van de verschillende
Lidstaten te harmoniseren, terwijl de laatstgenoemde enkel de coördinatie van de
verschillende nationale wetgevingen tot doel heeft. Er moet een duidelijk onder-
scheid gemaakt worden tussen coördinatie en harmonisatie, in die zin dat, in het
kader van de coördinatie, elk stelsel zijn eigenheid behoudt (19). 

4. INDIRECTE DISCRIMINATIE IN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

4.1. OPMERKING AANGAANDE DE TERMINOLOGIE 

4.1.1. Gelijkheid en non-discriminatie
Het principe van non-discriminatie is louter de specifieke uitdrukking van het
gelijkheidsbeginsel, maar de definitie van beide termen is identiek. In de materie die
het voorwerp vormt van onderhavige studie, wordt ongelijkheid slechts discrimina-
tie wanneer ze niet objectief gerechtvaardigd kan worden (20). Hierbij dient te wor-
den opgemerkt dat zowel het Hof van Justitie als het merendeel van de rechtsleer
deze termen zonder enig onderscheid door elkaar gebruiken.

4.1.2. Indirecte discriminatie, verhulde discriminatie en verborgen discriminatie
De auteurs onderscheiden soms “verhulde discriminatie”, waarbij bepaalde onder-
scheidingscriteria worden gehanteerd, en “indirecte discriminatie”, die, zonder in
het oog lopende onderscheidingscriteria te hanteren, in feite tot hetzelfde resultaat
leidt als directe discriminatie. In 1984 oordeelde de Europese Commissie (hierna de
“Commissie” genoemd) in haar evaluatieverslag over de toepassing van de Richtlijn,

(17) H.v.J., 21 september 2000, Borawitz, C-124/99 Jur., 2000, p. I-7293, § 30 en S. Van Raepen-
busch, La sécurité sociale des personnes qui circulent à l’intérieur de la Communauté économi-
que européenne, Story-Scientia, p. 164.
(18) H.v.J., 28 juni 1978, Kenny, C-1/78, Jur., 1978, p. 1489, § 18.
(19) H.v.J., 9 juli 1980, Gravina, C-807/79, Jur., 1980, p. 2205. In dit verband dient opgemerkt te
worden dat sommige auteurs de mening zijn toegedaan dat de Verordening een harmoniseringsmaat-
regel zou kunnen zijn in die zin dat ze discriminatie op grond van de nationaliteit verbiedt.
(20) D. Martin, op. cit., p. 263.
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dat men onder indirecte discriminatie dient te verstaan: “elke verkapte en verborgen
discriminatie die voor de werknemer van een bepaald geslacht de facto het gevolg
zou kunnen zijn van het feit dat met de echtelijke staat of de gezinstoestand reke-
ning werd gehouden” (21).

Het Hof van Justitie is van mening dat het gemeenschapsrecht “alle verborgen vor-
men van discriminatie verbiedt die, hoewel ze op schijnbaar neutrale criteria zijn
gebaseerd, de facto tot hetzelfde resultaat leiden” (22). In zijn Sotgiu-arrest verklaar-
de het Hof van Justitie dat “alle indirecte of verborgen vormen van discriminatie ver-
boden zijn” (23).

Ons inziens geven zowel het Hof van Justitie als de meerderheid van de rechtsleer
aan deze concepten, op enkele subtiele manieren na, een haast identieke inhoud.

4.2. ALGEMEEN

4.2.1. Het begrip indirecte discriminatie
Volgens het Hof van Justitie is er sprake van discriminatie wanneer gelijkaardige
situaties op een verschillende manier worden behandeld of wanneer verschillende
situaties op een identieke manier worden behandeld.

Er is sprake van indirecte discriminatie “wanneer een regelgeving, ook al past deze
geen verboden onderscheidingscriterium toe, andere onderscheidingscriteria toe-
past waarvan de gevolgen identiek zo niet vergelijkbaar zijn met die gevolgen waar-
toe de toepassing van het verboden onderscheidingscriterium zou leiden, of nog, als
een communautaire of nationale regelgeving bij verschillende gevallen een zuiver
formeel onderscheid maakt, maar hierop, in werkelijkheid, een identieke behande-
ling toepast” (24). E. Ellis vat deze situatie perfect samen wanneer hij stelt dat “what
the law [in het onderhavige geval, de nationale wetten die de Richtlijn ten uitvoer
leggen] must be aiming at catching, therefore, is behavior (taking that word very
loosely) which has a detrimental effect on a particular group of people and for
which there is no other explanation than discrimination” (25).

Het begrip “indirecte discriminatie” werd voor het eerst gebruikt in het Geitling-
arrest (26). De “indirecte discriminatie” waarvan in dit arrest sprake was, komt ech-
ter niet overeen met de huidige betekenis van dit begrip, aangezien het ging om

(21) Voortgangsverslag over de toepassing van richtlijn 79/7 van 19 december 1978, Doc. COM (83)
793 def., van 6 januari 1984.
(22) Zie noot onder H.v.J., 3 februari 1982, Seco, C-62 en 63/81, Jur., 1982, p. 223, §8.
(23) H.v.J., 12 februari 1974, Sotgiu, C-152/73, Jur., 1974, p. 153.
(24) K. Leanaerts, “L’égalité de traitement en droit communautaire : un principe unique aux apparen-
ces multiples”, C.D.E., 1991, p. 12.
(25) E. Ellis, “The definition of discrimination in European Community sex equality law”, E.L.Rev.,
1994, p. 572.
(26) H.v.J., 20 maart 1957, Geitling, C-2/56, Jur., 1957, p. 9.
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discriminatie die het gevolg was van het toekennen van een beperkt voordeel aan
een categorie van rechtssubjecten. Het is veeleer het Sotgiu-arrest dat het begrip
zijn huidige betekenis heeft gegeven die we nu kennen. De zaak betrof een Italiaans
onderdaan die in Duitsland werkte en bijgevolg een “ontheemdingstoelage” kreeg
omdat zijn gezin in Italië woonde. De Duitse werknemers kregen eveneens een der-
gelijke premie, maar deze kon worden verhoogd in functie van de afstand waarop
het gezin zich bevond, terwijl dit niet het geval was voor de gezinnen die zich bui-
ten de Bondsrepubliek bevonden. Het Hof van Justitie erkende dat er sprake was
van discriminatie, aangezien in hoofdzaak de werknemers van een vreemde nationa-
liteit door deze maatregel werden getroffen. Het nationaliteitscriterium werd in
deze zaak niet aangewend, al is het resultaat precies hetzelfde. Een nationale bepa-
ling moet worden onderzocht in functie van de gevolgen ervan voor de onderdanen
van andere landen. In dit arrest oppert het Hof van Justitie zijn ondertussen bekende
formule, volgens dewelke “de regels voor gelijke behandeling (...) niet alleen zicht-
bare discriminaties op grond van nationaliteit verbieden, maar ook alle indirecte of
verkapte vormen van discriminatie die door toepassing van andere onderscheidings-
criteria in feite tot hetzelfde resultaat leiden” (27).

Eenmaal op gang gebracht door de rechtspraak, werd de overgang van het verbod
van directe discriminatie naar het verbieden van indirecte discriminatie tot stand
gebracht door middel van secundaire wetgeving.

4.2.2. Bestaansreden
Men kon er zich niet toe beperken om enkel de directe discriminatie aan te vechten.
Aangezien deze immers kan worden opgespoord los van de wijze waarop de regel-
geving wordt toegepast of waarop de praktijk wordt uitgevoerd, kon men inderdaad
vrezen dat dit verbod een aanleiding zou zijn tot het uitvaardigen van andere maatre-
gelen, die neutraal worden geformuleerd, maar de facto hetzelfde discriminerende
effect hebben (28).

Het Hof van Justitie was bijgevolg enigszins gedwongen om zijn rechtspraak te laten
evolueren en enige verbeelding aan de dag te leggen om te strijden tegen de verfij-
ning van de door de Lidstaten genomen maatregelen teneinde discriminaties te ver-
hullen (29).

(27) Deze formule zal herhaaldelijk worden gebruikt door het Hof van Justitie, meer bepaald H.v.J.,
12 februari 1974, Sotgiu, C-152/73, Jur., 1974, p. 153, § 11; H.v.J., 21 november 1991, Le Manoir, C-
27/91, Jur., 1991, p. I-5531, § 10; H.v.J., 10 maart 1993, Commissie/Luxemburg, C-111/91, Jur.,
1993, p. I-817, § 9; H.v.J., 23 februari 1994, Scholz, C-419/92, Jur. 1994, p. I-505, § 7 en H.v.J., 23
mei 1996, O’ Flynn, C-237/94 Jur., 1996, p. I-2617, Jur. § 17.
(28) O. De Schutter, “Le concept de discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (Egalité de traitement et liberté de circulation)” in Union européenne et
nationalités. Le principe de non-discrimination et ses limites, p. 14.
(29) …maar ook om het hoofd te bieden aan nieuwe voorstellingen van de concepten “vrij verkeer”
en “gelijke kansen voor mannen en vrouwen” (Zie bijvoorbeeld H.v.J., 30 april 1996, Cornwall, C-
13/94, Jur. 1996, p. I-2143, over een geval van seksuele transformatie en, in tegenstelling daarmee,
H.v.J. 17 februari 1998, Grant, C-249/96, Jur. 1998, p. I-691, § 47, over een geval van seksuele
geaardheid, geciteerd door D. Martin, op. cit., p.274).550
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Het begrip “indirecte discriminatie” leek a priori geschikt om te komen tot een wer-
kelijke gelijkheid, zowel van mannen en vrouwen (30) als van onderdanen en niet-
onderdanen.

Toch heeft het Hof van Justitie dit beginsel ons inziens niet steeds op dezelfde wijze
toegepast in de zaken die aan het Hof werden voorgelegd. Het Hof van Justitie heeft
immers een actieve rol gespeeld door de bepalingen van de Verordening te interpre-
teren op een manier die duidelijk de mobiliteit van arbeidskrachten en het vrij ver-
keer van werknemers (31) in de hand werkt, terwijl het een grote voorzichtigheid
aan de dag legt telkens wanneer het een toepassing van de Richtlijn betreft.

4.3. BESTANDDELEN VAN INDIRECTE DISCRIMINATIE
Om van indirecte discriminatie te kunnen spreken, moeten verschillende voorwaar-
den cumulatief vervuld zijn:

de mate van vergelijkbaarheid van de situaties moet worden bepaald;
er moet een feitelijk verschil in behandeling worden vastgesteld, ten nadele van

de rechtsonderhorige wiens bescherming wordt beoogd door de norm die het
beginsel van gelijke behandeling formuleert;

zonder dat het bestaan van objectieve rechtvaardigingen kan worden vastgesteld (32).

4.3.1. De vergelijkbaarheid van de situaties
Er werd reeds op gewezen dat discriminatie het gevolg kan zijn van de verschillende
behandeling van gelijkaardige situaties of van de identieke behandeling van verschil-
lende situaties. Het is derhalve uitermate belangrijk om de mate van gelijksoortig-
heid of, op zijn minst, de mate van vergelijkbaarheid te onderzoeken (33). Er is
immers geen sprake van discriminatie als verschillende situaties op een verschillen-
de manier worden behandeld (34).

De vergelijking wordt uitgevoerd per categorie van rechtssubjecten en, in het
onderhavige geval, volgens het geslachts- of nationaliteitscriterium. Eén van de
belangrijkste moeilijkheden bij dit soort vergelijkingen is het feit dat men eerst een

(30) P. Vielle, “La directive 79/7/EEG sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans
les régimes de sécurité sociale et sa mise en œuvre”, ondersteuning voor de gespecialiseerde cursus
sociaal recht, U.C.L., 2000-2001, p. 27.
(31) Europese Commissie, D.G. Werkgelegenheid en sociale zaken, Trente ans de libre circulation
des travailleurs en Europe : Actes du colloque organisé à Bruxelles du 17 au 19 décembre 1998, p.
153.
(32) Zie de verschillende arresten die in deze studie worden aangehaald.
(33) F. Herbert, op. cit., p. 661.
(34) Zie H.v.J., 16 december 1993, Leguaye-Neelsen, C-28/92, Jur., 1993, p. I-6857. 
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kwalificatie moet opmaken om te bepalen tot welke categorie het individu behoort
en welke groepen van de vergelijking deel uitmaken. Deze kwalificatie blijkt soms
uitermate complex te zijn (35).

Hoewel het Hof van Justitie bevoegd is om een aanzienlijk aantal zaken zelf te
beslechten, uiteraard met als enige taak om het gemeenschapsrecht te interprete-
ren, moet het Hof, door de complexiteit van de te maken vergelijking, vaak de
opdracht naar de nationale rechter doorverwijzen, aangezien deze als enige de fei-
ten kan beoordelen (36).

4.3.2. Het feitelijke verschil in behandeling, ten nadele van de beschermde rechtson-
derhorige 
Bij de beoordeling van vergelijkbare situaties moet de rechter een feitelijk verschil
in behandeling vaststellen alvorens hij het bestaan van indirecte discriminatie kan
vaststellen.

Het valt op dat het Hof van Justitie er niet in geslaagd is zich te onttrekken aan de
context waarin het gelijkheidsbeginsel dient te worden toegepast (37). Er is een
opmerkelijk verschil al naar gelang het gaat om discriminatie op grond van het
geslacht of discriminatie op grond van de nationaliteit. Dit verschil komt tot uiting
in de “statistische vereiste”.

a) De statistische vereiste
Op dit vlak moet men het verschil in behandeling zo breed mogelijk opvatten, waar-
bij zich uiteraard een aantal bewijsvoeringsproblemen voordoen. Het is derhalve
van doorslaggevend belang om eisen te kunnen staven aan de hand van statistieken.

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Rechtszaken met betrekking tot indirecte discriminatie tussen mannen en vrouwen
beginnen over het algemeen met de vaststelling dat een regel, op een indirecte
manier, discriminerende gevolgen heeft.

De vaststelling van discriminatie die indirect op het geslacht is gebaseerd, moet
steunen op statistieken waaruit blijkt dat de betwiste maatregel in werkelijkheid een
veel groter aantal vrouwen (of mannen) op een negatieve manier treft (38).
Het fundamentele belang van het “statistische effect” werd zowel door het Hof
van Justitie als door de Commissie aangehaald. Deze laatste oordeelt immers, in haar
tussentijds evaluatieverslag over de toepassing van de Richtlijn, dat de toe-
stand waarbij een maatregel, exclusief of overwegend, personen van een

(35) Zie H.v.J., 31 mei 1995, Dansk, C-400/93, Jur., 1995, p. I-1275.
(36) D. Martin, op. cit., p. 310.
(37) Ibidem, p. 272.
(38) Ibidem, p. 273.
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bepaald geslacht treft, een belangrijke rol speelt. Deze “statistische” beschouwing
kan zelfs beslissend blijken te zijn bij gebrek aan andere beoordelingselementen die
de betwiste maatregel met objectieve redenen zouden kunnen rechtvaardigen. De
statistieken veronderstellen echter een voldoende aantal belanghebbenden en slui-
ten een recente toepassing van de bepaling, het criterium of de aangevochten prak-
tijk uit (39).

Talloze door het Hof van Justitie gewezen arresten getuigen van deze toestand. In
het Teuling-arrest verwees het Hof van Justitie naar het “aanzienlijk lagere percenta-
ge vrouwen dan mannen” dat van de desbetreffende vermeerderingen geniet (41).
Het voegde hier nog aan toe dat “uit het dossier blijkt dat, volgens de statistische
gegevens die door de Nederlandse Regering aan de Commissie werden bezorgd, een
duidelijk hoger aantal gehuwde mannen dan gehuwde vrouwen van de vermeerde-
ring geniet”. In de Ruzius-Wilbrink-zaak stelde het Hof van Justitie in de allereerste
plaats vast “dat de categorie deeltijdse werknemers in Nederland uit een aanzienlijk
lager aantal mannen dan vrouwen bestaat”. Volgens het rapport ter terechtzitting
was 80% van de deeltijdse werknemers in Nederland immers een vrouw (41).
Dezelfde overwegingen kwamen naar voren uit het arrest Commissie t/ België, de
enige zaak die het Hof van Justitie heeft onderzocht in het kader van een vordering
in tekortkoming ingesteld door de Commissie tegen België op basis van artikel 4 van
de Richtlijn. Het Hof van Justitie stelde vast dat “de mannelijke werklozen of inva-
liden in groep 1 gevoelig talrijker zijn en dat, omgekeerd, de vrouwen de meerder-
heid uitmaken van de personen in groep 3” (42). Ook in het Molenbroek-arrest stel-
de het Hof van Justitie vast dat “een duidelijk lager percentage vrouwen dan man-
nen van de desbetreffende vermeerdering geniet” (43). In het Roks-arrest onder-
zoekt het Hof van Justitie of de desbetreffende maatregel “de facto een veel hoger
percentage vrouwen dan mannen benadeelt” en “een veel hoger aantal vrouwen
dan mannen treft” (44). Dezelfde overwegingen gingen vooraf aan de Nolte- (45),
Laperre- (46) en Posthuma-van Damme- (47) arresten. 

Uit de geanalyseerde rechtspraak blijkt duidelijk dat deze statistische vereiste een
essentiële rol speelt in de vaststelling van het bestaan van discriminatie. De meeste
auteurs zijn het er nochtans over eens dat het in werkelijkheid gaat om een benade-

(39) P. Dollat, “Vers la reconnaissance généralisée du principe de l’égalité de traitement entre les
personnes dans l’Union européenne”, J.T. dr. euro., 2002, p. 60.
(40) H.v.J., 11 juni 1987, Teuling, C-30/85, Jur., 1987, p. I-2497, §14 en 21.
(41) H.v.J., 13 december 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Jur., 1989, p. I-4311, §14.
(42) H.v.J., 7 mei 1991, Commissie v/ België, C-229/89, Jur., 1991, p. I-2205.
(43) H.v.J., 19 november 1992, Molenbroek, C-226/91, Jur., 1992, p. I-5943, §11.
(44) H.v.J., 24 februari 1994, Roks e.a., C-343/92, Jur., 1994, p. I-587.
(45) H.v.J., 14 december 1995, Nolte, C-317/93, Jur., 1995, p. I-4695, §28.
(46) H.v.J., 23 november 1995, Laperre, C-8/94, Jur., 1995, p. 273, §11.
(47) H.v.J., 1 februari 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94, Jur., 1996, p. I-179, §15.
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ring van gezond verstand, eerder dan om een uitgebreid statistisch bewijs (48). De
uiteindelijke beoordeling ligt bij de feitelijke rechter, die de omstandigheden van
het geval analyseert.

Gelijke kansen voor onderdanen en niet-onderdanen
De rechtspraak rond indirecte discriminaties ten overstaan van migrerende werkne-
mers, vertrekt eveneens van het vermoeden dat een regel, op een indirecte manier,
discriminerende gevolgen heeft. Men kan dienaangaande het bestaan van indirecte
discriminatie vermoeden (49) als aan bepaalde voorwaarden om in een bepaalde
Lidstaat van socialezekerheidsuitkeringen te kunnen genieten, veel gemakkelijker
kan worden voldaan door de onderdanen van die Lidstaat dan door de onderdanen
van een andere Lidstaat, of nog, wanneer de voorrechten van een wetgeving veel
eerder ten einde lopen voor niet EG-onderdanen dan voor EG-onderdanen (50).

Het verschil tussen arresten met betrekking tot gelijke kansen voor onderdanen en
niet-onderdanen en arresten met betrekking tot gelijke kansen voor mannen en
vrouwen, lijkt te liggen in het feit dat het voormelde vermoeden niet moet worden
bevestigd door statistische vereisten, zoals blijkt uit het feit dat slechts een klein
aantal arresten hiernaar verwijst. Een potentiële mogelijkheid volstaat derhalve. Het
gebeurt dat statistieken worden aangehaald om dit vermoeden te bevestigen, maar
dat is niet altijd het geval (51). Meestal beperkt het Hof van Justitie zich tot de vast-
stelling dat de aangevochten bepaling mogelijkerwijze een discriminerend gevolg
heeft (52). Het is dan ook een heel stuk gemakkelijker om het verschil in behande-
ling vast te stellen op het vlak van het vrij verkeer van werknemers. Dit blijkt even-
eens uit de veel uitgebreidere jurisprudentie hieromtrent.

Er werden bijvoorbeeld statistieken aangehaald om de aanspraken van de verzoe-
kers in de Allué-zaak (53) te staven. 

Aan de andere kant heeft het Hof van Justitie in de Borawitz-zaak geoordeeld dat de
desbetreffende bepaling “mogelijkerwijze voornamelijk de onderdanen van andere
Lidstaten treft” (54). In de zaak Commissie t/ Koninkrijk België, die gebaseerd is op

(48) M. Verwilghen, L’égalité juridique entre femmes et hommes dans la Communauté européen-
ne, vol. I, Rapports généraux, Louvain-la-Neuve, 1986, p. 125, 143; J.-M. Binon, “L’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale : la “valse hésita-
tion” du droit européen”, C.D.E., 1996, p. 700.
(49) Men dient immers steeds de bestaansvoorwaarden van de discriminatie en meer bepaald de
afwezigheid van objectieve rechtvaardigingen voor de geïncrimineerde maatregel na te gaan.
(50) F. Penning, op. cit., p. 94 et 95.
(51) Ibidem, p. 11.
(52) H.v.J., 23 mei 1996, O’Flynn, C-237/94, Jur., p. I-2617; F. Baron, Marché intérieur et droit
social dans l’Union européenne, p. 119.
(53) H.v.J., 30 mei 1989, Allué, C-33/88, Jur., 1989, p. 1591.
(54) H.v.J., 21 september 2000, Borawitz, C-124/99, Jur., 2000, p. I-7293, §18.
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Verordening nr. 1612/68, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat “een bepaling
van het nationaal recht als indirect discriminerend moet worden beschouwd, als ze,
door de aard ervan, mogelijkerwijze eerder de migrerende werknemers dan de
nationale werknemers treft en ze, bijgevolg, de eerstgenoemden in het bijzonder
zou kunnen benadelen. Het is niet noodzakelijk om vast te stellen dat de desbe-
treffende bepaling in de praktijk een aanzienlijk groter aandeel van migrerende
werknemers treft. Het volstaat om vast te stellen dat deze bepaling een dergelijk
gevolg zou kunnen hebben” (55). Zo heeft het Hof van Justitie in het O’Flynn-arrest
bevestigd dat “het niet noodzakelijk is (…) om vast te stellen dat de desbetreffende
bepaling in de praktijk een aanzienlijk groter aandeel van migrerende werknemers
treft. Het volstaat om vast te stellen dat deze bepaling een dergelijk gevolg zou kun-
nen hebben” (56).

Het verschil in behandeling vastleggen stelt dus meer of minder problemen al naar
gelang men te maken heeft met discriminatie die op de nationaliteit of op het
geslacht is gebaseerd.

b) Verschillende interpretatiebeginselen?
Het Hof van Justitie heeft, sinds zijn Defrenne-arrest van 8 april 1976 (57), steeds
een teleologische analyse toegepast (58). Toch lijkt het Hof op een verschillende
manier te handelen in functie van de materie waarin het wordt gevraagd om tussen-
beide te komen. Het is opmerkelijk dat, op het vlak van het vrij verkeer van werkne-
mers, het Hof van Justitie zich veeleer vragen stelt over de reële gevolgen van een
regelgeving betreffende het beginsel van vrij verkeer van werknemers, terwijl het
deze analyse uit de weg lijkt te gaan op het vlak van de gelijke kansen voor mannen
en vrouwen. Daardoor zijn wij geneigd te denken dat het gelijkheidsbeginsel “veler-
lei verschijningsvormen” heeft, zoals rechter Lenaerts (59) bevestigt, en dat de fun-
damentele aard die er zo vaak aan wordt toegeschreven, variabel is in functie van de
materie waarop het beginsel wordt toegepast (60).

c) Intentie van de auteur van de aangevochten maatregel
De analyse van de intentie van de auteur van de aangevochten maatregel heeft op
het eerste gezicht geen belang in de zaken waarin indirect discriminerende regelge-
vingen, waarin de regel dus neutraal wordt geformuleerd, worden aangevochten. In

(55) H.v.J., 12 december 1996, Commissie t/ België, C-278/94, zie ook de conclusies van advocaat-
generaal Van Gerven in de zaak Kraus (H.v.J. 31 maart 1993, Kraus, C-19/92, Jur., 1993, p. I-1663).
(56) H.v.J., 23 mei 1996, O’Flynn, C-237/94, Jur., 1996, p. I-2617, §21.
(57) H.v.J., 8 april 1976, Defrenne II, C-43/75, Jur., 1976, p. 445; R.D.S., 1976, p. 199.
(58) M.-A. Moreau-Bourles, “La jurisprudence européenne en matière d’égalité de traitement entre les
travailleurs masculins et féminins”, D.S., 1989, p. 641.
(59) K. Lenaerts, op. cit., p. 3 à 41.
(60) Zie het Cabanis-arrest (H.v.J., 30 april 1996, Cabanis, C-308/93, Jur., 1996, p. I-2097), waarin
het Hof van Justitie verwijst naar het doel en de geest van de regel van gelijke behandeling om de
aangevochten maatregel te veroordelen, alsmede het hoger genoemde Sotgiu-arrest, waarin het Hof
van Justitie de klemtoon legt op de noodzaak om “de doeltreffendheid te garanderen van een van de
grondbeginselen van de Gemeenschap”. 555
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het geval van directe discriminaties is het verschil tussen de behandelingen die aan
de ene of de andere groep worden voorbehouden, expliciet. Het is desalniettemin
vaste rechtspraak dat de subjectieve intentie van de auteur van de aangevochten
maatregel geen gevolgen heeft voor de kwalificatie van een maatregel als een discri-
minerende maatregel (61). De determinerende elementen zijn veeleer het voorwerp
en het gevolg van de maatregel. Toch komt de controle van de objectieve rechtvaar-
digingen er in feite op neer dat de motiveringen van de aangevochten maatregel
moeten worden geanalyseerd. De subjectiviteit van een dergelijke appreciatie wordt
echter geneutraliseerd door de vereiste dat het evenredigheidsbeginsel wordt gere-
specteerd (62).

d) De beschermde rechtsonderhavige 
De Richtlijn beschermt, afhankelijk van de omstandigheden, de man of vrouw die
het slachtoffer is van discriminatie. In de praktijk spreekt het voor zich dat het in
hoofdzaak – maar niet exclusief – gaat om vrouwen die van deze bescherming
genieten.

De Verordening daarentegen beschermt de migrerende werknemer en de leden van
zijn gezin die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Het Hof van Justitie heeft
er in zijn Mura- en Levatino-arresten zelfs aan herinnerd dat “ook al heeft de toepas-
sing van de communautaire regelgeving voor gevolg dat de migrerende werknemer
bevoordeeld is ten overstaan van de niet-migrerende werknemer, deze regelgeving
toch niet van discriminerende aard is, want de migrerende werknemers bevinden
zich niet in een situatie die vergelijkbaar is met die van de werknemers die nooit
hun land hebben verlaten” (63). Het gemeenschapsrecht verzet er zich niet tegen
dat de Lidstaten hun onderdanen minder gunstig behandelen dan de onderdanen
van andere Lidstaten, zo lang ze de doelstellingen van de Gemeenschap (64) niet in
het gedrang brengen, ook al zou deze situatie bij sommige onderdanen gevoelens
van verbittering en wrevel tot gevolg kunnen hebben, wat niet van aard is om de
Europese opbouw te bevorderen (65).

(61) Zie not. arresten Sotgiu, Bilka en Rinner-Kuhn (H.v.J., 13 juli 1989, Rinner Kuhn, C-171/88,
Jur., 1989, p. 2743).
(62) F. Herbert, op. cit., p. 678.
(63) H.v.J., 13 oktober 1977, Mura, C-22/77 Jur., 1977, p. 1699, § 9 en 10; H.v.J., 22 april 1994, Leva-
tino, C-65/92 Jur., 1994, p. I-2027, § 49 geciteerd door S. Van Raepenbusch, “La sécurité sociale des
personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté” (mei 1992 – april 1994 J.T.dr.eur., 1995,
p. 108.
(64) K. Lenaerts, op. cit., p. 17.
(65) G. Vachet, op. cit., p. 540.
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e) Aanwezigheid van schade
Hoewel er in de rechtsleer (66) geen unanimiteit over bestaat, blijkt de aanwezig-
heid van schade geen voorwaarde te zijn voor de vaststelling van het bestaan van
indirecte discriminatie. Het begrip discriminatie als dusdanig houdt immers geen
bestaan van schade in. Toch zal de aanwezigheid van dergelijke schade vaak de aan-
wijzing zijn dat er zich discriminatie voordoet (67). Reeds in 1960 verklaarde het
Hof van Justitie, in het Barbara Erzbergbau-arrest, dat “het begrip discriminatie niet
per definitie het feit inhoudt dat er rechtstreekse schade werd berokkend, aange-
zien schade aanzien wordt als een veelzeggend gevolg van discriminatie” (68). Het
verbod op discriminatie heeft een absoluut en onvoorwaardelijk karakter, welke
ook de aard of de ernst van de discriminatie is (69).

f) Bewijslast
De bewijslast blijkt een variabele moeilijkheidsgraad te hebben, afhankelijk van de
vorm van discriminatie die wordt aangevochten. Zoals hierboven reeds werd aange-
haald, is op het vlak van de gelijke kansen voor onderdanen en niet-onderdanen het
eenvoudige feit dat de betwiste maatregel mogelijkerwijze een discriminerend
gevolg heeft, reeds voldoende om deze maatregel te doen veroordelen. Op het vlak
van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen daarentegen zou de bewijslast voor
de aanklager heel wat zwaarder zijn als men geen omkering van de bewijslast zou
aanvaarden (70). De Europese Commissie is van oordeel dat “een vermoeden van
indirecte discriminatie kan worden weerhouden vanaf dat een ogenschijnlijk neutra-
le maatregel de facto overwegend de werknemers van een bepaald geslacht treft,
zonder dat het voornemen om te discrimineren moet worden vastgesteld”, wat het
debat naar het niveau van de objectieve rechtvaardigingen doet verschuiven (71).
Duidelijkheidshalve, als er een vermoeden is van indirecte discriminatie, moet de
Lidstaat die de regel heeft uitgevaardigd of toepast, bewijzen dat hij “onschuldig” is,
wat inderdaad kan beschouwd worden als een omkering van de bewijslast (72).
Deze benadering is opgenomen in Richtlijn nr. 97/80 inzake de bewijslast (73).

(66) Zie meer bepaald F. Herbert, op. cit., p. 663; F. Capotorti, Le principe d’égalité en droit écono-
mique : rapport communautaire, in Fide, Congrès de La Haye, 1984, Le principe d’égalité en droit
économique, p. 17; S. Van Raepenbusch, La sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’inté-
rieur de la Communauté économique européenne, E. Story-Scientia, p. 165.
(67) H.v.J., 8 oktober 1980, Überschär, C-810/79, Jur., 1980, p. 2747 en S. Van Raepenbusch, La
sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté économique
européenne, E. Story-Scientia, p. 165.
(68) H.v.J., 10 mei 1960, Barbara Erzbergbau, C-3/58, Jur., 1960, p. 369.
(69) S. Van Raepenbusch, “Gelijke behandeling van onderdanen en niet-onderdanen inzake sociale
zekerheid”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1991, p. 259.
(70) D. Martin, op. cit., p. 310.
(71) F. Herbert, op. cit., p. 678.
(72) F. Pennings, op. cit., p. 11.
(73) Richtlijn (EEG.) nr. 97/80 van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discrimina-
tie op grond van het geslacht, PB. 1998, L 14/60.
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4.3.3. Discriminerende criteria

a) Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
De oorsprong van de discriminatie tussen mannen en vrouwen is nauw verbonden
met een bepaalde opvatting over de rol van man en vrouw in de maatschappij en in
het gezin, die aan de basis ligt van alle socialezekerheidsstelsels (74). Aangezien de
man meestal geacht wordt de kostwinnaar te zijn, wordt hem een veel grotere
rechtsbescherming toegekend dan aan de vrouw (75).

Grotere gezinsgerichtheid van de rechten en afgeleide rechten 
De socialezekerheidsstelsels steunen voornamelijk op het gezinsmodel, waarbij de
man, in de hoedanigheid van gezinshoofd, wordt beschouwd als de kostwinnaar en
wordt verondersteld alle kosten die met zijn huishouden te maken hebben, te dra-
gen. Dit model stemt echter niet langer overeen met de werkelijkheid, aangezien
een stijgend aantal vrouwen op de arbeidsmarkt actief zijn.

Men stelt in de rechtspraak van het Hof van Justitie vast dat ongelijke behandelingen
vaak het gevolg zijn van het toekennen van uitkeringen of vermeerderingen die
afhankelijk zijn van de verwantschaps- of huwelijksband met de uitkeringsgerechtig-
de. Deze afgeleide rechten van eigen rechten leiden bijna onvermijdelijk tot indirect
discriminerende situaties (76), zodanig dat men haast van een fundamenteel conflict
kan spreken tussen, enerzijds, gezinstoeslagen en, anderzijds, afgeleide rechten en
het verbod op discriminatie op grond van het geslacht (77).

In de Nederlandse Teuling-zaak verklaarde het Hof van Justitie deze situatie door het
feit dat er in Nederland momenteel heel wat meer gehuwde mannen dan gehuwde
vrouwen zijn die een beroepsactiviteit uitoefenen, en derhalve heel wat minder
vrouwen die een echtgenoot ten laste kunnen rechtvaardigen (78). Ook in de
Molenbroek-zaak kwam de vermeerdering van het pensioen voor de jongere echtge-
noot ten laste in hoofdzaak ten goede aan de mannen, daar deze situatie te wijten is
aan het feit dat, enerzijds, in een koppel de man meestal de oudste echtgenoot is en
hij anderzijds, zelfs in het geval waar de man de jongste echtgenoot is, heel wat
vaker dan de vrouw in een gelijkaardige situatie beschikt over beroepsinkomens die
dusdanig zijn dat ze geen toekenning van een vermeerdering aan de pensioentrek-
kende vrouw toelaten (79).

(74) K.-J. Bieback, Indirect sex discrimination within the meaning of directive (CE) 79/7 in the
social security law of the EC member states, European Commission, February 1996, p. 12.
(75) A. Laurent, “Les directives relatives à l’égalité de traitement dans les régimes de sécurité socia-
le”, Rev. trav., 1990 , p. 523.
(76) D. De Vos, “L’égalité de traitement entre travailleur masculin et féminin dans les régimes légaux
et non-légaux de sécurité sociale – mise en œuvre en Belgique”, Rev. trav., 1990, p. 552 en 553 en P.
Vielle, op. cit., p. 30 en 31.
(77) K.-J. Bieback, op. cit., p. 94.
(78) H.v.J., 11 juni 1987, Teuling, C-30/85, Jur.., 1987, p. 2497.
(79) H.v.J., 19 november 1992, C-226/91, Jur., 1992, p. I-5943, §12.
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Verwijzing naar de kenmerken van de uitgeoefende dienstbetrekking
Tot de criteria die een hinderpaal vormen voor de toegang van vrouwen tot de
socialezekerheidsuitkeringen, behoren ook criteria die van kwantitatieve aard zijn
en die onderverdeeld kunnen worden in twee groepen (80). Ze hebben betrekking
op enerzijds het minimum aantal werkuren en, anderzijds, het minimuminkomen.
De personen die door deze maatregelen worden getroffen, zijn in hoofdzaak de
deeltijdse werknemers, met andere woorden meestal vrouwen. Er bestaat momen-
teel geen op Europees niveau geharmoniseerde definitie van “deeltijdse arbeid”.
Men kan op dit punt beter elke vorm van mathematische starheid (81) vermijden en
kiezen voor een benadering van gezond verstand.

Deze hinderpalen werden gebruikt in de regelgevingen die het voorwerp uitmaak-
ten van de bovengenoemde Ruzius-Wilbrink-, Roks-, Nolte- en Megner- en Scheffel-
arresten (82).

Arbeidsverleden
In het Laperre-arrest werd een werkloosheidsreglementering beoogd waarin twee stel-
sels naast elkaar bestonden. Het eerste was toegankelijk voor personen die aan een
patrimoniumsvoorwaarde voldeden. Het tweede was voordeliger en was afhankelijk
van het arbeidsverleden van de betrokkene. Veel meer mannen dan vrouwen oefenen
in Nederland een beroepsactiviteit uit. Aangezien hun arbeidsverleden hun toegang
verleende tot het tweede stelsel, konden mannen vaker het minder gunstige stelsel,
waarbij aan de patrimoniumsvoorwaarde moest worden voldaan, vermijden (83).

Gelijkheid tussen onderdanen en niet-onderdanen
De indirect discriminerende criteria die dienaangaande worden gebruikt, blijken
veel talrijker en gevarieerder te zijn. De hieronder vermelde opsomming houdt reke-
ning met de meest vastgestelde, indirect discriminerende maatregelen.

Geboorteplaats, plaats van herkomst of normale verblijfplaats
Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk bevestigd dat discriminatie op grond van het
criterium van de verblijfplaats discriminerende gevolgen zou kunnen hebben ten
nadele van de onderdanen van andere Lidstaten wegens het feit dat de niet-verblijf-
houders meestal geen onderdanen van de betrokken Lidstaat zijn.

In de Borawitz-zaak werd een Duitse regelgeving betwist die betrekking had op de
opwaardering van de pensioenen en een minimumbedrag dat moest worden over-
schreden opdat de uitbetaling met terugwerkende kracht zou worden uitgevoerd.
Dit bedrag bedroeg een tiende voor de gerechtigden die in Duitsland woonden, ter-
wijl het drie tiende bedroeg voor de gerechtigden die in een andere Lidstaat van de 

(80) ibidem, p. 31.
(81) J.-M. Binon, op. cit., p. 699.
(82) H.v.J., 14 december 1995, Megner en Scheffel, C-444/93, Jur., 1995, p. I-4741.
(83) H.v.J., 8 februari 1996, Laperre, C-8/94, Jur., 1996, p. I-273.
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Europese Gemeenschap woonden. Het Hof van Justitie oordeelde dat een dergelijke
bepaling “in de praktijk handelt als een bepaling inzake de woonplaats waaraan
gemakkelijker kan worden voldaan door de nationale gerechtigden dan door die van
andere Lidstaten” en dat deze bepaling dus onverenigbaar was met het gemeen-
schapsrecht, meer bepaald met de Verordening (84). Het Hof van Justitie heeft deze
rechtspraak overigens bevestigd in verschillende arresten aangaande het vrij verkeer
van werknemers sensu lato. In het Sotgiu-arrest bijvoorbeeld oordeelde het Hof van
Justitie dat de “gelijkheid van behandeling in feite en in rechte verzekerd moet zijn;
dat het niet uitgesloten is dat criteria als de plaats van herkomst of de woonplaats
van een werknemer, afhankelijk van de situatie, in de praktijk het equivalent kun-
nen zijn van een discriminatie op grond van de nationaliteit” (85). Deze rechtspraak
vindt men ook terug in andere domeinen van het gemeenschapsrecht, zoals bijvoor-
beeld het domein van het vrij verrichten van diensten of het fiscale domein (86).

De duur van het verblijf op het nationale grondgebied
Het Hof van Justitie heeft dit criterium veroordeeld in de zaak Commissie t/ België
(87) (betreffende een regelgeving die een bepaalde duur op het nationale grondge-
bied oplegde om recht te hebben op uitkeringen voor gehandicapten, het gewaar-
borgd inkomen van bejaarden en het bestaansminimum) en in de zaak Commissie t/
Luxemburg (88) (betreffende een verblijfsvoorwaarde voor de moeder op het
grondgebied van het Groothertogdom gedurende één jaar vóór de geboorte van het
kind teneinde te kunnen genieten van bepaalde sociale voordelen). Volgens het Hof
van Justitie kan een staatsburger inderdaad gemakkelijker aan dit soort voorwaarden
voldoen dan een onderdaan van een andere Lidstaat, hetgeen betekent dat deze
voorwaarde discriminerend is.

De nationaliteit van de kinderen van de werknemer 
De Toia-zaak ging over het niet uitkeren van een toelage aan huismoeders van Franse
nationaliteit, ouder dan 65 en zonder inkomen, op voorwaarde dat zij minstens vijf kinde-
ren ten laste hadden opgevoed en dat, gedurende minstens negen jaar voor de zestiende
verjaardag van deze kinderen. De kinderen moesten de Franse nationaliteit hebben op
het moment van het verkrijgen van het recht. Dit recht werd, conform het gemeen-
schapsrecht, niet langer geweigerd aan moeders van vreemde nationaliteit. Toch oordeel-
de het Hof van Justitie dat de nationaliteitsvoorwaarde van de kinderen in kwestie
ertoe kon leiden dat een moeder van vreemde nationaliteit slechts in uitzonderlij-

(84) H.v.J., 21 september 2000, Borawitz, C-124/99, Jur., 2000, p. I-7293, §28.
(85) H.v.J., 12 februari 1974, Sotgiu, C-152/73, Jur. ; 1974, § 11.
(86) Zie H.J.E.G, 13 december 1972, Marsman, C-44/72, Jur., 1972, p. 1243; H.v.J. 26 november
1975, Coenen, C-39/75, Jur. 1975, p. 1547; H.v.J., 2 februari 1989, Cowan, C-186/87, Jur., 1989, p.
195; H.v.J., 3 december 1974, Van Binsbergen, C-33/74, Jur., 1974, p. 1299; H.v.J., 8 mei 1990,
Biehl, C-175/88, Jur., 1990, p. 1779.
(87) H.v.J., 10 november 1992, Commissie t/ België, C-326/90, Jur., 1992, p. I-5517.
(88) H.v.J., 10 maart 1993, Commissie t/ Luxemburg, C-111/91, Jur., 1993 , p. I-840.
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ke gevallen recht had op de toelage. Aan deze voorwaarde kan immers gemakkelijker
worden voldaan door een Franse huismoeder wiens kinderen in principe de Franse
nationaliteit hebben, dan door een onderdaan van een andere nationaliteit (89).

De verblijfplaats van de kinderen 
Het Pinna-arrest is vooral belangrijk omdat het heeft geleid tot de nietigverklaring
van artikel 73 § 2 van de Verordening op basis van de voormalige artikels 48 en 51
van het EG-Verdrag. De zaak handelde over een Italiaanse onderdaan die in Frankrijk
verbleef en aan wie bepaalde gezinsbijslagen werden geweigerd om de reden dat
zijn kinderen tijdens de periodes in kwestie samen met hun moeder voor lange tijd
buiten het Franse grondgebied hadden verbleven. Het Hof van Justitie oordeelde dat
dit criterium “voor deze categorie van werknemers geenszins hetzelfde belang
heeft, aangezien zich vooral voor migrerende werknemers het probleem stelt van
verblijf van leden van het gezin buiten de Staat waarin de tewerkstelling plaatsvindt.
Derhalve is dit criterium niet van dien aard dat het een gelijke behandeling kan
garanderen” (90).

De taal van de werknemer
Het Hof van Justitie heeft het gelijkheidsbeginsel uit artikel 3 van de Verordening op
betekenisvolle wijze toegepast op de Italiaanse bepalingen die anderstalige docen-
ten aan een universiteit uitsloot uit de socialezekerheidsvoorzieningen waarop de
andere werknemers wel recht op hadden (91). De Allué-zaak handelde immers over
een bepaling van het Italiaanse nationaal recht die een beperking oplegde aan de
duur van de arbeidsverbintenis tussen de universiteit en de docenten die een vreem-
de taal spraken, terwijl een dergelijke beperking voor de andere werknemers in
principe niet bestond. Hoewel de wetgeving geen onderscheid maakte volgens de
nationaliteit, lijdt het geen enkele twijfel dat een meerderheid van de anderstalige
docenten (in het onderhavige geval 75%) van een vreemde nationaliteit was. Deze
bepaling werd dus strijdig verklaard met artikel 3 van de Verordening (92).

4.3.4. Afwezigheid van objectieve rechtvaardigingen
a) Bestaansvoorwaarde voor de discriminatie?
Reeds vanaf de eerste arresten die het heeft gewezen, heeft het Hof van Justitie de
afwezigheid van een objectieve rechtvaardiging als een bestanddeel van het discri-
minatie-begrip beschouwd. Een maatregel die een aanzienlijk hoger aantal vrouwen,
mannen of migrerende werknemers benadeelt, is slechts discriminerend als er geen
objectieve rechtvaardiging voor kan worden gegeven, die losstaat van elke discrimi-
natie op grond van geslacht of nationaliteit. De notie van discriminatie houdt steeds

(89) H.v.J., 12 juli 1979, Toia, C-237/78, Jur., 1979, p. 2645.
(90) H.v.J., 15 januari 1986, Pinna, C-41/84, Jur., 1986, p. 1, §24.
(91) A. Lyon-Caen, op. cit., p. 54.
(92) H.v.J., 30 mei 1989, Allué, C-33/88, Jur.., 1989, p. 1591, §22.
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een bepaalde vorm van willekeur in (93). Zoals D. Martin het stelt: “praten over de
‘rechtvaardiging van indirecte discriminatie’ spruit voort uit een methodologische,
maar ook terminologische verwarring” (94). Deze verwarring kan worden vast-
gesteld in de rechtspraak van het Hof van Justitie zelf, alsmede bij talloze auteurs.

b) Objectieve rechtvaardiging of dwingende reden van algemeen belang?
Het Hof van Justitie heeft onlangs de terminologie gewijzigd die het gebruikt al naarge-
lang de zaak zich situeert in het domein van de non-discriminatie op grond van het
geslacht of in het domein van de non-discriminatie op grond van de nationaliteit.

In dit laatste geval heeft het Hof in enkele recente arresten immers geoordeeld dat
er “dwingende redenen van algemeen belang” bestaan. Toch dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen de dwingende redenen van algemeen belang en de objec-
tieve rechtvaardigingen, maar dat is de laatste tijd jammer genoeg een beetje in de
vergeethoek geraakt. Dit heeft een negatieve invloed gehad op de correcte toepas-
sing van het non-discriminatiebeginsel dat in de verschillende bepalingen van het
EG-Verdrag is opgenomen (95). 

Zoals we hieronder zullen aantonen, betreft dit onderscheid niet alleen de vorm.
Het Hof van Justitie lijkt veel meer geneigd om de objectieve rechtvaardigingen die
de Lidstaten op het vlak van gelijke kansen voor mannen en vrouwen inroepen, te
aanvaarden, dan de dwingende redenen van algemeen belang die de Lidstaten op
het vlak van het vrij verkeer van werknemers (96) inroepen.

c) De voorwaarden voor de rechtvaardiging
De verschillende classificaties die door de Lidstaten in hun, wat de vorm betreft,
neutrale, nationale wetgeving zijn ingevoerd, zijn op zich niet ongrondwettelijk,
maar moeten wel worden gestaafd door een degelijke rechtvaardiging die aantoont
dat deze classificaties absoluut noodzakelijk zijn om een wettelijke doelstelling te
bereiken (97). In verschillende arresten betreffende de Richtlijn wees het Hof van
Justitie er immers op dat “de gekozen middelen met een wettelijk doel moeten
overeenstemmen (…) van de Lidstaat waarvan de wetgeving in het geding is, in staat
moeten zijn om de doelstelling te bereiken (…) die door deze wetgeving wordt
beoogd, en hiervoor noodzakelijk zijn” (98). In deze arresten komen de drie

(93) F. Capotorti, Le principe d’égalité en droit économique : rapport communautaire, in Fide,
Congrès de La Haye, 1984, Le principe d’égalité en droit économique, vol. 2, p. 12, geciteerd door
F. Herbert, “La discrimination indirecte”, Rev. Trav., 1990, p. 664.
(94) D. Martin, op. cit., p. 312.
(95) ibidem, p. 275.
(96) F. Baron, Marché intérieur et droit social dans l’Union européenne, Aix-Marseilles, 1998, p. 259.
(97) K. Lenaerts, op. cit., p. 14.
(98) Zie H.v.J., 24 februari 1994, Roks, C-343/92, Jur., p. I-571, § 33 en 34; H.v.J., 14 december 1995,
Nolte, C-317/93, Jur., p. I-4695, § 2
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bestanddelen van deze objectieve rechtvaardiging voor: de werkelijkheid van de
maatregel, de toereikendheid ten opzichte van de nagestreefde doelstellingen en de
evenredigheid. Eenzelfde, mogelijk discriminerend criterium zou dus, afhankelijk
van het geval, kunnen leiden tot de eventuele veroordeling van de maatregel, in
functie van de doelstelling die door de maatregel wordt nagestreefd.

Terwijl de rechtvaardigingen die door de Lidstaten op het vlak van het vrij verkeer
van de werknemers worden aangevoerd meestal verworpen worden door het Hof van
Justitie, lijkt het Hof eerder geneigd om de rechtvaardigingen te aanvaarden die wor-
den aangehaald op het vlak van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dit is
niet verbazingwekkend, aangezien het Hof van Justitie verklaard heeft dat de recht-
vaardiging die een Lidstaat dient te geven voor een indirecte discriminatie op het vlak
van gelijke kansen voor mannen en vrouwen die recht hebben op sociale zekerheid,
niet onderworpen is aan een even ver “doorgedreven” evenredigheidstest als diegene
die toegepast wordt in de andere domeinen die door het beginsel van gelijke behan-
deling worden gedekt, aangezien de Lidstaten toch over een bepaalde appreciatiemar-
ge beschikken bij het vastleggen van hun sociaal beleid (99).

In het kader van de Richtlijn stelt men immers vast dat daar waar de moeilijkheid
om een statistisch bewijs te leveren werd overwonnen, de discriminaties in kwestie
slechts zelden worden veroordeeld, daar het Hof van Justitie op het eerste gezicht
enkel controleert of de aangehaalde beweegreden objectief vreemd is aan elke dis-
criminatie op grond van het geslacht (100).

4.3.5. Typologie van de objectieve rechtvaardigingen die door de Lidstaten worden
aangevoerd

a) Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
De Lidstaten hebben verschillende rechtvaardigingen aangevoerd teneinde de indi-
recte discriminaties tussen mannen en vrouwen te rechtvaardigen. Deze kunnen als
volgt worden samengevat:

Het sociaal beleid van de Lidstaten
Het Hof van Justitie heeft getoond dat ze bijzonder openstaat voor het argument van
het “wettelijke doel” dat de Lidstaten vaak inroepen om de indirecte discriminaties
die in hun sociale zekerheidsstelsels bestaan, te rechtvaardigen. Deze rechtvaardi-
ging werd voor het eerst aangehaald in de Hofmann-zaak (101), inzake Richtlijn nr.
76/207 (102).

(99) N. Burrows, J. Mair, European social law, p. 92.
(100) P. Vielle, op. cit., p. 30.
(101) H.v.J., 12 juli 1984, Hofmann, C-184/83, Jur.., 1984, p. 3047.
(102) Richtlijn (EEG) nr. 76/207 van 9 februari 1976 inzake de tenuitvoerlegging van het beginsel van
gelijke behandeling voor mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de
beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, PB., 1976,
L 39/40.
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– Gegarandeerd sociaal minimum
In het Teuling-arrest oordeelde het Hof van Justitie dat het gemeenschapsrecht zich
er niet tegen verzet dat een Lidstaat, bij het controleren van zijn sociale uitgaven,
rekening houdt met de relatief gezien grotere behoeften van de rechthebbenden
met een zeer laag inkomen of met een echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste (103).
Dit arrest bevat de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoor-
deling van het bestaan van discriminatie en licht het evenredigheidsbeginsel verder
toe. Het Hof van Justitie gelaste de nationale rechter hier inderdaad met het contro-
leren “of de vermeerderingen in overeenstemming zijn met de toegenomen lasten
die de rechthebbenden met een echtgeno(o)t(e) of kinderen ten laste moeten dra-
gen, in vergelijking met alleenstaanden, of ze geschikt zijn om de doelstelling om
aan de rechthebbenden een voor hen gepast bestaansminimum te garanderen, te
bereiken en of ze daarvoor noodzakelijk zijn” (§ 18). Deze zaak toont echter ook aan
dat de toepassing van de hier gedefinieerde criteria niet van een leien dakje loopt,
zoals blijkt uit de procedure voor de nationale rechter bij wie de uiteindelijke beslis-
sing lag (104). Het Hof van beroep, dat zich tot het Hof van Justitie had gewend,
heeft uiteindelijk geoordeeld dat de betwiste vermeerderingen niet voldeden aan de
door het Hof van Justitie bepaalde voorwaarden, voor zover er niet voldoende
gelijkwaardigheid bestaat tussen de vermeerdering en het bestaansminimum (105).

In zijn arrest in de zaak Commissie t/ België heeft het Hof van Justitie eerst het argu-
ment van de Belgische regering verworpen dat het verschil in de verdeling van man-
nen en vrouwen over de drie categorieën van gerechtigden op werkloosheidsuitke-
ringen, een maatschappelijk fenomeen zou weerspiegelen waarbij het aantal
beroepshalve actieve vrouwen lager ligt dan dat van de mannen. Vervolgens aan-
vaardde het Hof evenwel de rechtvaardiging van de Belgische regering volgens
dewelke de regelgeving tot doel heeft om de gezinnen een minimum vervangingsin-
komen te garanderen. Betreffende het sociaal beleid van de Lidstaten herinnerde het
Hof er echter aan dat de Lidstaten “over een redelijke appreciatiemarge beschikken
waar het gaat over de maatregelen voor sociale bescherming en de concrete modali-
teiten voor de verwezenlijking ervan” (106).

In het Molenbroek-arrest geeft het Hof van Justitie zelfs, op een verrassende manier,
een zeer uitgebreide betekenis aan het begrip “gegarandeerd sociaal minimum”,
door er bepaalde uitkeringen van de bijdrageplichtige basisstelsels van sociale zeker-
heid onder te laten vallen (107). Een bijzonderheid van dit arrest bestaat erin dat het

(103) H.v.J., 11 juni 1987, Teuling, C-30/85, Jur., 1987, p. 2497.
(104) Zie in dit verband F. Pennings, op. cit., p. 267.
(105) F. Herbert, op. cit., p. 670.
(106) H.v.J., 7 mei 1991, Commissie t/ België, C-229/89, Jur., I-2205, §22.
(107) P. Vielle, op. cit., p. 30.
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Hof van Justitie hier zelf de rechtvaardiging controleert en deze taak niet overlaat aan
de nationale rechter (“Uit de voorafgaande overwegingen blijkt dat de desbetreffende
nationale wetgeving aan een wettelijke doelstelling van het sociaal beleid beant-
woordt, vermeerderingen bevat die geschikt zijn om deze doelstelling te bereiken en
daarvoor ook noodzakelijk zijn, en dat de wetgeving derhalve gerechtvaardigd is door
redenen die vreemd zijn aan een op het geslacht steunende discriminatie”) (108).

In het Roks-arrest bevestigde het Hof van Justitie dat “Richtlijn 79/7 de bevoegdheid
onaangeroerd laat die de (oude) artikels 117 en 118 van het Verdrag aan de Lidstaten
toekennen om hun sociaal beleid te bepalen in het kader van een door de Commissie
georganiseerde, nauwe samenwerking; derhalve blijven ook de aard en de omvang
van de sociale beschermingsmaatregelen, ook op het vlak van de sociale zekerheid,
alsmede de concrete modaliteiten voor de verwezenlijking ervan onaangeroerd”
(109). Wel verwerpt het Hof van Justitie in deze zaak de overwegingen van budgettai-
re aard die worden aangehaald om de discriminerende maatregel te rechtvaardigen.

– Noodzaak om de uitkeringen voor te behouden voor personen die uit hun
beroepsactiviteit een voldoende hoog inkomen haalden
In het arrest Posthuma-van Damme werd de noodzaak om de uitkeringen voor te
behouden aan personen die uit hun beroepsactiviteit een voldoende hoog inkomen
haalden, als rechtvaardiging aanvaard. Het Hof van Justitie was van mening dat “er
moet worden vastgesteld dat het garanderen van het voorrecht van een minimum-
inkomen voor hen die uit een beroepsactiviteit of in verband met een dergelijke
activiteit een inkomen haalden, beroepsactiviteit waarvan ze ten gevolge van
arbeidsongeschiktheid de uitoefening hebben moeten staken, beantwoordt aan een
wettelijke doelstelling van het sociaal beleid” (110).

– Sociale vraag naar kleinere banen
Deze rechtvaardiging werd aangevoerd in het Nolte-arrest. Volgens de Duitse rege-
ring zou er een sociale vraag bestaan naar kleinere banen en zou het noodzakelijk
zijn om aan deze vraag te voldoen in het kader van haar sociaal beleid, door het
bestaan en het aanbod van dergelijke betrekkingen aan te moedigen (111). Een iden-
tieke rechtvaardiging werd geopperd in het Megner- en Scheffel-arrest (112).

Om aan deze sociale vraag naar kleinere banen te voldoen, zou het erop aankomen
om de vrijstelling van bijdragen te behouden, op het gevaar af ze te doen verdwij-
nen (en illegale arbeid en fraude met schijnzelfstandigen te stimuleren). Deze 

(108) H.v.J., 19 november 1992, Molenbroek, C-226/91, Jur., 1992, p. I-5943, §19.
(109) H.v.J., 24 februari 1994, Roks e.a., C-343/92, Jur., p. I-587, §28 en 29 en not., H.v.J. 9 juli 1987,
Duitsland e.a./Commissie, C-281/85, C-283/85, C-284/85, C-285/85 en C-287/85, Jur. p. 3203, H.v.J.
7 mei 1991, Commissie/België, C-229/89, Jur., 1991, p. I-2205.
(110) H.v.J., 1 februari 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94, Jur., 1996, p. I-179, §27.
(111) H.v.J., 14 december 1995, Nolte, C-317/93, Jur., 1995, p. I-4695.
(112) H.v.J., 14 december 1995, Megner en Scheffel, C-444/93, Jur., 1995, p. I-4741, §27. 565
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betrekkingen, die echter niet voldoende inkomen opleveren om degenen die ze uit-
voeren, in hun behoeften te laten voorzien, worden grotendeels ingenomen door
vrouwen, wat de traditionele rolverdeling in het gezin alleen maar bekrachtigt. Het
blijkt dus moeilijk te zijn om het Hof van Justitie te volgen als het oordeelt dat deze
doelstelling “vreemd is aan elke op geslacht gebaseerde discriminatie …” (113).

– Strijd tegen illegale arbeid en fraude met schijnzelfstandigen
De Duitse regering heeft zich op deze rechtvaardiging beroepen in de Nolte-zaak,
met name door aan te voeren dat de betwiste maatregel “bestemd was om een toe-
name van illegale arbeid en ontduikingsmanoeuvres bij de sociale zekerheid te voor-
komen” (114).

Dezelfde Duitse regering beschouwde in het Megner en Scheffel-arrest dat “de afge-
laste betrekkingen niet zouden worden vervangen door aan verzekeringsplichtige
onderworpen voltijdse of deeltijdse banen”, maar dat er daarentegen “een toename
zou zijn van de illegale arbeid (het zogenaamde zwartwerk), alsmede een toename
van ontduikingsmanoeuvres (schijnzelfstandigen), gezien de sociale vraag naar klei-
nere banen” (115).

– Behoud van de levensvatbaarheid van de sociale zekerheidsstelsels die op het
bijdragebeginsel zijn gebaseerd
In de Nolte- (116) en Megner- en Scheffel (117)-arresten, betreffende de uitsluiting
van personen die een mindere baan bekleden, van de verplichte verzekering in
Duitsland, aanvaardde het Hof van Justitie deze doelstelling om de indirecte discri-
minatie waarvan de werknemers van deze banen het slachtoffer waren, te rechtvaar-
digen. In deze zaken hebben de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland
eveneens het feit voorgehouden dat “een bijdragestelsel, zoals het stelsel in kwestie,
wordt gekenmerkt door de noodzaak om een zekere gelijkwaardigheid te behouden
tussen, enerzijds, de door de verzekerden gestorte bijdragen en, anderzijds, het stor-
ten van uitkeringen in het geval er zich plotseling een van de risico’s voordoet die
door dit stelsel worden gedekt. De structuur van dit stelsel zou alleen behouden
kunnen blijven zoals het bestaat, wanneer de desbetreffende bepalingen geschrapt
zouden worden. Ernstige problemen zouden daaruit voortvloeien. Het gevolg zou
zijn dat het genoemde stelsel niet meer zou kunnen functioneren op een enkele bij-
dragebasis”. 

– Herintegratie van langdurig werklozen
In het Laperre-arrest streefde de betwiste regelgeving het aansporen van
werklozen om op een autonome manier in hun behoeften te voorzien. De
regelgeving had dus de herintegratie van werkloze werknemers op de

(113) J. Jacqmain, “Egalité entre travailleurs féminins et masculins”, J.T. dr. eur., 1998, p. 55.
(114) H.v.J., 14 december 1995, Nolte, C-317/93, Jur., 1995, p. I-4695, §36.
(115) H.v.J., 14 december 1995, Megner en Scheffel, C-444/93, Jur., 1995, p. I-4741.
(116) H.v.J., 14 december 1995, Nolte, C-317/93, Jur., 1995, p. 4625.
(117) H.v.J., 14 december 1995, Megner en Scheffel, C-444/93, Jur., 1995, p. I-4741.
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arbeidsmarkt tot doel. Dit doel viel dus eens te meer onder het sociale beleid van de
Lidstaten (118).

– Conclusie
Wij zijn van mening dat het Hof van Justitie een weinig geloofwaardige positie heeft
ingenomen betreffende de door de Lidstaten zo vaak aangehaalde, objectieve recht-
vaardiging. In de eerste arresten hieromtrent meende het immers dat de Lidstaten
op dit vlak over “een redelijke appreciatiemarge” beschikten.

In de Posthuma-van Damme-, Megner- en Scheffel- en Laperre-arresten bevestigde
het Hof van Justitie echter enigszins verrassend dat “de Lidstaten bij de uitoefening
van deze bevoegdheid over een brede appreciatiemarge beschikken” (119).

Deze rechtspraak toont de dubbelzinnigheid aan van het sociale gemeenschapsbe-
leid op het vlak van de gelijke behandeling (120). Dienaangaande oordelen sommige
auteurs dat het begrip objectieve rechtvaardiging “vooral subjectief” is en dat het op
het vlak van de sociale zekerheid vooral tot doel heeft om “het financiële en regle-
mentaire status-quo te bewaren alsmede de inspanningen van de regeringen om het
evenwicht te herstellen” (121).

Deze houding van het Hof van Justitie was bovendien het voorwerp van heel wat
kritiek, voor zover “het tot een versterkte controle zou overgaan als er patronale
maatregelen of praktijken in het geding zijn, daar waar het slechts een beperkte
controle zou uitoefenen als de wet zelf in het geding is” (122).

Naar aanleiding van een relatief recent arrest van het Hof van Justitie kan men zich
afvragen of deze rechtvaardiging, die zo vaak ingeroepen wordt, in de toekomst
niet het voorwerp zal uitmaken van een strengere controle door het Hof van Justi-
tie. Het Hof zou zo breken met een zekere laksheid waarvan het tot nu toe mis-
schien blijk heeft gegeven in dit verband. Dankzij het Seymour-Smith- en Perez-
arrest (juridisch gesproken gebaseerd op het oude artikel 119 van het EG-Verdrag en
op Richtlijn nr. 76/207) kunnen we ons dat best inbeelden. Het Hof van Justitie ver-
klaarde in dit arrest immers dat “de bevordering van de aanwerving onbetwistbaar een
wettelijke doelstelling is van het sociaal beleid. (…) Het is verder aangewezen om na te
gaan, rekening houdende met alle relevante elementen en de mogelijkheid om de des-
betreffende doelstelling van het sociale beleid met andere middelen te bereiken, of 

(118) H.v.J., 23 november 1995, Laperre, C-8/94, Jur., 1995, p. 273, §15.
(119) H.v.J., 1 februari 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94 Jur., 1996, p. I-179, §26.
(120) F. Baron, op. cit., p. 261.
(121) D. De Vos, “Egalité de traitement entre hommes et femmes : un droit d’exceptions”, Rev. trav.,
1993, liv. 12, p. 59.
(122) P. Martin, “Droit social et discriminations sexuelles : à propos des discriminations générées par
la loi”, Dr. Soc., 1996, pp. 562 en 566, geciteerd door D. Martin, op. cit., p. 314
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een dergelijke doelstelling vreemd lijkt te zijn aan elke discriminatie op grond van
het geslacht, en of de betwiste regel, als middel om deze doelstelling te bereiken,
ervoor geschikt is om tot de verwezenlijking ervan bij te dragen” (123).

Onrechtvaardigheid om een uitkering toe te kennen die hoger ligt dan het inko-
men dat vroeger werd ontvangen 
In het Ruzius-Wilbrink-arrest beriep de Nederlandse regering zich, om de discrimina-
tie te rechtvaardigen, op het feit dat “het onrechtvaardig zou zijn om een uitkering
toe te kennen die hoger ligt dan het voorheen ontvangen inkomen”. Echter, het Hof
van Justitie verwierp deze rechtvaardiging in een groot aantal van de gevallen (stu-
denten, enz.) waar het bedrag van de uitkering hoger lag dan deze inkomens (124).
We merken hierbij op dat niets in de redenering van het Hof van Justitie erop wijst
dat het deze rechtvaardiging zou verwerpen, als een gelijkaardige zaak bij het Hof
aanhangig zou worden gemaakt, voor zover de betwiste regelgeving zonder onder-
scheid op alle uitkeringstrekkenden van toepassing zou zijn.

Overwegingen van budgettaire aard 
Zuiver budgettaire overwegingen werden door het Hof van Justitie nooit aanvaard
om een discriminatie tussen vrouwen en mannen te rechtvaardigen.

In zijn Teuling-, Commissie t/ België- en Roks-arresten oordeelde het Hof van Justitie
dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet dat een Lidstaat, bij het contro-
leren van zijn sociale uitgaven, maatregelen neemt die tot gevolg hebben dat aan
sommige categorieën van personen het voorrecht van bepaalde socialezekerheids-
uitkeringen wordt ontnomen, op voorwaarde dat deze maatregelen het beginsel van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in acht nemen.

In zijn Roks-arrest voegde het Hof van Justitie er echter aan toe dat, ook al kunnen
deze overwegingen van budgettaire aard dan aan de basis liggen van sociale beleids-
keuzes van een Lidstaat en kunnen ze de aard of de omvang van de maatregelen
voor sociale bescherming die de Lidstaat wil aannemen, beïnvloeden, “deze echter
op zich nog geen doelstelling [vormen] die door dit beleid wordt nagestreefd; der-
halve kunnen ze ook geen discriminatie ten nadele van een van de geslachten recht-
vaardigen” (125).

Hierover anders beslissen zou immers inhouden dat de toepassing en de draagwijdte
van een dermate fundamentele regel van het gemeenschapsrecht als die van de gelij-
ke kansen voor mannen en vrouwen, in de tijd en in de ruimte zou kunnen verande-
ren in functie van de toestand van de openbare financiën van de Lidstaten, hetgeen
onaanvaardbaar is.

(123) H.v.J., 9 februari 1999, Seymour-Smith en Perez, C-167/97, Jur., 1999, p. I-623, §71 en 72.
(124) H.v.J., 13 december 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Jur., 1989, p. 4311, §16.
(125) H.v.J., 24 februari 1994, Roks, C-343/92, Jur., 1994, p. 571, §35 en 36.
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Het Hof van Justitie, dat verzocht werd om het Roks-arrest te interpreteren, preci-
seerde in zijn Posthuma-van Damme-arrest toch dat “de derde vraag in de hoger
genoemde zaak Roks uitsluitend betrekking had op het punt of indirecte discrimina-
tie op grond van het geslacht, voortvloeiende uit de toepassing van een inkomens-
voorwaarde zoals die die in het geding is in de hoofdzaak en die de nationale recht-
bank als vaststaand heeft voorgesteld, kon worden gerechtvaardigd door overwegin-
gen van budgettaire aard, zodat het negatieve antwoord dat het Hof hieromtrent
heeft gegeven, niet kon vooruitlopen op het lot dat aan eventuele andere rechtvaar-
digingen moet worden voorbehouden” (126).

b) Gelijke kansen voor onderdanen en niet-onderdanen
Op het vlak van gelijke kansen voor onderdanen en niet-onderdanen gaat het Hof
van Justitie na of er voor de discriminatie al dan niet een objectieve rechtvaardiging
bestaat in een verschil dat er mogelijkerwijze, wat de feiten betreft, bestaat tussen
de respectievelijke situaties van de partijen. Het dient hier te gaan om een verschil
dat niet met de nationaliteit te maken heeft, maar met andere objectieve elementen.
Het Hof van Justitie heeft in dit verband terecht geoordeeld dat, “de beweegredenen
die een migrerende werker ervoor doen kiezen om gebruik te maken van zijn vrij-
heid van verkeer binnen de Gemeenschap (127)” geen objectief element uitmaken.
Anderzijds heeft het Hof van Justitie tevens geoordeeld dat “de omstandigheid dat
sommige werknemers van de andere Lidstaten bevoordeeld kunnen zijn door de
toepassing van het betwiste criterium, de discriminatie noch zou kunnen uitwissen,
noch zou kunnen compenseren” (128).

De meeste uitspraken die in het kader van de Verordening werden geveld, werden
uitgesproken in het kader van inbreukprocedures die door de Commissie werden
aangespannen.

Demografische politiek
In de Toia-zaak beriep de Caisse régionale française zich op de rechtvaardiging dat
de uitkering aan huismoeders tot doel had om het geboortecijfer in Frankrijk te
bevorderen. Het Hof van Justitie constateerde dat “enerzijds het Hof van Beroep, als
enige bevoegd om de Franse wetgeving te interpreteren, deze uitkering had gekwa-
lificeerd als een ouderdomsvoordeel zonder bijdrageplicht” en anderzijds dat “Ver-
ordening 1408/71 geen onderscheid maakt tussen de socialezekerheidsstelsels waar-
op deze van toepassing is, al naar gelang die stelsels al dan niet demografische doel-
stellingen nastreven”. Het Hof van Justitie heeft aldus deze op een demografische
politiek gebaseerde rechtvaardiging verworpen (129).

(126) H.v.J., 1 februari 1996, Posthuma-van Damme, C-280/94, Jur., 1996, p. I-179, §17.
(127) H.v.J., 23 mei 1996, O’Flynn, C-237/94, §21.
(128) H.v.J., 7 juni 1988, Roviello, C-20/85, Jur., 1988, p. 2805.
(129) H.v.J., 12 juli 1979, Toia, C237/78, Jur., 1979, p. 2645, §15.
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Geen cumulatie van uitkeringen uit hoofde van de wetgeving van de verschillende
Lidstaten
In dezelfde Toia-zaak had de Caisse régionale française eveneens als objectieve
reden opgegeven dat de nationaliteitsvoorwaarde van de kinderen moest worden
beschouwd als een regel die de cumulatie van gelijkaardige uitkeringen probeert te
verhinderen uit hoofde van de wetgeving van de verschillende Lidstaten. Het Hof
van Justitie verwierp deze rechtvaardiging en oordeelde dat een dergelijk probleem
moest worden opgelost in het kader van een communautaire regelgeving.

Doelstelling van kwalificatie van het personeel
In de Allué-zaak verklaarde de Italiaanse regering dat de betwiste regelgeving voor
de universiteiten het enige middel was om te beschikken over anderstalige docen-
ten, die actuele kennis en praktijk hebben in de moedertaal die ze onderrichten. Het
Hof van Justitie verwierp deze rechtvaardiginggrond, omdat het oordeelde dat het
gevaar om het contact met de moedertaal te verliezen, gering was, rekening hou-
dende met de intensifiëring van de culturele uitwisselingen en de communicatiemo-
gelijkheden, en dat bovendien de universiteiten in ieder geval de mogelijkheid heb-
ben om het kennisniveau van de docenten te testen. Het stelde overigens vast dat,
uit hoofde van de desbetreffende wetgeving, een docent door een universiteit kon
worden aangeworven nadat hij zijn functie gedurende zes jaar bij een andere univer-
siteit van dezelfde Lidstaat had uitgeoefend (130).

4) Doelstelling personeelsbeleid
In dezelfde Allué-zaak opperde de Italiaanse regering dat de desbetreffende bepaling
eveneens zou zijn gerechtvaardigd door de noodzaak om het aantal anderstalige
docenten te beperken in functie van de behoeften van de universiteit, die in dat
opzicht afhangen van het aantal studenten in dit domein. Het Hof van Justitie oor-
deelde dat deze doelstelling van goed personeelsbeleid door andere middelen kon
worden gerealiseerd.

Praktische moeilijkheden of budgettaire redenen
Het Hof van Justitie heeft ook op dit vlak bevestigd dat de kostprijs van de maatrege-
len of de moeilijkheden om een regelgeving toe te passen, geen objectieve recht-
vaardigingen zijn. 

De Masgio-zaak handelde over een geval van cumulatie van uitkeringen (pensioen
en arbeidsongeval) die werden gestort door de instellingen van twee verschillende
Lidstaten. Bij de berekening van het aandeel van de uitkeringen waarop de werkne-
mer ingevolge de nationale bepalingen van de eerste lidstaat geen recht meer op
zou hebben, maakt deze het voorwerp uit van een minder gunstige behandeling dan
de werknemer die geen gebruik had gemaakt van zijn recht op vrij verkeer en twee
uitkeringen kreeg uit hoofde van de wetgeving van eenzelfde Lidstaat. De Duitse
regering hield staande dat de desbetreffende regelgeving werd gerechtvaardigd door

(130) H.v.J., 30 mei 1989, Allué, C-33/88, Jur., 1989, p. 1591, §14 en 15.
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moeilijkheden van praktische aard (in het onderhavige geval, de onmogelijkheid om het
jaarloon te kennen). Het Hof van Justitie combineerde artikel 3 van de Verordening met
artikel 39 van het EG-Verdrag om te stellen dat het vrij verkeer van werknemers niet mag
lijden onder andere beperkingen dan die die door redenen van openbare orde, openba-
re veiligheid en volksgezondheid kunnen worden gerechtvaardigd!

In de Borawitz-zaak oordeelde het Hof van Justitie dat het niet uitgesloten was dat een
ongelijke behandeling wordt gerechtvaardigd door het bestaan van hogere kosten voor
stortingen die buiten het nationale grondgebied worden verricht, op voorwaarde dat
deze niet kunnen worden vermeden (131). In het onderhavige geval echter maakten de
betalingsverrichtingen het voorwerp uit van een procedure die geen kosten met zich
meebracht. De voorgestelde rechtvaardiging werd dan ook verworpen.

Toch merken we op dat de objectieve rechtvaardigingen die door de Lidstaten op
het vlak van het vrij verkeer van werknemers worden ingeroepen, niet altijd wor-
den verworpen en dat de aangevoerde discriminaties niet systematisch worden ver-
oordeeld, zoals blijkt uit de Fearon-zaken (op het vlak van onteigening), Webb (op
het vlak van dienstverlening) en Coonan-zaken. Deze laatste zaak dient in het kader
van de Verordening te worden gesitueerd (132) en betrof meer bepaald de voor-
waarden waaronder men zich in het Verenigd Koninkrijk kan of moest aansluiten bij
een stelsel van sociale zekerheid. Het Hof van Justitie oordeelde dat “de wetgeving
van elke Lidstaat de voorwaarden moet bepalen van het recht of de plicht om zich
aan te sluiten bij een socialezekerheidsstelsel of een tak van zulk een stelsel, als er
dienaangaande maar geen discriminatie ontstaat tussen de staatsburgers en de
onderdanen van de andere Lidstaten”, aangezien het Hof van Justitie reeds eerder de
bevoegdheid van de nationale wetgevers had erkend (punt 12).

4.3.6. Doorverwijzing naar de nationale rechter
Bij veel zaken die op het gelijkheidsbeginsel betrekking hebben, controleert het Hof
van Justitie niet zelf de evenredigheid van de betwiste maatregelen, maar laat het dit
over aan de nationale rechtbanken (133).

Verschillende factoren verklaren deze feitelijke situatie.

Eerst moeten we vaststellen dat het merendeel van de rechtszaken inzake het
gelijkheidsbeginsel bestaat uit arresten die werden gewezen naar aanleiding van een
prejudiciële vraag. Toch kan men opmerken dat, in tegenstelling tot het domein van

(131) H.v.J., 21 september 2000, Borawitz, C-124/99, Jur., 2000, p. I-7293, §32.
(132) H.v.J., 6 november 1984, Fearon, C-182/83, Jur., 1984, p. 3677; H.v.J., 17 december 1981,
Webb, C-279/80, Jur., 1981, p. 3305; H.v.J., 24 april 1980, Coonan, C-110/79, Jur., 1980, p. 1445.
(133) Zie H.v.J., 11 juni 1987, Teuling, C-30/85, Jur., 1987, p. 2497, §18.
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de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, er door de Commissie duidelijk meer
inbreukprocedures werden aangespannen op basis van de Verordening. De Com-
missie lijkt er immers tegenop te zien om inbreukprocedures aan te spannen op
basis van de Richtlijn (134).

Het Hof van Justitie is dus beperkt door de prejudiciële vragen die worden gesteld,
en beoordeelt niet de feiten. Dit is inderdaad de opdracht van de nationale rechter
die de prejudiciële vraag heeft gesteld. Het Hof van Justitie heeft overigens herhaal-
delijk verklaard dat “in het kader van een procedure aangespannen uit hoofde van
[het oude] artikel 177 van het Verdrag, het Hof niet bevoegd is om een uitspraak te
doen over de compatibiliteit van een nationale maatregel met het gemeenschaps-
recht. Het is echter wel bevoegd om aan de nationale jurisdictie alle interpretatie-
elementen van het gemeenschapsrecht te bezorgen waarmee deze compatibiliteit
kan worden beoordeeld met het oog op het vonnis van de zaak die bij deze jurisdic-
tie aanhangig is gemaakt” (135). Een uitzondering hierop is het Molenbroek-arrest,
waarin het Hof van Justitie zelf overging tot de beoordeling van de compatibiliteit
van de nationale maatregel met het gemeenschapsrecht, omdat het van mening was
dat deze “beantwoordt aan een wettelijke doelstelling van het sociaal beleid,
vermeerderingen bevat die geschikt zijn om deze doelstelling te kunnen bereiken en
hiervoor noodzakelijk zijn, en dus gerechtvaardigd is omwille van redenen die
vreemd zijn aan discriminatie op grond van het geslacht” (136). 

Ter gelegenheid van een bezwaar dat door de Commissie tegen een Lidstaat wordt
ingediend, neemt het Hof van Justitie daarentegen kennis van alle feitelijke en juridi-
sche elementen aangaande de desbetreffende zaak, waardoor het van de nationale
situatie een grondige analyse kan maken. 

Betreffende het voorwerp van onderhavige studie, moet het Hof van Justitie vaak
bepaalde aspecten van de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling en
meer bepaald de vaststelling van het verschil in behandeling, doorverwijzen naar de
nationale rechter, aangezien alleen deze laatste bevoegd is om het gemeenschaps-
recht toe te passen, terwijl het Hof van Justitie het alleen maar kan interpreteren
(137). We herinneren er bovendien aan dat de complexiteit van de te maken verge-
lijking ook verklaart waarom het Hof van Justitie deze opdracht systematisch door-
verwijst naar de nationale rechter die de vraag heeft gesteld, aangezien deze laatste
als enige bevoegd is om de feiten te beoordelen (138).

(134) D. De Vos, “Egalité de traitement entre hommes et femmes : un droit d’exceptions”, Rev. trav.,
1993, liv. 12, p. 59.
(135) H.v.J., 21 november 1990, Integrity, C-373-89, Jur., 1990, p. 4243, §9; H.v.J., 21 september
2000, Borawitz, C-124/99, Jur., 2000, p. I-7293, §17 en H.v.J., 30 april 1998, Sodiprem e.a.,
C-37/96 en C-38/96, Jur., 1998, p. I-2039, §22; H.v.J., 27 oktober 1993, Van Gemert-Derks, C-337/91, 
Jur., 1993, p. I-5435, §18.
(136) H.v.J., 19 november 1992, Molenbroek, C-226/91, Jur., 1992, §19.
(137) Artikel 234 van het EG-verdrag en K. Leanaerts, op. cit., p. 36.
(138) D. Martin, op. cit., p. 310.
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Dit systeem kan een bron van rechtsonzekerheid zijn. Gelukkig heeft het Hof van
Justitie bevestigd dat “ook al is het de nationale jurisdictie die het bestaan van derge-
lijke objectieve factoren in de concrete casus waarmee deze belast is, moet vaststel-
len, is het Hof, dat wordt verzocht om aan de nationale rechter de gepaste antwoor-
den te geven, bevoegd is om aanwijzingen te geven die uit de hoofdzaak afkomstig
zijn, evenals om vaststellingen die aan het Hof werden voorgelegd, mondeling of
schriftelijk te formuleren, teneinde de nationale jurisdictie in staat te stellen een uit-
spraak te doen” (139). Toch bestaat er een reëel risico. Mijn inziens kent het Hof
van Justitie de Lidstaten een haast absolute vrijheid toe. In de meeste gevallen lijkt
het Hof van Justitie bereid om de nationale rechter “het ongunstige en onevenredige
effect” te laten bepalen “van sommige, op het eerste gezicht neutrale beroepsvereis-
ten, alsmede de te rechtvaardigen grondslagen van een dergelijk gevolg.” (140)

5. DE OORZAKEN

5.1. DE OORSPRONG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
Sinds 1957 is het vrij verkeer van werknemers één van de hoekstenen van de Europese
Economische Gemeenschap (141). Het verbod van discriminatie op grond van de natio-
naliteit is een algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht en wordt beschouwd als
een essentiële grondslag van de communautaire rechtsorde. Het gemeenschapsrecht
steunt immers op de idee dat de verbetering van de rechten van de migrerende werkne-
mer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de Interne markt (142) en de vier “fun-
damentele vrijheden” die in het Verdrag van Rome zijn opgenomen.

Het beginsel van non-discriminatie op grond van de nationaliteit toont tevens een
groot symbolisch belang. De Europese Gemeenschap was oorspronkelijk een econo-
mische gemeenschap, maar die tijd is voorbij. De burgers van de verschillende Lid-
staten kunnen zich verplaatsen, werken, wonen in om het even welk land van de
Europese Gemeenschap, zonder dat zij een discriminatie ondervinden al naar gelang
ze van de ene of de andere Lidstaat afkomstig zijn (143). De economische dimensie
van het gelijkheidsbeginsel, hoewel uitermate belangrijk, speelt dus slechts een aan-
vullende rol, in die zin dat het beginsel “de ontwikkeling mogelijk moet maken van
de betekenis van gemeenschappelijke identiteit en lotsbestemming, die onontbeer-
lijk zijn voor de opbouw van een steeds hechtere unie van volkeren” (144).

(139) H.v.J., 30 maart 1993, Thomas, C-328/91, Jur., 1993, p. I-1247, §13; H.v.J., 6 februari 1996,
Lewark, C-457/93 Jur., 1996, p. I-243, §32; H.v.J., 7 maart 1996, Freers en Speckmann, C-278/93,
Jur., 1996, p. I-1165, §24.
(140) T. Treu, “Le contentieux communautaire et la jurisprudence des Etats membres concernant l’é-
galité de traitement”, in M. Verwilghen (éd.), l’égalité juridique entre femmes et hommes dans la
Communauté européenne, p. 131
(141) R. Cornelissen, “Résultats et limites du Règlement (C.E.E.) no 1408/71”, J.T.T., 1997, p. 210.
(142) F. Baron, op. cit., p. 135.
(143) M. Dony, “Les discriminations fondées sur la nationalité dans la jurisprudence de la Cour de
Justice des Communautés européennes”, in Union européenne et nationalités. Le principe de non-
discrimination et ses limites, p. 45.
(144) ibidem, p. 46.
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Eerst werd de economische dimensie van het beginsel van gelijke behandeling van
vrouwen en mannen erkend. Dit principe moest immers concurrentievervalsing tus-
sen de Lidstaten voorkomen. Toch bevestigde het Hof van Justitie reeds vanaf het
prille begin, met name in zijn Defrenne II-arrest, de dubbele draagwijdte van het
gelijkheidsbeginsel. Inderdaad, naast de economische dimensie speelt ook de socia-
le dimensie een belangrijke rol. Ook op basis van deze studie kunnen we zonder
twijfel besluiten dat de economische draagwijdte van het beginsel vandaag de dag
nog steeds de overhand heeft. A. Lyon-Caen onderstreept dat “het toelaten van
gerechtvaardigde verschillen, met name tussen mannen en vrouwen, ons herinnert
aan de kwetsbaarheid van de gelijkheid als deze wordt geconfronteerd met een
industriële vereiste (efficiëntie) of een commerciële vereiste, kortom als deze een
plaats inneemt in het netwerk van relaties dat absoluut niet altijd de gelijkheid
bevoorrecht” (145).

Het onderscheid dat de laatste tijd door het Hof van Justitie wordt gemaakt tussen
de “objectieve rechtvaardigingen” en de “dwingende redenen van algemeen belang”
waardoor de veroordeling van discriminerende maatregelen kan worden vermeden,
leidt ons tot dezelfde conclusie.

5.2. DOELSTELLING VAN DE REGELGEVINGEN
Aan de hand van de doelstellingen van de regelgevingen in kwestie kunnen we
eveneens het verschil in behandeling in de rechtspraak verklaren waarvan het gelijk-
heidsbeginsel uit de Richtlijn en uit de Verordening het voorwerp heeft uitgemaakt.

Het beginsel van gelijke kansen voor mannen en vrouwen werd, hoe fundamenteel
het ook is, bevestigd in verschillende rechtsinstrumenten, die stuk voor stuk voor-
zien zijn van afwijkingen, uitzonderingen en hiaten. De Richtlijn in het bijzonder
beoogt de progressieve tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling
op het vlak van de sociale zekerheid. Deze progressiviteit wordt door een aantal
afwijkingen geconcretiseerd (146). De doelstelling van de afwijkingen, die er met
name in bestaat om het financiële evenwicht van de socialezekerheidsstelsels niet in
het gedrang te brengen, lijkt echter de doelstelling van de Richtlijn zelf achter zich
gelaten te hebben (147).

Bij het opstellen van het Verdrag van Rome waren de auteurs zich bewust van het
feit dat er tussen de nationale socialezekerheidsstelsels onderling discrepanties
bestonden. Men moest er dus voor zorgen dat deze discrepanties geen hinderpaal

(145) A. Lyon-Caen, “L’égalité et la différence dans l’ordre du droit” in La place des femmes – les
enjeux de l’identité et de l’égalité au regard des sciences sociales, Parijs, La découverte, 1995, p. 426.
(146) J. Amphoux, “Droit européen, chronique de la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes”, C.D.E., 1993, p. 167.
(147) D. De Vos, “L’âge de la pension : le principe, l’exception et les finances”, Chron. dr. soc.,
1993, p. 242 en 243.
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zouden vortmen voor het vrij verkeer. Dit is de reden waarom ze het aan de Raad
van de Europese Gemeenschappen hebben overgelaten om de regelgevingen dien-
aangaande uit te vaardigen (148). Op het vlak van de Verordening (en van artikel 39
van het EG-Verdrag) heeft ook het Hof van Justitie er herhaaldelijk aan herinnerd dat
“deze bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in het licht van hun doelstelling,
met name, vooral op het vlak van de sociale zekerheid, het bijdragen tot de totstand-
koming van een zo groot mogelijke vrijheid van verkeer van migrerende werkne-
mers, een beginsel dat tot de grondslagen van de Gemeenschap behoort” (149). 

Het is derhalve ook niet moeilijk om het schuchtere of juist vooruitstrevende stand-
punt van het Hof van Justitie te begrijpen in het licht van de materie waarvoor diens
tussenkomst wordt verzocht! 

5.3. DE MOEILIJKHEID OM HET BESTAAN VAN INDIRECTE DISCRIMINATIES OP TE SPO-
REN EN TE BEWIJZEN (150)
Er is nog een reden die de geringe rechtspraak van het Hof van Justitie op het vlak van
gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de socialezekerheidsstelsels verklaart.

Zoals hierboven werd aangehaald, moet de vaststelling van het bestaan van indirecte
discriminatie in dit verband berusten op het statistische bewijs dat een veel hoger
aantal vrouwen dan mannen (of een veel hoger aantal mannen dan vrouwen) door
de betwiste maatregel worden getroffen. Maar, zoals ook P. Vielle opmerkt, de sta-
tistische studies hebben zich pas onlangs echt ontwikkeld. Vele van die statistieken
zijn overigens nog niet in voldoende mate per geslacht onderverdeeld. Tot slot ver-
onderstellen de statistieken, zoals hierboven werd vermeld, een voldoende aantal
belanghebbenden en sluiten ze meer recente toepassingen van de bepaling, van het
criterium of van de aangevochten praktijk uit.

5.4. DE BUDGETTAIRE REDENEN
Het budget van de sociale zekerheid in de verschillende Lidstaten is uitzonderlijk
belangrijk. Er moesten door de meeste onder hen inspanningen worden geleverd
om tegemoet te komen aan de convergentiecriteria die door het Verdrag van Maas-
tricht werden opgelegd, teneinde te kunnen deelnemen aan de Economische en
Monetaire Unie, wat niet zonder gevolgen was voor de inhoud van de nationale
rechten op het vlak van de sociale zekerheid. Dat is vooral voelbaar in de toepassing

(148) R. Cornelissen, op. cit., p. 210.
(149) H.v.J., 12 oktober 1978, Belbouab, C-10/78, Jur., 1978, p. 1915, §5; H.v.J., 25 februari 1986,
Spruyt, C-284/84, Jur., 1986, p. 685, §18; H.v.J., 2 mei 1990, Winter-Lutzins, C-293/88, Jur., 1990,
p. I-1623, §13; H.v.J., 7 maart 1991, Masgio, C-10/90, Rec., 1998, p. I-119, §16.
(150) P. Vielle, op. cit., p. 28.
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van het beginsel van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, aangezien het Hof
van Justitie op het vlak van het vrij verkeer van werknemers ten overstaan van de
Lidstaten van slechts weinig inschikkelijkheid blijk heeft gegeven.

6. MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN NA DE INVOERING VAN HET VERDRAG VAN
AMSTERDAM

Het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap zoals dit gewijzigd werd door
het Verdrag van Amsterdam (en onlangs nog door het Verdrag van Nice) bevat voor-
taan één algemene bepaling die discriminatie op grond van “het geslacht, het ras of
de etnische afkomst, de godsdienst of de geloofsovertuiging, een handicap, de leef-
tijd of de seksuele geaardheid” verbiedt (151). Deze bepaling werd opgenomen in
het eerste gedeelte van het EG-Verdrag, namelijk het gedeelte over de grondslagen
van de Gemeenschap. Dit artikel is een van de talloze wijzigingen die aan de EG- en
EU-verdragen werden aangebracht teneinde de mensenrechten “a more secure foun-
dation” (152) te geven. Het beginsel van gelijke kansen voor mannen en vrouwen is
overigens een fundamenteel beginsel geworden met een veel ruimer terrein dan de
gelijke beloning vermeld in het oude artikel 119 (nu: artikel 141) van het EG-Ver-
drag. Het nieuwe artikel 13 van het EG-Verdrag heeft geen directe werking, maar
heeft ontegenzeglijk de verdienste, een nieuwe juridische basis te zijn voor de uit-
werking van anti-discriminerende beleidsvormen (153).

Aangezien het gelijkheidsbeginsel op verschillende plaatsen werd ingevoegd, zal het
wellicht het geheel van de Europese politiek moeten beïnvloeden (154).

Een evolutie in de interpretatie van het beginsel van gelijke kansen voor mannen en
vrouwen lijkt ons overigens niet uitgesloten, daar, zoals P. Vielle onderstreept, “uit
hoofde van de beginselen van de rechterlijke interpretatie inzake de hiërarchie van de
normen en de voorrang van de latere norm op de vroegere norm (…) zouden de richtlij-
nen op het vlak van gelijkheid die werden aangenomen vóór de vankrachtwording van
het Verdrag van Amsterdam, voortaan moeten worden ten uitvoer gelegd en worden
geïnterpreteerd in het licht van deze evolutie” (155). Laten we inderdaad hopen dat de
rechtspraak van het Hof van Justitie dienovereenkomstig evolueert.

(151) Artikel 13 van het EG-verdrag.
(152) L. Flynn, “The implications of article 13 EC – After Amsterdam, will some forms of discrimina-
tion be more equal than others?”, C.M.L.Rev., 1999, p. 1127.
(153) E. Bribosia; A. Weyembergh, “Nouveaux instruments normatifs et nouvelles avancées jurispru-
dentielles en matière de lutte contre les discriminations sur base de la nationalité après le Traité
d’Amsterdam”, in Union européenne et nationalités. Le principe de non-discrimination et ses limi-
tes, p. 248.
(154) P. Vielle, op. cit., p. 64.
(155) P. Vielle, op. cit. , p. 4.
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7. CONCLUSIE

Ondanks de bekrachtiging van het gelijkheidsbeginsel in zowel het primaire als het
afgeleide recht van de Europese Gemeenschap, is het opmerkelijk dat de indirecte
discriminaties – door hun aard – schering en inslag blijven, vooral dan op het vlak
van de sociale zekerheid.

Het Hof van Justitie is zich bewust van deze situatie en beschikt voortaan over juridische
instrumenten die het moeten toelaten om deze discriminaties uit de weg te ruimen.

Toch lijkt het dat het verschil in behandeling dat het Hof van Justitie tot nog toe
heeft voorbehouden aan de verschillende objectieve rechtvaardigingen die de Lid-
staten naargelang van het betrokken domein hebben ingeroepen, op een zekere
hiërarchie tussen de aangevoerde discriminaties te wijzen. Het Hof van Justitie lijkt
immers bijzonder open te staan voor de objectieve rechtvaardigingen die door de
Lidstaten op het vlak van indirecte discriminaties op grond van het geslacht worden
ingeroepen. 

Hoewel deze situatie ontegensprekelijk op tal van niveaus (economisch, sociaal-cul-
tureel, enz.) diep ingeworteld is, moeten we hopen op een ongetwijfeld langzame
en progressieve evolutie van de behandeling van discriminaties. Het lijdt ons inziens
niet de minste twijfel dat deze evolutie in de allereerste plaats zal moeten plaatsvin-
den in de houdingen van de Europese burgers.

(Vertaling)
__________
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INLEIDING

De Europese werkgelegenheidsstrategie heeft de voorbije maanden enkele belangrij-
ke wijzigingen ondergaan. Na vijf jaar functioneren en inhoudelijke evoluties, werd
een eerste balans opgemaakt (de la Porte en Pochet, 2003). Deze balans heeft geleid
tot een herziening van het proces, een zekere herdefiniëring van de doelstellingen
en, vooral, een toenemende afstemming op de globale richtsnoeren voor het econo-
mische beleid. Er werd eveneens een poging ondernomen om de procedure te ver-
eenvoudigen en er werden nieuwe doelstellingen bepaald.
Vooraleer we deze wijzigingen analyseren, brengen we in het kort enkele belangrij-
ke elementen van de voorbije vijf jaar in herinnering. Het hoofdstuk Werkgelegen-
heid van het Verdrag van Amsterdam nam een aantal aspecten van de politieke coör-
dinatie als voorbeeld. Zo werd gesteld dat de Europese strategie coherent moest zijn
met de globale richtsnoeren voor het economische beleid (GREB), wat impliciet
betekende dat de GREB het belangrijkste coördinatie-instrument bleven. Met de
Europese top in Stockholm, in maart 2001, hebben de GREB voor de Unie nog aan
politiek belang gewonnen, aangezien ze niet alleen het kader bepalen voor het eco-
nomische beleid van de Unie, maar ook van het globale beleidskader. De eigenlijke
Europese werkgelegenheidsstrategie (EES) steunde oorspronkelijk op vier grote pij-
lers: de inzetbaarheid, de aanpasbaarheid, het ondernemerschap en de gelijke kan-
sen (Goetchy en Pochet, 1997). Voor het geheel van de periode is de structuur glo-
baal genomen stabiel gebleven, ook al zijn er met de tijd andere sociale bekommer-
nissen aan toegevoegd, zoals de kwaliteit van het werk en het levenslang leren. De
EES is overigens ook kwantitatief geëvolueerd. In 1997 kende de EES slechts negen
indicatoren. Dit aantal werd uitgebreid tot meer dan zestig in 2001, met de toevoe-
ging van nieuwe thema’s aan de strategie (inzake de kwaliteit van het werk, bijvoor-
beeld, werden een dertigtal indicatoren opgesteld, die het voorwerp uitmaken van
de permanente werkzaamheden van een groep van deskundigen).

Behalve deze ontwikkelingen kregen de kwesties van het werkgelegenheidsbeleid
ook een steeds grotere politieke belangstelling vanwege de Europese Unie, met een
akkoord over de kwantitatieve doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid voor
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2010: een globaal werkgelegenheidspercentage van 70%, een werkgelegenheidsper-
centage voor vrouwen van 60% (Lissabon, maart 2000), maar ook een werkgelegen-
heidspercentage van 50% voor werknemers ouder dan 55 (Stockholm, maart 2001).

Verder moet worden opgemerkt dat de EES vernieuwingen op institutioneel vlak
heeft mogelijk gemaakt. Een Comité voor de werkgelegenheid, dat voornamelijk uit
vertegenwoordigers van de Lidstaten bestaat, maar ook uit leden van de Commissie,
speelt voor de Raad werkgelegenheid en sociaal beleid voortaan dezelfde rol als de
rol die het Comité voor economische politiek bij de Ecofin-raad speelt. Er werd ove-
rigens een programma voor evaluatie tussen gelijken (peer review programma) ont-
wikkeld om tussen deskundigen de uitwisseling van ervaringen te vergemakkelijken
betreffende een bepaalde kwestie van het werkgelegenheidsbeleid (http://peerre-
view.almp.org). Tot slot heeft de EES een verfijnde, ex-post en politiek coherente
evaluatieprocedure ontwikkeld, doorheen het Gezamenlijk verslag over de werkge-
legenheid en een reeks bilaterale institutionele contacten tussen de Europese Com-
missie en de Lidstaten. Sinds 1999 worden door de Commissie niet-dwingende
aanbevelingen uitgevaardigd (die door de Raad werkgelegenheid en sociale zaken
zijn goedgekeurd) ten aanzien van de Lidstaten, om hen aan te moedigen om de op
bepaalde domeinen gevoerde acties te verbeteren. Met andere woorden, vijf jaar na
het opstarten ervan in Luxemburg, werd een zelfanalyse uitgevoerd teneinde de ver-
wezenlijkingen te meten en de prestaties te verbeteren (Barbier, 2003).

De evaluatie van de EES gebeurde evenwel in een bijzondere politieke en economi-
sche context: enerzijds hebben nationale verkiezingen in verschillende landen
geleid tot een nieuwe verschuiving van het politieke evenwicht in Europa, naar
rechts toe; anderzijds hebben (meer bepaald) de gevolgen van de aanslagen van 11
september 2001 en het oorlogsperspectief in Irak de economische vooruitzichten
op wereldschaal aanzienlijk versomberd. De economische vertraging in de Verenig-
de Staten en Europa heeft de goede vooruitzichten op het vlak van de tewerkstelling
van het einde van de jaren negentig aan banden gelegd en de Europese procedure
werd dan ook herzien in een context van stijging van de werkloosheid. Behalve de
economische vertraging en de stijging van de werkloosheid, noteren we nog twee
belangrijke contextuele elementen: vier Lidstaten (Portugal, Duitsland, Frankrijk en
Italië) hebben de limiet van 3% begrotingstekort overschreden of kwamen althans
dicht in de buurt, wat duidelijk de beperkingen van het debat over de Europese
governance aantoont; tot slot zal de uitbreiding, die tijdens de Top van Kopenhagen
(december 2002) werd bevestigd, zeker ook de verscheidenheid van de sociale uit-
dagingen voor de vernieuwde Europese werkgelegenheidsstrategie doen toenemen.

1. HET STROOMLIJNEN VAN DE GREB EN DE EES

Alvorens dieper in te gaan op de inhoud van de nieuwe richtlijnen voor de werkge-
legenheid en de GREB, bestuderen we de hervorming die het stroomlijnen van de
verschillende procedures beoogt. Een wijziging die door iedereen op korte tijd
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werd aanvaard, betrof het principe van de harmonisatie in de tijd van de globale
richtsnoeren van het economische beleid, waarvan de meeste activiteiten tussen
januari en juni doorgingen, en de Europese werkgelegenheidsstrategie, waarvan de
voornaamste documenten en uitspraken dateren van de periode september tot janu-
ari. Deze beslissing was echter niet vanzelfsprekend en sommigen pleitten voor het
behoud van deze asymmetrie. Hun redenering was dat de Europese strategie nog te
kwetsbaar was en dat ze het risico liep, volledig te worden beheerst door de belan-
gen van de Ministers van Economie en Financiën en hun comités (het Comité voor
economische politiek en het Economisch en financieel comité).

De argumenten die voor een betere synchronisatie pleitten, waren enerzijds van
interne aard: de beslissingen in verband met de werkgelegenheid werden genomen
wanneer het belastingjaar begon en de budgettaire beslissingen reeds waren goed-
gekeurd (over het algemeen in juli of augustus). Anderzijds was de Voorjaarstop het
hoofdmoment geworden in de Europese dynamiek en de Ministers van tewerkstel-
ling hadden er niet echt hun plaats en dat, voor een deel, maar niet uitsluitend,
omdat de debatten over de werkgelegenheid reeds tot conclusies hadden geleid en
de jaarlijkse beslissingen reeds enkele maanden vóór de Top waren genomen. Het
sterkste argument was dat de strategie van Lissabon streefde naar een grotere
samenhang binnen de communautaire actie, wat met niet-gesynchroniseerde pro-
cessen niet het geval was.

In september 2002 stelde de Commissie dan ook een grondige reorganisatie van de
processen voor (CEG, 2002a). In de mededeling van de Commissie werden vier
grote doelstellingen vastgelegd: de doeltreffendheid vergroten en vooral zorgen
voor een betere follow-up van de uitvoering; de coherentie en de complementariteit
van de processen verbeteren; zorg dragen voor een betere verdeling van de verant-
woordelijkheid en de middelen, met name via een grotere deelname van het Euro-
pees Parlement en van de nationale parlementen en een betere raadpleging van de
sociale partners en de burgermaatschappij (zie hieromtrent Zeitlin, 2002); en tot
slot de transparantie en begrijpelijkheid van de coördinatiecycli verhogen en aldus
de duidelijkheid en de weerslag daarvan vergroten.
Op de eerste twee aspecten, die als de meest strategische worden gezien, gaan we
dieper in. Aangaande de follow-up en de uitvoering, bestaat de eerste wijziging erin
om van een jaarlijkse naar een driejaarlijkse cyclus over te stappen. De analyse is dat
men naar een nieuwe fase moet overgaan. Niet langer het creëren van nieuwe doel-
stellingen is belangrijk, maar wel de controle op de verwezenlijking ervan op natio-
naal niveau en dat, gedurende een voldoende lange periode (drie jaar), teneinde er
de concrete gevolgen van te kunnen vaststellen. Dit zou de processen een zekere
stabiliteit en duidelijkheid geven in de tijd. Deze doelstellingen zouden ook duidelij-
ker gelinkt zijn met de agenda van Lissabon en de streefdata 2005 en 2010. Men zou
zich vooral concentreren op de follow-up en de uitvoering, eerder dan op een
voortdurende herdefiniëring van de doelstellingen. Zo ondergingen de richtsnoeren
voor de werkgelegenheid jaarlijks wijzigingen, soms kleine, soms belangrijke. Dit
zou gedeeltelijk de boodschap kunnen vertroebelen omdat ze zelf elk jaar wijzigt.
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Ook heeft de EES zich, na de eerder kwantitatieve doelstellingen nu meer kwalitatie-
ve doelstellingen opgelegd. Men kan echter ook argumenteren dat precies de open
onderhandeling over de doelstellingen zelf van de EES heeft mogelijk gemaakt dat
deze zich op een soepele manier aan nieuwe politieke prioriteiten aanpast (Pochet,
2003). Deze laatste konden voortspruiten uit de analyse zelf van de (zwakke punten
van de) strategie, inwendige verbetering, maar waren meestal het gevolg van exter-
ne druk te wijten aan politieke wijzigingen (as links/rechts) of aan een winnende
coalitiestrategie (bijvoorbeeld het geval van de kwaliteit van het werk).

Wat de complementariteit betreft, is een van de strategische punten voor de toe-
komst, het feit dat men de werkgelegenheid gaat loskoppelen van de andere proces-
sen van de open coördinatiemethode. Aan de ene kant is er het proces van de coör-
dinatie van de beleidsinitiatieven, met name de GREB en de EES, aan de andere kant,
de open methode, die op sociaal vlak betrekking heeft op de pensioenen, de armoe-
de en de sociale uitsluiting. In dit verband moet het belang van het verdrag in herin-
nering worden gebracht. De GREB en de werkgelegenheid danken hun legitimiteit
aan het feit dat ze in de verdragen zijn opgenomen. Dit is niet het geval voor de pen-
sioenen en de sociale uitsluiting (hoewel ze toch in een artikel worden vermeld).
Aangaande meer bepaald de reorganisatie van de termijnen van de jaarlijkse cyclus,
stelt de Commissie het volgende verloop voor: 

TABEL 1: HET STROOMLIJNEN IN DE TIJD VAN DE GREB EN DE EES

Bron: CEG, 2000a: 10.
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Men kan vaststellen dat het proces is opgesplitst in twee fasen, een uitwerkingsfase en
een uitvoeringsfase met twee pakketten. Het “Uitvoeringspakket” wordt op de
voorjaarsbijeenkomst van de Raad voorgelegd en het “Richtsnoerenpakket” wordt tij-
dens de zitting van de Europese Raad in juni goedgekeurd. Ten gevolge van dit voorstel
zullen het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale bescherming
(voor de Raad Sociale Zaken) enerzijds, en het Comité voor economische politiek en het
Economisch en financieel comité (voor Ecofin) anderzijds, een schema opstellen dat
“hun Raad” in staat stelt om een doorslaggevende rol te spelen (zie infra).

2. DE NIEUWE EES

In deze context van stroomlijnen en coherent maken van de GREB en de EES heeft
de Europese Commissie half januari 2003 haar visie op de toekomstige EES voorge-
steld (CEG, 2003a). Deze werd aan verschillende beoordelingen onderworpen, maar
zij gaf al onmiddellijk de algemene tendens aan die de nieuwe werkgelegenheids-
strategie zou moeten volgen. De mededeling van de Commissie stelde voor om de
strategie te reorganiseren steunend op drie algemene doelstellingen: volledige werk-
gelegenheid, kwaliteit en productiviteit op het werk, cohesie en een arbeidsmarkt
die de inschakeling bevordert. De structuur met vier pijlers, die sinds de Top van
Luxemburg 1997 eigen was aan de EES, was dus gedoemd om te verdwijnen. Nieu-
we termen hebben daarentegen hun intrede gedaan. In de eerste plaats treedt de
term volledige werkgelegenheid weer op de voorgrond (ter herinnering, het ver-
drag voorziet in artikel 2 een hoog werkgelegenheidsniveau: “De Unie stelt zich ten
doel: de economische en sociale vooruitgang alsmede een hoog werkgelegenheids-
niveau aan te moedigen...”). Ook de productiviteit van het werk is een nieuw en,
vanuit sommige opzichten, verwarrend element (voor de burger staat productiviteit
in de eerste plaats voor “meer produceren met minder arbeidskrachten”; de produc-
tiviteit die voor de Commissie moet worden gestimuleerd, bevordert “de concurren-
tiegraad, het vermogen om nieuwe ideeën en nieuwe kennis te creëren en deze te
gebruiken om de innovatie en de globale reglementaire omgeving te bevorderen
en om de productieprocessen te reorganiseren”. Tot slot heeft ook de term cohe-
sie, een term die in het eurojargon voornamelijk in verband met de structuurfond-
sen wordt gebruikt, zijn intrede gedaan.

Om deze drie overkoepelende doelstellingen te verwezenlijken heeft de Commissie
in eerste instantie elf prioriteiten voorgesteld (ter herinnering: er waren door de
band genomen ongeveer twintig richtlijnen per jaar). We hebben de volgorde waar-
in de Commissie ze heeft voorgesteld, behouden, ook al wekt die volgorde vanuit
het standpunt van de logica soms verbazing op (zo worden de actieve maatregelen
eerst genoemd en komt de levenslange opleiding pas op de achtste plaats). Wij zijn
van mening dat deze volgorde belangrijk is en deel uitmaakt van de politieke bood-
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schap die de Commissie wil uitdragen. De wijziging zit minder in het feit dat er
nieuwe thema’s zijn (talrijke thema’s waren reeds aanwezig in de EES), dan in hun
zichtbare hiërarchie en hun interactie. De elf oorspronkelijke prioriteiten waren:

actieve en preventieve maatregelen ten gunste van de werklozen en de niet-wer-
kenden;

werken aantrekkelijker maken;
ondernemerschap in de hand werken en zorgen voor betere banen;
niet-reguliere tewerkstelling omvormen tot reguliere tewerkstelling;
actief ouder worden bevorderen;
immigratie managen;
aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt bevorderen;
investeren in menselijk kapitaal en opleidingsstrategie;
gelijke kansen voor mannen en vrouwen bewerkstelligen;
de integratie van kansarmen ondersteunen en de strijd aanbinden tegen de discri-

minatie waarvan zij op de arbeidsmarkt het slachtoffer zijn;
regionale verschillen in werkgelegenheid aanpakken.

Als men deze voorstellen vergelijkt met de bijdrage van de Ecofin-Raad tot de Europe-
se Raad van Barcelona, moet de overeenkomst tussen de prioriteiten wel opvallen.
Toch komen, op het eerste gezicht, de banden tussen de drie grote doelstellingen en
de elf prioriteiten niet duidelijk tot uiting: de kwaliteit van het werk en de producti-
viteit kunnen tegenstrijdige doelstellingen zijn; het werkgelegenheidspercentage
doen stijgen en volledige werkgelegenheid scheppen houden niet bepaald hetzelfde
in (voorrang aan de daling van de werkloosheid of aan de tewerkstelling van perso-
nen buiten de arbeidsmarkt?); hetzelfde geldt voor de bevestiging van de levenslange
opleiding in de brede zin van het woord en de toename van de inzetbaarheid; of ook
nog de strijd tegen de illegale arbeid (door de arbeidskosten te drukken of door meer
controles?). Tot slot werd ook de link tussen het werkgelegenheidsbeleid en de
sociale bescherming niet gelegd. De kwestie van het werk renderend te maken (wat
de tweede prioriteit is) is tevens de vierde prioriteit van de mededeling van de Com-
missie van 1999 over de modernisering van de sociale bescherming (CEG, 1999). De
sociale agenda 2001-2006 had voorzien dat deze kwestie in 2003 aan bod zou
komen. Het Comité voor sociale bescherming heeft in november 2002 een eerste dis-
cussienota over het verband tussen sociale bescherming en werkgelegenheid voorge-
legd. Het is opmerkelijk dat met deze discussienota geen rekening werd gehouden
bij de eerste voorstellen van de Commissie. Eens te meer blijkt dat wat tot een ope-
ner debat over een goed macro-economisch en werkgelegenheidsbeleid had moeten
leiden, neerkomt op de bevestiging van de krachtsverhoudingen tussen regeringen,
ministers en administratie van de Commissie.
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3. DE REACTIES

Op 6 maart 2003 hebben de Ministers van tewerkstelling en sociaal beleid zich over
de mededeling van de Commissie gebogen. Ze hebben de klemtoon gelegd op de
vereenvoudiging en verduidelijking van de prioriteiten en de richtlijnen (“deze in
aantal beperken en ze vergezeld doen gaan van relevante en concrete doelstellin-
gen, om de Lidstaten de kans te geven die combinatie van maatregelen te definiëren
die hun het best past”). De kwestie van het niet-aangegeven werk lijkt in de politie-
ke debatten meer belangstelling te krijgen. Het Italiaanse voorzitterschap heeft
reeds aangekondigd dat het er op sociaal vlak een van zijn prioriteiten van zou
maken.

De delegaties zijn overigens tot een uitgebreide consensus gekomen aangaande de
oprichting van een Europese task force voor de werkgelegenheid; zijn belangrijkste
doelstelling zou zijn, de praktische aspecten te onderzoeken van de uitvoering van
de EES, waarbij in het bijzonder de nadruk zou worden gelegd op de mogelijke hin-
dernissen op nationaal niveau en op het niveau van de Unie. De idee om deze task
force op te richten, werd in verschillende gezamenlijke verklaringen door de rege-
ringsleiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Spanje
geopperd. We merken hierbij op dat de Belgische minister Laurette Onkelinx haar
ongerustheid heeft geuit over de overvloed aan initiatieven op Europees niveau,
zoals ook over deze task force die buiten de bestaande instanties werd opgericht.

De Ecofin-Raad van zijn kant heeft tijdens zijn bijeenkomst op 7 maart 2003 zijn
eigen prioriteiten opgesteld voor de hervorming van de werkgelegenheidsstelsels.
Volgens hem moet de werking van de markt van goederen, diensten, kapitaal en
arbeid worden verbeterd, teneinde het werkgelegenheidscijfer te doen stijgen. De
Ministers van Financiën hebben meer bepaald de klemtoon gelegd op de herziening
van de uitkeringsstelsels (opdat zij “de deelname aan de arbeidsmarkt in de hand
werken en de valkuilen die de armoede en de werkloosheid zijn, verijdelen”), op de
belastingstelsels en de loonvormingssystemen (“opdat ze rekening houden met het
verband tussen de evolutie van het loon, de stabiliteit van de prijzen en de omstan-
digheden op de arbeidsmarkt”). Bovendien moet men de actieve programma’s
m.b.t. de arbeidsmarkt doeltreffender maken, de mobiliteit van de werknemers ver-
beteren, het aanbod aan arbeidskrachten uitbreiden in alle “relevante groepen” –
ouderen, vrouwen, immigranten en jongeren – eveneens met de bedoeling de houd-
baarheid van de begrotingssituatie te garanderen door het actieve leven te verlen-
gen. Misschien wekt het enige verbazing dat Ecofin ook aandacht heeft voor de
kwalitatieve aspecten van werk: aangezien de investering in de kwaliteit van werk
een noodzakelijke aanvulling is op de beleidsinitiatieven voor een grotere deelname
aan het arbeidsproces en de daling van de werkloosheid, moeten de kwesties die op
gezondheidszorg en veiligheid op de plaats van werk betrekking hebben, worden
onderzocht. Tot slot, wat meer bepaald de EES betreft, is de boodschap vrij sibil-
lijns: het gaat erom de hervormde werkgelegenheidsstrategie uit te voeren “die
resultaatgericht zou moeten zijn, door richtsnoeren op te stellen die minder talrijk
maar van een betere kwaliteit zijn”.
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3.1. DE REACTIE VAN DE SOCIALE PARTNERS
In een standpuntbepaling die op 17 maart werd gepubliceerd, verheugt de Unice
zich over het feit dat de mededeling van de Commissie “aan enkele bekommernis-
sen tegemoet komt die door de werkgevers werden geuit: vereenvoudiging van de
procedure, klemtoon op de resultaten eerder dan op de methoden, meer belangstel-
ling voor het concurrentievermogen, de productiviteit en het ondernemerschap,
aandacht voor het actief ouder worden en de opwaardering van het werk”
(UNICE, 2003: 1). Toch vrezen de Europese werkgevers dat de elf voorgestelde prio-
riteiten zouden leiden tot een uitermate hoog aantal richtsnoeren en dat de klemtoon
die op de resultaten wordt gelegd, als gevolg zou hebben dat er meer becijferde doel-
stellingen voor de EU zijn eerder dan gekwantificeerde doelstellingen die de Lidsta-
ten vastleggen. De Unice legt zijn standpunt verder uit en is van oordeel dat de uit-
voering van de pijler “ondernemerschap” het voornaamste zwakke punt is van de
EES (“de Lidstaten zouden het ondernemerschap en de creatie van banen meer
moeten aanmoedigen en doelstellingen moeten bepalen die de belastingdruk op
arbeid zouden verlichten”). De werkgeversorganisatie onderstreept eveneens de
“concurrentiekloof die ontstaat tussen de EU en de Verenigde Staten, meer
bepaald voor wat de productiviteit betreft”, en vraagt zich af wat de oorzaken van
de regionale verschillen zijn; tot slot herinnert ze op een overduidelijke manier aan
de noodzaak om de autonomie van de sociale partners te respecteren: “de toekomsti-
ge richtlijnen mogen de sociale partners geen instructies geven” (UNICE, 2003: 1).

Het uitvoerend comité van het EVV van zijn kant heeft op 6 maart een verklaring
goedgekeurd betreffende de vakbondsvoorstellen om “de strategie van Lissabon
opnieuw dynamisch te maken, teneinde de strijd aan te binden tegen de werkloos-
heid en de degradatie van het sociaal klimaat” (EVV, 2003). Het algemene denk-
beeld van deze tekst betreft het evenwicht dat moet worden bereikt tussen het con-
currentievermogen en de solidariteit, alsmede tussen de wensen van de werkgevers
op het vlak van de flexibiliteit en de eisen van de werknemers op het vlak van de
veiligheid. Voor het EVV moet de klemtoon worden gelegd op de positieve maatre-
gelen voor investeringen in menselijk kapitaal en niet op strengere sancties tegen
personen die met werkloosheid of sociale uitsluiting bedreigd zijn of er door getrof-
fen zijn. Er moet extra aandacht worden besteed aan de integratie en de bevorde-
ring, op alle vlakken, van de gelijke kansen en rechten voor mannen en vrouwen,
aan het onderwijs en de levenslange opleiding, aan de individuele begeleiding van
de werklozen, aan de behoeften van jonge en oudere werknemers, aan de kinderop-
vangdiensten en ouderenvoorzieningen, aan de verbetering van de gezondheid en
de veiligheid, aan de uitschakeling van de belemmeringen van de mobiliteit (meer
bepaald op het vlak van huisvesting en pensioenen).

We wijzen er verder op dat het EVV er vooral op aandringt dat de EES op hetzelfde
niveau komt te staan als de globale richtsnoeren voor het economisch beleid en dat de
macro-economische context niet in de vergeethoek wordt geduwd. Volgens de vakver-
eniging moeten de intrinsieke oorzaken van het mislukken van de prestaties van de EU
op het macro-economische niveau worden gezocht; er werden geen structurele doel-
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stellingen bereikt, eerder als gevolg dan als oorzaak van macro-economische mislukkin-
gen. “De globale dosering van de beleidsopties (policy mix) bleef meer bepaald op
een overdreven wijze gericht op de stabiliteit, ten nadele van de reële economie. In
het kader van de Strategie van Lissabon en met de bedoeling terug te keren naar een
jaarlijks groeicijfer van 3%, moet Europa een eigen programma voor contra-cycli-
sche omschakeling invoeren. Met haar enorm grote Interne markt, die na de uitbrei-
ding zo’n 450 miljoen mensen zal tellen, kan en moet Europa zijn eigen groei
bewerkstelligen (...). Na de inflatie onder controle gekregen te hebben, moet men in
een volgende stap streven naar coherentie tussen het monetair beleid en de groei,
evenals de werkgelegenheid” (EVV, 2003: 1).

4. HET GREB-EES-“PAKKET” 2003

In een poging om de synthese op te maken van de reacties die haar eerste voorstel
had teweeggebracht, heeft de Commissie op 8 april 2003 (hetzij enkele dagen na de
voorjaarstop) haar eerste GREB-EES-pakket goedgekeurd, waarop wij hieronder die-
per zullen ingaan (CEG, 2003b).

4.1. GREB 2003-2005
De GREB stellen prioritaire klemtonen voor het economische beleid voor, gespreid
over een periode van drie jaar, en formuleren algemene aanbevelingen en aanbevelin-
gen per land. Groei, stabiliteit en structuurhervormingen zijn de drie sleutelwoorden.

Wat het macro-economische beleid betreft en ondanks het standpunt van de vakver-
enigingen (zie hoger), stelt men geen grote nieuwigheden vast: op het vlak van het
begrotingsbeleid worden de Lidstaten op de vingers getikt waar het gaat om het
nakomen van het stabiliteitspact (de Lidstaten die nog geen begroting hebben
bereikt die het evenwicht benadert of die het overschrijden, moeten de nodige
maatregelen treffen om een jaarlijkse verbetering van minstens 0,5% van het BBP
van hun begrotingssaldo te garanderen). Op het gebied van de lonen moet de evolu-
tie van de nominale lonen compatibel blijven met de stabiliteit van de prijzen en de
productiviteitswinsten, ook in het geval van een heropleving van de conjunctuur of
een toename van de inflatie.
Voor wat de economische hervormingen betreft, beveelt de Commissie voorname-
lijk het volgende aan:

werkgelegenheid: maatregelen die zowel op de vraag als op het aanbod zijn
gericht, met de bedoeling het werk “renderend” te maken en de creatie van banen
te vergemakkelijken: het stimulerende gecombineerde effect verbeteren van de stel-
sels voor heffingen en uitkeringen, de toelatingscriteria voor de uitkeringen ver-
strengen, een soepelere organisatie van het werk in de hand werken, de reglemen-
teringen van de arbeidsmarkt opnieuw onder de loep nemen, de kwaliteit van het
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onderwijs en de opleidingen verbeteren, de arbeidsmobiliteit vergroten, actieve
maatregelen voor de arbeidsmarkt nemen gericht op die categorieën van werkne-
mers die het moeilijkst een baan kunnen vinden.

ondernemingen: de productiviteit en de dynamiek van de ondernemingen verster-
ken, meer bepaald door middel van: een omgeving die de ondernemingen ertoe aan-
zet te investeren en zich te ontwikkelen; maatregelen die de integratie van de mark-
ten en de concurrentie op de markt van goederen, diensten en kapitaal vergemakke-
lijken; de uitschakeling van de belemmeringen voor de handel en de toetreding tot
de markten; de verbetering van de belastingwetten voor de vennootschappen en de
reglementaire omgeving en de vereenvoudiging van de toegang tot financieringen
voor KMO’s.

overheidsfinanciën: de houdbaarheid van de overheidsfinanciën garanderen door
het werkgelegenheidscijfer te verhogen, de openbare schuld te verkleinen en de
pensioen- en gezondheidszorgstelsels te hervormen.

We merken tot slot op dat de Commissie in haar algemene aanbevelingen ook de
milieukwesties en de economische en sociale cohesie te berde brengt.

5. DE RICHTSNOEREN VOOR HET WERKGELEGENHEIDSBELEID EN DE AANBEVELIN-
GEN PER LAND

In zijn uiteindelijke pakket definieert de Europese Commissie nog slechts volgende
tien richtlijnen, die door de Raad van Tewerkstelling en Sociaal Beleid nagenoeg
zonder wijzigingen wordt aangenomen op 3 juni 2003. Het gaat om:

werklozen en niet-werkenden helpen om een baan te vinden en langdurige werk-
loosheid voorkomen;

ondernemerschap aanmoedigen en een voor de oprichting van ondernemingen
gunstigere omgeving scheppen;

het aanpassingsvermogen van de werknemers en de ondernemingen aan verande-
ringen vergroten;

grotere en kwalitatief betere investeringen in menselijk kapitaal voorzien;
het aanbod aan arbeidskrachten uitbreiden en het actief ouder worden bevorderen;
gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid en

loon in de hand werken;
de strijd aanbinden tegen de discriminatie ten overstaan van kansarme groepen;
werken financieel aantrekkelijker maken door middel van financiële stimulansen;
niet aangegeven werk beduidend doen afnemen;
beroepsmatige en geografische mobiliteit bevorderen.

We stellen met één oogopslag vast dat de prioriteiten niet langer in dezelfde volgor-
de zijn weergegeven als in het voorstel van januari, maar ook dat de formulering van
sommige richtlijnen werd gewijzigd. De immigratiekwestie staat overigens niet lan-
ger op de lijst. Verder merken we meer bepaald op dat de bevordering van het
actief ouder worden nu wordt gecombineerd met de toename van het aanbod aan
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arbeidskrachten. Vooral het thema van de verbeterde kwaliteit van werk (richtlijn
nr. 3 in de versie van januari) verdwijnt volledig. Ook de investering in opleidings-
strategieën maakt geen deel meer uit van de lijst en de “integratie” van kansarmen is
omgezet in “strijd tegen de discriminatie”. De Raad van 3 juni zal niettemin de
bevordering van de integratie opnieuw invoeren.

Wij zijn van oordeel dat deze wijzigingen, of ze nu gewicht in de schaal leggen of
niet, niet het gevolg zijn van toeval, maar een uiting zijn van de krachtsverhouding
die bestaat, zowel tussen de Raad en de Commissie, als tussen de Ecofin-raad en de
Raad Werkgelegenheid, maar ook binnen de algemene directies van de Commissie
(om nog maar te zwijgen van de invloed die de sociale partners, zij het dan in min-
dere mate, op het geheel van het proces kunnen hebben).

Afgezien van deze wijzigingen blijven de drie algemene doelstellingen van de EES
onveranderd. Het gaat hier om de volledige werkgelegenheid, de kwaliteit en pro-
ductiviteit van het werk, de samenhang en een arbeidsmarkt die integratie bevorde-
ren. Dat het thema verbetering van het werk (“kwaliteit”), in de nieuwe richtlijnen
althans als dusdanig niet werd opgenomen, wekt derhalve enige verbazing. Een
gedeelte van deze thema’s komt echter, weliswaar onrechtstreeks, voor in de defi-
niëring van de specifieke doelstellingen (zie hieronder).

De klemtoon die op de concrete resultaten van de EES wordt gelegd, heeft als
gevolg dat de voorstellen worden onderbouwd door een reeks becijferde “specifie-
ke doelstellingen”, op basis waarvan de behaalde resultaten moeten worden geme-
ten. Een aantal van deze doelstellingen werd door de Europese Raad vastgelegd of
was reeds opgenomen in de vorige richtlijnen; andere zijn dan weer nieuw. Dit zijn
de vijftien doelstellingen (in het vet de doelstellingen aangenomen door de Raad):

een persoonlijk plan voor het zoeken naar een baan voor alle werklozen vóór de
vierde maand werkloosheid, tegen 2005;

beroepservaring of -opleiding voor alle werklozen vóór de twaalfde
maand werkloosheid (vóór de zesde maand voor jongeren en kansarmen),
tegen 2005;

beroepservaring of -opleiding voor 30% (25%) van de langdurig werklo-
zen, tegen 2010;

daling van 15% van het aantal arbeidsongevallen en daling van 25% voor de secto-
ren met een hoog risico, tegen 2010;

80% (85%) van de personen 25-64 (22) jaar moeten minstens het niveau
van hoger secundair onderwijs hebben behaald, tegen 2010;

toename van het deelnamecijfer van volwassenen aan opleiding en vor-
ming, met gemiddeld minstens 15% (12,5%) in de EU en minstens 10% in elke
Lidstaat, tegen 2010;

toename (betekenisvolle verhoging) van de investeringen door de onder-
nemingen in de opleiding van volwassenen, die van het bestaande niveau van
2,3% van de arbeidskosten moeten gaan naar gemiddeld 20% van de arbeidskosten
in de EU, tegen 2010;
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verhoging (met 5 jaar) van de effectieve gemiddelde pensioenleeftijd, die
voor de EU van 60 naar een gemiddelde van 65 moet gaan, tegen 2010;

volledige uitschakeling van de verschillen tussen mannen en vrouwen op het
gebied van werkgelegenheid en vermindering met de helft (betekenisvolle ver-
mindering) van de verschillen in loon tussen mannen en vrouwen in elke
Lidstaat, tegen 2010;

een aanbod van opvangstructuren in elke Lidstaat voor 33% van de kinde-
ren van jonger dan 3 en voor 90% van de kinderen tussen 3 jaar en de
schoolplichtige leeftijd in elke Lidstaat, tegen 2010;

vermindering met de helft van de mislukkingen op school in elke Lidstaat en een
algemene vermindering met 10% van het gemiddelde van de mislukkingen op
school in de EU, tegen 2010 (maximaal 10% jongeren die vroegtijdig de school
verlaten);

daling met de helft (betekenisvolle vermindering) in elke Lidstaat van de
verschillen op het gebied van werkloosheid voor kansarmen in overeen-
stemming met de nationale definities, tegen 2010;

vermindering met de helft (beteknisvolle vermindering) in elke Lidstaat van
de verschillen tussen de werkgelegenheidscijfers van onderdanen van
derde landen en die van de onderdanen van de Lidstaten, tegen 2010;

alle werkaanbiedingen die door de nationale tewerkstellingsdiensten wor-
den doorgegeven, moeten voor alle werkzoekenden in de EU beschikbaar
en toegankelijk zijn, tegen 2005;

bepalen van nationale doelstellingen op de volgende domeinen: oprichten van
ondernemingen; versoepeling van de administratieve formaliteiten voor het oprichten
van ondernemingen; verhoging, per persoon, van de overheids- en privé-investerin-
gen in menselijk kapitaal; belastingdruk op de lage lonen; niet ingeschreven werk.

Algemeen beschouwd is de ambitie van de becijferde doelstellingen dus terugge-
schroefd door de Raad, en we stellen vast dat de doelstelling met betrekking tot de
graad van arbeidsongevallen eenvoudigweg geschrapt is.

Wat ten slotte de aanbevelingen aan de Lidstaten betreft, heeft de Commissie besloten
in totaal zevenenvijftig aanbevelingen te formuleren. Net als de voorbije jaren werden
aan meer dan de helft van de Lidstaten specifieke aanbevelingen gericht in onder-
staande domeinen: actief ouder worden en aanbod aan arbeidskrachten, gelijke kan-
sen voor mannen en vrouwen, onderwijs en levenslange opleiding, voorkomen van
werkloosheid en activering, ontwikkeling en modernisering van de tewerkstellings-
diensten. Voor een algemeen overzicht van de aanbevelingen op het vlak van de
werkgelegenheid per Lidstaat en per politiek domein, zie tabel 2. We stellen nochtans
vast dat de Raad slechts 55 aanbevelingen weerhouden heeft. De twee aanbevelingen
met betrekking tot het niet aangegeven werk werden geschrapt (Griekenland en
Italië).
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6. BEDENKINGEN BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE

De evaluatie van de EES was een mislukte poging om een ernstig en sereen debat op
gang te brengen over de sterke en zwakke punten van het werkgelegenheidsbeleid
van de Lidstaten (Visser, 2002). In tegendeel, het ging voornamelijk om een proces
van administratief gemarchandeer (tussen de verschillende algemene directies van
de Commissie), politiek-administratief gemarchandeer tussen de Raad Sociale Zaken
en de Ecofin-raad en hun respectieve comités, en politiek-ideologisch gemarchan-
deer tussen in meer of mindere mate liberale versies. Als we terugblikken op de dis-
cussies van 1997 tijdens de opstelling ervan, herinneren we ons dat het toen even-
eens om een politiek-ideologische onderhandeling ging en dat er tientallen
vergaderingen nodig waren om in Luxemburg tot een akkoord te komen (van Riel
en van der Meer, 2002). Deze keer kunnen de reacties van de Lidstaten in twee cate-
gorieën worden onderverdeeld: reacties ten gronde en reacties over de vorm. Ten
gronde bestaat er over bepaalde thema’s geen consensus. We citeren het niet-aange-
geven werk, het ondernemerschap, de kwestie van het “werken aantrekkelijker
maken”, de mobiliteit. Wat de vorm aangaat, zouden sommige Lidstaten wensen dat
de EES zuiver in functie van de te behalen resultaten zou worden opgesteld, en geen
verplichting m.b.t. de middelen zou inhouden. Velen onder hen blijven vinden dat
er te veel gekwantificeerde doelstellingen zijn en/of dat het principe van de nationa-
le doelstellingen zelf niet zou moeten worden weerhouden. Er ontstond wat dit
punt betreft, echter geen enkele voldoende sterke coalitie en de Commissie is erin
geslaagd om een bevredigend, zij het dan weinig ambitieus compromis over deze
voorstellen te vinden. De vakverenigingen van hun kant betreurden voornamelijk
het feit dat de GREB alleen op de lange termijn gericht zijn en zich niet uitermate
schijnen te bekommeren om de problemen waarmee de Europese economie van-
daag de dag wordt geconfronteerd. Een steeds terugkerende kritiek is overigens dat,
voor de richtsnoeren op het vlak van de lonen, de sociale partners niet werden
geraadpleegd en dat er met hen zelfs niet over werd gepraat. Inzake de EES verzet
het EVV zich vooral tegen de manier waarop de problematiek van de vergrijzing
wordt behandeld, en stelt het zich vragen aangaande de band tussen de sociale
fondsen en de Europese werkgelegenheidsstrategie.

De EES moet op strategisch niveau worden geïnterpreteerd en op dat vlak is de wijzi-
ging belangrijk (Jenson en Pochet, 2002). De OCM sociale bescherming en de EES
enerzijds en de GREB anderzijds vormen een bijdrage tot de definiëring van een Euro-
pees economisch en sociaal model. Er zijn wezenlijke verschillen tussen de visies van
dit model en Lissabon laat heel wat interpretaties toe (Pochet, 2001; Scharpf, 2002).
De procedure voor de herziening van de strategie van Luxemburg strookt met deze
spanning tussen de verschillende benaderingen. In dit opzicht is het belangrijkste
aspect dit jaar, de plaats die de arbeidskost inneemt. Volgens de neoklassieke analyse
is de werkloosheid te wijten aan te hoge arbeidskosten. Net zoals op alle markten zou
het volstaan om deze kosten te doen dalen om een nieuw evenwicht te scheppen. In
dit opzicht werd geen link gelegd met de sociale bescherming en de bedenkingen van
het Comité voor sociale bescherming inzake de arbeidskosten. Dat is de inzet voor de
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volgende stap en een mededeling van de Commissie zou tegen eind 2003 moeten aan-
geven hoe de sociale OCM’s in dit nieuwe geheel kunnen worden ingepast (streamli-
ning). De debatten over het Stabiliteits- en groeipact vertonen eveneens scheuren in
de toonaangevende economische redenering.

Tot slot kunnen we hier de hypothese uiten dat, aangezien de inspanning om tussen
de GREB en de EES tot cohesie te komen gestart is, de krachtsverhoudingen zich
duidelijker aftekenen in de inhoud zelf van de werkgelegenheidsstrategie. De richt-
lijnen en de specifieke doelstellingen maken het voorwerp uit van debatten, waarin
de confrontatie tussen de verschillende politieke modellen en/of visies tot uiting
komt. Hieruit blijkt duidelijk dat de Lidstaten proberen hun eigen prioriteiten naar
voren te schuiven bij de definiëring van wat een gemeenschappelijke strategie zou
moeten zijn. Deze prioriteiten maken interpretatieverschillen duidelijk over de oor-
zaken van de werkloosheid, de oplossingen daarvoor, maar ook over het ter zake
doende niveau van de kwaliteit van het werk, de arbeidskost, de opleiding en de
vorming, enz. Blijft derhalve de vraag of de EES op middellange termijn in staat is
om een synthese te maken van deze confrontatie en de interpretatieverschillen, ten-
einde te komen tot het schetsen van een Europees “model” voor het werkgelegen-
heidsbeleid.

(Vertaling)
__________
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DE SOCIALE ZEKERHEID IN DE CONVENTIE

DOOR DANNY PIETERS*

1. DE ENQUETE

De sociale dimensie van de Europese Unie en de sociale zekerheid kunnen en mogen
niet anders dan in het brandpunt van de belangstelling te staan van de Conventie over
de toekomst van Europa. In mijn hoedanigheid van plaatsvervangend lid van deze
Conventie en als lid van een nationaal Parlement, zond ik een vragenlijst naar al mijn
collega’s in de nationale Parlementen en naar de leden van het Europees Parlement,
dit om hun standpunt betreffende de toekomst van de Europese Unie inzake sociale
zekerheid, te kennen. De vragenlijst concentreerde zich op de essentie: het is van het
allergrootste belang te weten wat we willen, alvorens ons te buigen over de vraag
welke wettelijke middelen voorhanden zijn om ons doel te bereiken.

Van de ca. 8000 uitgezonden vragenlijsten, die ieder in zijn eigen taal kon ter kennis
nemen, werden er slechts een honderddertigtal aan ons teruggezonden. Dit is voor-
zeker een laag antwoordpercentage. Toch menen we enkele conclusies uit de inzen-
dingen te kunnen trekken.

Uiteraard zijn de antwoorden niet bepalend voor welk standpunt we innemen ten
aanzien van de in de questionaire gestelde vragen. Veeleer strekt een studie van de
gegeven antwoorden ertoe te weten welke voorstellen de meeste kans op succes
maken en welke wellicht door een ruime meerderheid van de volkeren van Europa
en hun vertegenwoordigers afgewezen zouden worden.

De vragenlijst bestond uit één complexe en één eenvoudige vraag.
De eerste vraag gaat na wie bevoegd zou moeten zijn voor een aantal aspecten van
de ruime socialezekerheidsproblematiek: de lidstaten en/of de Europese Unie? Tel-
kens wanneer de Europese Unie een rol te spelen zou hebben, wordt er ook gepeild
naar de wijze waarop deze bevoegdheid het best zou worden uitgeoefend. Daarbij
wordt een hele waaier aan interventiewijzen aangereikt:

het formuleren van algemene principes / het bepalen van een algemeen kader;
het formuleren van fundamentele sociale rechten;
het formuleren van minimumstandaarden;
het formuleren van maatstaven / streefdoelen (benchmarks);

* Danny Pieters is gewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven en Secretaris-generaal van het Europees
Instituut voor Sociale Zekerheid. Hij is tevens plaatsvervangend lid van de Conventie voor de Toe-
komst van Europa als afgevaardigde van het Belgische parlement.
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het creëren van financiële prikkels;
het vaststellen van een standaardterminologie;
het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen voor de lidstaten;
de Europese Unie een volledige en exclusieve bevoegdheid toekennen inzake

deze aangelegenheid;
de Europese Unie een volledige en concurrerende bevoegdheid toekennen, naast

de volledige en secundaire bevoegdheid van de lidstaten;
het toekennen van bevoegdheid aan de Europese Unie, onderworpen aan de pri-

maire bevoegdheid van de lidstaten;
aansluiting door de Europese Unie bij bestaande internationale instrumenten in

deze aangelegenheid.

Onze tweede vraag betrof de wijze waarop de Europese besluitvorming zou moeten
worden georganiseerd wanneer het om socialezekerheidsaangelegenheden gaat.
Welke zou de rol moeten zijn van de verschillende Europese instellingen? Zouden
Commissie, Raad van Ministers, Europees Parlement en sociale partners zich meer
of minder dan vandaag het geval is, met sociale zekerheid dienen in te laten? Zou-
den ook de regio’s of de nationale parlementen een grotere rol bij de totstandko-
ming van een Europese socialezekerheidsruimte te spelen hebben?

De enquête werd anoniem gevoerd, maar we hebben de respondenten wel
gevraagd informatie te verstrekken omtrent hun land van oorsprong, de assemblee
waarvan ze deel uitmaken en de politieke familie waartoe ze behoren.

2. DE RESULTATEN

Gelet op het relatief beperkte aantal antwoorden, dienen we voorzichtig om te
springen met de cijfermatige resultaten; toch treden er een reeks niet oninteressan-
te trends naar voren, die we hierna willen bespreken.

Een eerste zeer opvallende trend die naar voren treedt, is dat de leden van het Euro-
pees Parlement op significante wijze telkens meer dan hun nationale collegae de
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten inzake sociale zekerheid geaffirmeerd wil-
len zien. Parlementsleden van de kandidaat-lidstaten zijn relatief het meest voorstan-
der van een gedeelde bevoegdheid. Op de vraag naar het niveau waarop de financie-
ring van de sociale zekerheid bepaald wordt, antwoorden nagenoeg alle EP-respon-
denten dat zulks exclusief de lidstaat is; terwijl toch nog een derde van de nationale
parlementsleden zowel uit de lidstaten als de kandidaat-lidstaten een gemengde
financieringswijze voorstaat. Meer dan de helft van de EP-leden vindt dat de rechts-
bescherming inzake sociale zekerheid exclusief op nationaal niveau gegarandeerd
moet worden, terwijl dit veel minder uitgesproken is bij de nationale parlementsle-
den van de lidstaten (net beneden de helft) en van de kandidaat-lidstaten (minder
dan een derde).
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Alle groepen respondenten zien met een klare meerderheid de coördinatie van de
sociale zekerheidsstelsels duidelijk als een exclusieve gemeenschapszaak, en dit niet
enkel ten voordele van migrerende werknemers, maar ook ruimer ten gunste van
alle personen die zich legaal binnen de Europese Unie verplaatsen. Enigszins verras-
send is dat een duidelijke meerderheid van nationale parlementsleden zowel van de
lidstaten als van de kandidaat-lidstaten ook de creatie door de Europese Unie van
een eigen sociale zekerheidsstelsel voor personen die doorheen de gehele Europese
Unie werken ziet zitten.

Van de Europese en nationale parlementsleden ziet telkens zowat tweederde de
beslissingen over welke combinatie te maken tussen publieke en particuliere
bescherming tegen sociale risico’s (de zogenaamde ‘public/private mix’) als de ver-
antwoordelijkheid van elke lidstaat afzonderlijk.

Als we naar het niveau peilen waarop invulling gegeven dient te worden aan de
bescherming in geval van de onderscheiden sociale risico’s, ontmoeten we telkens
een ruime meerderheid voor een nationale invulling; daarbij zijn de EP-leden vaak
nog meer uitgesproken nationaal dan de leden van de nationale parlementen. Deze
trend geldt voor alle risico’s, behalve voor de toegang tot en de beschikbaarheid van
gezondheidszorg: daar spreekt zowat de helft van de nationale parlementsleden der
lidstaten zich uit voor een niet-exclusief nationale bevoegdheidstoewijzing. De
andere parlementsleden volgen het reeds beschreven patroon dat ze ook voor de
overige sociale risico’s vertonen.

Wat de bevordering van de tewerkstellingskansen (m.i.v. beroepsopleidingen enz.)
aangaat, zien een goede helft van zowel EP-leden als leden van de nationale parle-
menten (ook of exclusief) een rol weggelegd voor de Unie.

Inzake de inkomensbescherming voor werknemers in geval van insolventie van hun
werkgevers, een domein waarop de Gemeenschap reeds een richtlijn uitvaardigde,
ontmoeten we alleen bij de nationale parlementsleden van de lidstaten een krappe
meerderheid om deze materie niet exclusief aan de lidstaten te laten.

Wat de bevoegdheid inzake het voorkomen van sociale risico’s aangaat, legt twee-
derde van de EP-leden deze bevoegdheid exclusief bij de lidstaten; zowat de helft
van de nationale parlementsleden daarentegen ziet ook of uitsluitend een EU-
bevoegdheid inzake preventie zitten. Waar de nationale parlementsleden een gelijk-
aardige houding aannemen inzake de bevoegdheid voor veiligheid en gezondheid
op het werk, merken we dat verrassenderwijze een meerderheid van de EP-leden
hierin een gedeelde bevoegdheid zien en nog eens een kwart een exclusieve
gemeenschapsbevoegdheid!
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Indien we de respondenten verdelen over hun politieke families, observeren we dat
doorgaans sociaal-democratische leden van de nationale parlementen van de lidsta-
ten de bevoegdheden inzake sociaal beleid eerder op het niveau van de EU situeren
of zien als een gedeelde bevoegdheid. Hun EVP-collegae gaan significant vaker een
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten aankleven.

Respondenten uit de kandidaat-lidstaten volgen de tendensen van hun partijverwan-
ten in de lidstaten, zij het met iets meer sympathie voor EU-bevoegdheid of gedeel-
de bevoegdheid dan hun collegae uit de lidstaten. Opvallend is dat de sociaal-demo-
cratische respondenten uit het Europees Parlement veel minder dan hun geestesver-
wanten uit de nationale parlementen bereid zijn materies inzake sociaal beleid aan
de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten te onttrekken. Nationale parlementsle-
den blijken dus meer pro-Europees dan hun EP-collegae. Een paradox resulteert
hieruit: waar van nationale parlementsleden doorgaans de vrees uitgaat dat de EU al
te zeer hun bevoegdheden zou inperken, zijn het juist zij die op sociaal beleidsvlak
het meest bereid zijn de EU ook (exclusieve of gedeelde) bevoegdheid te erkennen.
EP-leden van overeenkomstige politieke strekking zien bepaalde sociale beleidsas-
pecten systematisch liever tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten behoren.

Het lijkt ons gevaarlijk meteen naar verklaringen te zoeken voor wat zich als een
paradox voordoet. Toch een poging tot begin van mogelijke verklaring. Als een
gevolg van de economische integratie en de impact daarvan ook op traditionele
sociale-beleidsdomeinen, ervaren de nationale parlementsleden steeds vaker hun
machteloosheid op sociaal vlak. Zij ervaren met name dat als sociaal, nationaal blijft
en het economische Europees, bij conflict tussen sociaal en economisch, je meteen
een conflict nationaal versus Europees hebt. Het Europese, dus het economische
gaat dan voor. De nationale parlementsleden beseffen dat deze vicieuze redenering
maar kan doorbroken worden door Europa ook op sociaal vlak kleur te laten beken-
nen. Anderzijds voelen de Europese Parlementsleden zich op sociaal vlak ook mach-
teloos en vrezen ze het zeer moeilijk te zullen hebben om een brede consensus over
sociale beleidsvragen te realiseren. Uit hun ervaring met collegae van andere lidsta-
ten weten ze daarbij dat de breuklijnen inzake sociaal beleid veel sterker samenval-
len met de nationale grenzen dan met de Europese politieke families. De conclusie
die we uit een en ander kunnen halen als deze analyse juist is, is dan ook dat het op
zijn minst nodig is deze algemene machteloosheid op sociaal vlak te overstijgen. Een
en ander kan inhouden dat de ware tegenstelling dan niet wordt of Europa of de lid-
staten; maar dat juist de Europese Unie meer bevoegdheid moet krijgen om de lid-
staten toe te laten hun bevoegdheid meer effectief te laten uitoefenen.

De tweede vraag betrof het gewicht dat de diverse instellingen in het besluitvor-
mingsproces inzake socialezekerheidsbeleid het best zou toekomen in de toekomst.
Meer bepaald werd gepeild naar welke instanties het best meer, welke het liefst
minder in het sociaal beleid te vertellen zouden hebben, vergeleken met hun huidi-
ge inbreng. Het zijn vooral de respondenten uit het Europees Parlement die de rol
van de Commissie graag zouden zien toenemen, de parlementsleden uit de kandi-
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daat-lidstaten zijn eerder tevreden met het huidig gewicht van de Europese Commis-
sie, terwijl leden van de nationale parlementen van de lidstaten eerder ertoe nijgen
de betekenis van de Commissie te reduceren. Merkwaardig genoeg zijn het ook de
nationale parlementsleden van de lidstaten die de rol van de Raad van Ministers wil-
len beperkt zien in de toekomst, terwijl de andere groepen respondenten eerder
tevreden zijn met de huidige betekenis van de Raad in het sociale besluitvormings-
proces. Alle respondenten willen de rol van het Europese Parlement het liefst zien
toenemen. De leden van het Europees Parlement en van de parlementen van de lid-
staten spreken zich eerder uit voor een status-quo inzake de rol van de sociale part-
ners; het meeste steun voor een belangrijkere bevoegdheid van de sociale partners
ontmoeten we bij de respondenten uit de kandidaat-lidstaten. Een analoog patroon
vinden we terug inzake de rol van de regio’s in de besluitvorming. Verrassenderwij-
ze zijn het vooral de leden van het Europese Parlement, en in mindere mate (maar
toch nog altijd meer dan de helft) de respondenten uit de kandidaat-lidstaten, die de
rol van de nationale parlementen in de Europese sociale besluitvorming zouden wil-
len zien toenemen. Bij de respondenten uit de nationale parlementen van de lidsta-
ten zijn er net iets meer voor een status-quo, dan voor méér bevoegdheid.

Bekijken we de antwoorden op de tweede enquêtevraag naar politieke oriëntatie
van de respondenten, dan valt slechts een echt belangrijke divergentie vast te stel-
len, te weten wat betreft de rol die de sociale partners toe dient te komen. Daar
waar sociaal-democraten en leden van de Europese Volkspartij voor de sociale part-
ners een grotere plaats willen inruimen, verkiezen de liberalen in grote meerderheid
een status-quo of een vermindering van de betekenis van de sociale partners. Een
resultaat dat wellicht minder verwonderlijk is.

Belangrijkste vaststelling inzake het antwoord op de tweede vraag, lijkt me alvast te
zijn dat er een zeer breed draagvlak bestaat om aan het Europees Parlement in socia-
le zaken meer zeggenschap te geven, dan vandaag het geval is.

3. DE VISIE VAN DE BELGISCHE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

In een paper voorgesteld in het Max-Planck-Instituut voor Gesellschaftsforschung te
Keulen presenteerde de Belgische minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke
zijn visie op wat de Conventie zou dienen voor te stellen op het vlak van de sociale
bescherming en de Europese Unie.

Een korte samenvatting bieden van de opvattingen en voorstellen van de bewinds-
man ter zake is een heikele onderneming. Het gevaar ongewild onrecht te doen aan
de ideeën van de minister van sociale zaken is reëel. Toch wil ik een poging wagen,
waarbij ik vooral zal steunen op de samenvattende conclusie geboden aan het eind
van de paper zelf en op de persmededeling verspreid door de minister. In de lijn
van het geheel van mijn uiteenzetting, zal ik die delen van de uiteenzetting van de
minister buiten beschouwing laten die uitsluitend slaan op aspecten van sociale
bescherming die geen verband houden met de sociale zekerheid in de ruime zin.
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Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke stelde in zijn lezing in het Keulse
Instituut een visie voor op het sociale beleid in Europa, waaraan hij meteen een vijf-
tal concrete voorstellen koppelde voor een sociale bijsturing van het huidige Euro-
pese verdrag. Daarbij wou Vandenbroucke naar eigen zeggen:

de aandacht vestigen op het feit dat de Conventie een unieke (en vermoedelijk de
laatste) gelegenheid is om het sociale beschermingsbeleid een vaste plaats te geven
in de werking van de Europese Unie;

concrete tekstvoorstellen formuleren m.b.t. het toekomstige Europese Verdrag,
waarvan hij meent dat ze prioritair zijn, en op voorwaarde van de nodige politieke
druk, ook haalbaar zijn;

pleiten voor een coherente visie op de rol van de Unie inzake sociale bescherming.

Vandenbroucke zegde dat hij met deze tekst in de hand bij zijn collega’s in de rege-
ring, bij de leden van de Conventie en bij collega’s in andere lidstaten erop zal aan-
dringen dat diegenen die menen dat Europa ook een sociaal gelaat moet hebben, nu
duidelijk hun keuzes maken en zich samen scharen achter enkele prioritaire actie-
punten. De minister wou zich niet vastpinnen op de punten en komma’s van zijn
voorstellen; de gerechtelijke teksten die hij voorstelt, dienen als praktische illustra-
tie van hoe een en ander zou kunnen geformuleerd worden.

De visie van Vandenbroucke gaat uit van twee vaststellingen:
het de facto verlies van greep van de nationale overheden op het sociale, ten

gevolge van de integratie van de Europese markt, zonder dat daar een tegengewicht
voor gevormd wordt op het vlak van het Europees (sociaal) beleid. Het probleem
zal nog toenemen ten gevolge van de uitbreiding, waarbij het steeds moeilijker zal
worden de hindernis van de eenparigheid bij de besluitvorming te nemen;

het binnendringen van de Europese beginselen van vrij verkeer en eerlijke concur-
rentie in domeinen die tot nog toe uitsluitend beheerst werden door de (nationale)
sociale zekerheid; een en ander zou ook gepaard gaan met een steeds opdringeriger
verzekerings(eenheids)markt.

Ook al kan hier over nuances geredetwist worden, bevestigt vroeger onderzoek dat
ook door ons werd uitgevoerd deze vastgestelde fenomenen: uitholling van de
bevoegdheid nationaal, zonder Europese bevoegdheidsuitbreiding, dodelijk effect
van de éénparigheidsvereiste en invasie van het sociale door economische vrij-ver-
keer en concurrentiebeginselen.

Voor Vandenbroucke ligt het antwoord niet in meer bevoegdheden voor de Europe-
se Unie, en zeker niet in harmonisatie om de harmonisatie. Hij ziet de diversiteit van
socialebeschermingssystemen als een goed dat behouden moet worden, zij het dat
de lidstaten aangemoedigd moeten worden om een aantal objectieven die gestalte
geven aan het Europees sociaal model, na te streven.
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Een en ander brengt de minister dan tot een vijftal concretere voorstellen:
de opname van het Handvest van fundamentele rechten in een grondwettelijk verdrag;
de opname in het huidig artikel 3 van het Verdrag van de algemene doelstelling van

de Gemeenschap rekening te houden met de vereisten van sociale bescherming, inzon-
derheid met het oog op de bevordering van een toegankelijke en financieel leefbare
sociale bescherming van hoog niveau georganiseerd op basis van solidariteit;

het creëren van een juridische basis in het Verdrag voor de open coördinatieme-
thode zoals die toe te passen zou zijn op het sociaal domein. De resultaten van het
open-coördinatieproces zouden dan geïncorporeerd worden in de Algemene Econo-
mische Beleidsrichtsnoeren;

de vervanging van de éénparigheidsvereiste door een gekwalificeerde meerder-
heidseis, ten minste op het vlak van de coördinatie van de nationale sociale zeker-
heidsstelsels ten gunste van migrerende werknemers;

de uitsluiting van CAO’s die sociale beleidsdoelstellingen nastreven van de wer-
kingssfeer van het Europees kartelrecht; evenals de gelijkschakeling van onderne-
mingen belast met diensten van sociaal belang, met ondernemingen belast met dien-
sten van algemeen economisch belang. Op deze manier zou rechtspraak in die zin
geïncorporeerd worden in de tekst van het Verdrag zelf.

Het ligt hier zeker niet in onze bedoeling een uitvoerige kritiek van elk dezer voor-
stellen te maken. Toch enkele bedenkingen.

De eerste twee voorstellen zijn, hoe men het ook draait, eerder van symbolisch
karakter; we kunnen er ons in vinden, zij het dat de juridische onbepaaldheid ervan
wellicht tot jurisprudentiële verrassingen zou kunnen leiden. De minister zegt dan
wel dat de burgers geen juridisch harde aanspraken of ‘subjectieve rechten’ zullen
ontlenen aan de sociale grondrechten, maar wat dan wel? Is hij er zeker van dat het
Europees Hof van Justitie geen andere kijk op de zaak zal hebben, zoals b.v. jaren
terug de hoogste Ierse rechters bepalingen van de grondwet in dat land begonnen
te interpreteren, die uitdrukkelijk anders bedoeld waren ?

Hetzelfde kan eigenlijk gesteld worden van het poneren van de algemene sociale
doelstelling van de Unie. 
De Minister verwijst naar de moeilijkheden die in de zaken Kohll en Decker en
Smits Peerebooms werden ervaren om sociale argumenten te laten meewegen alge-
mene sociale-doel-bepaling hieraan verhelpen? En als dat zo is, heeft men enig zicht
op de implicaties hiervan? Het lijkt allemaal wel erg mooi en sociaal, maar laten we
toch duidelijker taal spreken; anders gaan tal van auteurs en politici, burgers en
organisaties weer zeer verontwaardigd doen als het Europees Hof van Justitie zijn
invulling geeft aan de open begrippen en deze invulling de betrokkenen niet bevalt.
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Het derde voorstel wil de ‘open-coördinatie’methode verankeren in het Verdrag.
Nadat de Commissie ophield te spreken van mogelijke harmonisatie en ook het con-
cept ‘convergentie’ geruisloos verlaten heeft, is ze de ‘open coördinatie’ naar voor
gaan schuiven als dé manier om de spanning tussen de verscheidenheid aan sociale-
beschermingssystemen, enerzijds, en de steeds verdergaande economische, mone-
taire en ook politieke integratie, anderzijds, op te vangen. De Commissie heeft hier-
mee minstens de verdienste dat ze het debat over de sociale zekerheid open heeft
kunnen houden op Europees niveau. Bij gebrek aan eenstemmigheid én bij gebrek
aan een solide juridische basis om Europees in te grijpen ten gunste van de sociale
bescherming, moest men wel zijn toevlucht nemen tot een lichte, ‘softe’ samenwer-
king tussen lidstaten, die informatie uitwisselen, elkaars plannen en ervaringen
onderzoeken en eventueel mekaar wat raadgevingen meegeven. Nu stelt minister
Vandenbroucke voor deze ‘open-coördinatie’-methode te verankeren in het Ver-
drag. Dit lijkt me weinig zinvol omdat deze methode juist een ‘Ersatz’-oplossing
bood bij gebrek aan beter. Als het zin heeft de huidige praktijk-buiten-verdrag van
de open coördinatiemethode te verheffen tot een verdragsrechtelijk erkend instru-
ment, dan is het mijns inziens nog het meest om deze open-coördinatiemethode
eenvormig te definiëren en van de nodige transparantie-en inspraakgaranties te
voorzien. We moeten echter de ambitie hebben de ware vragen durven te stellen en
wegen in het Verdrag uit te tekenen die hen van een antwoord kunnen voorzien:

Welke sociale minimumbescherming willen we aan alle burgers van de Europese
Unie waarborgen?

Welke principes willen we in alle lidstaten op sociaal vlak verwezenlijkt zien? Met
andere woorden wat is het kernbestand van het vaak genoemde en zelden of nooit
gedefinieerde ‘Europees sociaal model’?

Wat te doen als een lidstaat zijn sociale verplichtingen wel wil waarmaken, maar
zegt het niet te kunnen? Moet er in een bijzonder solidariteitsmechanisme voorzien
worden?

Wat te doen als een lidstaat een of ander van de vastgestelde sociale grondbeginse-
len (minimumrechten en kernbestand van het ‘Europees sociaal model’) niet wil
navolgen omdat er binnen die lidstaat een ander beleid wordt voorgestaan?

Het gaat er wellicht in de Conventie niet om al deze vragen van een antwoord te
voorzien, wel echter kanalen te creëren waarlangs een antwoord geformuleerd kan
worden. Welnu, ik geloof niet dat het Verdrag dan de ‘open-coördinatie’-methode
als een ernstige benaderingswijze van de echte problemen kan erkennen. Mocht de
‘open-coördinatie’-methode, die zeker erg modieus is vandaag, vastgelegd worden
in het Verdrag, zou zulks willens nillens een stevigere benadering in de weg staan.
Het zou ook de spanning opvoeren tussen de publiek beleden hooggestemde visies
omtrent een ‘Europees sociaal model’ en wat de mensen ervan verwerkelijkt zien in
de dagelijkse praktijk. Een vergroting van de kloof tussen theorie en praktijk, tussen
Europees discours en nationale werkelijkheid, tussen politiek en burger vloeit er
wellicht uit voort. Vandenbroucke ziet in de ‘open-coördinatie’methode de moge-
lijkheid voor de Unie om een andere klok over sociale bescherming te laten horen
in de kandidaat-lidstaten, dan deze van de Wereldbank en het Internationaal Mone-
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tair Fonds. Wie de realiteit in deze landen opvolgt weet echter dat deze klok volle-
dig overstemd wordt door het gebulder van de internationale geldschieters en de
enige manier om deze landen op het sociale pad te houden, erin bestaat hun lid-
maatschap van de Unie te koppelen aan het voldoen aan bepaalde sociale standaar-
den. Deze laatste moeten dan niet op softe, maar harde wijze gedefinieerd worden
en gehandhaafd in oude en nieuwe lidstaten. 

Het vierde voorstel van Vandenbroucke beoogt de vervanging van de eenparigheids-
vereiste door een gekwalificeerde meerderheidseis, op zijn minst voor de coördina-
tie van de nationale socialezekerheidsstelsels ten gunste van mensen die gebruik
maken van hun recht op vrij verkeer binnen de Unie. We zijn het eens met dit voor-
stel, zij het dat we geloven dat van de gelegenheid gebruik gemaakt moet worden
om het desbetreffend artikel 42 aan te passen aan de evoluties die sinds 1958 plaats-
vonden: we behoeven niet langer een grondslag in het Verdrag voor de coördinatie
volgens welbepaalde technieken van de sociale verzekeringen ten gunste van migre-
rende werknemers (onderdanen van een lidstaat) en hun familie, maar wel een ver-
dragsbasis voor de coördinatie van de sociale zekerheid ten gunste van alle mensen
die zich binnen de Unie verplaatsen.

Het vijfde voorstel is geïnspireerd door een aantal problemen die in de jurispruden-
tie gerezen zijn naar aanleiding van collectieve akkoorden die in aanvullende pen-
sioenregelingen of ziektekostenverzekering voorzagen en zo in een conflict kwa-
men met particuliere aanbieders van gelijkaardige producten. De voorgestelde
gelijkschakeling van diensten belast met een sociale taak van algemeen belang met
de diensten van algemeen economisch belang, lijkt me goed. De uitsluiting van
‘overeenkomsten gesloten in het kader van collectieve onderhandelingen en met
een sociaal beleidsdoel’ van de werkingssfeer van het kartelrecht, lijkt minder juist
geformuleerd. Immers, afspraken tussen werkgevers(organisaties) en werknemers-
organisaties kunnen nu al niet benaderd worden als afspraken tussen ondernemin-
gen, maar moeten we hun een vrijgeleide geven om ook in hun afspraak de kartelre-
gels opzij te kunnen schuiven?

Concreet: het moet kunnen dat een CAO een aanvullende pensioenregeling ver-
plicht vaststelt voor alle betrokken werkgevers en werknemers. De CAO-partners
kunnen deze regeling zelf uitwerken; doen ze voor de invulling van de pensioen- of
ziektekostenregeling echter een beroep op een particuliere verzekeraar, een onder-
neming dus, dan zullen de regels inzake faire concurrentie dienen te spelen bij de
selectie van de verzekeraar(s) die de regeling zullen uitvoeren. De voorgestelde
tekst lijkt evenwel ook in dit verdere stadium een vrijgeleide in te houden, dit lijkt
ons te ver te gaan. 
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4. WELKE SOCIALEZEKERHEIDSKLEMTONEN LEGGEN BIJ HET VERVOLG VAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN DE CONVENTIE?

Welke klemtonen kunnen en willen we nu leggen, wat de sociale zekerheid betreft,
in het verdere verloop van de werkzaamheden van de Conventie, daarbij rekening
houdend met de trends die naar aanleiding van onze bevraging naar voren traden?

Alvorens een begin van antwoord op deze vraag te formuleren, dienen we eerlijk-
heidshalve op te merken dat het nog steeds onduidelijk is of er echte ruimte zal
geboden worden om over inhoudelijke gebieden tekstvoorstellen te bespreken en
aan te nemen. Dit mag nochtans evident lijken, de wijze van opereren van de Con-
ventie laat echter het ergste ter zake vrezen. 

Er valt zeker nog heel wat studiewerk te verrichten over de vraag hoe de Conventie
optimaal op sociaal vlak zal spreken. Ook zal het erop aankomen een breed front te
vormen met allen in de Conventie - en breder nog in de hele Unie - , voor wie geldt:
“Europa zal sociaal zijn of niet mijn Europa zijn” om het naar de woorden van oud-
voorzitter van de Commissie Delors te zeggen.

Laat me echter nu reeds een aantal voorlopige conclusies formuleren:
de rechtsbasis voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidsta-

ten moet herzien worden ten gunste van alle sociaal verzekerden die zich binnen de
Unie verplaatsen;

symbolische ingrepen, zoals de geplande opname van sociale grondrechten of
inzake de doelstellingsbepalingen van de Unie, kunnen een positieve impact sorte-
ren, maar zijn onzeker wat hun juridische effect betreft;

de open methode van coördinatie als ze dan al tot een instrument van het Verdrag
verheven moet worden, dient nader gedefinieerd en de transparantie van het proces
dient gewaarborgd te worden. Toch kan de open methode niet hét antwoord zijn
op de prangende vragen die de spanning tussen een geïntegreerd economisch Euro-
pa en een niet-geïntegreerd sociaal Europa oproepen;

het is van het grootste belang op juridisch dwingende wijze gestalte te kunnen
geven aan de kernelementen van wat Europa sociaal maakt, van wat Europa ter zake
anders maakt dan b.v. de Verenigde Staten of Japan. Alleen zo zal de toetreding tot
de Europese Unie voor de kandidaat-lidstaten een effectieve steun inhouden voor de
sociale bescherming, en zulks op een ogenblik dat ze in die landen sterk belaagd
wordt door ultraliberale tendensen;

als we rekening houden met wat vandaag politiek prioritair of gewoonweg moge-
lijk is, dan lijkt ons een ruimere Europese bevoegdheid inzake de (toegang tot de)
gezondheidszorg het meest voor de hand te liggen.

Het is niet geloofwaardig om telkens weer over de sociale dimensie van de Europese
eenwording en het cruciale belang daarvan te spreken, zonder de Europese Unie
ook de bevoegdheid te verlenen hier verder te gaan dan enkele vrijblijvende princi-
pes of een open coördinatiemethode. Dit doet niets af aan de vaststelling dat voor
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een brede meerderheid van de politieke verantwoordelijken in Europa en ook voor
ons de primaire verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid van de mensen bij
de lidstaten en hun deelstaten ligt. Dit zeggen sluit echter geenszins uit dat, daar-
naast, waar het past of nodig is, ook de Europese Unie effectief moet kunnen ingrij-
pen, onder meer om Europeesrechtelijk de nationale sociale beleidsruimte te vrijwa-
ren. Op sociaal vlak gaat het er hem immers vaak niet om voor Europa of de lidstaat
te kiezen; waar het wel op aankomt is doorgaans: laten we Europa alleen econo-
misch gestalte geven, of hebben we de ambitie om samen, lidstaten en Unie, gestal-
te te geven aan een pluriform, maar toch karakteristiek Europees sociaal model.

__________
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HET ARBEIDSONGEVAL - DE GETROFFENE :
ZIJN PARCOURS, ZIJN ERVARING

DOOR DANIELLE DE BRUCQ
Hoofdinspecteur, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Op 18 oktober 2001 hebben meer dan 200 personen, betrokken bij het afhandelen
van arbeidsongevallen, deelgenomen aan een studiedag over “Het arbeidsongeval –
de getroffene, zijn parcours, zijn ervaring”, georganiseerd door de “Studiegroep van
arbeidsrechtmagistraten en experts inzake arbeidsongevallen” en voorgezeten door
André Chéron, Emeritus Voorzitter, van de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Deze studiedag was opgevat als een interactief seminarie waarbij de deelnemers werd
gevraagd om hun ervaring en hun bedenkingen kenbaar te maken. Er werden dus
geen uiteenzettingen of conferenties gehouden, maar wel werden de resultaten voor-
gesteld van een enquête bij slachtoffers van een arbeidsongeval, een enquête die was
georganiseerd met de medewerking van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO).

Om te beginnen was er de ontmoeting van een aantal practici uit de wereld van de
arbeidsongevallenverzekering, vanuit diverse horizonten, met de overtuiging op
hun respectieve gebied het systeem goed te kennen. Stuk voor stuk werden ze
geleid door de bezorgdheid en de wil om hun vakgebied nog beter af te bakenen.
Stilaan ontstond zo een multidisciplinaire groep waarin de academische wereld, de
magistratuur, de verzekeringen, het departement Sociale zaken, het Fonds voor
Arbeidsongevallen en zijn inspectiedienst en de medische expertise, vertegenwoor-
digd waren.

Om de realiteit van de slachtoffers van een arbeidsongeval te begrijpen, besloot de
selecte groep om zijn analyse te focussen op basis van een enquête die onder de
getroffenen zelf werd gehouden.

De aanpak was origineel en vernieuwend: voor het eerst in de geschiedenis werd
naar de mening van de slachtoffers van arbeidsongevallen gevraagd. De vragenlijst
werd zorgvuldig opgesteld en uiterst kritisch beoordeeld om de nodige betrouw-
baarheid te garanderen. Eveneens werd de steekproef bij de getroffenen samenge-
steld volgens de van kracht zijnde statistische regels.
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De vragenlijst bestond uit drie delen:
1. de aangifte van het ongeval;
2. het beheer van het ongeval;
3. het beroep bij de arbeidsrechtbank.

Deze drie delen werden ter beschouwing voorgelegd aan de deelnemers, verdeeld
over twee maal drie symposia (ten gevolge van het hoge aantal inschrijvingen op de
studiedag was het noodzakelijk elk symposium in tweeën op te splitsen).

De enquête was op 29 maart 2001 gelanceerd en werd op 21 april 2001 afgesloten.
Het bestuderen en coderen van de antwoorden gebeurde in de lente door onderzoe-
kers van het Institut de sociologie; de resultaten werden in augustus 2002 door de
sociologen van de groep zelf geanalyseerd (1).

Met het geheel van gegevens dat zo werd verzameld, kon men de analyse naar beho-
ren funderen; deze gegevens werden het onderwerp van het colloquium zelf.

1. DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN HET STEEKPROEFONDERZOEK

De vragenlijst over de ervaring van de getroffene telde 33 algemene en 19 specifieke
vragen voor de geënquêteerden die zich tot de arbeidsrechtbank hadden gericht
voor de afhandeling van hun ongeval.

Hij werd opgesteld op basis van gesloten vragen, niet alleen om de nauwkeurigheid
bij het verzamelen van de gegevens te garanderen maar ook om het bestuderen en
coderen van de resultaten te vergemakkelijken, zelfs al levert dit soort vragen min-
der informatie op.

De vragen gingen niet over kennis maar over de ervaringen. Zo werd aan de
getroffenen niet gevraagd waartoe het Fonds voor Arbeidsongevallen dient of wat
de taak is van de verzekeraars. Het ging dus om een concrete enquête met een zeke-
re dosis subjectiviteit: de ervaringen van de gewonde werknemer op een bepaald
ogenblik, tussen 29 maart 2001 en 21 april 2001 –  een subjectiviteit die van de
realiteit van arbeidsongevallen deel uitmaakt.

Zo’n 5.000 vragenlijsten werden gestuurd naar slachtoffers van een arbeidsongeval
op het werk of onderweg, verblijvend in België en wier ongeval werd behandeld
tussen 1997 en 2000. De getroffenen reageerden zeer positief op deze lijst en toon-
den zo hun belangstelling aan voor de enquête. Meer dan 1.300 werknemers, wat
overeenstemt met 28%, hebben erop geantwoord. Dat is een hoog cijfer, zeker
omdat er omwille van de vertrouwelijkheid geen herinneringen werden gestuurd.

(1) De testresultaten van de analyse werden gepubliceerd in de verslagen van het colloquium.
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Theoretische Antwoordende
steekproef geënquêtteerden

Man 82 % 80 %
Vrouw 18 % 20 %

–29 jaar 15 % 14 %
30 tot 39 jaar 29 % 28 %
40 tot 49 jaar 31 % 29 %
50 tot 59 jaar 22 % 26 %
+ 60 jaar 3 % 3 %

–5 % 53 % 49 %
5  – 10 % 30 % 34 %
10  – 16 % 9 % 10 %
16 % en + 8 % 7 %

Nederlands 61 % 66 %
Frans 39 % 34 %

Voor de samenstelling van de steekproef werden vier variabelen weerhouden: het
geslacht (82% mannen), de leeftijd (75% jonger dan 50), het percentage van arbeids-
ongeschiktheid (53% arbeidsongeschiktheid van minder dan 5%) en de taal (61%
Nederlandstaligen); deze variabelen zijn representatief voor het geheel van de
slachtoffers van een arbeidsongeval.

De 1.300 geënquêteerden vertegenwoordigen werkelijk het geheel, zodat men met
de peiling de grote lijnen van de ervaringen van de getroffenen kan bepalen. Iets
meer vrouwen hebben geantwoord. Er is een ondervertegenwoordiging van de cate-
gorie -5% (misschien minder gemotiveerd om te antwoorden) en een oververtegen-
woordiging van Nederlandstaligen. Er werden kleine statistische verschillen vastge-
steld, maar deze hebben geen noemenswaardige invloed op de waarde van de ver-
kregen antwoorden.

1.1. DE AANGIFTE VAN HET ONGEVAL
Meer dan de helft van de getroffenen (55%) heeft geen kopie van de aangifte gekre-
gen en een derde heeft ze niet gelezen. Nochtans is dat het document op basis waar-
van het ongeval verder wordt afgehandeld. Deze hoge cijfers zijn des te verbazing-
wekkender, als men het belang van een dergelijk document kent voor het vervolg
van het parcours – gevaar voor onderlinge verschillen, onduidelijkheden en conflic-
ten. Het niet ontvangen van een kopie van de aangifte is in strijd met de principes
van transparantie en gaat in tegen de naleving van de sociale rechten van de verze-
kerden (Handvest van de sociaal verzekerde), van de fundamentele rechten en van
de wet van 10 augustus 2001 tot aanpassing van de wet van 10 april 1971 aan de
Europese richtlijnen.
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In 12% van de gevallen zijn de slachtoffers van een arbeidsongeval van mening dat de
arts die hen heeft onderzocht niet alle verwondingen op de aangifte van het ongeval
heeft vermeld...! 18% van de getroffenen signaleert daarentegen ook dat er achteraf
gezondheidsproblemen ten gevolge van het ongeval tot uiting zijn gekomen.
Welnu, de analyse toont een sterke wederzijdse samenhang tussen een onvolledige
beschrijving van de oorspronkelijke verwondingen en het achteraf verschijnen van
gezondheidsproblemen (in 89% van de gevallen).
De beoordeling en het causale verband verwonding-ongeval vormen dus een ander
probleem.

1.2. BEHEER VAN HET ARBEIDSONGEVAL

1.2.1. Het beheer door de verzekeraar
Een niet te verwaarlozen aantal werknemers (21%) heeft geen of een slecht contact
gehad met de verzekeraar die met de afhandeling van hun ongeval belast was. De
helft van hen weet niet of de verzekeraar een onderzoek heeft uitgevoerd, terwijl
42% niet op de hoogte is van het rapport dat door de inspecteur van de verzekeraar
werd opgesteld. De inspecteur maakt nochtans voor zijn opdrachtgever, de verzeke-
raar, een verslag op. Hij is trouwens steeds vaker een privé-detective.

1.2.2. De medische onderzoeken door de verzekeraar
De gewonden werden bijna allen (98%) door de geneesheren van de verzekering onder-
zocht. (Waarom ontbreekt er 2%? Men zou hier inderdaad het cijfer 100% verwachten).
In een bepaald geval had dit onderzoek pas twee maanden na het ongeval plaats. Waar-
om is deze termijn zo lang? De redenen daarvoor zijn moeilijk te begrijpen.
Een klein derde van de slachtoffers heeft het gevoel dat de geneesheer-inspecteur
niet naar hen luisterde. Dit hoge percentage, dat een door de getroffene ervaren
gevoelen weergeeft, wijst op een reëel communicatieprobleem, ver verwijderd van
een opbouwend gesprek.

1.2.3. De types van gezondheidsproblemen
Wat betreft de gezondheidsproblemen die na het ongeval zijn opgedoken, signaleert
67% fysieke problemen en 32% tegelijkertijd fysieke en psychologische problemen;
slechts 1% signaleert psychologische problemen.
Uit de antwoorden blijkt een zekere terughoudendheid om problemen van psycho-
logische aard te erkennen. De slachtoffers spreken liever over tegelijkertijd fysieke
en psychologische problemen. Bovendien zijn ze van oordeel dat de verzekeraars
dat soort problemen niet erkennen, ook al is dat dan slechts in een verhouding van
5%. Er is hieromtrent een veelbetekenende afwijking van 1 tot 6.
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Het gegeven moet echter wel met enige voorzichtigheid worden benaderd, aange-
zien het zowel het fysieke als het psychologische aspect omvat en men niet kan uit-
maken wat het aandeel van het ene ten opzichte van het andere is. Maar het cijfer
geeft ontegenzeglijk een orde van grootte aan die de aandacht trekt. De slachtoffers
denken dat er klaarblijkelijk een weigering is vanwege de verzekeraar, om gezond-
heidsproblemen die met psychologische stoornissen te maken hebben, te erkennen.
Door de correlatie tussen het percentage van arbeidsongeschiktheid, voorgesteld
door de verzekeraar, en de soorten problemen kan men vaststellen dat er gemakkelij-
ker rekening wordt gehouden met de psychologische problemen als ze met fysieke
problemen worden geassocieerd voor een arbeidsongeschiktheid van meer dan 16%.

De louter psychologische problemen worden blijkbaar niet door de getroffenen toe-
gegeven en nog minder door de verzekeraars erkend. Alleen de psychische reacties
op lichamelijke letsels schijnen aanvaard te zijn.

Deze gegevens roepen vragen op, wetende dat de niet erkende psychologische
stoornissen zich verder zouden kunnen ontwikkelen en definitief zouden kunnen
worden. Daardoor zouden ze kunnen leiden tot een groter percentage van arbeids-
ongeschiktheid bij de getroffene, niet te verwaarlozen familiale en sociale gevolgen
en een uitgesproken zwaarmoedigheid en een agressieve gemoedsgesteldheid.

1.2.4. De werkhervatting
Het is geruststellend om te constateren dat bijna alle slachtoffers het werk hebben
hervat, waarvan de helft op eigen initiatief, zonder onderscheid naar taalrol of per-
centage van arbeidsongeschiktheid.
Dit punt zou dus verder moeten worden bestudeerd in functie van de leeftijd en de
ernst van de verwondingen.
De enquête is op dit aspect echter niet dieper ingegaan.

Tweederde van de gewonden heeft zijn gewone werk hervat. Eenderde is dus van
werk veranderd en men weet helemaal niets over de omstandigheden van deze wij-
ziging van werkpost. Dit aspect werd in de vragenlijst niet verder uitgediept. Levert
het nieuwe werk een gelijkwaardig loon, een identieke tevredenheid over het werk,
een vergelijkbare werkkwaliteit op? Is het lastiger of minder lastig? Hoe is de hervat-
ting in de fabriek werkelijk verlopen en welke was de rol van (of de ervaring met)
de arbeidsgeneesheren? Moesten de gewonden een nieuwe beroepsopleiding vol-
gen? Hoe werd deze opleiding gegeven? Wie heeft daartoe de beslissing genomen?...
Het feit evenwel dat eenderde van de slachtoffers van een arbeidsongeval van werk
is veranderd, getuigt ervan, als dat al nodig zou zijn, dat het werk wel degelijk
wordt gezien als een belangrijke waarde voor persoonlijke ontplooiing en maat-
schappelijk welslagen. Men weet anderzijds echter ook dat een verandering van
werk enige wrevel en letsels van psychologische aard kan veroorzaken die evenmin
onbelangrijk zijn.
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Zoals men kon verwachten, is het al dan niet hervatten van het gewone werk gebon-
den aan de ernst van de arbeidsongeschiktheid. Meer dan 70% van de getroffenen van
de categorie met meer dan 16% heeft zijn oude werk niet kunnen hervatten. Daaren-
tegen gebeurt de hervatting des te vlotter naarmate de arbeidsongeschiktheid minder
zwaar is: 73% van de categorie met minder dan 5% hervat het gewone werk. Hoe
hoger het cijfer, hoe vaker de hervatting van het werk niet doorgaat.

1.2.5. De percentages van arbeidsongeschiktheid voorgesteld door de verzekeraar
De spreiding van de door de verzekeraar voorgestelde percentages wijst op een
hoog aantal ongevallen die minder ernstig zijn en tot een minder ernstige arbeidson-
geschiktheid leiden. Dat betekent dat de inspanningen op het gebied van preventie
moeten worden gericht op dit soort ongevallen, die waarschijnlijk het gevolg zijn
van feiten, nalatigheden en minder ernstige fouten, niettegenstaande de menselijke
tekortkomingen en overmacht.

Meer dan een derde van de getroffenen ging, over het algemeen op basis van het
advies van hun behandelende geneesheer, niet akkoord met het percentage voor
blijvende arbeidsongeschiktheid dat door de verzekeringsonderneming werd voor-
gesteld om hun ongeval af te handelen.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft de bekrachtiging geweigerd van 6% van de
akkoorden tussen partijen betreffende het percentage van arbeidsongeschiktheid
dat door de verzekeringsondernemingen aan de getroffenen werd voorgesteld. Deze
voorstellen komen overeen met deze die in de verslagen van het Fonds voor
Arbeidsongevallen bekend en opgenomen zijn.

1.2.6. Het gezamenlijke onderzoek: geneesheer verzekeraar – geneesheer getroffene 
De getroffenen, in een verhouding van meer dan eenderde, verklaren dat ze een
onderzoek hebben ondergaan dat tegelijkertijd door de geneesheer van de verzeke-
raar en door hun eigen geneesheer werd uitgevoerd en dat dit in de helft van de
gevallen tot een wijziging van het percentage van arbeidsongeschiktheid leidde.
Aangezien de getroffene oorspronkelijk niet akkoord ging met het door de verzeke-
raar voorgestelde percentage, kan men er echter van uitgaan dat het hier gaat om de
toekenning van een hoger percentage.

De wijziging van de voorgestelde percentages van arbeidsongeschiktheid – in de
helft van de gevallen ten voordele van de getroffenen die een gezamenlijk onder-
zoek hebben ondergaan – brengt grote verbazing teweeg en roept vragen op. Zou
de praktijk van het gezamenlijk onderzoek niet moet worden gelegaliseerd tot een
reëel recht op bemiddeling in een neutrale omgeving? Als deze bemiddelingsprak-
tijk wettelijk wordt geregeld, is hij niet langer gebonden aan het initiatief van alleen
de beter geïnformeerde getroffenen en de bereidwilligheid van de partijen. De for-

628



HET ARBEIDSONGEVAL - DE GETROFFENE : ZIJN PARCOURS, ZIJN ERVARING

mule zou overigens het grote voordeel hebben dat ze de arbeidsrechtbanken – bij
wie door de getroffenen beroep wordt aangetekend voor een rechtmatige en billijke
beoordeling van de opgelopen verwondingen – zou ontlasten. Aangezien de
getroffenen ertegen opzien om naar de arbeidsrechtbank te stappen en ze bijkomen-
de kosten vrezen, zou een juridisch systeem, zoals arbitrage of bemiddeling, een ant-
woord kunnen zijn op het verzoek van de getroffenen. Door de bemiddeling te rege-
len zouden alle getroffenen op gelijke voet worden behandeld waar het om de ver-
dediging van hun rechten gaat. Iedereen zou er toegang toe hebben. Met deze arbi-
trageprocedure zouden een aantal meningsverschillen kunnen worden opgelost.

De invoering van de bemiddeling is geen onoverkomelijk probleem, aangezien dit
recht reeds werd voorzien binnen het Fonds voor Arbeidsongevallen, een openbare
instelling van sociale zekerheid. Dit recht werd namelijk ingesteld door de wet van
25 januari 1999, waarbij de procedure werd ingeschreven in artikel 64bis van de
wet van 10 april 1971 (1).
De bemiddeling heeft andere doelstellingen dan de bekrachtiging. De bemiddeling
moet de getroffene de kans geven om zijn standpunt te verdedigen niet in een con-
tentieuse procedure maar in een opbouwende dialoog. 

De bekrachtiging is een van de toezichtprocedures waarover het Fonds voor
Arbeidsongevallen beschikt om zijn wettelijke opdracht, nl. de controle over de uit-
voering van de wet van 10 april 1971 aangaande de arbeidsongevallen door de ver-
zekeringsondernemingen, naar best vermogen uit te voeren. Het is een mechanisme
ter vrijwaring van de rechten van de slachtoffers van een ongeval.

1.2.7. Beroep bij de arbeidsrechtbank
Indien de getroffene niet met het voorgestelde percentage akkoord gaat, blijft er
voor hem alleen nog een beroep bij de arbeidsrechtbank over. Volgens het steek-
proefonderzoek heeft 15% van de getroffenen bezwaar ingediend, maar het is niet
bekend om welke reden: het begrip ongeval of traject, de evaluatie van het percen-
tage, hulp van derden? Ongeveer 2% gaat in beroep.

Een getroffene die een bezwaar indient, is niet tevreden en moet dus zijn klachten
kunnen verklaren. Volgens de enquête is hij daar in 70% van de gevallen in geslaagd.
Hij vindt daarentegen dat de expert de moeilijkheden bij de werkhervatting in 62%
van de gevallen niet juist heeft ingeschat, maar het is niet bekend waarom en in
welke betekenis.

Wat voor problemen zorgt, is het gebruik van bewoordingen en medische termen die
voor de betrokkenen onbegrijpelijk zijn. 62% van de slachtoffers benadrukt dit. Is het
dan niet mogelijk om een voor de gewone burger begrijpelijke taal te gebruiken?

(1) Bemiddeling behoort, net zoals de ombudsmannen en -vrouwen, het Handvest van de sociaal ver-
zekerde, de fundamentele rechten, het plan inzake duurzame ontwikkeling in een geest van transpa-
rantie en overleg, tot de tijdsgeest.
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De getroffenen verklaren overigens dat sommige uitlatingen, wie ook de gespreks-
partner is, voor hen niet te vatten zijn. Hoe kan er dan van een dialoog sprake zijn
als de woorden slecht worden begrepen? 
77% verklaart dat hij door de vakbondsafgevaardigde en/of zijn raadsheren goed
werd verdedigd.
De helft van de getroffenen verklaart dat ze door de Rechter werden begrepen.

2. DE BELANGRIJKSTE BESCHOUWINGEN VAN DE DRIE SYMPOSIA

De 200 deelnemers verspreid over twee maal drie symposia, volgens de drie thema’s
van de vragenlijst, hebben tijdens het debat zo veel mogelijk rekening gehouden
met de ervaringen van de getroffenen die de vragen over hun afgelegde parcours in
de doolhof van de afwikkeling van hun ongeval hadden beantwoord.

De resultaten van deze beschouwingen zijn opgenomen in de verslagen van het col-
loquium. Hierna volgen, kort samengevat, enkele van de belangrijkste bedenkingen.

2.1. DE AANGIFTE VAN HET ONGEVAL*
De deelnemers hebben de klemtoon gelegd op het bestaan van een aantal probleem-
gebieden nog vóór de aangifte van het ongeval: met name het begrip “ongeval”
(steeds terugkerende beweging, bruusk gebaar, onverwachte gebeurtenis, lumbago,
tendinitis, …), de niet-aangifte (kleine ongevallen, zwartwerk, belang van de werk-
gever om de gevaren te bagatelliseren of om het ongeval niet aan te geven teneinde
verhoging van de premies te vermijden), de niet-beschermde categorieën (werkne-
mer in onzekere situatie, stagiair in opleiding), de luttele informatie die aan de werk-
nemer wordt gegeven (en de middelen om dit te verhelpen), het gebrek aan oplei-
ding van de persoon die de gewonde opvangt (die hem als eerste administratieve
raad moet geven) en van de collega’s die getuige waren.

De sprekers verklaren unaniem dat het opstellen van het formulier voor de aangifte
van een ongeval veel te ingewikkeld is en dat het formulier niet voldoende aandacht
besteedt aan de omstandigheden van het ongeval. Er zijn echter nieuwe procedures
in de maak, met de elektronische aangifte van een sociaal risico. De deelnemers
benadrukken de belangrijke rol van de vakbondsafgevaardigden en de preventie-
raadsheren wat betreft de hulp bij het invullen van de aangifte.

Ook de kwestie van de ondertekening door de gewonde zelf is omstreden. Door zijn
gezondheidstoestand heeft de getroffene misschien geen volledig beeld van de fei-
ten, de verwondingen worden niet noodzakelijk allemaal opgemerkt, migranten-
werknemers die onze taal niet goed kennen, hebben misschien moeite met het
lezen ... . De sprekers zijn het er daarentegen allemaal over eens dat de gewonde
een kopie zou moeten krijgen van de aangifte.

* De twee symposia over de aangifte van het ongeval werden respectievelijk voorgezeten door Y.
Horgnies, voorzitter van de Arbeidsrechtbank van Verviers, en Damien Kreit, raadsheer bij het
Arbeidshof van Luik.630
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Vervolgens hebben de sprekers zich gebogen over de rol van de tussenkomende
partijen die niet met het ongeval zelf te maken hebben. Er is in de eerste plaats de
geneesheer die het attest van eerste vaststelling opstelt, waarvan de onnauwkeurige
medische benamingen de voornaamste oorzaak zijn van heel wat moeilijkheden ach-
teraf. Er zou een typeformulier kunnen worden opgesteld. Vervolgens is er de
behandelende geneesheer, die een specifieke opleiding zou kunnen krijgen om de
stoornissen die enige tijd na het ongeval worden vastgesteld, beter te kunnen aan-
pakken. Verder is er de wetsverzekeraar, die door het Sociaal handvest wordt ver-
plicht om precieze informatie te verstrekken, maar dat niet altijd doet, en wiens
beslissingen niet altijd met voldoende redenen omkleed zijn. Tot slot is er het Fonds
voor Arbeidsongevallen dat een belangrijke rol speelt met name bij de weigering
van de tenlasteneming van een ongeval (en we weten dat het aantal met de jaren
toeneemt). De instelling beschikt evenwel noch over voldoende middelen of perso-
neel, noch over controlemiddelen, noch over injunctiebevoegdheid. Het Fonds zou
bijvoorbeeld een wettelijke bevoegdheid moeten krijgen voor het verhoor van de
getuigen van een arbeidsongeval.

2.2. HET ADMINISTRATIEVE EN MEDISCHE BEHEER VAN HET DOSSIER*
Net als bij de deelnemers aan het eerste symposium, hebben die van het tweede
symposium eerst en vooral het belang van de aangifte van het arbeidsongeval aange-
haald. Ook zij zijn van mening dat de aangifte aan de werknemer zou moeten wor-
den overhandigd. Ze hebben verder ook de problematiek van de definitie van “plot-
se gebeurtenis” beklemtoond en de onnauwkeurigheid van het attest van eerste
vaststelling geconstateerd.

De deelnemers zijn van oordeel dat de kwestie van de kwaliteit van het contact met
de dossierbeheerder nog niet de gepaste hervormingen heeft ondergaan, aangezien
de verslagen schriftelijk worden opgesteld, over het algemeen op basis van stereo-
tiepe brieven. Ze vinden dan ook dat de toepassing van het Handvest van de sociaal
verzekerde het administratieve beheer nog zou moeten verbeteren. Ze menen dat
het verslag van de adviserende geneesheer een doorslaggevend element is, omdat
het gedetailleerder is dan het attest van eerste vaststelling. Ze stellen een gebrek aan
opleiding vast van het medische korps dat met een ongeval wordt geconfronteerd,
en ze onderstrepen stuk voor stuk dat een “arbeidsongevallenopleiding” tijdens de
geneeskundestudies wenselijk is. Verder verduidelijken ze dat de geneesheren de
moeite zouden moeten nemen om naar de getroffenen te luisteren.

Wat de werkhervatting betreft, stellen ze vast dat de in artikel 23 van de wet van 10
april 1971 bedoelde procedure complex is en niet is aangepast aan de huidige
schommelende economische werkelijkheid, noch aan de kleine en middelgrote

* De twee symposia over het beheer van het dossier werden respectievelijk voorgezeten door Y.
Horgnies, voorzitter van de Arbeidsrechtbank van Verviers, en Damien Kreit, raadsheer bij het
Arbeidshof van Luik.
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ondernemingen. Deze procedure zou afgeschaft kunnen worden. Men zou daarente-
gen in de collectieve overeenkomsten een clausule moeten kunnen voorzien waar-
door de werkgever verplicht zou worden om de slachtoffers van een werkongeval
die het werk hervatten, een aangepaste baan te bezorgen.

Tot slot werd de techniek van het gezamenlijke onderzoek van de behandelende
geneesheer en de geneesheer van de verzekeraar beschouwd als een verplichte stap
die aan elke gerechtelijke procedure moet voorafgaan. Dit verwijst naar de bemidde-
lingsprocedure die in artikel 64bis van de wet van 10 april 1971 wordt beoogd.

2.3. BETWISTING EN BEROEP BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK*
Ook deze deelnemers hebben ter inleiding de door de andere groepen besproken
thema’s aangehaald, aangezien daar gewoonlijk de oorsprong van de geschillen ligt.

In de eerste plaats hebben de deelnemers aangedrongen op het belang dat de
getroffene erbij heeft om zich te laten bijstaan door een ‘raadsgeneesheer voor het
slachtoffer’ (die dezelfde opleiding heeft gekregen als een expert). In de helft van de
gevallen verschijnt de getroffene immers alleen. Hij is dus minder goed gewapend dan
de verzekeraar om op te komen voor zijn rechten. Er moeten met andere woorden
inspanningen worden geleverd zodat de getroffene voortaan wordt begeleid.
De expert moet op pedagogisch vlak een inspanning doen opdat het slachtoffer
werkelijk een actief subject is en geen passieve medespeler.
In die zin zou er een verplicht overleg met de getroffene zelf kunnen worden geor-
ganiseerd. Ook de rechter moet proberen om zijn vonnis beter te motiveren, zeker
omdat de getroffene zelden bij de hoorzitting aanwezig is. Deze afwezigheid van de
getroffene is steeds nadelig, wil hij de gebeurtenissen kunnen begrijpen. In dat
opzicht zou het aangewezen zijn om de getroffenen te ontmoeten in de Raadkamer,
eerder dan in een openbare zitting, als het gaat over de beoordeling van het percen-
tage van blijvende arbeidsongeschiktheid.

De sprekers hebben verder aangehaald dat het voor de expert nuttig is om de
arbeidsgeneesheer te vragen een concrete beschrijving van de werkposten op te
stellen. De idee om een beroep te doen op een ergoloog of een ingenieur om het
verlies van concurrentievermogen in te schatten, in aanwezigheid van de raadsge-
neesheer, lokt omstreden meningen uit.

Wat de beoordeling van de blijvende arbeidsongeschiktheid betreft, hebben de deel-
nemers het feit beklemtoond dat de slachtoffers van een arbeidsongeval in geval van
herstructurering als eerste getroffen worden door de ontslagmaatregelen en dat bij
het vastleggen van het percentage met deze omstandigheid dan ook rekening moet
worden gehouden.

* De twee symposia over het beroep werden respectievelijk voorgezeten door de heer Henrion, voor-
zitter van de Arbeidsrechtbank van Namen-Dinant, en Loretta Capellini, rechter bij de Arbeidsrecht-
bank van Brussel.
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Bij de vaststelling van het feit dat 50% van de gezamenlijk uitgevoerde medische
onderzoeken een voor de getroffenen bevredigend resultaat oplevert, vinden de
sprekers het noodzakelijk dat de Koning zo snel mogelijk de uitvoeringsbesluiten
uitvaardigt van artikel 64bis, ingevoegd in de wet van 10 april 1971 door artikel 12
van de wet van 25 januari 1999, opdat deze beschikking – de mogelijkheid voor de
getroffene om de tussenkomst te vragen van de bemiddelende geneesheren die bij
het Fonds voor Arbeidsongevallen met de medische controle belast zijn – niet langer
ijdele taal zou zijn.

Ze zijn het er verder over eens dat de getroffene niet alleen van zijn schuldgevoel
moet worden bevrijd (elke procedure om een schadeloosstelling te bekomen voor de
gevolgen van een ongeval, onderhoudt huns inziens dit schuldgevoel alleen maar),
maar ook beter van zijn rechten op elk niveau op de hoogte moet worden gebracht.

3. BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE – ENKELE MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Uit het onderzoek is gebleken dat een zeer groot aantal mensen bij de afhandeling
van een arbeidsongeval betrokken is.

Elders hebben sommigen reeds aangehaald dat een arbeidsongeval voor het slacht-
offer een ware lijdensweg is in een wereld die door anderen zonder aarzelen kafka-
iaans wordt genoemd (1). Heel wat schaduwzones werden in het licht geplaatst. Het
staat vast dat de getroffene een slecht geïnformeerde burger is en dit ondanks het
Handvest van de sociaal verzekerde. Hij heeft het er moeilijk mee dat hij in een proce-
dure verwikkeld raakt waarvan hij niet altijd alle radertjes kent. Hij wordt in grote ver-
warring gebracht door de complexiteit van de structuren en weet niet welke de taak
is van elk van de partijen die bij de afhandeling van zijn ongeval betrokken zijn.

Het is duidelijk gebleken dat het slachtoffer van een arbeidsongeval maar al te vaak
een passieve medespeler is, waar hij eigenlijk een actief subject zou moeten zijn
naar wie wordt geluisterd. Met andere woorden, iemand die moet worden gerespec-
teerd en met wie rekening moet worden gehouden.

Meer bepaald bij de gerechtelijke procedures voelt een getroffene zich vaak schul-
dig en juist dan zou hij van zijn schuldgevoel moeten worden bevrijd, terwijl nu net
de procedure die hij heeft aangespannen om een schadevergoeding te krijgen, dat
schuldgevoel onderhoudt.

De terughoudendheid van de slachtoffers om hun psychologische moeilijkheden toe
te geven en de weigering (de argwaan) van de verzekeraars om dit soort problemen
te erkennen, moeten als een luid klinkend alarmsignaal worden gezien om een ware

(1) Zie in verband hiermee de nota “Neen aan Kafka” van de regeringscommissaris voor sociale
zaken.
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dialoog te bevorderen en zo werkelijk tot een onderling begrip te komen. Dat is de
beste manier om wrevel, de indruk vervolgd te worden, zwaarmoedigheid en zo
mogelijk ook procedureperikelen te voorkomen.

De bedoeling van dit onderzoek was de ervaringen van het slachtoffer tijdens de
afhandeling te leren kennen. De bedoeling van de symposia was om de beschouwin-
gen van de deelnemers over de antwoorden te verzamelen.
Het is dan ook gepast om op de antwoorden van de getroffenen terug te komen. Het
overzicht van de vragen die aan de getroffenen werden gesteld, moet dus naast de
bekommernissen en antwoorden van de sprekers van het colloquium worden gelegd
en wel zo dat er mogelijke verbeteringen voor de toekomst kunnen worden voorge-
steld. Misschien is het ook gepast om de vragen aan te halen die niet werden gesteld.

De deelnemers hebben echter meer gedaan dan alleen de antwoorden op de vragen-
lijst geanalyseerd: ze hebben in vele gevallen ook voorstellen geformuleerd om de
vastgestelde moeilijkheden te verhelpen.

Zonder in detail te treden en met enig voorbehoud kan men nu reeds de vastgestel-
de tendensen aanhalen en een overzicht geven van de mogelijke oplossingen en
middelen die door de deelnemers van het colloquium werden voorgesteld om het
parcours en de ervaring van een slachtoffer van een arbeidsongeval minder onaange-
naam te maken.

VASTSTELLINGEN MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOORGESTELDE MIDDELEN

Geen informatie over de aangifte Overmaken van de kopie van de – Voorzien door art. 13 van de wet
van het ongeval (55 % van de aangifte van het ongeval door de van 10 augustus 2001 tot aanpas-
getroffenen). verzekeraar aan de getroffene. sing van de AO-verzekering aan de

Europese richtlijnen.
– Herinnering via een ministeriële
circulaire

Gebrek aan algemene informatie – Informatiebrochures Verbetering, aanpassing en versprei-
voor de getroffenen over hun ding op grote schaal van de bro-
rechten. – Lijst van alle plaatsen waar de chures die bij het FAO reeds bestaan:

getroffene informatie kan krijgen. ‘‘Uw rechten inzake arbeidsongeval-
len’’ en ‘‘Hoe krijg ik schadevergoe-
ding voor een arbeidsongeval ?’’

Vereenvoudiging van de aangifte Typedocument. – Zie verklaring van een sociaal 
van een arbeidsongeval. risico.

– In onderzoek.

Onvolledig medisch attest van eerste Typedocument. In onderzoek.
verklaring.
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VASTSTELLINGEN MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOORGESTELDE MIDDELEN

Wachttijd tot het eerste onderzoek Naleven van het Handvest van de Herhaling van de beschikkingen van
door de geneesheer van de verze- sociaal verzekerde in het algemeen. het Handvest voor de verzekeraars
kering (ongeveer twee maanden). door middel van een ministeriële

circulaire.

Ontoereikende toepassing van het Voor verbetering vatbaar. Herinnering aan de verzekeraars
Sociale Handvest door middel van een ministeriële

circulaire.

Meningsverschil over het voorgestelde Invoeren van een bemiddelings- Voorzien in art. 64bis van de wet 
percentage van arbeidsongeschikt- procedure. van 10 april 1971 – te nemen uit-
heid (hoog percentage in 37% van de voeringsbesluit.
gevallen).

Gezamenlijk onderzoek in slechts Bemiddeling bij wet geregeld. Voorzien in art. 64bis van de wet
eenderde van de gevallen. van 10 april 1971 – te nemen uit-

voeringsbesluit.

Geneesheren luisteren onvoldoende – Inspanning op pedagogisch vlak – Orde van geneesheren.
naar de getroffenen. vanwege het medische korps om – Artsenkrant.

beter naar de getroffenenen te luis-
teren.

– Eenvoudig en begrijpelijk taal-
gebruik.

Ontoereikende opleiding van het Betere opleidingen van de genees- – Faculteit geneeskunde.
medische korps op het vlak van heren op het vlak van beroeps- Organisatie van de geneeskunde-
beroepsrisico’s. risico’s. studies, werkzaamheden aan de

gang bij de Afdeling van de huma-
nisering en de bevordering van de
arbeid en bij de Belgische afdeling
van de Club européen de la santé.

Beheer van de geweigerde onge- Wettelijke bevoegdheid voor het Wijziging van de reglementaire
vallen. verhoor van getuigen door de teksten.

FAO-diensten.

Werkhervatting – Art. 23 niet aange- Afschaffing van art. 23 van de wet Regelen van de hervatting van aange-
past aan de huidige, onbestendige van 10 april 1971. past werk door middel van dwingen-
economische werkelijkheid. de clausules in de collectieve over-

eenkomsten.

Ontmoedigende situatie van de ge- Begeleiding van de getroffenen bij – Informeren van de vakbonden.
troffenen die, bij een bezwaar, alleen de rechtszaak (meer bepaald door – Precisie bij de expertiseopdrachten.
tegenover de verzekering staan. een dokter voor beroepgevallen).

Getroffene – passief object tijdens de De getroffene is de belangrijkste Verplichting om een overlegsessie 
expertises. persoon bij een AO. te organiseren met de getroffene zelf.

Wegnemen van het schuldgevoel bij Ontvangst van de getroffene, meer Bevoegdheid van het Ministerie van
de getroffenen die beroep aanteke- bepaald voor de beoordeling van Justitie.
nen. het BAO-percentage, in de Raad-

kamer eerder dan in openbare
zitting.
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De studie die met succes door een groep deskundigen werd uitgevoerd, was zeker
niet bedoeld als wetenschappelijk proefschrift. De studie was een onderzoek naar
de ervaringen en werd overigens met zeer beperkte middelen uitgevoerd.

Niet alle aspecten werden aangesneden. Integendeel. Het belangrijkste is dat er naar
de getroffenen werd geluisterd en dat er een poging werd gedaan om oplossingen
te zoeken voor hun echte problemen. En dat is uitermate positief.

(Vertaling)
__________
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ONDERZOEKSPROJECTEN

LOPENDE ONDERZOEKEN

Titel van het onderzoek:
Leeftijd en werkstress: onderzoek naar de tevredenheid van klanten-werkgevers
over hun arbeidsgeneeskundige dienst

Promotor/Onderzoeker(s):
J. Vlamings, K. Johannik, S. Bulterys en G. Moens

Instelling:
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, IDEWE
Interleuvenlaan 58
3001 Leuven
e-mail: guido.moens@idewe.be

Opdrachtgever:
IDEWE

Onderzoeksresultaten:
Teneinde de tevredenheid van klanten-werkgevers met hun arbeidsgeneeskundige
dienst te kunnen beoordelen, werd via de post een vragenlijst opgestuurd naar 600
willekeurig gekozen werkgevers. In de vragenlijst werden de verschillende dienst-
verleningen, procedures en processen zoals aangeboden door een grote Externe
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) nagegaan. Werkge-
vers werden verdeeld in drie strata naargelang het aantal werknemers in dienst van
het bedrijf en onderworpen aan het medisch onderzoek (< 5, = 5 en < 50, = 50 werk-
nemers).  De totale respons bedroeg 48%. In het algemeen is bijna 33% zeer tevre-
den met de dienstverlening aangeboden door de EDPBW en 60% is tevreden. Deze
resultaten zijn bemoedigend voor de EDPBW en motiveren de werknemers om
dienstverlening van hoge kwaliteit te blijven bieden.

Beschikbaar bij:
IDEWE
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LOPENDE ONDERZOEKEN

Titel van het onderzoek:
Le “marketing” des prestations de revenu minimum d’existence
(De “marketing” van de leefloonuitkeringen)

Promotor/Onderzoeker:
Eva Poelemans 

Instelling:
Katholieke Universiteit Leuven / European Institute of Social Security
Tiensestraat 41
3000 Leuven

Contactpersoon:
Eva Poelemans
016/32.54.23

Opdrachtgever:
Caisse nationale des Allocations Familiales (CNAF), Frankrijk

Looptijd:
van april 2003 tot maart 2004

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Het doel van dit onderzoek is de “best practices” op te stellen voor het gebruik van
nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het domein van de bij-
stand (leefloon). Hiertoe wordt een onderzoek gevoerd dat bestaat uit twee delen:

een vergelijkende studie van de bijstandsregimes in de 15 EU-lidstaten waaruit een
typologie voortvloeit van deze regimes, zowel wat betreft de inhoud als de adminis-
tratie;

daarnaast zal er een diepgaander onderzoek plaatshebben van de bijstandsregimes
in drie of vier van de lidstaten (de keuze van deze landen wordt bepaald aan de
hand van de het eerste deel van het onderzoek en gebeurt in overleg met de CNAF).
De punten waaraan vooral aandacht zal worden besteed zijn het al dan niet opne-
men van de uitkering(en), de verschillende manieren waarop de rechthebbenden
worden geïnformeerd, het administratief beroep tegen beslissingen m.b.t. de bij-
stand, methodes om de tevredenheid van de cliënten na te gaan en methodes om
potentiële rechthebbenden op te sporen. In dit tweede deel zullen wat betreft deze
aandachtspunten de ICT toepassingen worden benadrukt.
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Titel van het onderzoek:
Sociaalrechtelijke instrumenten, expliciet of impliciet gericht naar betaling van zorg

Promotor:
Josse Van Steenberge

Onderzoeker:
Ilse Van Puyvelde

Instelling:
Universiteit Antwerpen – U.I.A.
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Contactpersoon:
Ilse Van Puyvelde
03/820.29.45

Opdrachtgever:
Vlaams Ministerie van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssa-
menwerking

Looptijd:
van 1/3/2003 tot 31/8/2003

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Inventaris van feitelijke instrumenten van betaling voor zorgverlening aan naasten
en van zorgpremies in Vlaamse context.
Op 11 december 2003 plannen de Vlaamse Minister van Welzijn en het Centrum
voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS) een grootschalig zorgcongres met de titel
‘Zorgen voor morgen ?!’. Ilse Van Puyvelde zal in het kader van dit project een dos-
sier voorbereiden over de bestaande sociaalrechtelijke instrumenten die impliciet of
expliciet gericht zijn op de betaling van zorg. Een groot deel van de studie is gewijd
aan het stelsel van tijdskrediet, meer in het bijzonder de zogenaamde thematische
verloven, en de diverse aanmoedigingspremies en kredieten.
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Titel van het onderzoek:
“Plaisir belge”: vers une offre de ressources socio-sanitaires plus équitable et ration-
nelle pour les personnes en perte d’indépendance

Promotor/Onderzoeker:
Jean-Michel Caudron

Instelling:
Perspective
Marie-Josélaan 59
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
fax: 02/611.33.28
e-mail: perspective59@hotmail.com

Contactpersoon:
Jean-Michel Caudron
0472/40.79.96

Looptijd:
van 2003 tot eind 2004.

Doelstelling en onderzoeksmethode:
Voorwerp:
Het is de bedoeling van dit project om een aantal tools uit te proberen (PLAISIR en
de niet-geïnformatiseerde versie hiervan, CTMSP, de Belgische versie van KATZ,
AGGIR, 3 Amerikaanse RUG’s, KUTZMANN, MAC 11).

Het oogmerk zou zijn om enkel die tool over te houden die op doeltreffende en
evenwichtige wijze leidt tot:

de opmaak van een hulpplan, toegespitst op de vereiste zorgnood (basiszorg, huis-
houdelijk werk en adviezen/steun) van de persoon die hulp nodig heeft;

en tot de toekenning in dit geval van een vergoeding voor de verzorging die niet
gedekt wordt door andere soorten van financiering. 

Methode
Het relevantste en vooraf afgebakende meetinstrument is het systeem PLAISIR (Pla-
nification Informatisée des Soins Infirmiers Requis: geïnformatiseerde planning van
de vereiste verpleegkundige zorgen), van het team van Charles Tilquin. Het werd
ontworpen voor:

het onthaal, de evaluatie en de oriëntering van mensen;
de uitwerking van een individueel hulpplan dat is aangepast aan de zorg- en hulp-

nood van een persoon die lijdt aan een verminderde zelfstandigheidsgraad;
de toekenning van middelen aan personeel (zowel qua aantal als qua vereiste

bekwaamheden).

644



ONDERZOEKSPROJECTEN

Nadat deze tool aan de wettelijke en institutionele context van België is aangepast,
wordt hij getest en met 7 andere tools (Belgische versie van KATZ, AGGIR, 3 Ameri-
kaanse RUG’s, KUTZMANN, MAC 11) vergeleken. PLAISIR bevat immers alle gege-
vens die noodzakelijk zijn om de scores/klassen van die verschillende systemen te
produceren, en het EROS-team heeft algoritmen uitgewerkt waarmee deze op basis
van de evaluaties van PLAISIR automatisch (en dus met 100% betrouwbaarheid) kun-
nen worden verkregen.

De Onafhankelijke, Neutrale, Liberale en Christelijke Ziekenfondsen hebben de han-
den in elkaar geslagen voor de realisatie van evaluaties met de PLAISIR-tool bij 805
personen, die aleatorisch werden gekozen binnen 23 subgroepen van 35 mensen,
samengesteld uit de volgende combinaties:

de 3 Gewesten, zonder daarenboven de 3 Duitstalige Oostkantons te vergeten,
de 3 activiteitensectoren (thuis, alternatieve huisvestingsdiensten, rusthuizen en

verzorgingstehuizen en andere huisvestingsinstellingen),
de stadsgeografische typologieën (landelijk, stedelijk en semi-landelijk).

__________
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BOEKEN

Codex sociale zekerheid 2002-2003
door D. Simoens, W. Van Eeckhoutte en J. Van Steenberge
Brugge, die Keure, 2002, interuniversitaire uitgave, 275 pagina’s

De 20ste editie van de Codex Sociale Zekerheid omvat alle essentiële wetteksten uit
het socialezekerheidsrecht en is bijgevolg het naslagwerk bij uitstek om wegwijs te
raken in de socialezekerheidswetgeving.

De nieuw opgenomen teksten zijn o.a.:

de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering
van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, B.S. 14.IX.2001.

Het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen
met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met
toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels, B.S. 31.VII.2001; het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepas-
sing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
het uniform begrip “gemiddeld dagloon” wordt vastgesteld en sommige wettelijke
bepalingen in overeenstemming worden gebracht, B.S. 31.VII.2001 (uittreksel: art.
1, 2-4 en 8-10).

In deze nieuwe editie werden de belangrijke wijzigingen verwerkt o.a. op gebied
van de sociale zekerheid der werknemers, van de zelfstandigen en ook wat sociale
bijstand betreft.

*
*     *

L’Année sociale 2002
door het Institut de sociologie van de U.L.B.
Brussel, De Boeck en Larcier, 2003, 340 pagina’s

L’Année sociale biedt zijn lezers sinds 1960 een duidelijke en objectieve synthese
van het Belgische sociale leven.
Deze publicatie is het resultaat van de interdisciplinaire samenwerking tussen
onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles en de andere Belgische universi-
teiten.
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Voor L’Année sociale wordt ook samengewerkt met deskundigen die in sociale orga-
nisaties en sociaal-economische instellingen actief zijn, zodat de lezer gemakkelijk
toegang krijgt tot die informatie en commentaar die hem in het bijzonder boeit.
Een leidraad verbindt de meeste van deze bijdragen, nl. de deregulering die vaak via
het alomtegenwoordige concept van de herstructurering, plaatsvindt. Herstruc-
turering van de overheidsbedrijven, herstructurering van het vakbondsapparaat, om
de richting in te slaan van of in te spelen op de “marchandering” van alle bestandde-
len van het sociale leven, deregulering zelfs op het niveau van het huisvestingsbe-
leid onder de invloed van het Europese gemeenschapsrecht betreffende de concur-
rentie.
De editie van 2002 van L’Année Sociale geeft via zijn brede waaier van rubrieken
een zeer gevarieerde weerspiegeling van de actuele situatie van de voornaamste
sociale onderwerpen.
De laatste twee rubrieken (Europees en Internationaal) plaatsen deze deregulering
in een andere context, namelijk die van de verantwoordelijkheid van de onderne-
mingen en van de altermondialistische bewegingen.

*
*     *

Organisatie van de gezondheidszorg 
door Stefaan Callens en Jan Peers
Schoten, Intersentia, 2003, 468 pagina’s

De gezondheidszorg in België is complex en voortdurend in beweging. Stefaan Cal-
lens en Jan Peers, beiden hoogleraar aan de K.U.Leuven, belichten de organisatie
van de gezondheidszorg vanuit een beleidsmatige en juridische invalshoek.

Het organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. Het
boek biedt wat dat betreft een antwoord op diverse vragen. Wie is bevoegd? Welke
regelgeving is er op internationaal en Europees niveau tot stand gekomen? Boven-
dien horen zaken als het behandelen van patiënten, het beheren van ziekenhuizen,
het evalueren van medische activiteiten, het uitvoeren van epidemiologische studies
enz. met de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens juridisch in
orde te zijn.

Tot slot komt de laatste - maar niet de minst onbelangrijke - speler aan de beurt: de
patiënt zelf. Wat is zijn rechtspositie in de gezondheidszorg? Welke rechten kent de
recente patiëntenwet aan de patiënt toe? De auteurs besluiten met een bespreking
van de recente technologieën in de gezondheidszorg, waarbij uiteraard het toene-
mend gebruik van het internet niet ontbreekt.

*
*     *
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De Belgische ziekenhuisfinanciering ontcijferd 
door Walter Sermeus
Leuven, Acco, 2003, 218 pagina’s 

Vroeger was het wellicht eenvoudiger. De directie van het ziekenhuis zorgde voor
de centen. De artsen, verpleegkundigen en paramedici behandelden en verzorgden
de patiënten. Deze tweedeling is momenteel niet langer houdbaar. In de nieuwe zie-
kenhuisfinanciering raken beide opdrachten meer en meer verstrengeld. Door
gebruik te maken van klinische en verpleegkundige gegevens bepalen de handelin-
gen van de ziekenhuisartsen, de verpleegkundigen en de paramedici rechtstreeks de
financiële slagkracht van het ziekenhuis. Tegelijkertijd dwingt dit ziekenhuizen tot
een betere organisatie van de zorg.
Deze publicatie is in eerste instantie bedoeld voor ziekenhuisartsen en (hoofd)ver-
pleegkundigen en voor ieder die inzicht wil verwerven in de principes en mechanis-
men van de ziekenhuisfinanciering, gaande van ziekenhuisdirecties, middenkader-
functionarissen en verzekeraars tot overheden. Het boek beschrijft stap voor stap op
welke wijze hun dagelijkse praktijkvoering impact heeft op de financiering van het
ziekenhuis. Het duidt de bedoelde en mogelijk onbedoelde effecten. Het toont de
impact op de organisatie van de zorg. De waaier aan afkortingen en het specifieke
jargon zoals Dignosis related groups (D.R.G.), Minimale Verpleegkundige Gegevens
(M.V.G.), verantwoorde bedden, referentiebedragen en dergelijke worden uitge-
breid verklaard en toegelicht zodat de lezer in staat is om zich het nieuwe taalge-
bruik van de ziekenhuisfinanciering eigen te maken.
Het boek ontcijfert. Dit betekent dat voornamelijk de principes en de achterliggen-
de ideeën worden weergegeven, eerder dan de precieze bedragen en rekenregels.
Hiervoor wordt verwezen naar het Staatsblad of meer gespecialiseerde uitgaven.

*
*     *

De Percutane Coronaire Ingrepen
door Murielle Lona
Brussel, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2003, 23 pagina’s

In deze studie maken de Onafhankelijke Ziekenfondsen een vergelijkende analyse
van de kostprijs en de verblijfsduur bij percutane dilatatie van de kransslagader met
katheter, ook PTCA genoemd. Het originele van deze analyse is dat ze aantoont dat
aan de hand van de financiële gegevens de patiënt kan worden gevolgd voor de vol-
ledige zorgperiode. In het specifieke geval van de PTCA kunnen de verzekeringsin-
stellingen probleemloos vaststellen of de cardiologische of andere onderzoeken
evenals de cardiale opvolging van de patiënt plaatsvonden in het ziekenhuis dat de
PTCA uitvoerde, of in een ander ziekenhuis.
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Als men rekening houdt met het ziekenhuisverblijf onmiddellijk vóór en onmiddel-
lijk na de ingreep, dan varieert de “fictieve” verblijfsduur met betrekking tot de vol-
ledige verzorgingsepisode duidelijk in functie van het ziekenhuis. De studie brengt
ook opvallende verschillen aan het licht tussen de medische praktijken van de ver-
schillende ziekenhuizen, zowel wat de kostprijs als de verblijfsduur betreft, voor de
tenlasteneming van een PTCA-patiënt.

*
*     *

Wegwijs in … de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de sociale docu-
menten
door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Brussel, F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2003, 48 pagina’s

Om de werkgevers zo grondig mogelijk te informeren over de verplichtingen inzake
sociale documenten en de veralgemening van DIMONA (Déclaration
Immédiate/Onmiddellijke Aangifte van tewerkstelling), heeft de Federale Overheids-
dienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een nieuwe brochure gepubli-
ceerd: “Wegwijs in … de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de sociale
documenten”.

Deze brochure richt zich in het bijzonder tot de werkgevers op wie de verplichting
rust tot het opstellen van sociale documenten en op wie DIMONA van toepassing is.
Allen die betrokken zijn bij de toepassing van het sociaal recht, en de werknemers
die een beter inzicht wensen in de draagwijdte van de verplichtingen in dit domein,
zullen deze uitgave eveneens nuttig kunnen gebruiken.

Het eerste hoofdstuk van deze brochure gaat dieper in op de reglementering rond
DIMONA (waaruit bestaan de verplichtingen, wie moet ze naleven en voor welke
categorieën van werknemers gelden ze, welke soorten elektronische aangiftes die-
nen verricht te worden en volgens welke kanalen verlopen deze aangiftes?…). In het
tweede hoofdstuk komt de reglementering inzake het bijhouden van sociale docu-
menten aan bod, en de aanpassingen als gevolg van de veralgemening van DIMONA.
Hier wordt stilgestaan bij de verschillende soorten sociale documenten. Binnen het
pakket van sociale documenten besteedt de brochure in het bijzonder aandacht aan
het personeelsregister en de individuele rekening. Tot slot, in het derde hoofdstuk,
worden modellen van diverse documenten voorgesteld.

*
*     *
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Wegwijs in … de arbeidsovereenkomst 
door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Brussel, F.O.D. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2003, 84 pagina’s

De arbeidsovereenkomst bekrachtigt de arbeidsverhouding tussen werkgever en
werknemer. Het is daarom zaak de wederzijdse rechten en plichten die er uit voort-
vloeien goed in te schatten. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg geeft daarom een bijgewerkte uitgave uit van de brochure “Weg-
wijs in … de arbeidsovereenkomst”.

Deze brochure richt zich tot alle werknemers en alle werkgevers. Ze bespreekt op
gedetailleerde wijze de basisbegrippen van de arbeidsovereenkomst en de verschil-
lende soorten overeenkomsten. Er wordt aandacht besteed aan de inhoud en de
vorm van de arbeidsovereenkomst, de indienstneming en de proefperiode, de gevol-
gen van bepaalde gebeurtenissen zoals vakantie, ziekte of loopbaanonderbreking,
en het einde van de arbeidsovereenkomst.

De brochure “Wegwijs in … de arbeidsovereenkomst” bevat verder een reeks nutti-
ge adressen. Bovendien zijn de regelgevende teksten rond deze materie achteraan
de brochure bij elkaar gebracht.

*
*     *

Jaarlijkse vakantie 
door E. Maes
Mechelen, Kluwer, 2003, 162 pagina’s

De auteur geeft in dit boek een diepgaand overzicht van deze vaak complexe mate-
rie want de regelgeving over de jaarlijkse vakantie heeft raakvlakken met zowel het
arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht. Besproken thema’s zijn de duur en het
tijdstip van de vakantie, vakantiegeld en jeugdvakantie en de internationale aspecten
van de jaarlijkse vakantie.

*
*     *
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Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
door F. Verbrugge
Mechelen, CED Samson, 2002, 210 pagina’s

Sinds januari 2002 heeft het tijdskrediet de loopbaanonderbreking vervangen. Maar
de loopbaanonderbreking is nog niet helemaal verdwenen. Momenteel bestaan de
twee stelsels naast elkaar. Daarnaast zijn er ook nog de “thematische verloven”. De
auteur heeft de materie onderverdeeld in drie delen. Eerst bespreekt hij het stelsel
van loopbaanonderbreking dat van toepassing is op de werknemers uit de openbare
sector, maar ook nog voor enkele jaren op werknemers uit de privé-sector die in het
stelsel zijn gestapt voor 1 januari 2002. Daarna komen de thematische verloven aan
bod, zijnde het verlof voor palliatieve zorgen, het verlof om een zwaar ziek gezins-
of familielid bij te staan of te verzorgen en het ouderschapsverlof. Vervolgens
bespreekt de auteur het stelsel van het tijdskrediet.

*
*     *

Social reinsurance: a new approach to sustainable community health financing
door Alexander S. Preker en David M. Drove
Washington, Wereldbank en I.A.B., 2002, 50 pagina’s

Het Internationaal Arbeidsbureau en de Wereldbank hebben hun krachten gebun-
deld en samen een middel bedacht om de kleinschalige ziekteverzekeraars te helpen
de financiële crises te overwinnen die door de onvoorspelbare kostprijs van ernstige
of chronische ziekten worden veroorzaakt. Deze totaal nieuwe aanpak werd ont-
worpen om een einde te maken aan de financiële instabiliteit van de kleinschalige
ziekteverzekeringssystemen, te wijten aan de kleine omvang van de groeperingen,
de ontoereikendheid van hun financiële middelen, hun gebrek aan technische en
administratieve bekwaamheid en aan het feit dat, in tegenstelling tot de grote verze-
keringsinstellingen, zij geen toegang hebben tot een herverzekeringsstelsel. De
oplossing wordt “sociale herverzekering” (of “Social reinsurance”) genoemd. 

“Social reinsurance” vergemakkelijkt de overdracht van de risico’s van de eenheden
van een kleinschalige verzekering naar een herverzekeraar. Deze stemt ermee in om
de medische kosten die een vooraf bepaalde drempel overschrijden, te dekken
tegen betaling van een kleine bijdrage door de eenheden; volgens de eerste bereke-
ningen zou de premie 0,075 dollar per gezin en per maand bedragen om risico’s te
dekken voor een bedrag van maximum 1000 dollar, wat weinig is om aan insolvabi-
liteit te ontsnappen.
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Om operationeel te worden heeft de “Social reinsurance” informatie nodig over de
risicoprofielen en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen in de landelijke
en informele omgevingen waarin de eenheden werkzaam zijn.

*
*     *

Retraités, faux problèmes, vraies solidarités
door Anne Feray, Elisabeth Lahaye, François Labrouille et al.
Parijs, Regards Syllepse, 2003, 128 pagina’s

De verlenging van de levensverwachting en dus van de duur van het pensioen gaat
gepaard met andere fenomenen, zoals langere studies, werkloosheid, mobiliteit,
bestaansonzekerheid. Al die elementen bepalen mee de manier waarop de pensioen-
kwestie wordt aangepakt.
Moet dit tot gebeuren door een gevoelige daling van de pensioenuitkering, met voor
de minstbedeelden het risico op een terugkeer naar de armoede? Of door een lange-
re duur voor het betalen van bijdragen?
Of heeft de samenleving de nodige middelen om collectief deze langere pensioe-
nen, deze nieuwe leeftijdscategorie te financieren?
Voor de Franse regering is de zaak duidelijk. Weliswaar verkeert de idee om de hui-
dige repartitiestelsels te vervangen door kapitalisatie in moeilijkheden na de ineen-
storting van de beurs, zij het dan slechts tijdelijk. De doelstelling, in Frankrijk en
heel de Europese Unie, blijft: langer bijdragen, dat wil zeggen, de eigenlijke pen-
sioenleeftijd uitstellen en tegelijkertijd aanvaarden dat het pensioenbedrag dat uit-
eindelijk wordt geïnd, aanzienlijk is ingekrompen.

Het recente verslag van de Conseil d’orientation des retraites toont daarentegen aan
dat de toekomst beheersbaar is. Dit zal hoogstens zo’n zes à zeven procent van het
bruto binnenlands product meer kosten, verspreid over de komende veertig jaar.
Niet meer dan wat voor de gepensioneerden werd gedaan in de even lange periode
die net voorbij is.

*
*     *
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Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland 
door J. Berghman, Ad. Nagelkerke, K. Boos, R. Doeschot en G. Vonk
Delft, Eburon, 2003, 345 pagina’s

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland gaat in verschillende bijdragen in op
historische ontwikkelingen, actuele vraagstukken en perspectieven voor de toe-
komst van de sociale zekerheid.
Daaruit komt naar voren dat er ten aanzien van de sociale zekerheid van de 21ste
eeuw nog vaak dezelfde vragen worden gesteld als honderd jaar geleden. Zo staan
grondslag en reikwijdte van de sociale zekerheid ter discussie, evenals financiering
en uitvoering.
Anders dan 100 jaar geleden zijn nu echter vrijwel alle risico’s verbonden aan
arbeid, inkomen en gezondheid van een beschermingslaag voorzien. In een geheel
andere internationale, sociaal economische en culturele context dan honderd jaar
geleden worden die verworvenheden weer ter discussie gesteld. Er wordt gedacht
en gediscussieerd over verandering van de personele en materiële dekking terwijl
ook gezocht wordt naar een nieuw evenwicht tussen overheid en markt. Dit boek
biedt een gevarieerd beeld van belangrijke, actuele problemen in de sociale zeker-
heid, waarbij geschiedenis, nieuwe oplossingsrichtingen en sturingsdilemma’s bij-
zondere aandacht krijgen.

Het boek Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland komt voort uit het symposi-
um 2001 “Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21ste eeuw”,
dat plaats vond in juni 2001 te Den Haag. Het is een vervolg op het eerder versche-
nen Engelstalige symposiumboek Social Security in Transition, Kluwer International,
2002.

*
*     *

De Europese gerechtelijke en sociale ruimte
Verslagen van het colloquium van 5 en 6 november 2001
onder redactie van Georges de Leval en Joël Hubin
Brussel, Larcier, 2003, 744 pagina’s

Dit drietalige werk - Nederlands, Frans, Engels - is een verzameling van de verslagen
van het colloquium gewijd aan de Europese gerechtelijke en sociale ruimte en geor-
ganiseerd in november 2001, onder de auspiciën van de Europese Commissie, het
Ministerie van Justitie, het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, het Arbeidshof
van Luik en de Rechtsfaculteit van de ULg.
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Hoewel er zich binnen de Europese Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid ontwikkelt, werden de sociale geschillen tot op heden niet aan
een apart en grondig onderzoek onderworpen. Een systematische aanpak bleek
hiervoor aangewezen.
Rekening houdende met de steeds grotere gevolgen van de economische en sociale
fenomenen, het belang van de Europese normen en de evolutie van de aard van de
twistpunten en van de manier waarop ze worden opgelost, hebben de verslaggevers
een uitgebreid beeld opgehangen van de individuele en collectieve, maar ook de
sociale, economische en juridische dimensie van de sociale geschillen.
Zelden werden zoveel thema’s met betrekking tot de oplossing van sociale conflic-
ten bijeengebracht en uitgediept, waarbij alle hulpmiddelen van het Europese recht,
het vergelijkende recht, het nationale recht, de sociologie en de economie wordt
verenigd.
De kwestie van de sociale geschillen neemt in dit werk een belangrijke plaats in.
Zelden hebben zoveel auteurs op een zo diepgaande manier de thema’s met betrek-
king tot de oplossing van sociale twistpunten aangekaart vanuit het standpunt van
het Europese recht, het vergelijkende recht, het nationale recht, de sociologie en de
economie.

*
*     *

Mutations du marché du travail et protection sociale dans une perspective inter-
nationale ... voies parallèles ou convergentes ?
door H. Sarfati en G. Bonoli
onder de leiding van de A.I.S.S.
Bern, P. Lang, 2002, 622 pagina’s

Dit werk onderzoekt de al te vaak over het hoofd geziene wisselwerking tussen de
systemen voor sociale bescherming en de arbeidsmarkt van verschillende landen
van de OESO, die sinds meer dan tien jaar in volle ontwikkeling is.
De auteurs stellen voor om de hervormingen te analyseren, teneinde de werkloos-
heid te doen dalen door een grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt.
Deze hervormingen boden geen oplossing voor de problemen, ongeacht of het de
langdurige werkloosheid bij jongeren is of de armoede, de ontoereikende sociale
zekerheid van de uitgeslotenen of de inkrimping van de actieve bevolking die de
afhankelijkheidsgraad doet toenemen en op lange termijn de leefbaarheid van de
welvaartsstaat in gevaar zou kunnen brengen.
De systemen voor sociale bescherming kunnen zich aan de nieuwe spelregels aan-
passen, niettegenstaande het feit dat de hervormingen een coherente en eenvoudi-
ge beleidskeuze vereisen die rekening houdt met een groot aantal factoren.
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Een doeltreffende arbeidsmarkt met een hoge participatiegraad en een zekere mobi-
liteit tussen activiteit en inactiviteit, deeltijds en voltijds werk, bezoldigd of vrijwilli-
gerswerk, garandeert de leefbaarheid van de welvaartsstaten op lange termijn.

*
*     *

Egalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes dans l’Union
européenne 
door de Europese Commissie 
Luxemburg, Bureau voor Officiële Publicaties der Europese Gemeenschappen, 2003, 18
pagina’s

De bedoeling van deze gids is om aan de burgers hun rechten op de gemeenschap-
pelijke markt uit te leggen, opdat ze alle voordelen en kansen die hun worden aan-
geboden ook werkelijk kunnen benutten.

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:
Directe discriminatie staat voor een ongelijke behandeling; hiertoe behoren ook

de daden waartoe zwangerschap of bevalling aanleiding kunnen geven.
Indirecte discriminatie staat voor een situatie van ongelijke behandeling doordat

een volledige bepaling, een looncriterium, een werkomstandigheid, ontslag, sociale
zekerheid verhoudingsgewijs meer werknemers van een bepaald geslacht treft. Als
burger van de Europese Unie, heeft men toegang tot rechten, meer bepaald op het
vlak van de tewerkstelling, de wettelijke socialezekerheidsstelsels en de professione-
le socialezekerheidsstelsels, maar ook als verwante die een beroepsactiviteit uitoe-
fent (verlof: ouderschapsverlof, verlof om dringende gezinsredenen, zwangere vrou-
wen, bevalling,…).

Deze gids bevat eveneens nuttige adressen over dit onderwerp.

*
*     *
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Europees Recht
door K. Lenaerts en P. Van Nuffel
Antwerpen, Maklu, 2003, 3de volledig herziene editie, 901 pagina’s

De nieuwe editie van het boek ‘Europees recht’ sluit aan bij de inwerkingtreding
van het verdrag van Nice (1 februari 2003) en heeft oog voor de nakende uitbrei-
ding van de Europese Unie (10 mei 2004). Zoals voorheen bevat het boek een volle-
dig overzicht van het Europees materieel en institutioneel recht met uitvoerige ver-
wijzingen naar wetgeving en naar rechtspraak. De auteurs beogen zowel studenten
als praktijkjuristen de meest accurate informatie te bieden over de bevoegdheden,
procedures en besluiten van de Europese Unie. Een uitgebreid trefwoordenregister
en een systeem van kruisverwijzingen maakt ook de niet-ingewijde lezer wegwijs in
het Europees recht.

__________
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“Armoede in België, Vlaanderen en Wallonië. De informatie die de indicatoren
van Laken geven over monetaire armoede”
door Anne-Catherine Guio

Tijdens de Europese Raad van Laken, in december 2001, hebben de Lidstaten van de
Europese Unie een akkoord bereikt over een gemeenschappelijke lijst van 18 indica-
toren op het vlak van armoede en sociale uitsluiting. Deze indicatoren zullen, voor
het eerst in 2003, opgenomen worden in de Nationale Actieplannen voor sociale
insluiting. Ze dekken vier belangrijke dimensies van sociale insluiting: monetaire
armoede, arbeid, gezondheid en onderwijs.

In deze context leek het ons belangrijk om deze indicatoren voor België en zijn
gewesten te bestuderen, teneinde hieruit de kenmerken van sociale uitsluiting af te
leiden. Onderhavig artikel heeft zich geconcentreerd op de monetaire indicatoren,
die werden berekend op basis van de laatst beschikbare golf (1999) van het Commu-
nautair panel van huishoudens (European Community Household Panel (ECHP)).
Doordat de steekproef te beperkt is, konden de indicatoren met betrekking tot Brus-
sel niet worden berekend. Het leek ons belangrijk België, Vlaanderen en Wallonië
binnen de Europese Unie te situeren, om eventuele nationale en gewestelijke ken-
merken te kunnen onderscheiden.

Het artikel is als volgt opgebouwd:

Een eerste deel handelt over de Europese context.

Als de verschillende concepten nader zijn bepaald en de databank is voorgesteld,
bestuderen we de onderkant van de inkomensverdeling. De kenmerken van de per-
sonen met een inkomen onder de armoededrempel, komen daarna aan bod.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de kwestie van het belang van de sociale over-
drachten, door middel van de studie van de onderkant van de inkomensverdeling
vóór de overdrachten.

Ook worden er twee manieren voorgesteld om de ernst van de armoede te beoorde-
len. De eerste steunt op de studie van de blijvende armoede, beschouwd over een
periode van meerdere jaren. De tweede betreft de ernst van de individuele situaties,
door middel van verschillende metingen van de intensiteit van de armoede.

Tot slot krijgt de ongelijkheid van het geheel van de inkomensverdeling onze aandacht.

Het artikel eindigt met een beknopte conclusie.
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“Poverty in Belgium, in Flanders and in Wallonia. The illumination of the Laeken
indicators for financial poverty”
by Anne-Catherine Guio

At the European Council of Laeken, in December 2001, the member states of the
European Union reached agreement on a common list of 18 indicators in the field of
poverty and social exclusion which, for the first time in 2003, will underpin the
national action plans on social inclusion. These indicators cover the four major
dimensions of social inclusion: financial poverty, employment, health and educa-
tion.

It appeared, therefore, important, in this context, to evaluate these indicators for
Belgium and its regions, in order to determine the characteristics of social exclu-
sion. This article is devoted to the financial indicators, evaluated on the basis of the
last available generation (1999) from the Community Panel of households (ECHP).
Because the sample was too small, the indicators for Brussels could not be calcula-
ted. It was important for us to be able to situate Belgium, Flanders and Wallonia in
the context of the European Community, in order to identify possible national or
regional traits.

The article is structured as follows:

A first section presents the European context.

Then, once the different concepts have been identified and the sources of data have
been presented, we examine the lower end of the distribution of income. The cha-
racteristics of those whose income is below the poverty threshold are then highligh-
ted.

The question of the role of social transfer is then developed, with the benefit of a
study of the lower end of income distribution before transfer.

Two ways of evaluating the seriousness of poverty are subsequently presented. The
first is based on the study of endemic poverty in a pluri-annual perspective. The
second concentrates on the gravity of individual situations, relying on different
measurements of the intensity of the poverty.

Finally, our attention is drawn to the question of the inequality in the whole edifice
of distribution of revenues.

A brief conclusion ends the article.

*
*     *
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“De ondervertegenwoordiging van arme mensen in databanken”
door Ghislaine Adriaensens, in samenwerking met Liv Passot en Ramón Peña-Casas

Het artikel geeft een algemeen overzicht van de ondervertegenwoordiging van arme
mensen in databanken, evenals van de oorzaken en gevolgen van dit fenomeen. Hier
wordt ook het standpunt van de verenigingen, die rechtstreeks in contact zijn met
de armen, over deze problematiek uiteengezet.

Verder worden enkele voorstellen gedaan voor een juistere vertegenwoordiging van
de arme bevolking: vervollediging van de initiële steekproef, vermindering van de
non-respons, samenstelling van een specifiek panel van armen, kruising van de
wetenschappelijke en administratieve bronnen, gebruik van aanvullende bronnen
van kennis over armoede, vooral dan de beleving van mensen die in armoede leven.
Over mogelijke technische oplossingen moeten sociale en politieke keuzes worden
gemaakt, onder meer in verband met de prijs die de maatschappij bereid is te beta-
len voor een betere kennis van de armoedeproblematiek.

De auteurs pleiten vastberaden voor een debat tussen de verschillende betrokken
actoren, met inbegrip van personen die in armoede leven, over de vertegenwoordi-
ging van de armsten in databanken. Momenteel loopt er bij het Steunpunt tot bestrij-
ding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een project in die
geest. De resultaten worden eind 2003 verwacht.

“The under-representation of the poor in data banks”
by Ghislaine Adriaensens, in collaboration with Liv Passot and Ramón Peña-Casas

The article gives an overview of the state of under-representation of the poor in
electronic data records as well as the causes and consequences of this pheno-
menon. It sets out the views on this problem of those associations working directly
with the poor.

Various ways for ensuring that the population of the poor are more correctly repre-
sented, are proposed: improvement of the initial sample, reduction of the number
of “unanswered”, setting up of a special panel of poor people, co-ordination of
scientific and administrative sources, use of additional sources of knowledge about
poverty, in particular first the hand experience of those who live in poverty. Exis-
ting technical solutions are dependant on social and political choice, principally
because of the cost involved.
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The authors resolutely argue in favour of a dialogue between those directly concer-
ned, including those living in poverty, on the question of the representation of the
poor in electronic data records. A project along these lines is in progress at the Ser-
vice of the campaign against poverty, insecurity and social exclusion. Its results are
expected at the end of 2003.

*
*     *

“Het trilemma van de sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst. De mini-
mumbescherming in de welvaartsstaat”
Door Bea Cantillon, Ive Marx en Veerle De Maesschalck

De sociale zekerheid dient immers drie doelen: het waarborgen van een minimum-
bescherming, het waarborgen van de verworven levensstandaard en het bevorderen
van de maatschappelijke participatie (inz. door arbeidsparticipatie). De voorbije
decennia tonen aan hoe moeilijk het is geworden om deze 3 doelstellingen geza-
menlijk na te streven: de recente voortgang op het vlak van de eerste (minimumbe-
scherming) en de derde doelstelling (strijd tegen de werkloosheidsvallen) kon
slechts gerealiseerd worden mits een hoge budgettaire kost terwijl de waarborg van
de verworven levensstandaard lijkt weg te schuiven – minimum- en maximumuitke-
ringen komen immers steeds dichter bij elkaar te liggen.

Deze beleidskwestie – laten we het een ‘trilemma’ noemen – raakt een kernvraag-
stuk voor de toekomst van de sociale bescherming.

“The trilemma of the social security: past, future and present. The minimal pro-
tection of the providential State”
by Bea Cantillon, Ive Marx and Veerle De Maesschalck

In effect, social security serves three objectives: guaranteeing minimal protection,
maintaining the standard of living attained and stimulating social participation (such
as work participation). Recent decades have shown us how difficult it has become
to seek to achieve these 3 objectives simultaneously: recent progress on the first
objective, (minimum protection) and on the third, (the campaign against pitfalls to
employment) has only been achieved through greatly increased budget spending,
whereas the preservation of the standard of living seems to be evaporating – in reali-
ty, the minimum and maximum levels of services are increasingly convergent.

This political question, we could say this ‘trilemma’, goes to the fundamental
question of the whole future of social protection.

*
*     *670
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“Overblijvende knelpunten in de sociale inschakelingseconomie”
door Frank Pirard en Ides Nicaise

In de voorbije regeerperiode 1999-2003 kreeg de sociale economie voor het eerst in
haar bestaan een eigen minister: meteen een heuse officiële erkenning van die eco-
nomie als volwaardige actor op het socio-economische veld. In de afgelopen jaren
werden belangrijke wetgevende ondersteuningsinitiatieven genomen en budgetten
vrijgemaakt.

Bovendien kon dezelfde minister ook de maatschappelijke integratie onder zijn
bevoegdheden rekenen. Vanuit dit gegeven hoeft het niet te verbazen dat ook de
sociale inschakelingseconomie, dat wil zeggen, het scheppen van kwaliteitsvolle en
duurzame arbeidsplaatsen voor bepaalde categorieën van kansarme werkzoekenden
via sociaal en lokaal ondernemen, een flinke impuls heeft gekregen. In die zin werd
ook het belang van een behoorlijk statuut voor de werknemers in, en deelnemers
aan projecten van socio-professionele inschakeling erkend. Her en der werd de wet-
geving hiertoe aangepast.

Niettemin blijven er op dit vlak ook nu nog knelpunten bestaan voor werknemers
en deelnemers. 

Hindernissen rijzen al meteen ter gelegenheid van de toegang tot tewerkstellingsbe-
vorderende programma’s. Potentiële categorieën worden nog altijd geweerd. De
wettelijke criteria die op een dwingende wijze de toegang tot zo’n maatregel sturen,
sluiten niet altijd even nauw aan op bestaande toeleidingsnoodzaken. De eerste
fases van arbeidsherinschakelingstrajecten worden soms onvoldoende gevaloriseerd
in de toegangsvereisten tot tewerkstellingsprogramma’s. Deelnemers voor wie de
doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt te vroeg plaatsvindt om standvastig te
zijn, hebben het moeilijk om terug opgenomen te worden in tewerkstellingspro-
gramma’s.

Tijdens de herinschakeling zelf kunnen zich ook problemen voordoen. Er is de
onzekerheid over het behoud van het vervangingsinkomen bij deelname aan werk-
ervaringsprojecten en beroepsopleiding. De maximumduur van sommige werkerva-
ringsprojecten is te kort, de stagemogelijkheden bij reguliere werkgevers te klein.
Het statuut binnen semi-formele tewerkstellingsformules blijft wankel.

Bij hun uitstroom uit de inschakelingsprojecten worden werknemers of deelnemers
geconfronteerd met het probleem dat niet elk(e deelname aan een) integratiepro-
gramma door kansengroepen wordt gelijkgesteld voor de toegang tot verdere maat-
regelen. Dit kan een doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit belemmeren.
Bovendien worden de geleverde inspanningen of arbeidsprestaties tijdens de werk-
ervaringsprojecten en doorstromingsprogramma’s in bepaalde gevallen niet gehono-
reerd voor de opbouw van volledige socialezekerheidsrechten.

671



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2003

Tot slot wordt ook nog gewezen op de terughoudendheid van de gewesten om wel-
bepaalde leerwerkbedrijven en opleidingsoperatoren structureel te erkennen, wat
belangrijke gevolgen kan hebben op het vlak van de toegang tot ondernemingsbe-
vorderende instrumenten die door het federale beleidsniveau zijn uitgewerkt voor
de actoren van de sociale economie.

“The last black spots in the social economy of insertion”
by Frank Pirard and Ides Nicaise

During the course of the last legislature, 1999-2003, the social economy was, for the
first time since its creation, entrusted to a specific minister: a true official recogni-
tion of this economy as a full player in the socio-economic domain. Over the years,
substantial legislative initiatives have given support and budgets have been alloca-
ted.

Furthermore, the same minister was given responsibility for social integration.
Bearing this in mind, it is not surprising that the social economy of insertion – i.e.
the creation of jobs of quality and permanence for certain categories of disadvanta-
ged job seekers via social and local companies – benefited from a major impetus. In
this sense, it was also necessary to acknowledge the importance of a proper status
both for the worker engaged in the context of projects for socio-professional inser-
tion and those taking part in such projects. To this end, the legislation has been
amended here and there.

Despite this, for workers and participants, there are still a number of black spots in
this domain.

Obstacles are encountered at the point of access to programs promoting employ-
ment. Certain potential categories are still excluded. The legal criteria that restricti-
vely govern access to such initiatives are not always exactly in line with the needs of
existing orientations. The first steps along the road to reinsertion into employment
are not always given proper recognition when it comes to applying the criteria of
access to programs promoting employment. Participants for whom the transition to
the regular employment market happens too soon for it to be stable, experience dif-
ficulty in being reintegrated in such employment programs.

During the course of reinsertion itself, there can still be problems that arise. When
taking part in work experience projects and in professional training, participants
experience insecurity as regards maintaining their replacement income. The maxi-
mum duration of some of the work experience projects is too short and the possibi-
lities for apprenticeships with regular workers, too scarce. The legal status prevai-
ling within the context of formulas for quasi-formal employment is still precarious.
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When they leave insertion programs, workers or participants are faced with the pro-
blem that all programs for integrating disadvantaged groups (or participations in
such programs) are not recognised for the purpose of access to other measures.
This factor is liable to cause impediment to mobility within the circuit of regular
employment. Furthermore, sometimes the work performed during the curse of
work experience projects and professional transition programs, is not taken into
account in the accumulation of full rights to social security.

Lastly, we would point out the reticence of the regions to formally recognise certain
working apprenticeship companies and certain specific training centres. This is lia-
ble to have significant consequences for the plan for access to business promotion
schemes, developed at federal level, for the players in the social economy.

*
*     *

“Juridisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de Belgische socialeverzeke-
ringssystemen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen”
door Guido Van Limberghen en Elke Verheyden

In dit artikel onderzoeken de auteurs:

aan de hand van een rechtshistorische studie op basis van de parlementaire stuk-
ken en de voorhanden zijnde rechtsleer hoe de diverse sociale verzekeringen zijn
ontstaan en in hoeverre zij in het verleden zowel verder uit elkaar zijn gegroeid als
gedeeltelijk zijn geharmoniseerd; 

aan de hand van een studie van wetgeving en rechtsleer in hoeverre de onder-
scheiden sociale verzekeringen en socialeverzekeringssystemen voor de onderschei-
den categorieën van de beroepsbevolking al dan niet een eigen wetgeving (formeel
en materieel), administratie, rechtspraak en financiering kennen en in hoeverre
financiële stromen tussen de diverse regelingen kunnen worden blootgelegd en wat
het naast elkaar bestaan van deze regelingen precies inhoudt;

aan de hand van een studie van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer hoe wordt
bepaald in welk systeem van sociale verzekeringen een lid van de beroepsbevolking
terechtkomt;

met welke problemen personen met een gemengde loopbaan geconfronteerd
kunnen worden;
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welke juridische argumenten pleiten voor het instandhouden, harmoniseren en
unificeren van de naast elkaar bestaande socialezekerheidsregelingen. De werkzaam-
heden van de werkgroep Cantillon werden in het in onderzoek geïncorporeerd.

“Legal review of the relationship between the belgian social security systems for
civil servants, salaried employees and the self-employed”
by Guido Van Limberghen and Elke Verheyden

For the purposes of this article, the authors have examined:

the historical context of the law, based on parliamentary records, and the prevai-
ling doctrine, in order to analyse the different social security systems: their incep-
tion, their past, their development and the way in which they have evolved, in part
towards singularity and in part towards harmonisation;

the legislative and doctrinal context: to what degree the separate social security
protections and their systems, particularly relating to each category of the working
population, is or is not covered by (formal or material) legislation, an administra-
tion, its own jurisprudence and finance, the possibility of identifying the financial
traffic between the different regimes and the reality of their co-existence;

the legislative, jurisprudential and doctrinal context: the criteria that determine to
which system of social security a member of the working population belongs;

the problems that encounter those who achieve a carreer under two different
regimes;

the legal arguments in favour of maintaining, harmonising and the unification of
the co-existing social security regimes. The activities of the Cantillon working group
have been included in this review.

*
*     *
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“Indirecte discriminatie in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen met betrekking tot Verordening nr. 1408/71/EEG en
Richtlijn nr. 79/7/EEG”
door Alexandre Geulette

Het gelijkheidsbeginsel is een van de grondbeginselen van de Europese Gemeen-
schap. Het socialezekerheidsrecht, dat relatief weinig door het Europese recht is
beïnvloed, ontsnapt echter niet aan de toepassing van dit beginsel. Toch is de toe-
passing waarvan dit recht het voorwerp uitmaakt, niet eenvormig, vooral dan op het
vlak van de sociale zekerheid.

Deze bijdrage brengt eerst en vooral verslag uit over het begrip indirecte discrimina-
tie en de bestanddelen daarvan. Vervolgens komen, via een analyse van de vonnis-
sen die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werden gewe-
zen in het kader van Richtlijn nr. 79/7/EEG en van Verordening 1408/71/EEG, de
uiteenlopende behandelingen aan bod die van toepassing zijn op indirecte discrimi-
natie, zowel op grond van het geslacht als op grond van de nationaliteit. Indirecte
discriminatie op grond van de nationaliteit lijkt door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen in vele gevallen veroordeeld te worden. De situatie is
echter zeer verschillend wat discriminatie op grond van het geslacht betreft. Tot
slot probeert de studie deze feitelijke situatie te verklaren en stelt ze een denkwijze
voor inzake een mogelijke ontwikkeling van de behandeling van discriminatie sinds
de aanvaarding van het Verdrag van Amsterdam.

“Indirect discrimination, as apprehended by the European Court of Justice in
relation to Regulation 1408/71/CEE and Directive 79/7/CEE”
by Alexandre Geulette

The principle of equality is one of the founding principles of the European Commu-
nity. The right to social security, although relatively unmarked by European law, is
not exempt from the application of this principle. That application, however, is not
uniform, particularly in relation to social security.

This article deals first with the notion of indirect discrimination and its facets. Then,
by examining the judgments of the European Court of Justice, in the context of
Directive 79/7/CEE and of Regulation 1408/71/CEE, it sets out the differentiation
between the treatment reserved for indirect discrimination based on sex and for
that based on nationality. Whereas indirect discrimination based on nationality is
widely condemned by the European Court of Justice, the position would appear to
be very different when it comes to discrimination based on sex. Finally, it attempts
to explain this state of affairs and suggests a reflection on the possible evolution of
the treatment of discrimination since the Treaty of Amsterdam.

______

675



PRIJS

Per nummer
Voor België .......................... 6,50 EUR
Voor het buitenland.............. 7,50 EUR

Jaarabonnement (4 nummers)
Voor België .........................19,00 EUR
Voor het buitenland ........... 22,50 EUR
ISSN 0775-0234
Girorekening nr: 679-2005866-03

De auteurs worden verzocht hun kopij te
zenden naar Hendrik Larmuseau, Directeur-
generaal, Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid
Zwarte Lievevrouwstraat, 3C - 1000 Brussel
e-mail: hendrik.larmuseau@minsoc.fed.be

De ingezonden teksten worden voor advies
aan deskundigen voorgelegd.

De integrale tekst van het Tijdschrift kan ook
worden geraadpleegd op het internet:
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm



REDACTIERAAD

VOORZITTERS
De ere-Koninklijke Commissarissen
ROGER DILLEMANS
PIERRE VAN DER VORST

WETENSCHAPPELIJK ADVISEURS
GABRIELLE CLOTUCHE, Directrice Europese Commissie

HERMAN DELEECK, Professor emeritus
MICHEL DISPERSYN, Professor Université Libre de Bruxelles
(U.L.B.)
PIERRE PESTIEAU, Professor Université de Liège (U.Lg)
BERND SCHULTE, Professor Max Planck Institut München
WILLY VAN EECKHOUTTE, Professor Rijksuniversiteit Gent
(R.U.G.)
JEF VAN LANGENDONCK, Professor Katholieke Universiteit
Leuven (K.U.L.)
PASCALE VIELLE, Professor Université Catholique de
Louvain (U.C.L.)

LEDEN VAN DE ADMINISTRATIE
FRANK VAN MASSENHOVE, Voorzitter, Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid
MARC GOOSSENS, Directeur-generaal, Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid
HENDRIK LARMUSEAU, Directeur-generaal, Federale Over-
heidsdienst Sociale Zekerheid
FRANK ROBBEN, Administrateur-generaal, Kruispuntbank
van de sociale zekerheid
JOHAN VERSTRAETEN, Administrateur-generaal, Rijksdienst
voor kinderbijslag voor werknemers
ELISE WILLAME, Directrice-generaal, Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid

REDACTIECOMITE

VOORZITTER
HENDRIK LARMUSEAU, Directeur-generaal, Federale Over-
heidsdienst Sociale Zekerheid

LEDEN
FRANK VAN MASSENHOVE, Voorzitter, Federale Overheids-
dienst Sociale Zekerheid
Directeurs-generaal bij de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid:
MARC GOOSSENS,  JOHAN LUTTUN, HUBERT MONSEREZ en ELISE
WILLAME

Hebben meegewerkt aan de realisatie van dit nummer:
JEANNINE DROUOT, MICHEL EGGERMONT, FRANCOISE GOSSIAU,
JEAN-PAUL HAMOIR, MURIEL RABAU, GUY RINGOOT, DANIEL
TRESEGNIE en ROLAND VAN LAERE


	INHOUD
	VOORWOORD
	ARMOEDE IN BELGIE, VLAANDEREN EN WALLONIE. DE INFORMATIE DIE DE INDICATOREN VAN LAKEN GEVEN OVER MONETAIRE ARMOEDE
	DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN ARME MENSEN IN DATABANKEN
	HET TRILEMMA VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST. DE MINIMUMBESCHERMING IN DE WELVAARTSSTAAT
	OVERBLIJVENDE KNELPUNTEN IN DE SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE
	JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE VERHOUDINGEN TUSSEN DE BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEMEN VOOR AMBTENAREN, WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN (1)
	INDIRECTE DISCRIMINATIE IN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MET BETREKKING TOT VERORDENING NR. 1408/71/EEG EN RICHTLIJN NR. 79/7/EEG
	DE ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA
	DE NIEUWE EUROPESE WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIE
	DE SOCIALE ZEKERHEID IN DE CONVENTIE

	FEITEN EN MENINGEN
	HET ARBEIDSONGEVAL - DE GETROFFENE : ZIJN PARCOURS, ZIJN ERVARING

	ONDERZOEKSPROJECTEN
	BOEKBESPREKING
	ABSTRACTS

