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

'Informeren' en 'aanleren' zijn meer dan ooit
twee sleutelwoorden van onze tijd. Het Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid wil daartoe
bi jdragen door kwal i te i t svol le ar t ike len te
pub l i ce ren  over  ju r id i sche ,  economische ,
sociologische, … aspecten van de sociale
bescherming, die de lezer enig inzicht bijbrengen
en hem tevens tot nadenken kunnen aanzetten.
Deze l i jn wordt  ook doorgetrokken naar het
domein van de Europese Unie: elk nummer bevat
een vaste Europese rubriek.
Het Tijdschrift verschijnt ieder trimester in twee versies: de ene
in het Nederlands, de andere in het Frans. Het Tijdschrift kan
ook worden geraadpleegd op het internet: 
http://socialsecurity.fgov.be/bib/index.htm
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Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor
de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron.
De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt
of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
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In de “Onzichtbare pensioenen in België. Over de aard, omvang en verdeling van de
tweede en derde pensioenpijler” pleiten Hans Peeters, Veerle Van Gestel, Gerhard
Gieselink, Jos Berghman en wijlen Bea Van Buggenhout ervoor de dualiteit binnen
de pensioenvoorzieningen in het juiste verband te plaatsen. Dat het probleem van
de toegankelijkheid van de tweede en derde pensioenpijler zelden als een ‘sociale-
zekerheidsprobleem’ wordt beschouwd, heeft te maken met de verankering van
deze twee stelsels in de private financiële en verzekeringssector.
Nochtans, zo stellen de auteurs, verschillen in wezen de aanvullende pensioenvoor-
zieningen niet, noch in doelstelling, noch in effect op het inkomen van het individu,
van de eerstepijlerpensioenen.
Als het pensioenvraagstuk en het probleem van de financiering tegenover de norm
van de economische effectiviteit worden gesteld, dan zullen de tweede en derde pij-
ler aanmerkelijk aan belang winnen en dreigt er een verschuiving op te treden van de
collectieve sociale zekerheid naar een jobgebonden particuliere socialezekerheids-
voorziening, waarbij niet iedereen dezelfde mogelijkheden zal kunnen benutten.

Denise Deliège en Vincent Lorant belichten in hun artikel een belangrijk aspect van
onze gezondheidszorg: hoe een haalbaar en werkbaar evenwicht vinden tussen het
aanbod van en de behoefte aan geneesheren.
Beslissingen ter zake, zoals bijvoorbeeld op het vlak van de numerus clausus, moe-
ten rekening houden met de schommeling van het aantal actieve geneesheren
(in- en uitstroom) en met de ontwikkeling van de behoeften (door de bevolkings-
evolutie en de wijzigingen in het zorgverbruik).
De auteurs onderzochten in verschillende scenario’s deze bewegingen voor de
Frans- en Duitstalige gemeenschap in België.
Zij stellen onder meer vast dat bij een handhaving van de huidige numerus clausus,
het aantal actieve geneesheren in aanzienlijke mate zal dalen en dat dit een negatie-
ve invloed zal uitoefenen op de beschikbaarheid van medische zorg, terwijl de kos-
ten niet noodzakelijk zullen dalen.
Een goed beheer van de gezondheidszorg zal zeker in de vervanging moeten voor-
zien, maar zal ook moeten ingrijpen in de beheersing van de behoeften.

Het aanwenden van indicatoren van sociale inclusie maakt de evaluatie mogelijk van
de effecten van het sociaal beleid, gericht op de armoedebestrijding. Het bepalen
van targets inzake sociale inclusie, zo stellen Bea Cantillon, Rudi Van Dam en Karel
Van den Bosch, levert voor datzelfde beleid onmiskenbare voordelen op: niet alleen
verhoogt het de maatschappelijke aandacht voor beleidsmaatregelen en stuwt het
de beleidsmakers naar een politiek engagement, maar levert het hun ook doelen om
zich naar te richten.
Aan de hand van een analyse van de ervaringen in Ierland, het Verenigd Koninkrijk
en Nederland tonen de auteurs aan dat het formuleren van deze targets evenwel met
grote zorg dient te gebeuren. De doelstellingen moeten bereikbaar zijn, goed geko-
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zen en goed geformuleerd; ze moeten afgelijnd zijn in de tijd en regelmatig worden
bijgestuurd; ze moeten een verbetering inhouden en begrijpbaar zijn voor het
publiek.

In het vierde artikel van dit nummer schetst administrateur-generaal Pierre Van der
Vorst, hoe de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als openbare instelling, binnen zijn
domein, op een vooruitziende manier op de noden van de hedendaagse samenleving
inspeelt en zijn opdrachten vervult, zoals o.a. het innen en verdelen van de sociale bij-
dragen voor alle takken van de sociale zekerheid van de werknemers en het inzame-
len en verspreiden van de administratieve basisgegevens voor deze takken.
De auteur beschrijft hoe enerzijds door een geleidelijk en dynamisch proces de
papieren administratie het tijdperk van het e-government instapte en naar een effi-
ciënte digitale administratie evolueerde.
Anderzijds vormt de evolutie van het systeem van de responsabilisering van de uit-
voerende overheden, zoals de RSZ er een is, het tweede element van de modernisa-
tie van het administratief beheer. De auteur analyseert hoe dit proces bij de RSZ pre-
cies verloopt en tot welke, positief te noemen, resultaten dit reeds heeft geleid.

Een van de aspecten van het globale e-governmentproject komt aan bod in de bij-
drage van Georges Carlens.
In het kader van het streven naar de informatisering van zijn diensten en procedures
ontwikkelde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de mogelijkheid voor werkge-
vers om bepaalde sociale risico’s elektronisch aan te geven. Hierdoor wil de RVA
een snelle en efficiënte service leveren aan werkgevers en sociaal verzekerden en de
administratieve formaliteiten strikt beperken.
De auteur tekent eerst het wettelijk kader uit en het tijdsschema voor de geleidelijke
ingebruikstelling van de verschillende vormen van elektronische aangifte van een
sociaal risico (ASR’s), en gaat vervolgens in op de reeds in werking zijnde ASR’s, de
praktische toepassingen en de rol van de verschillende spelers.

In de rubriek ‘Feiten en meningen’ geven Hilde Hermans, Frank Princen en Marc
Roos een overzicht van de relevantste rechtspraak aangaande kinderbijslag voor
werknemers voor de voorbije vijf jaar.
Hierbij stellen ze vast dat de kinderbijslagreglementering slechts in geringe mate
betwistbare appreciatie door de kinderbijslaginstellingen mogelijk maakt. Veel heeft
te maken met het feit dat de reglementering vrij snel op de rechtspraak en de maat-
schappelijke ontwikkelingen inspeelt. Tevens is er een groeiende onderlinge beïn-
vloeding merkbaar tussen de kinderbijslagreglementering en andere wetgevingen
binnen de sociale zekerheid.
Interessant is ook dat de auteurs bij hun overzicht, gegroepeerd rond een aantal situaties,
aangeven in welke mate de rechtspraak in een aangepaste wetgeving is uitgemond.
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In de laatste bijdrage van dit nummer toetst Hedwige Peemans-Poullet in de rubriek
‘Forum’ het pensioenbeleid in de EU-lidstaten aan de EU-doelstelling: “gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen”.
Zo stelt ze dat de kost van de afgeleide rechten in het pensioenstelsel (niet op bij-
dragen steunende pensioenen) zwaar doorwegen en de uitsluiting van deze rechten
of de vervanging ervan door een op bijdragen steunend systeem in verschillende lid-
staten, de toekomstige financiering van de pensioenen veilig zou stellen.
Ze wijst er onder meer op dat het werkgelegenheidsbeleid, zoals voor de sector
deeltijds werk, waarbinnen vooral vrouwen actief zijn, meer aandacht dient te
besteden aan de opbouw van de pensioenrechten. Ook de relatieve oververtegen-
woordiging van vrouwen in de werkloosheidscijfers weegt door bij de latere bereke-
ning van hun pensioenen.
Verder kent het stelsel van de tweede pensioenpijler niet alleen grote verschillen
tussen de lidstaten onderling, maar ook binnen deze landen zelf tussen mannen en
vrouwen, wat tot nieuwe sociale ongelijkheden zal leiden.

__________
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In 1986 sprak Jos Berghman over de onzichtbare sociale zekerheid om te duiden op
het feit dat het socialezekerheidsonderzoek belangrijke facetten van de sociale
zekerheid onderbelichtte ten gevolge van een beperkte visie op sociale zekerheid.
Deze beperkte visie was er onder meer één waarbij de publiek-collectieve sociale
zekerheid voldoende aandacht kreeg terwijl de arbeidsgebonden en particuliere
sociale zekerheid in de schaduw bleven.

De onzichtbare sociale zekerheid is het laatste decennium steeds meer in de aan-
dacht gekomen, voornamelijk in de pensioensector. Volgens aanbevelingen van de
OESO en de Wereldbank dienen besparingen op het vlak van de wettelijke pensioe-
nen immers te worden opgevangen door de aanmoediging van de tweede en derde
pensioenpijler, waarbij de tweede pijler betrekking heeft op de arbeidsgebonden
sector en de derde op de individueel-particuliere sector. Opvallend hierbij is dat het
pensioenvraagstuk bijna exclusief wordt benaderd als een zoektocht naar een eco-
nomisch effectieve oplossing voor het probleem van de veroudering in een zich wij-
zigende maatschappelijk-demografische context. Over de sociale consequenties van
de sterke opkomst van de aanvullende pensioenpijlers is veel minder geweten.
Nochtans wijzen verscheidene auteurs op de mogelijke gevaren van een duale
samenleving van insiders en outsiders, waarbij sommigen toegang hebben tot een
uitgebreid netwerk van aanvullende pensioenvoorzieningen, terwijl anderen van
deelname worden uitgesloten en enkel kunnen terugvallen op een bescheiden wet-
telijk pensioen.

* Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van het onderzoek ‘Onzichtbare pensioenen in België’,
in opdracht van de Federale Overheidsdienst. Onze erkentelijkheid gaat uit naar Hendrik Larmuseau,
Patrick Robert, Birgit Hannes, Aziz Naji en Rudy Marynissen die ons op één of andere wijze bijzonder
van dienst zijn geweest bij de uitvoering van dit onderzoek. Ten slotte willen wij onze dank uitdruk-
ken aan een bijzondere vrouw, prof. dr. Bea Van Buggenhout, die overleed op 18 december 2002.
Haar heengaan belette niet dat haar stempel op deze materie gedrukt blijft.
** KULeuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling Sociaal Beleid.
*** KULeuven, Faculteit Rechten, Instituut voor Sociaal Recht.
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Dit onderzoek situeert zich in de bovenstaande discussie en tracht de ‘onzichtbare’
pensioenen in België zichtbaarder te maken. Daartoe wordt vooreerst een definitie
geformuleerd van de verschillende pensioenpijlers en wordt duidelijk aangegeven
op welke regelingen in dit artikel wordt ingegaan. Vervolgens wordt gepeild naar de
evolutie en de omvang van de aanvullende pensioensector in België. Daartoe wor-
den de beschikbare macrodata geanalyseerd. Tot slot, komt de vraag naar de verde-
ling van de aanvullende pensioenvoordelen aan bod en wordt de vinger gelegd op
de bestaande knelpunten van de aanvullende pensioenvoorzieningen.

%�� ���������������
��������������
�����������
�

De geringe aandacht voor de toegang tot aanvullende voorzieningen in het alge-
meen, en tweede- en derdepijlerpensioenen in het bijzonder; heeft deels te maken
met een misvatting over de situering van deze voordelen binnen de sociale zeker-
heid. Aanvullende voordelen verschillen niet wezenlijk van eerste pijlervoorzienin-
gen, noch in doelstelling noch in effect op het beschikbare inkomen van een indivi-
du. Dat de aanvullende voorzieningen desalniettemin zelden als een onderdeel van
de sociale zekerheid worden bekeken, heeft wellicht te maken met de inbedding
van deze voorzieningen in het private verzekeringswezen. Het discours dat wordt
gevoerd over tweede- en derdepijlerpensioenen is in hoofdzaak een verzekeringsdis-
cours. Vandaar is het essentieel dat eerst wordt aangegeven hoe de aanvullende
voorzieningen moeten worden gesitueerd binnen de sociale zekerheid in zijn geheel
en dat vervolgens een kader wordt geschetst waarbinnen het onderzoek naar aan-
vullende voordelen op een systematische manier kan worden gevoerd.

We beginnen dit hoofdstuk met een algemene definitie van sociale zekerheid en van
de verschillende pijlers die binnen de sociale zekerheid worden onderscheiden. De
definitie is gebaseerd op de menselijke schadeleer (oorspronkelijk ontwikkeld door
Viaene en nadien gehanteerd door onder andere Berghman (1994) en Klosse
(2000)) en op het werk van Willem Adema (2001). Een uitgebreide toelichting
wordt elders gegeven (Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggen-
hout, 2003).

De sociale zekerheid is een geheel van herverdelende regelingen met als doel het

bereiken van een toestand van optimale bescherming tegen collectief erkende

menselijke schade. Tot de eerste pijler behoren die regelingen waarbij de herver-

delende financiële stromen worden gecontroleerd door publieke instituties (1).
Tot de tweede en derde pijler behoren die socialezekerheidsregelingen waarbij de

herverdelende financiële stromen worden gecontroleerd door private instituties.

De tweede pijler onderscheidt zich van de derde pijler door haar arbeidsgebon-

den karakter. Dit komt tot uiting doordat dergelijke regelingen worden uitge-

(1) Publieke instituties duidt op wat de OECD noemt ‘general government’. Dit omvat de centrale
overheid, de lokale overheden en de socialezekerheidsinstellingen (OECD, 1999).
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bouwd binnen een onderneming of een bedrijfstak, of binnen een professionele

categorie of beroepsgroep. Aan de derde pijler daarentegen kan ieder individu,

ongeacht zijn professioneel statuut, vrij deelnemen.

De definitie heeft vooreerst als voordeel dat ze de samenhang en de verschilpunten tus-
sen de verschillende pijlers verduidelijkt. Ze maakt bovendien een verschillende inrich-
ting van de socialezekerheidssystemen in diverse landen mogelijk. Verder is ze flexibel
genoeg om in te spelen op evoluerende noden in een zich wijzigende maatschappij.
Tot slot geeft de definitie aan waar de “sociale” zekerheid eindigt en waar het louter
individuele begint. Immers, niet alle regelingen kunnen tot de sociale zekerheid wor-
den gerekend, maar enkel die regelingen met herverdelende consequenties. Risico-
spreiding, waarbij het schadelijdende object wordt vergoed door de bijdragen van de
verzekerde groep, is geen herverdeling. Er is pas sprake van herverdeling indien er
géén strikte binding is tussen premiehoogte en risico. Deze afzwakking van het verze-
keringsprincipe hangt veelal samen met een onrechtstreekse overheidstussenkomst.
Deze tussenkomst kan op verscheidene manieren gebeuren. Uitermate belangrijk is de
fiscale gunstbehandeling van bepaalde regelingen, maar de overheid kan ook op andere
manieren instaan voor de bescherming van de deelnemers.

Door de inbedding van de definitie binnen de theorie van de schadeleer kan men
binnen de sociale zekerheid een onderscheid maken naargelang er sprake is van een
verschillende schadeoorzaak. In dit artikel wordt in principe enkel gekeken naar
rustpensioenen of, in de terminologie van de schadeleer, naar de functie ‘ouder-
dom’. Er wordt niet ingegaan op de afgeleide rechten. Ook behandelen we niet die
schade als gevolg van het inkomensverlies dat gepaard gaat met de kost van wonen.

Toegepast op onze algemene definitie omvat de tweede pensioenpijler in België ver-
schillende vormen van pensioenvoorzieningen. Vooreerst zijn er de ondernemings-
pensioenen, waarbij men de collectieve en de individuele ondernemingspensioenen
kan onderscheiden. Gemeenschappelijk aan de beide vormen van aanvullende pen-
sioenen is dat ze in de regel tot stand komen op basis van een eenzijdige toezegging
van de werkgever. Collectieve ondernemingspensioenen richten zich tot een collec-
tiviteit van werknemers, het gehele personeel of een bijzondere personeelscatego-
rie. De werkgever is in principe vrij bij de afbakening van de personeelscategorieën
die worden aangesloten, maar hij mag daarbij geen ongeoorloofde onderscheidin-
gen maken. Deze pensioenen worden gefinancierd via een groepsverzekering of
een pensioenfonds. In het eerste geval sluit de inrichter een groepsverzekeringscon-
tract af bij een verzekeringsondernemer, in het tweede geval richt de inrichter voor
de uitvoering van zijn pensioenverbintenissen een eigen rechtspersoon op. Indivi-
duele ondernemingspensioenen richten zich niet tot een collectiviteit, maar tot één
specifieke werknemer. Zij zijn slechts toegelaten op occasionele en niet-stelselmati-
ge basis. In tegenstelling tot de collectieve ondernemingspensioenen worden de
individuele ondernemingspensioenen niet extern (via een groepsverzekeraar of pen-
sioenfonds) gefinancierd, maar intern, binnen de onderneming (Vereycken & Van
Eesbeeck, 1999). Naast de ondernemingspensioenen bestaan er in België ook een
aantal sectorpensioenen. Deze komen tot stand op basis van een collectieve arbeids-
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overeenkomst binnen een paritair comité of subcomité. De werkgevers uit de sector
zijn daardoor verplicht alle werknemers die onder het toepassingsgebied van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst vallen, bij het sectorpensioen aan te sluiten. Een aan-
tal sectorpensioenen worden eveneens gefinancierd via een groepsverzekering of
pensioenfonds. De meeste op dit moment werkzame sectorpensioenen worden ech-
ter beheerd door een sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid (Stevens, 2002, pp.
190-198) (2).

Binnen de derde pijler bestaan in België twee belangrijke vormen van aanvullende
pensioenvoorzieningen. De eerste vorm is de individuele levensverzekering. De
tweede vorm van pensioenvoorziening binnen de derde pijler betreft het pensioen-
sparen. Qua concept leunt het pensioensparen zeer dicht aan bij de levensverzeke-
ring. Het verschil heeft in hoofdzaak betrekking op de fiscaliteit.

De omvang van de tweede- en derdepijlerpensioenen alsook de mate waarin deze
zijn geëvolueerd sinds begin jaren ’80 wordt verduidelijkt in een volgend deel.

&�� ���	����	�����������������
��������������


In dit hoofdstuk wordt gepeild naar het belang en de evolutie van de aanvullende
pensioensector in België. Dit kan worden gemeten aan de hand van een aantal
macrogegevens. In de eerste plaats wordt gekeken naar (de evolutie in) het premie-
incasso (3). Deze gegevens drukken uit hoe het financiële belang van de aanvullen-
de pensioenvorming is geëvolueerd, en laten tevens toe een beeld te vormen van
het relatieve gewicht van de verschillende pensioenpijlers. In de tweede plaats
wordt nagegaan of deze financiële evoluties corresponderen met een evolutie in het
aantal deelnemers en uitkeringstrekkers.

&�%�� ���������������������
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Gegevens met betrekking tot de tweede pensioenpijler zijn schaars. De hierna gepre-
senteerde geaggregeerde statistieken zijn in hoofdzaak gebaseerd op gegevens van de
Controledienst voor Verzekeringen (jaarlijks a & b). Die gegevens hebben enkel betrek-
king op groepsverzekeringen en pensioenfondsen. Aanvullende pensioenen die niet via
één van die vehikels worden gefinancierd (individuele pensioentoezeggingen en som-
mige sectorpensioenen) blijven noodgedwongen buiten beschouwing.

&�%�%�� �"'�()*+,-'"�)",(#.�/(#�0"�'1""0"�234,"5

Grafiek 1 geeft de evolutie weer van het premie-incasso voor groepsverzekeringen
en pensioenfondsen als percentage van het BBP. De grafiek toont tevens het uitke-
ringsvolume bij groepsverzekeringen ten aanzien van het BBP.

(2) Er bestaan ook tweedepijlerpensioenen voor zelfstandigen (het Vrij Aanvullend Pensioen, de aan-
vullende pensioenen voor bepaalde vrije beroepen en het aanvullende pensioen voor zelfstandige
bedrijfsleiders). Hierop wordt in dit artikel niet ingegaan. Voor een bespreking van deze regelingen
zie Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003.
(3) Voor de evolutie van de reserves wordt verwezen naar Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman
& Van Buggenhout, 2003.
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In 2000 wordt binnen de tweede pijler in totaal 3.366 miljoen euro bijgedragen,
ofwel 1,4% van het BBP. Hiervan betreft 87% bijdragen voor een groepsverzekering
en 13% bijdragen aan een pensioenfonds. Het premie-incasso, uitgedrukt als percenta-
ge van het BBP, vertoont duidelijk een stijgende trend. Tussen 1988 en 1998 steeg het
incasso van groepsverzekeringen en pensioenfondsen van 1,0% naar 1,5% van het
BBP. De terugval na 1998 hangt vermoedelijk samen met de beursontwikkelingen. Ze
kan verklaard worden door de hoge beleggingsopbrengsten op de reserves tijdens
deze periode. Hierdoor dienden de ondernemingen minder hoge bijdragen te storten,
althans in het geval van een streefdoelregeling (Hoge Raad van Financiën, 2002, p.
97). Bij de groepsverzekeringen zien we dat het bijdragevolume het uitkeringsvolume
overstijgt. Ook dit wijst erop dat het belang van deze regelingen toeneemt.
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(4) De cijfers met betrekking tot de pensioenfondsen dienden te worden aangepast. In de statistie-
ken van de Controledienst van de Verzekeringen vertoont het premie-incasso van de pensioenfond-
sen in het jaar 1995 een zeer forse groei. Dit is enerzijds te wijten aan de oprichting van het pen-
sioenfonds voor het rustpensioen van het statutaire personeel van de NV van publiek recht Belga-
com. Dit pensioenfonds beheert met ingang van 1995 het wettelijke pensioen van de statutaire per-
soneelsleden van Belgacom en hoort dus niet thuis bij de bespreking van de evolutie van de aanvul-
lende voordelen. De gegevens van het Belgacom-pensioenfonds werden dan ook uit de statistieken
verwijderd. De tweede reden voor de forse premie- en reservegroei is te wijten aan het feit dat sinds
1995 ook de Voorzorgskas voor Geneesheren aan de controle van de Controledienst van de Verzeke-
ringen werd onderworpen en mee werd opgenomen in de statistieken betreffende de private voor-
zorgsinstellingen. Ook de gegevens met betrekking tot deze instelling dienden uit de algemene statis-
tieken te worden verwijderd. 
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Het toegenomen absolute belang van de aanvullende pensioenvoorzieningen zegt
nog niets over het belang van de aanvullende pensioenen in het geheel van de pen-
sioenvorming. Het relatieve belang wordt in grafiek 2 nagegaan door het premie-
incasso van groepsverzekeringen en pensioenfondsen uit te drukken als een percen-
tage van de uitgaven van het wettelijke werknemerspensioen. Wat de wettelijke
pensioenen betreft, wordt met de uitgaven gewerkt omdat de inkomsten van de
pensioensector sinds de invoering van het Globaal Beheer niet meer vaststaan. Aan-
gezien het wettelijke pensioenstelsel van de werknemers echter functioneert op
basis van repartitie, kan worden verondersteld dat de uitgaven van een bepaald jaar
het spiegelbeeld vormen van de inkomsten in dat jaar. Door de premies voor de aan-
vullende stelsels uit te drukken als een percentage van de uitgaven van het wettelij-
ke stelsel kan daardoor worden nagegaan hoe de verhouding van de pensioenbeste-
dingen tussen wettelijke en aanvullende stelsels evolueert. Zoals blijkt uit de grafiek
verloopt deze evolutie in het voordeel van de aanvullende stelsels. Waar het percen-
tage in 1988 een 20% bedroeg, was dit in 1998 opgelopen tot 30%. Met andere
woorden, waar in 1988 voor elke 100 EUR wettelijk pensioen 20 EUR werd besteed
aan de vorming van een groepsverzekering of pensioenfonds is deze besteding in
1998 opgelopen tot 30 EUR.
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De Controledienst voor Verzekeringen registreert jaarlijks het aantal deelnemers bij
groepsverzekeringen en pensioenfondsen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 1.
De cijfers voor groepsverzekeringen zijn slechts beschikbaar vanaf 1995. Vanaf 1996
zijn er aparte gegevens over verzekeringen bij leven en verzekeringen bij overlijden.
Zo kunnen we de voordelen die we als (rust)pensioen beschouwen isoleren. Uit
tabel 1 blijkt dat in 1999 meer dan 800.000 individuen zijn aangesloten bij een
groepsverzekering of pensioenfonds. Drievierde daarvan is aangesloten bij een
groepsverzekering, eenvierde bij een pensioenfonds.

De registratie van het aantal aangeslotenen is echter onnauwkeurig omwille van een
aantal dubbeltellingen (5). De gegevens voor 1999 naderen het dichtst de realiteit
aangezien de rapporterende ondernemingen op aandringen van de Controledienst
een aantal dubbeltellingen wegwerkten. Nochtans blijft ook dan een aantal dubbel-
tellingen bestaan en betreft het dus nog steeds een overschatting. Na 1999 werd
deze inspanning niet meer herhaald, waardoor de resultaten van 2000 en 2001 in de
lijn liggen van die van 1998.
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(5) Een eerste dubbeltelling heeft betrekking op de premievrije contracten bij groepsverzekeringen.
Het gaat over de werknemers die uit dienst getreden zijn, maar die hun pensioenreserve bij de pen-
sioeninstelling van de voormalige werkgever gelaten hebben. Indien deze ook bij hun nieuwe werk-
gever bij een pensioenstelsel zijn aangesloten, worden zij twee keer geteld. Ten tweede zijn er dub-
beltellingen mogelijk bij pensioenstelsels die zowel via werkgevers- als werknemersbijdragen worden
gefinancierd, doordat sommige verzekeraars de werkgevers- en werknemerscontracten elk afzonder-
lijk tellen. Tot slot bestaat het risico van dubbeltellingen bij pensioenstelsels die zowel een beroep
doen op een groepsverzekeraar als op een pensioenfonds. ����
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Grafiek 3 geeft het aantal deelnemers weer als percentage van de totale Belgische
werknemerspopulatie. Uit de cijfers blijkt een stijging in het relatieve aantal actieve
deelnemers sinds 1996. Deze stijging hangt hoofdzakelijk samen met een stijging in
het aantal deelnemers aan een groepsverzekering. Het aantal deelnemers aan een pen-
sioenfonds is niet in dezelfde mate gestegen. In 1999 is maximaal 30% van de werkne-
mers aangesloten bij een groepsverzekering of een pensioenfonds. De resultaten voor
de overige jaren illustreren duidelijk de impact van de dubbeltellingen. Volgens de
(niet-gecorrigeerde) cijfers voor het jaar 2001, zou in dat jaar bijna de helft van de
werknemers zijn aangesloten bij een groepsverzekering of pensioenfonds.

�
	����� 6� �
���� ���� 4���
�
5��

� 
�
����� ����
!��
��
�
� �
 �
 � !
 ��
 �

�� ��
 �����%��� ��
����������� ����6
�� 
�
��&�	
��
&����������

	'()*��+,�)�,'-.+�/�(0�1-2+2�3-)�����,�,�3�)2"

Naast het aantal deelnemers registreert de Controledienst voor Verzekeringen jaar-
lijks ook het aantal personen dat een aanvullende pensioenrente ontvangt uit een
groepsverzekering of pensioenfonds (zie tabel 2). In het jaar 2000 bedroeg dit aantal
omstreeks 150.000. Op die manier wordt echter slechts een beperkt deel van de
aanvullende pensioenuitkeringen geteld. Om fiscale redenen geschiedt de overgrote
meerderheid van de pensioenuitkeringen op dit ogenblik immers niet onder de
vorm van een rente, maar onder de vorm van een eenmalig kapitaal (6). De kapitaal-
uitkeringen worden niet door de CDV geregistreerd.

(6) Kapitalen worden in principe afzonderlijk belast aan de voordelige aanslagvoet van 16,5%. Rentes
daarentegen worden samengevoegd met de overige inkomsten en progressief belast.
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Ook het RIZIV beschikt over data in verband met het aantal genieters van een aan-
vullend pensioen. Deze gegevens komen voort uit het pensioenkadaster (7) De
RIZIV-gegevens verschillen sterk van degene die worden verstrekt door de CDV. Zo
blijkt dat in 2000 meer dan 500.000 personen een aanvullend pensioenvoordeel
genoten. Dit komt omdat de RIZIV-statistieken tal van pensioenuitkeringen omvat-
ten die niet door de CDV worden geregistreerd. Zo zitten in de RIZIV-gegevens ook
het aantal kapitaaltrekkers, het aantal uitkeringen van personen die in het buiten-
land hun pensioenrechten hebben opgebouwd, de aanvullende pensioenstelsels
voor zelfstandigen (8), de individuele ondernemingspensioenen en de sectorpen-
sioenen die niet worden gefinancierd via een groepsverzekering of pensioenfonds.
Ook de overlevingspensioenen zijn vervat in de RIZIV-gegevens, terwijl deze in de
mate van het mogelijke werden geweerd uit de CDV-statistieken. Op dit ogenblik
zijn deze data echter enkel beschikbaar op een geaggregeerd niveau, waardoor het
niet mogelijk is om de aanvullende pensioenuitkeringen verder op te splitsen. Dit
maakt dat de RIZIV-gegevens moeilijk vergelijkbaar zijn met de gegevens van de CDV.
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Grafiek 4 geeft de evolutie weer van het aantal uitkeringstrekkers in de tweede pij-
ler in verhouding tot het totaal aantal pensioentrekkers. Daaruit blijkt een duidelijke
stijging van het aantal aanvullende pensioenuitkeringen. Waar in 1985 10% van de
gepensioneerden (tevens) een aanvullend pensioen genoot, was dit percentage in
het jaar 2000 opgelopen tot meer dan 20%.

(7) Met het oog op de inning van de RIZIV-bijdrage en de Solidariteitsbijdrage op pensioenuitkerin-
gen wordt door Smals-MvM, in opdracht van het RIZIV, een pensioenkadaster bijgehouden. Dit
omvat zowel gegevens over wettelijke als aanvullende pensioenen.
(8) Met name het vrij aanvullend pensioen en de pensioenkassen voor een aantal vrije beroepen (de Voor-
zorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers, de Voorzorgskas voor Apothekers, het Aanvullend
Pensioenfonds voor het Notariaat en de Voorzorgskas voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders).
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Wat de derde pensioenpijler betreft, wordt dezelfde werkwijze gevolgd als bij de
bespreking van de tweede pijler. Vooreerst wordt gepeild naar de evoluties inzake
het premie-incasso. Op basis daarvan wordt vervolgens nagegaan hoe het relatieve
belang van de derde pensioenpijler (naar verhouding tot de wettelijke pensioenen)
is geëvolueerd. Ten slotte wordt gepeild naar het aantal deelnemers binnen de
derde pensioenpijler.
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Grafiek 5 geeft de evolutie weer van het premie-incasso en het uitkeringsvolume
voor de derdepijlerpensioenen als percentage van het BBP. 
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Net als bij de tweedepijlerpensioenen stijgt ook het premie-incasso bij de derdepij-
lerpensioenen. Deze stijging is bovendien veel meer uitgesproken dan bij de tweede
pijler. Het premie-incasso als percentage van het BBP is tussen 1987 en 2002 ver-
viervoudigd. Dit is in zeer sterke mate te wijten aan het toegenomen belang van de
individuele levensverzekeringen (tak 21). De stijging situeert zich voornamelijk tus-
sen 1993 en 1998 en tussen 2000 en 2002. De daling tussen 1998 en 2000 is waar-
schijnlijk te verklaren door de sterke opkomst tijdens deze sterke beursjaren van de
tak 23 producten. Deze vorm van individuele levensverzekeringen worden in het
kader van dit onderzoek echter niet tot de derde pensioenpijler gerekend.
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Om een beeld te krijgen van het relatieve belang van de derde pensioenpijler ten
aanzien van de wettelijke pensioenen wordt in grafiek 6 het premie-incasso binnen
de derde pensioenpijler vergeleken met de totale uitgaven van de wettelijke pen-
sioenen (9). Ook hier blijkt de sterke toename van het belang van de derdepijlerpen-
sioenen tijdens het laatste decennium. De totale bestedingen aan derdepijlerpen-
sioenen uitgedrukt als een percentage van de globale uitgaven voor de wettelijke
pensioenen steeg tussen 1989 en 2002 van nauwelijks 10% tot bijna 35%.

(9) Aangezien de derde pensioenpijler open staat voor iedereen, ongeacht de professionele categorie
(werknemer, zelfstandige, ambtenaar) waartoe men behoort, werd voor de meting van het relatieve
belang van de derdepijlerpensioenen niet alleen rekening gehouden met de uitgaven in het stelsel
van de werknemers, maar tevens met de uitgaven in het stelsel van de zelfstandigen en dat van de
statutaire ambtenaren.
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Net als bij de tweede pijler is informatie over het aantal deelnemers weinig toegan-
kelijk. Aan de hand van een administratieve steekproef van belastingaangiften is het
echter wel mogelijk een beeld te bekomen van het percentage van de bevolking dat
een bijdrage betaalt voor een derdepijlerpensioen (10). Aangezien gehuwden niet
elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen, dient een onderscheid gemaakt te
worden tussen gehuwden en ongehuwden. In de categorie van de gehuwden kan
de deelname niet worden nagegaan op het niveau van het individu maar enkel op
het niveau van het gezin. Wordt een deelname vastgesteld, dan wil dit zeggen dat
minstens één van beide partners deelneemt. Bij de ongehuwden hebben de cijfers
wel betrekking op individuen.

Grafiek 7 geeft het percentage in de steekproef weer dat een bijdrage betaalt voor
pensioensparen, voor een levensverzekering of voor een derdepijlerpensioen. Dit
laatste geeft weer of men een bijdrage betaalt voor pensioensparen en/of voor een
levensverzekering.

(10) De administratie van de belastingen trekt jaarlijks een representatieve steekproef uit de belas-
tingfile IPCAL. IPCAL bestaat uit het geheel van belastingaangiftes van personen die in België aan de
personenbelasting zijn onderworpen. Betalingen voor derdepijlerpensioenen komen onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking voor een belastingvermindering en worden dus op de fiscale aangifte
vermeld. 
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We stellen zowel bij deelname aan pensioensparen als bij deelname aan een levens-
verzekering een stijging vast in het percentage dat deelneemt. Uit een longitudinale
analyse blijkt overigens dat deze stijging niet het gevolg is van steekproeffluctuaties
(Gieselink, Peeters, Van Gestel, Bergman, & Van Buggenhout, 2003). 

In 1999 draagt rond de 16% van de ongehuwden bij tot pensioensparen, 18% tot
een levensverzekering en 29% tot minstens één van de beide regelingen. Voor
gehuwden bedraagt dit respectievelijk 35%, 43% en 59%. Vermenigvuldigen we
deze percentages met het aantal aanslagen voor inkomensjaar 1999 dan blijkt dat in
1999 zowat 390.000 alleenstaanden aan pensioensparen doen, bij benadering
440.000 ongehuwden hebben een levensverzekering en ongeveer 710.000 nemen
deel aan één van de beide regelingen. Bij gehuwden bedraagt dit respectievelijk
750.000, 920.000 en 1.260 000.

6�� �������������
������
������������������ �������������	��A

Lange tijd vormden de gelijke toegang tot en de eerlijke verdeling van aanvullende
pensioenen niet echt een sociaal issue. Over aanvullende pensioenen werd niet of
nauwelijks nagedacht in termen van rechtvaardigheid of gelijkheid (Stevens, Giese-
link & Van Buggenhout, 2002, pp. 36-38). Dit had te maken met het veeleer beperk-
te belang van de aanvullende pensioenen. Het toegenomen belang van de aanvullen-
de pensioenen, zowel absoluut als in verhouding tot het wettelijk pensioen, doet
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echter meer dan ooit de vraag rijzen naar de verdeling van deze voordelen. Daartoe
wordt in dit deel gepeild naar de determinerende factoren van deelname aan aanvul-
lende pensioenen. Deze vraagstelling omvat twee componenten. Vooreerst wordt
getracht een beeld te vormen van de deelnemers en de niet-deelnemers. Vervolgens
dient binnen de categorie van de deelnemers te worden gepeild naar de mate van
deelname, d.w.z. naar de omvang van de aanvullende pensioenvoordelen.

Deze problematiek stelt zich op een verschillende manier binnen de verschillende
pensioenpijlers. Terwijl de beslissing tot het inrichten van een tweedepijlerpen-
sioen (althans bij de werknemers) in handen is van de werkgever en de individuele
werknemer hier in principe geen zeg in heeft, is het individu vrij zich aan te sluiten
bij een derdepijlerpensioen. Dit aspect maakt dat de feitelijke toegang tot de derde
pensioenpijler binnen bestaand onderzoek minder aandacht heeft gekregen. Noch-
tans bleek uit het vorige deel dat voornamelijk derdepijlerpensioenen de laatste
jaren aan belang hebben gewonnen. Een studie van de feitelijke toegang tot de
derde pijler mag dan ook niet ontbreken.

6�%�� ���������������������


De enige voor België beschikbare informatie over de al dan niet deelname aan de
tweede pensioenpijler naar achtergrondkenmerken van de deelnemers wordt gebo-
den door de verschillende golven van de Panel Study of Belgian Households (PSBH).

6�%�%�� �"'"573#(#'"#�/(#�0"",#(7"

In deze paragraaf wordt nagegaan of en in welke mate het arbeidsrechtelijk statuut
(arbeider, bediende, kader), het type contract (bepaalde duur, onbepaalde duur),
het arbeidsinkomen (per maand in 2.500 EUR, gecentreerd rond het gemiddelde),
de bedrijfssector (NACE-code van de sector waartoe het bedrijf behoort) en het aan-
tal werknemers in een bedrijf (groottedimensie) (11) bepalen of iemand al dan niet
deelneemt (12). Hiertoe werd een logistische regressie uitgevoerd (13). De resulta-
ten van die analyse zijn weergegeven in tabel 3.

(11) Dit is een ordinale variabele met als antwoordcategorieën 1 (0-4), 2 (5-19), 3 (20-49), 4 (50-99),
5 (100-499), 6 (500+). Om de analyses niet te sterk te compliceren wordt de variabele in wat volgt als
metrisch beschouwd.
(12) Het effect van een bepaalde onafhankelijke variabele wordt bekeken onder controle van andere
variabelen. Voor bivariate relaties tussen verschillende onafhankelijke variabelen en deelname aan de
tweede pensioenpijler wordt verwezen naar Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Bug-
genhout, 2003.
(13) Zie bijlage voor een methodologische toelichting.

���#
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Uit de tabel blijkt vooreerst een relatie tussen arbeidsrechtelijk statuut en deelname
aan een groepsverzekering of pensioenfonds. De resultaten tonen aan dat arbeiders
minder deelnemen dan bedienden en kaderleden. Uit een bijkomende analyse blijkt
bovendien dat ook het verschil in deelname tussen kaderleden en bedienden signifi-
cant is. Dit resultaat is te verwachten. Een onderscheid op het vlak van aanvullende
pensioenen op basis van het arbeidsrechtelijk statuut wordt door de geldende wet-
geving expliciet getolereerd.

De wet-Colla stelt dat een verschillende toegang tot een collectief ondernemings-
pensioen is toegelaten zolang het gaat om een onderscheid tussen afzonderlijke
categorieën werknemers en zolang dit onderscheid geoorloofd is. Wat wel en wat
niet geoorloofd is, staat niet omschreven. Uit een omzendbrief (14) kan echter wor-
den afgeleid dat het onderscheid tussen arbeiders, bedienden en kaderleden is toe-
gelaten (15). Het is begrijpelijk dat dit onderscheid in pensioenplannen ook wordt
gehanteerd. Aangezien de loonkosten van kaderleden hoger liggen dan van andere
werknemers, is het voordeliger deze werknemers te belonen aan de hand van extra-
legale voordelen. Voor de onderneming situeren zich hier immers vaak de meer
gewaardeerde en gegeerde werknemers die men op deze manier aan het bedrijf wil
binden. De grotere deelname van bedienden in vergelijking met arbeiders kan wor-
den verklaard door de sterkere traditie om een tweedepijlerpensioen in te richten.
Soms wordt hier als verklaring ook gesuggereerd dat arbeiders een voorkeur zouden
hebben voor onmiddellijke in plaats van uitgestelde koopkracht (Bauwelinckx &
Goovaerts, 1998).

Ten tweede blijkt dat werknemers met een contract van onbepaalde duur signifi-
cant meer deelnemen dan diegenen met een contract van bepaalde duur. Ook deze
bevinding wordt aannemelijk vanuit bovenvermelde omzendbrief. Hieruit kan wor-
den afgeleid dat het geoorloofd is werknemers met een tijdelijk contract uit te slui-
ten van een bedrijfspensioenplan. Dat dit in de praktijk gebeurt is niet verwonder-
lijk. Niet enkel wordt een dergelijk pensioenplan door de werkgever vaak als een
bonus voor de (trouwe) werknemers aanzien, daarenboven vergt het heel wat admi-
nistratie om de rechten daarna over te zetten naar een eventuele nieuwe werkgever.

Een derde determinant is het inkomensniveau. De kans op deelname aan een groepsver-
zekering of pensioenfonds neemt toe naarmate het inkomen stijgt. Het is theoretisch
mogelijk, doch weinig waarschijnlijk dat er op het niveau van de toekenning een recht-
streekse band bestaat tussen deelname en inkomenshoogte, en dat deelname dus wordt
voorbehouden voor werknemers die een bepaalde inkomenshoogte hebben bereikt.
We veronderstellen dat het hier om een schijnverband gaat. Zo verwachten we dat er in

(14) Omzendbrief 2 augustus 1996 ter verduidelijking van sommige begrippen en bepalingen uit de
wet van 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen en het KB van 10 januari 1996 tot uit-
voering van de wet van 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen, BS, 7 augustus 1996.
(15) Deze bijdrage kwam tot stand voor het in werking treden van de nieuwe wet op de aanvullende
pensioenen (WAP) op 1 januari 2004. De WAP (art. 14) herneemt in grote mate de bepalingen van de
wet-Colla met betrekking tot het discriminatieverbod. Meer specifiek voor het onderscheid tussen
arbeiders, bedienden en kaderleden, zie de memorie van toelichting bij de WAP (Parl. St. Kamer
2000-2001 1340/001 p. 38).����
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de pensioenplannen fijnere onderscheidingen worden aangebracht tussen categorieën
van werknemers dan het onderscheid kaderlid/bediende/arbeider dat in het PSBH-
bestand wordt gemaakt. Het staat de inrichters van een aanvullend pensioen immers
vrij, andere categorieën af te bakenen, zolang dat met de nodige omzichtigheid gebeurt.
Wellicht komen deze fijnere categorieën tot uiting in een verschil in inkomen.

Ten vierde hangt de kans op deelname samen met de sector van tewerkstelling. Zo
blijkt uit de analyse dat werknemers uit de financiële sector (SJ) en de chemische
sector (SDG) significant meer participeren dan de werknemers uit de referentiecate-
gorie (16). Als referentiecategorie hebben we de sector SI (vervoer, opslag en com-
municatie) genomen aangezien het percentage deelnemers in deze sector overeen-
stemt met het percentage deelnemers in de volledige steekproef. Deze verschillende
deelname naar sector van tewerkstelling kan door verscheidene factoren worden
verklaard. Enerzijds speelt de financiële ruimte in een sector. Zo zullen relatief ‘rij-
kere’ sectoren meer ruimte hebben om hun werknemers te belonen aan de hand
van een ondernemingspensioen. Sterke sectoren waar personeel een belangrijk
kapitaal vormt, zullen op deze manier het personeel aan zich willen binden. Boven-
dien zitten bepaalde sectoren bij wijze van spreken ‘aan de bron’ en zijn de werkne-
mers niet alleen beter op de hoogte van de producten, maar zijn ook de bedrijven
goed op de hoogte van de voordelen van het systeem. Bepaalde sectoren organise-
ren ook een sectorpensioen. Indien voor heel de sector een aanvullend pensioen
wordt ingericht, hebben de werknemers uiteraard meer kans op deelname dan in
een andere sector.

Tot slot blijkt dat de kans op deelname aan een groepsverzekering of pensioenfonds
wordt gedetermineerd door de grootte van de onderneming. Naarmate een bedrijf
meer werknemers tewerkstelt, stijgt ook de kans op deelname van deze werkne-
mers. De verklaring ligt voor de hand. Grote bedrijven hebben een grote, draaiende
administratie waar de marginale kost van de aansluiting bij een groepsverzekering of
pensioenfonds van een werknemer kleiner is dan in een klein bedrijf. Het vergt rela-
tief minder werk om een grote groep werknemers aan te sluiten dan om de hele
procedure te doorlopen voor een geringe groep werknemers. Daarbij komt dat gro-
tere bedrijven meestal een beter uitgebouwde vakbondswerking bezitten, waardoor
de belangen van de werknemers eventueel beter vertegenwoordigd worden.

6�%�&�� "5*++#*.")+#0"#�+;�+#0"5#"73#.*.")+#0"#A

De bevindingen doen de vraag rijzen of een verschil in deelname veeleer het gevolg
is van een verschillende toegang van bepaalde categorieën werknemers binnen een-
zelfde onderneming (zie de variabelen arbeidsrechtelijk statuut, type contract en
inkomen) of van de al dan niet inrichting van zo’n plan door de werkgever waarbij
men is tewerkgesteld (de variabelen NACE-code en groottedimensie). Hiertoe wer-

(16) Door het grote aantal categorieën laten de analyses niet toe over iedere sector een uitspraak te
doen.
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den de vijf determinanten gehergroepeerd tot twee groepen. Vooreerst de determi-
nanten die samenhangen met een verschillende deelname tussen werknemers bin-

nen een onderneming en ten tweede de determinanten die samenhangen met een
verschil in deelname tussen ondernemingen. Uit een vergelijking van de (-2)loglike-
lihood van het totale model met die van een model met enkel de variabelen NACE-
code en groottedimensie en met de (-2)loglikelihood van een model met de variabe-
len arbeidsrechtelijk statuut, type contract en inkomen blijkt dat het model met de
ondernemingsvariabelen meer verklaringskracht biedt dan het model met de per-
soonsgebonden variabelen. Het verschil in deelname hangt dus vooral samen met
verschillen tussen ondernemingen veeleer dan met een verschil in deelname bin-

nen een onderneming.

6�%�6� �D2"/++5)"",0"#

Om de resultaten van de logistische regressie bevattelijk voor te stellen worden in
tabel 4 een aantal typevoorbeelden gepresenteerd.
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Vergelijken we Felicienne en Reggie, dan blijkt duidelijk het belang van de sector
van tewerkstelling. Beiden zijn arbeiders, de bedrijven waarin ze zijn tewerkgesteld,
zijn qua grootte vergelijkbaar en hun inkomen is hetzelfde. Toch heeft Reggie bijna
10% meer kans op deelname, louter op basis van zijn tewerkstelling in de chemi-
sche sector. Een vergelijking tussen Felicienne en Werner geeft een beeld van het
belang van het arbeidsrechtelijke statuut. Hoewel Felicienne en Werner zijn tewerk-
gesteld in dezelfde sector en eenzelfde loon verdienen, is de kans dat Werner
(bediende) bij een groepsverzekering of pensioenfonds wordt aangesloten (40%),
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beduidend groter dan de kans dat Felicienne (arbeider) wordt aangesloten (26%).
Het verschil tussen Frank en Reggie illustreert duidelijk het belang van de variabele
inkomen. De impact van het inkomen blijkt ook uit een vergelijking van Luc en
Leontine. Beiden werken in de financiële sector. Luc is een loketbediende. Leontine
is de agentschapsdirecteur van een grote bank, waar ook Luc is tewerkgesteld. Ter-
wijl Luc een kans op deelname heeft van 69%, is dat voor Leontine 92%. Dit verschil
is bijna uitsluitend te wijten aan het inkomensverschil tussen beiden. Stel dat Leonti-
ne haar statuut in de vragenlijst als bediende had omschreven, dan nog zou ze een
kans op deelname hebben van 90%. Een vergelijking tussen Frank en Willy ten slotte
illustreert het belang van de grootte van het bedrijf waarin men is tewerkgesteld.
Frank en Willy zijn beide arbeiders in de chemische nijverheid. Ook hun loon stemt
overeen. Het enige verschil tussen Frank en Willy betreft de grootte van de onderne-
ming waar zij zijn tewerkgesteld. Frank, die is tewerkgesteld in een onderneming
met een werknemersbestand tussen 50 en 99 werknemers, heeft 67% kans op deel-
name. Bij Willy, die is tewerkgesteld in een onderneming met meer dan 500 werk-
nemers, loopt deze kans op tot 80%.

6�%�=� �((5�<"'�+2"#*'",,"#�/(#�0"�'1""0"�234,"5A

Aan de hand van een multilevel analyse (17) gaan we vervolgens na of er een veran-
dering is waar te nemen in de determinanten van deelname tussen 1996 en 1999.
Aangezien de methode gebruikt om een dergelijk model te schatten computationeel
zeer complex is, wordt de variabele NACE-sector niet opgenomen omwille van de
vele categorieën en lage aantallen van een deel van deze categorieën.
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(17) We dienen gebruik te maken van zo’n model gezien het panel-karakter van het PSBH-bestand.
Hierdoor is aan een centrale assumptie van een regressiemodel, met name die van de ongecorreleer-
de residuelen, longitudinaal immers niet voldaan.
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Uit bovenstaande tabel blijkt niet dat er sprake is van een openstellen van de deelna-
me. Het effect van geen enkele variabele neemt af. Bovendien is er sprake van een
significante stijging van het effect van de variabele die de grootte van de onderne-
ming weergeeft. Nog meer dan in 1996 is er in 1999 sprake van een hogere netto
kans op deelname naargelang van de grootte van de sector.

6�%�>� �"�7('"�/(#�0"",#(7"

Bovenstaande analyse wijst op de ongelijke deelname aan een groepsverzekering of
pensioenfonds. Hiermee is nog niets gezegd over de mate van deelname, met ande-
re woorden, over de omvang van de toegezegde pensioenvoordelen.

Op dit moment is het niet mogelijk om de hoogte van deelname te koppelen aan
relevante achtergrondkenmerken. De belastingaangiften van de aanslagjaren 1997,
1998 en 1999 geven echter een duidelijke indicatie van de noodzakelijkheid van een
dergelijke analyse. Van de uitkeringstrekkers binnen de beschikbare steekproeven
blijkt het hoogste deciel 73% van de totaal uitgekeerde kapitalen te ontvangen
(gemiddeld 376.706 EUR per persoon). Dit wil dus zeggen dat eentiende van de
kapitaalontvangers bijna drievierde van de taart krijgen. Het laagste deciel ontvangt
slechts 0,0001% van de totale omvang (gemiddeld 1.328 EUR) (18).

6�%�?� �"�3#*30"5�+-'*30"5�25+),"7('3":�)3##"#�0"�'1""0"�234,"5��++59(:"#�"#�5"7"03"*

De toegang tot de aanvullende werknemerspensioenen is dus beperkt. Bovendien
verloopt deze beperkte toegang volgens een aantal breuklijnen, waardoor bepaalde
werknemerscategorieën significant meer kans hebben op deelname aan een aanvul-
lend pensioen dan andere. Deze selectieve aard komt niet uit het niets, maar hangt
samen met het regelgevend kader op het vlak van aanvullende pensioenen, zoals het
tot voor kort in België bestond. Een aantal karakteristieken van deze regelgeving
maken dat aanvullende pensioenen aanleiding geven tot een selectieve verdeling.

a) De invoering van een aanvullend pensioenstelsel: een vrije werkgeversbeslissing
Een eerste kenmerk van het Belgische stelsel van aanvullende pensioenen, dat mede
aan de basis ligt van de selectieve verdeling, houdt verband met het organisatie-
niveau. In België lag het zwaartepunt van de aanvullende pensioenvorming voor
werknemers traditioneel op het niveau van de onderneming. De vorige wet op de
aanvullende pensioenen (beter bekend als de Wet-Colla (19)) is geheel vanuit dit
ondernemingsperspectief geschreven. Doordat de vorming van het aanvullend pen-
sioen op die manier wordt overgelaten aan individuele ondernemingen, ontstaat het

(18) Merk op dat de kapitalen behalve uitkeringen uit de tweede pijler nog een beperkt aantal andere
kapitalen kan bevatten (Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003).
(19) Wet 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen, BS, 29 april 1995.
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risico dat werknemers van de toegang tot een aanvullend pensioen worden uitgeslo-
ten om de eenvoudige reden dat de onderneming geen aanvullend pensioenplan
aanbiedt. Werkgevers zijn immers niet verplicht om een aanvullend pensioenstelsel
aan hun werknemers aan te bieden. Deze principiële invoeringsvrijheid van de
werkgever wordt expliciet verwoord in de Wet-Colla (20). De vorming van een aan-
vullend pensioen is geen recht voor de werknemer en kan dus niet worden afdwon-
gen. De werknemer is afhankelijk van een vrije beslissing van de werkgever. Het is
duidelijk dat deze vrije beslissingen van de werkgevers zullen verlopen langs de
breuklijnen tussen grote en kleine ondernemingen en tussen sterke en zwakke
sectoren.

b) Selectievrijheid
De werkgever beschikt niet alleen over de vrijheid om al dan niet een aanvullend
pensioen in te voeren, hij beschikt ook over een zekere vrijheid bij de selectie van
het personeel dat bij het pensioenstelsel zal worden aangesloten. Dit selectiebeleid
vormt een tweede mogelijke oorzaak voor een ongelijke toegang tot aanvullende
pensioenen. De opkomst van de aanvullende pensioenenstelsels op ondernemings-
niveau kadert binnen de toegenomen loonflexibilisering. Aanvullende pensioenen
maken daarbij deel uit van een gediversifieerd en geïndividualiseerd loonpakket. Het
spreekt voor zich dat werkgevers vooral die werknemers extra zullen belonen die
voor de onderneming een belang vertegenwoordigen en moeilijk vervangbaar zijn.
De selectievrijheid is nochtans niet onbeperkt, ze is gebonden aan het discriminatie-
verbod. Werkgevers mogen geen ongeoorloofd onderscheid maken tussen werkne-
mers die tot dezelfde categorie behoren (21). Het discriminatieverbod verbiedt ech-
ter niet dat een pensioenstelsel wordt voorbehouden aan bepaalde personeelscate-
gorieën of dat aan verschillende categorieën werknemers verschillende pensioen-
voordelen worden toegekend. Deze categoriale selectiviteit houdt het risico in van
een ongelijke verdeling van aanvullende pensioenen tussen verschillende perso-
neelscategorieën in functie van hun waarde op de arbeidsmarkt. Werknemers met
een contract van onbepaalde duur, bedienden en kaderleden vormen daarbij de evi-
dente doelgroep. Arbeiders, laagbetaalde werknemers en werknemers met een aty-
pisch arbeidscontract (vervangingscontract, tijdelijk contract) dreigen daarentegen
uit de boot te vallen. Dit werd ook door de PSBH-analyses bevestigd.

c) Gebondenheid aan de arbeidsrelatie
De opbouw van een pensioen is zeer nauw verweven met de uitoefening van een
professionele activiteit, zowel voor de wettelijke pensioenen als voor de aanvullen-
de pensioenen. Deze verwevenheid komt tot uiting bij de bepaling van het pen-
sioenvoordeel. Zowel bij wettelijke als aanvullende pensioenen vormt het rustpen-
sioen een weerspiegeling van de loopbaan en van het over die loopbaan verdiende
loon. Zowel wettelijke als aanvullende pensioenen sluiten dus conceptueel sterk
aan bij de verzekeringsgedachte. Bij de wettelijke pensioenen wordt de strikte

(20) Wet-Colla, art. 3 §1. Zie WAP, art. 3 §1 juncto art. 5 juncto art. 7.
(21) Wet-Colla, art. 4. WAP, art. 14.
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gebondenheid aan de arbeidsrelatie verzacht door het bestaan van solidariteitsmecha-
nismen, die de loutere verzekeringslogica doorbreken. Een voorbeeld van deze soli-
dariteitsmechanismen bestaat in de dekking van periodes van (onvrijwillige) inactivi-
teit, zoals ziekte en werkloosheid. Hoewel tijdens die periodes geen bijdragen wor-
den betaald, worden ze toch in rekening gebracht bij de berekening van het pen-
sioen. Ziekte- en werkloosheidsrisico’s worden op die manier gesolidariseerd. Hoe-
wel dezelfde mechanismen in private pensioenvoorzieningen niet per definitie zijn
uitgesloten, is hun aanwezigheid daar minder voor de hand liggend. Solidariteitsme-
chanismen zijn immers eigen aan verplichte stelsels met een breed draagvlak, terwijl
aanvullende pensioenen binnen kleinere groepen worden georganiseerd op basis van
vrijwilligheid. Op die manier kunnen aanvullende pensioenen een kloof creëren tus-
sen actieve werknemers en werknemers die gedurende een korte of langere periode
werden getroffen door de realisatie van een sociaal risico (22).

d) De nieuwe Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP)
Op 15 mei 2003 werd de nieuwe Wet op de Aanvullende Pensioenen in het Staats-
blad gepubliceerd (23). Deze wet, die in werking is getreden op 1 januari 2004,
heeft zich uitdrukkelijk tot doel gesteld om de toegang tot de aanvullende werkne-
merspensioenen te democratiseren. Het nieuwe wettelijke kader bevat een aantal
elementen die het selectieve karakter van de aanvullende pensioenen trachten te
beperken.

Een van de voornaamste innovaties van de WAP op dit punt wordt gevormd door
het wettelijk kader voor de sectorale pensioenstelsels. Deze stelsels kunnen immers
een wezenlijke bijdrage leveren bij de democratisering van de aanvullende werkne-
merspensioenen. Zo kunnen sectorpensioenen een belangrijke rol spelen bij het
bestrijden van de insider-outsiderproblematiek in de mate dat die voortkomt uit ver-
schillen tussen ondernemingen. In tegenstelling tot (collectieve) ondernemingspen-
sioenen komen sectorpensioenen tot stand op basis van collectief overleg. De juridi-
sche basis van het sectorpensioen wordt gevormd door een CAO die door de
Koning algemeen verbindend wordt verklaard. Daardoor is de deelname aan het sec-
torpensioen verplicht voor de werkgevers die behoren tot de betreffende sector. Op
die manier kunnen categorieën van werknemers bereikt worden die traditioneel vaak
uit de boot vallen, met name werknemers die zijn tewerkgesteld bij een werkgever
die niet zelf een pensioenstelsel wil of kan invoeren. Wat de selectievrijheid van de
werkgevers betreft, bevat de WAP weinig beperkende maatregelen. In de wet is wel
een discriminatieverbod opgenomen, maar dit was ook onder de vroegere wetgeving
(Wet-Colla) reeds van kracht. Bovendien verbiedt het discriminatieverbod zoals 

(22) Het negatieve effect van inactiviteit op de (aanvullende) pensioenopbouw kon helaas niet door
middel van data-analyses worden gestaafd. De categorieën die in het PSBH worden bevraagd over
deelname aan aanvullende pensioenen, omvatten enkel (actieve) werknemers en ambtenaren, zodat
over pensioenopbouw tijdens inactiviteit geen gegevens bestaan. 
(23) Wet 28 april betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en
van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS, 15 mei 2003, err. BS, 26 mei 2003.
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gezegd niet dat in het kader van aanvullende pensioenen verschillende personeels-
categorieën worden afgebakend. Ook hier kunnen sectorpensioenen echter een rol
spelen. Selectiviteit speelt vanuit de beloningsgedachte vooral een rol op onderne-
mingsniveau. Op sectoraal niveau kaderen aanvullende pensioenen daarentegen niet
in de beloningslogica maar in de logica van het collectief overleg. Daardoor zal men
meer dan in ondernemingsregelingen geneigd zijn om overwegingen van sociale
bescherming te laten primeren en pensioenstelsels in te voeren met een breed toe-
passingsgebied. Op die manier kunnen sectorpensioenen ook inspelen op dit aspect
van de verdelingsproblematiek.

Een tweede belangrijke innovatie van de WAP betreft de sociale pensioenstelsels.
Een sociaal pensioenstelsel voorziet naast de opbouw van een aanvullend pensioen
tevens een luik solidariteit. Een mogelijk onderdeel van dit solidariteitsluik vormen
de gelijkgestelde periodes in geval van (tijdelijke) werkloosheid, faillissement, ziek-
te,… Op die manier wordt de impact van inactiviteit op de pensioenopbouw ver-
zacht en wordt een (gedeeltelijk) antwoord geboden op dit derde aspect van de insi-
der-outsiderproblematiek.

Of de WAP op het vlak van de democratisering van de tweede pijler succesvol
wordt, moet nog afgewacht worden. De WAP biedt enkel een kader waarbinnen de
sectorpensioenen en sociale pensioentoezeggingen tot stand kunnen komen. Het
initiatief om dergelijke stelsels in te richten ligt echter bij de sociale partners. De
toekomst zal uitwijzen of de sociale partners ook effectief dat initiatief zullen
nemen.

6�&�� �����
��������������


Gegevens van de administratie van de belastingen laten toe de verdeling van de deel-
name aan levensverzekering en pensioensparen onder de totale belastingplichtigen
te onderzoeken.

6�&�%� �"'"573#(#'"#�/(#�0"",#(7"

Tabel 6 geeft deelname aan pensioensparen en levensverzekering (24) naar maande-
lijks bruto-inkomen, naar statuut (zelfstandige of niet-zelfstandige), naar het bezit
van een woning (eigenaars zonder woonkrediet, eigenaars met woonkrediet, niet-
eigenaars) en naar leeftijd. Aangezien de belastingaangiften van gehuwden niet
afzonderlijk worden opgevraagd, wordt een onderscheid gemaakt tussen ongehuw-
den en gehuwden (25).

(24) Enkel die regelinjgen die in aanmerkingen komen voor de vermindering langetermijnsparen (en
dus niet de schuldsaldoverzekeringen).
(25) Bij de gehuwden geven de variabelen statuut en leeftijd respectievelijk het statuut en de leeftijd
van de man weer.
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Het effect van inkomen is ten eerste zowel bij deelname aan pensioensparen als bij
deelname aan een levensverzekering significant, en dit zowel bij ongehuwden als bij
gehuwden. Bovendien blijkt uit de gestandaardiseerde logit-coëfficiënten dat inko-
men de belangrijkste determinant is. Hiervoor kunnen een aantal redenen worden
aangehaald. Vooreerst is de pensioenval bij mensen met een hoog inkomen het
grootst. Aangezien men zijn levensstandaard bij pensionering niet te sterk wil zien
dalen, zal men sterker geneigd zijn om aan een derdepijlervoorziening deel te
nemen naarmate het inkomen stijgt. Daarenboven is het eenvoudiger geld te sparen
met een hoger inkomen. 

Ten tweede is ook het effect van sociaal statuut significant. Zelfstandigen nemen
meer deel dan niet-zelfstandigen. Zij hebben dan ook een lager wettelijk pensioen
dan werknemers of ambtenaren, waardoor er een grotere nood kan bestaan aan aan-
vullende pensioenvoorzieningen. Toch is het effect van sociaal statuut klein, in ver-
gelijking met de andere variabelen.

Ten derde geldt dat huiseigenaars aanzienlijk meer deelnemen dan niet-eigenaars.
Het gegeven dat eigenaars zonder woonkrediet meer deelnemen dan huurders kan
gemakkelijk worden verklaard door het feit dat het bezitten van een huis als een
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vorm van inkomen kan worden gezien. Eigenaars zonder woonkrediet moeten
immers geen huur betalen of afbetaling doen. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat
dit slechts een partiële verklaring biedt. Eigenaars met een — af te lossen — woonkre-
diet nemen niet minder deel dan eigenaars zonder woonkrediet (bij ongehuwden is
zelfs het omgekeerde het geval voor levensverzekeringen!). Daarenboven geven ana-
lyses aan dat eigenaars met een lening meer participeren dan huurders (bij pen-
sioensparen en levensverzekering voor zowel gehuwden als ongehuwden). Enkele
redenen kunnen worden geopperd. Bank- en verzekeringsinstellingen hebben in
ieder geval meer toegang tot mensen met een woonkrediet en zullen hun producten
op die manier bekend kunnen maken. Ook is het mogelijk dat er een verschil in
houding en/of sociale achtergrond bestaat tussen eigenaars en huurders. 

Ten slotte is er een significant effect van de leeftijd. Naarmate men ouder wordt,
komt de pensioenleeftijd dichterbij. We kunnen dus aannemen dat het vooruitzicht
op een daling in levensstandaard dan ook een steeds belangrijkere motivatie wordt
om aan de derde pijler deel te nemen.

6�&�6� �D2"/++5)"",0"#

Om de resultaten bevattelijker voor te stellen wordt een aantal typevoorbeelden gepre-
senteerd. Tabel 6 geeft de situatie van de ongehuwden, tabel 7 die van de gehuwden.
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Vergelijken we vooreerst Joerie en Martine. Deze individuen verschillen enkel naar
leeftijd. Terwijl Joerie een kans op deelname heeft van 7% en 9%, respectievelijk
voor pensioensparen en levensverzekering, ligt deze kans bij Martine hoger (11%).
Het verschil is meer uitgesproken bij deelname aan pensioensparen dan bij deelna-
me aan een levensverzekering. Een effect van het al dan niet bezitten van een
woning die al dan niet reeds afbetaald is, wordt duidelijk bij vergelijking van Marti-
ne, Rosa en Veronique. Hun leeftijd, sociaal statuut en inkomen zijn identiek. Zoals
blijkt, verhoogt het bezit van een woning de kans op deelname aan het pensioenspa-
ren. Of de woning al dan niet reeds is afbetaald, blijkt niet van belang te zijn. Bij een
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levensverzekering daarentegen is de kans op deelname het grootst wanneer de
woning nog niet is afbetaald (26). Verder is het zinvol Marie en André te vergelijken.
Zij verschillen enkel in sociaal statuut. Marie heeft een werknemersstatuut en André
het statuut van zelfstandige. De kans op deelname van André ligt bijna 10 procent-
punten hoger dan die van Marie en dit zowel bij deelname aan een levensverzeke-
ring als bij deelname aan het pensioensparen. Het effect van inkomen ten slotte kan
worden verduidelijkt door Veronique en Marie te vergelijken. Het hogere inkomen
van Marie resulteert in een 10% hogere kans op deelname en dit zowel bij het pen-
sioensparen als bij de levensverzekering.
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De effecten van de verschillende variabelen kunnen ook bij de gehuwden verduide-
lijkt worden door de ideaaltypes met elkaar te vergelijken. Het opvallendste ver-
schilpunt met de situatie van de ongehuwden blijkt uit de vergelijking van de kop-

(26) De levensverzekering die men aangaat bij de afbetaling van een tweede woning, komt niet in
aanmerking voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen maar wel voor de vermindering
voor het langetermijnsparen. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de hoge deelname
van eigenaars met een woonkrediet. Uit een verdere analyse van de data van de Administratie van de
Belastingen blijkt echter dat het verwijderen van deze groep (eigenaars met een tweede woning) uit
onze analyse, geen significante wijziging in de resultaten met zich mee brengt.
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pels Werner & Eva en Roger & Felicienne. Het effect van leeftijd op deelname aan
een levensverzekering is onbestaande, voor pensioensparen zien we wel een ver-
schil. De overige variabelen hebben een soortgelijk effect als bij de ongehuwden.

Ook bij gehuwden speelt het effect van het bezitten of afbetalen van een woning,
en dit zowel bij het pensioensparen als bij deelname aan een levensverzekering. Dit
blijkt uit een vergelijking van Frank & Simonne (geen woning), Willy & Jenny
(woning met woonkrediet) en Luc & Leontine (woning zonder woonkrediet). Ten
slotte bemerken we net als bij de ongehuwden een effect van sociaal statuut wan-
neer we Luc & Leontine vergelijken met Jean-Pierre & Ann.

6�&�=� �((5�<"'�+2"#*'",,"#�/(#�0"�0"50"�234,"5A

Eerder werd al vermeld dat het belang van derdepijlerpensioenen is toegenomen,
zowel naar totaal premie-incasso als percentage van het BBP, als naar het aantal deel-
nemers. In wat volgt, onderzoeken we in hoeverre deze toename is samengegaan
met een reëel openstellen van de deelname. Tabel 9 geeft de evolutie weer van de
determinanten van deelname aan pensioensparen.
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Zowel bij de ongehuwden als bij de gehuwden is het leeftijdseffect significant
gedaald. Het effect van leeftijd op de logged odds van deelname, neemt bij de onge-
huwden jaarlijks af met 0.004, bij de gehuwden met 0.003. Ook naar inkomen toe is
de verdelingsproblematiek bij deelname aan pensioensparen afgenomen. Bij de
gehuwden ten slotte zien we dat het verschil in deelname tussen niet-zelfstandigen
en zelfstandigen is afgenomen. De toename aan pensioensparen is dus samengegaan
met een grotere bereikbaarheid van deze formules.

Tabel 10 analyseert de verandering in deelname aan levensverzekering.
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Net als in de cross-sectionele analyse zien we ook longitudinaal een ander beeld dan
bij deelname aan pensioensparen. Zo is er geen sprake van een openstellen van de
formules van levensverzekering. De variabelen die in 1992 een invloed hadden op
de deelname aan een levensverzekering, zijn ook in 1999 significant. Bij de gehuw-
den kan zelfs een stijging van het effect van inkomen worden vastgesteld. Het toege-
nomen belang van levensverzekeringen is dus niet samengegaan met een grotere
bereikbaarheid van deze regelingen voor de gehele bevolking.
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In tegenstelling tot bij de tweedepijlerpensioenen, waar behalve de deelname ook
de mate van deelname van belang is, behelst de problematiek van pensioensparen
vrijwel uitsluitend de al dan niet deelname. In de praktijk valt deelname bijna steeds
samen met de maximaal aftrekbare bijdrage. Zo draagt 80% van de alleenstaanden in
onze steekproef jaarlijks 550 EUR bij, bij de gehuwden draagt 80% ofwel 550 EUR
ofwel 1.100 EUR bij. Bij deelname aan een levensverzekering ligt de problematiek
anders. Slechts een zeer kleine minderheid draagt het maximaal aftrekbare bedrag
bij (27). Tabel 11 geeft de hoogte van de bijdrage naar maandelijks bruto-inkomen,
naar sociaal statuut (zelfstandige of niet-zelfstandige), naar het bezit van een woning
en naar leeftijd.
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Het opmerkelijkste resultaat is het belang van leeftijd. In tegenstelling tot bij al dan
niet deelname, maar in de lijn van de verwachtingen, is het effect van leeftijd zeer
belangrijk en dit zowel bij ongehuwden als bij gehuwden. Ook het sociaal statuut
blijkt een sterke rol te spelen. Zelfstandigen dragen meer bij dan niet-zelfstandigen.
Vergeleken met de eigenaars zonder woonkrediet dragen de eigenaars met woon-
krediet opvallend minder bij. Dit kan worden verklaard doordat binnen het fiscale
plafond voor levensverzekeringen ook de kapitaalaflossingen van een hypothecaire
lening dienen te worden ingebracht. 

(27) In onze steekproef 5% van de ongehuwden en 2% van de gehuwden. Dit kan deels verklaard
worden doordat binnen het fiscaal aftrekbare plafond ook de kapitaalaflossingen van een hypothecai-
re lening dienen te worden ingebracht.
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Het belang van de aanvullende pensioenen is het afgelopen decennium sterk toege-
nomen. De slechts geringe aandacht die jarenlang aan deze voorzieningen werd
besteed vanuit sociaalbeleidsgerichte hoek, maakt dat er weinig is geweten over de
toegang tot deze voordelen en over het belang van de aanvullende voordelen in de
totale pensioenvorming. Dit onderzoek gaf een aanzet tot het meer zichtbaar maken
van de ‘onzichtbare’ pensioenen. Het belang en de ongelijke verdeling van deze
voordelen maken echter dat men in de toekomst werk dient te maken van het
opstellen van betrouwbaardere gegevens. Hiertoe presenteren we een aantal
beleidsaanbevelingen.

Allereerst is een betere beschikbaarheid van administratieve informatie voor weten-
schappelijk onderzoek noodzakelijk en dit zowel op het niveau van de bijdragebe-
taling, de reservevorming en de uitkering. Wat betreft het niveau van bijdragebe-
taling, is het — mits een inspanning van de bevoegde instanties — mogelijk om meer
accurate informatie voor België te bekomen. Aangezien de RSZ op iedere werkge-
verstoelage voor een aanvullend pensioen, een bijdrage van 8,86% int, is dit een
geschikte weg om de tweedepijlerpensioenen te bestuderen. Op deze manier zou
het mogelijk moeten zijn, om niet enkel een duidelijk beeld te krijgen van het aantal
deelnemers en de mate waarin wordt deelgenomen, maar tevens een koppeling te
maken met een aantal andere variabelen zoals sector van tewerkstelling, grootte van
het bedrijf, geslacht, leeftijd, brutoloon, statuut, type contract, beroepsgroep en
arbeidsduur. Deze gegevens worden op dit moment echter niet op werknemersni-
veau verzameld. Aangezien er nochtans per werknemer een fiche door de werkge-
ver wordt doorgegeven aan de RSZ, zou dit een goede manier zijn om per werkne-
mer informatie te verzamelen omtrent de werkgeversbijdrage voor aanvullende pen-
sioenen. Bovendien zou op deze manier informatie kunnen worden bekomen over
de individuele pensioentoezeggingen waarover nu nauwelijks data beschikbaar zijn.
Nochtans blijven ook bij een optimale gegevensvergaring via de RSZ bepaalde pro-
blemen bestaan. Zo zijn niet alle bijdragen in het kader van aanvullende pensioenen
individualiseerbaar. Pensioenstelsels van het type te bereiken doel functioneren
vaak op basis van collectieve kapitalisatie zonder premiebepaling op werknemersni-
veau. Ook kan het bijdrageniveau bij pensioenstelsels van dit type van jaar tot jaar
fluctueren in functie van de beleggingsopbrengsten. Ten slotte is het niet mogelijk
zich langs deze weg een beeld te vormen van de werknemersbijdragen.

Deze gegevens dienen daarom te worden aangevuld met administratieve informatie
op het niveau van de reservevorming. Verworven reserves zijn de actuariële afspie-
geling van het toekomstige pensioen en reflecteren ook de in het verleden betaalde
bijdragen. De verworven reserves maken het mogelijk een accurate vergelijking te
maken tussen werknemers, ongeacht het type van pensioenstelsel (vaste bijdragen
— te bereiken doel) waarbij zij zijn aangesloten. Op dit ogenblik bestaat er geen
databank waarin gegevens omtrent verworven reserves worden geregistreerd. De
creatie daarvan zou niettemin bijzonder nuttig zijn en is bovendien niet onhaalbaar.
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De WAP legt aan de pensioeninstellingen immers de verplichting op om jaarlijks
voor elke aangeslotene een pensioenfiche op te stellen met vermelding van de ver-
worven reserves (28). Een centrale (geanonimiseerde) verzameling van deze pen-
sioenfiches zou een zeer accuraat beeld opleveren van de deelname aan aanvullende
pensioenen. De verplichting tot het opstellen van een pensioenfiche geldt immers
voor elke vorm van aanvullend pensioen voor werknemers (collectieve onderne-
mingspensioenen, individuele ondernemingspensioenen en sectorpensioenen) en
voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen. Op basis van de pensioenfi-
ches kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan een aantal achtergrondvariabe-
len van de betrokkenen alsook aan eigenschappen van de onderneming van tewerk-
stelling. Een centrale registratie van deze pensioenfiches heeft bovendien het voor-
deel dat de verworven reserves van de individuen die bij verschillende pensioenin-
stellingen pensioenrechten hebben, kunnen worden geglobaliseerd, zodat ook reke-
ning kan worden gehouden met de premievrije contracten. Op basis van deze voor-
delen verdient het dan ook aanbeveling om de mogelijkheid tot invoering van een
dergelijke gegevensbank concreet te onderzoeken.

Tot slot zijn uitkeringen uit de tweede pijler onderworpen aan een RIZIV- en een
solidariteitsbijdrage. Hierdoor kan de Belgische overheid een beeld verkrijgen van
zowel wettelijke als aanvullende pensioenen, en tevens meer inzicht verwerven in
de sociale differentiatie van deze uitkeringen. Met de data kan men daarenboven
een opsplitsing maken tussen uitkeringen in rente en kapitaal en ze kunnen tevens
longitudinaal worden bekeken. Deze informatie wordt bewaard in het pensioenka-
daster. Voor de analyse van deze gegevensbron dienen dringend de nodige midde-
len te worden voorzien.

Behalve een betere afstemming van administratie op onderzoek, willen we in deze
ook pleiten voor een kwaliteitsverbetering van de bestaande surveys. Aanpassingen
dienen te gebeuren bij de bevraging van de tweede en derde pensioenpijler. Cen-
traal hierbij staat het onderscheid tussen rente en kapitaal. In tegenstelling tot de
eerste pijler, komen aanvullende pensioenen in verschillende landen ook voor
onder de vorm van een kapitaal. Zo wordt omwille van fiscale redenen ook het
merendeel van de Belgische aanvullende pensioenen onder deze vorm uitgekeerd.
In een survey dient dan ook uitdrukkelijk te worden gevraagd of de persoon het
voorbije jaar heeft genoten van een uitkering in rente, dan wel in kapitaal. Hiernaast
dient ook gevraagd te worden of de persoon in het verleden reeds een uitkering in
kapitaal heeft ontvangen. Gezien de grote hoeveelheid aanvullende pensioenen die
als kapitaal worden uitgekeerd, gaat het niet op zich te beperken tot de aanvullende
pensioenen in de vorm van rentes. Dit geldt zowel voor voorzieningen uit de tweede als
uit de derde pijler. Ook voor wat betreft surveys die peilen naar de bijdragen, dient

(28) WAP, art.26 §1.
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men zowel te vragen naar die formules die voorzien in een uitkering in rente als in
kapitaal. Verder blijkt uit de gebruikte surveygegevens een overschatting van deel-
name aan een groepsverzekering en/of pensioenfonds. Een mogelijke verklaring van
dit verschil is dat het onderscheid tussen een tweede- en een derdepijlerpensioen
niet voor alle respondenten duidelijk is. Deelname aan een pensioenfonds wordt
wellicht door velen begrepen als deelname aan pensioensparen. Er dient in de inter-
viewerhandleiding en bij de interviewertraining te worden uitgelegd wat onder de
verschillende aanvullende pensioenvoorzieningen moet worden begrepen. De inter-
viewers dienen dit bovendien op een begrijpelijke manier aan de respondenten te
verduidelijken. Ten slotte moeten ook de aanvullende voorzieningen voor zelfstandi-
gen worden bevraagd. Tot op heden is dit niet gebeurd.

Tot slot is er noodzaak aan een permanente monitoring en evaluatie van de gevol-
gen van de nieuwe Wet op de Aanvullende Pensioenen. Door de aanmoediging van
sectorale pensioenstelsels tracht men te komen tot een veralgemeende tweede pij-
ler. De effectieve invulling van de nieuwe wet is echter een taak voor de sociale
partners op sectorniveau. Indien een belangrijk deel van de sectoren binnen een
redelijke termijn geen sectorpensioen hebben of indien de sectorpensioenen hun
toepassingsgebied te selectief omschrijven, dringt zich een bijsturing op. Een moge-
lijkheid zou kunnen bestaan in de ontwikkeling van fiscale of parafiscale stimuli die
specifiek gericht zijn op de sectorpensioenen. Een tweede beleidsoptie betreft een
collectief onderhandelde minimumstandaard voor aanvullende pensioenen, die het
voorwerp uitmaakt van een CAO op het niveau van de Nationale Arbeidsraad.

>� �������

Deze studie maakt vooreerst duidelijk hoe behalve de eerstepijlerpensioenen ook
tweede- en derdepijlervoorzieningen aan bod dienen te komen binnen het sociale-
zekerheidsonderzoek. Deze vaststelling, die terug te voeren is tot het werk van
Berghman (1986) ter zake, wordt alsmaar belangrijker. We toonden aan dat niet
alleen in termen van het BBP maar ook in vergelijking met de wettelijke pensioe-
nen, de aanvullende pensioenvoorzieningen gedurende het laatste decennium aan
belang blijven winnen. Typerend voor deze voorzieningen is dat hierbij door de
overheid een sociaal voordeel wordt verstrekt in de vorm van een fiscale vrijstelling.
Hierdoor zijn het voornamelijk de hogere inkomens die van deze voordelen genie-
ten. De vraag rijst daarom of en in welke mate het toenemende belang van deze
voorzieningen als sociaal billijk moet worden aanzien.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten de aanvullende voorzieningen in
verhouding tot de wettelijke pensioenen worden bekeken. De afgelopen decennia
stellen we binnen de eerste pensioenpijler een geleidelijke evolutie vast van een Bis-
markiaans loongerelateerd pensioen in de richting van een soort basispensioen (Gie-
selink, Peeters, Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003). De sterke
opkomst van de aanvullende pensioenpijlers kan dan ook worden gezien als een
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reactie vanuit private hoek om, gestimuleerd door fiscale vrijstellingen, de pensioen-
voorzieningen terug sterker inkomensgerelateerd te maken. Gegeven de oorspron-
kelijke doelstelling van onze sociale zekerheid om een loongekoppelde inkomens-
waarborg te garanderen, hoeft een toename van de aanvullende pijlers dus geen
sociaal probleem te betekenen.

Echter, wanneer er geen volledige en substantiële toegankelijkheid tot deze aanvul-
lende voorzieningen bestaat, komt de hoger geschetste evolutie in een ander dag-
licht te staan. Uit onze analyse van de toegang tot de tweede pijler bleek dat er
geenszins sprake is van een volledige toegankelijkheid. Slechts 30% van de werkne-
mers neemt deel aan een groepsverzekering of pensioenfonds. Deze toegang blijkt
bovendien niet gelijk verdeeld te zijn onder de werknemers. Binnen de ondernemin-
gen waar een groepsverzekering of pensioenfonds wordt ingericht, zijn het voorna-
melijk de hogere inkomens waaraan dit wordt aangeboden. Verder blijken kaders en
bedienden meer deel te nemen dan arbeiders. Deze vaststelling is niet noodzakelijk
alarmerend. Het zijn immers voornamelijk de hogere inkomensgroepen die gecon-
fronteerd worden met een sterke inkomensval na pensionering. Het verschil in deel-
name tussen werknemers is echter veeleer te wijten aan een verschillende deelna-
me tussen ondernemingen dan aan een verschillende deelname binnen een onder-
neming. Zo blijkt uit onze analyse dat het verschil in deelname sterk gecorreleerd is
met de grootte van het bedrijf en de sector waartoe het bedrijf behoort.

Het is daarom van belang dat er werk wordt gemaakt van het openstellen van deze
voorzieningen voor de werknemers van alle bedrijven, zonder onderscheid naar
grootte en/of sector van het bedrijf. Het blijft afwachten in hoeverre de nieuwe Wet
op de Aanvullende Pensioenen (WAP) hieraan kan tegemoetkomen. Door de aan-
moediging van sectorpensioenen binnen deze wet bekomt men dat alle werkgevers
binnen de betreffende sector verplicht worden om de werknemers die onder het
toepassingsgebied van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst vallen, aan te
sluiten bij een aanvullende pensioenvoorziening. Hierdoor zullen ook kleinere
bedrijven de verplichting hebben een tweedepijlerpensioen in te richten. Of de
nieuwe wet ook zorgt voor een uitbreiding naar meerdere sectoren blijft de vraag.
Geen enkele sector is immers verplicht deze voorzieningen in te richten. Veel zal
afhangen van de sociale partners. Binnen de Nationale Arbeidsraad hebben de inter-
professionele sociale partners zich geëngageerd om bij de sectorale sociale partners
aan te dringen op het inrichten van een sectorpensioen. Dat de afgelopen jaren al
verschillende sectoren zich hiertoe hebben verbonden, is een hoopvol signaal voor
de toekomst.

Het toegenomen belang van de aanvullende pensioenvoorzieningen blijkt echter,
meer nog dan aan de opkomst van de tweede pijler, voornamelijk te wijten aan de
stijging van de derde pensioenpijler. Het feit dat deze voorzieningen in principe toe-
gankelijk zijn voor iedereen, betekent evenwel niet dat ze geen voorwerp van socia-
le ongelijkheid kunnen zijn. Formele toegang is nog geen reële toegang. Uit onze
analyses bleek dat voornamelijk zelfstandigen, hogere inkomensgroepen, ouderen
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en eigenaars van een woning het meest deelnemen. Dat zelfstandigen meer aan
derdepijlersparen doen, kan worden verklaard door hun relatief laag wettelijk pen-
sioen. De meer dan gemiddelde deelname van de hogere inkomens zou kunnen
samenhangen met het feit dat zij bij pensionering een sterker loonverlies kennen.
Dat ouderen meer deelnemen dan jongeren, hangt wellicht samen met hun naderen-
de oppensioenstelling.

Deelname kan echter slechts gedeeltelijk worden verklaard door een grotere objec-
tieve behoefte aan aanvullende pensioenopbouw. We zagen dat eigenaars met een
woonkrediet meer aan derdepijlersparen doen dan niet-eigenaars. Nochtans kan
bezwaarlijk worden gesteld dat de eerste groep een grotere behoefte heeft aan aan-
vullende pensioenvorming, aangezien zij tijdens hun pensionering geen huur dienen
te betalen en evenmin nog een lening dienen af te betalen. Een andere aanwijzing
wat dit betreft, blijkt uit de bevinding dat deelname aan de tweede pijler niet nega-
tief gecorreleerd is met deelname aan de derde pensioenpijler (Gieselink, Peeters,
Van Gestel, Berghman & Van Buggenhout, 2003). Nochtans zou men verwachten
dat de werknemers met een tweedepijlerpensioen minder behoefte hebben aan bij-
komende pensioenopbouw binnen de derde pijler.

Uit een studie van Marchand en Pestieau (2001) blijkt dat er vanuit economische
hoek geen overtuigende argumenten zijn om spaargedrag fiscaal te stimuleren. Ook
vanuit een sociaalbeleidsgerichte invalshoek zijn hierbij ernstige vraagtekens te
plaatsen. Er is vooreerst de bovenstaande aanwijzing dat deelname aan een derdepij-
lerproduct niet noodzakelijk samenhangt met een nood aan bijkomende pensioen-
opbouw. Deze vaststelling is problematisch, aangezien de voorzieningen uit de
derde pensioenpijler niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de
80%-grens. Daarnaast is de sociale doelstelling van inkomensbehoud na pensione-
ring moeilijk te rijmen met het feit dat het merendeel van de derdepijlervoorzienin-
gen wordt uitgekeerd in de vorm van een kapitaal. Zo de beveiliging van de levens-
standaard de drijfveer is om fiscale voordelen toe te kennen, dan is het logisch dat
deze voordelen enkel worden toegekend indien de uitkering in de vorm van een
rente gebeurt. In de nieuwe Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) is een
inspanning gedaan om de toekomstige tweedepijleruitkeringen in rente te laten
gebeuren. Zo men het toch noodzakelijk acht, de fiscale voordelen voor pensioen-
sparen en een individuele levensverzekering te behouden, dient er dan niet drin-
gend een gelijkaardig initiatief te komen binnen de derde pensioenpijler?

__________
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Aangezien gewone regressie gebaseerd is op de assumptie van normaliteit, homo-
scedasticiteit en lineariteit, kan deze techniek enkel worden gebruikt met een conti-
nue normaal verdeelde afhankelijke variabele. Indien de afhankelijke variabele
dichotoom is gebruikt men daarom een andere techniek, met name logistische
regressie. Een logistische regressievergelijking is een bijzondere variant van een
gewone regressievergelijking. Echter, in tegenstelling tot gewone regressie is het bij
een logistische regressievergelijking niet een afhankelijke variabele Y (hier met als
mogelijke waarden 0 en 1) die varieert als een functie van een lineaire voorspeller,
maar het natuurlijk logaritme (ln) van de ‘odds’ dat Y=1. Centraal hierbij staat het
begrip ‘odds’. Dit is de kans dat y gelijk is aan 1 gedeeld door de kans dat 1-y gelijk
is aan 1. Zo is bijvoorbeeld de odds dat men deelneemt aan een groepsverzekering
of pensioenfonds gelijk aan de kans dat men deelneemt aan een groepsverzekering
of pensioenfonds gedeeld door de kans dat men niet deelneemt. Een logistische
regressievergelijking in formulevorm:

Logged Odds = ln odds (y = 1) = 

Op bovenstaande manier gepresenteerd, ziet een logistische regressievergelijking er
hetzelfde uit als een gewone regressievergelijking. De effecten van de onafhankelij-
ke variabelen op de logged odds zijn additief en lineair. Elke onafhankelijke variabe-
le heeft dus eenzelfde effect op de logged odds, onafhankelijk van zijn eigen waarde
(lineariteit) of van de waarde van de andere onafhankelijke variabelen (additiviteit).
In tegenstelling tot bij een gewone regressievergelijking echter zijn de logged odds
moeilijk te interpreteren. Dat een stijging op een onafhankelijke variabele de logged
odds met 0,05 doet stijgen duidt op een positieve correlatie maar verder is het zeer
moeilijk deze coëfficiënt te interpreteren.

Door echter het antilog van de logged odds te nemen krijgen we odds ratio’s die
meer zinvol geïnterpreteerd kunnen worden. Bovendien zijn, net zoals bij de logged
odds vergelijking, de effecten van de onafhankelijke variabelen op de odds ratio
lineair. In tegenstelling tot de logged odds vergelijking hebben we echter te maken
met een multiplicatieve vergelijking. Een odds ratio van 1 duidt bijgevolg op de
afwezigheid van een effect, een odds ratio van minder dan 1 op een negatief ver-
band en een odds ratio van meer dan 1 op een positief verband.

ln odds (y = 1) = 

Odds (y = 1) = =
=−

=
)1(1

)1(

yP

yP kk xxe βββ +++ ...110
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Nog duidelijker dan odds ratio’s zijn kansen. Hieronder wordt weergegeven hoe we
van een vergelijking in termen van odds ratio’s kunnen overstappen naar een verge-
lijking uitgedrukt in kansen.

Odds (y = 1) = 

P(y = 1) = 

De effecten van de onafhankelijke variabelen op de kans op deelname zijn echter
niet additief en niet lineair en kunnen dus niet met één coëfficiënt worden uitge-
drukt. Het effect van een bepaalde onafhankelijke variabele op de kans dat y=1 is bij-
gevolg afhankelijk van zijn eigen waarde en van de waarde van de andere onafhan-
kelijke variabelen. Er zijn verschillende methodes om toch een zinvolle interpretatie
in termen van kansen te geven. De eenvoudigste methode bestaat erin om de kans
op deelname te verduidelijken aan de hand van een aantal relevante ideaaltypes. Een
aantal analyses zullen op deze manier worden verduidelijkt.
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Een regressie-analyse, en dus ook een logistische regressie-analyse, kan in principe
enkel gebruikt worden met metrische variabelen. Door het gebruik van dummy
codering is het echter ook mogelijk om categorische onafhankelijke variabelen in de
regressie op te nemen.

Indien de categorische variabele slechts twee categorieën bevat (dichotome variabe-
le), dan houdt dit in dat men aan één van de categorieën de waarde nul toekent, ter-
wijl men aan de andere categorie de waarde één toekent. De door de analyse verkre-
gen coëfficiënt drukt dan de stijging of daling uit van de afhankelijke variabele ten
gevolge van een stijging van nul naar één op de onafhankelijke variabele.

Indien de categorische variabele meer dan twee categorieën bevat (polytome varia-
bele), volstaat één enkele dummyvariabele niet om alle categorieën van de categori-
sche variabele te vertegenwoordigen. In dat geval dient men gebruik te maken van
meerdere dummyvariabelen. Indien de polytome variabele x categorieën bevat
creëert men x-1 dummyvariabelen. De categorie waarvoor men geen dummy heeft
gecreëerd wordt dan de referentiecategorie. De referentiecategorie heeft dus op al
de dummy’s van de categorische variabele de waarde nul. De door de analyse ver-
kregen coëfficiënten van de andere categorieën van de categorische variabele geven
het verschil weer tussen het gemiddelde van (de logged odds van) de desbetreffen-
de categorie en het gemiddelde van (de logged odds van) de referentiecategorie.
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Wil men nagaan wat het effect is van een stijging van een bepaalde onafhankelijke
variabele op de afhankelijke variabele, dan is het zinvol gebruik te maken van onge-
standaardiseerde regressiecoëfficiënten (B). Deze coëfficiënten geven aan wat het
effect is van een stijging met één eenheid van de onafhankelijke variabele op de
(logged odds van de) afhankelijke variabele. Het spreekt echter voor zich dat de
waarde van de stijging op de afhankelijke variabele afhankelijk is van de grootheid
waarin de variabele is uitgedrukt. Een stijging met één eenheid is iets heel anders als
dit in miljoenen euro’s wordt uitdrukt, dan wel in oude Belgische franken. Wil men
daarom de effecten van verschillende onafhankelijke variabelen op een afhankelijke
variabele onderling vergelijken dient men de verschillende onafhankelijke variabe-
len te standaardiseren. Hiertoe gebruikt men gestandaardiseerde regressiecoëfficiën-
ten (BS).

__________
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De invoering van de numerus clausus heeft reeds heel wat discussies uitgelokt en
rekening houdend met het belang van de actoren krijgt de passie, en niet de rede,
soms wel eens de bovenhand. Onderhavig artikel voert een aantal objectieve ele-
menten aan betreffende de onvermijdelijke gevolgen van de reeds genomen en nog
te nemen beslissingen. Het is een actualisering en vervollediging van de eerder uit-
gevoerde werkzaamheden (Deliège, 2000).

De doelstellingen van dit artikel en de gevolgde methode worden in deel 1 en 2
beschreven. De nuttige parameters worden in deel 3 besproken en de resultaten
komen in deel 4 aan bod. Vervolgens worden de scenario’s onder de loep genomen
(deel 5) vooraleer in deel 6 tot de conclusies wordt overgegaan.

��� �������������

De artsenbezetting op middellange en lange termijn inschatten volgens verschillen-
de scenario’s van numerus clausus, voor de “Franstalige Gemeenschap” (FG), als
afkorting voor de Frans- en Duitstalige Gemeenschap van België.

De “behoeften aan geneesheren” voor 2019 beoordelen, rekening houdende met
een schatting van de huidige plethora en de vermoedelijke evolutie van verschillen-
de behoefteparameters.

*** Wij wensen onze dank te betuigen ten overstaan van de Franstalige Gemeenschap van België,
voor haar steun bij de verwezenlijking van dit werk.
Ook Mr. M. Salhi wensen wij te bedanken voor zijn bijzondere bijdrage: de berekening van de sterfte-
cijfers en sommige verwachtingen van de frequentie van de raadplegingen (Zij hierbij verwezen naar
het feit dat wij onder ”raadpleging” zowel de raadplegingen als enig beroep dat gedaan wordt op een
geneesheer verstaan, inclusief de thuisbezoeken).

����

DELIEGE-NED.qxd  16/03/04  14:54  Pagina 1123



������ ! "�#�� !$�%" &''$ �' �(�� )�
�$!���	*	+�	"$�,��"�$ �--�

Met deze elementen in het achterhoofd bespreken we wat het wenselijke aantal
nieuwe gediplomeerden in de geneeskunde zou zijn.

��� ���	���

Op basis van een model (zie fig. 1) dat eerder werd uitgewerkt (Deliège, 2000),
werd de methode verfijnd en werden de parameters actueel gemaakt, zoals hieron-
der is weergegeven. Kortom, we beoordelen enerzijds de perspectieven van het
aanbod en anderzijds de verschillende “behoefte”-scenario’s; vervolgens vergelijken
we de twee schattingen om dan het gewenste aantal nieuwe gediplomeerden in de
geneeskunde te bepalen. De basisformules worden in bijlage 1 toegelicht.

����� ����������������

De verwachtingen voor het aanbod passen op de aanvankelijke effectieven bij een
tijd T0 uitstromen toe en vervangen ze door instromen, per periode van vijf jaar.

������� 	����� !� "�#$%"��&�'() ��#(*�(�� +

We hebben het over een recentere structuur van het medische personeelsbestand
per leeftijdsklasse en per geslacht dan de structuur die voordien werd gebruikt
(UCL, 2002). Het behoren bij de Franstalige Gemeenschap is gebaseerd op de
inschrijving bij de Orde van Geneesheren en, voor de kandidaat-specialisten, op de
universiteit van herkomst.

De verwachtingen betreffen de zogenoemde “actieve” geneesheren (Maijt0) en niet
het geheel van de levende geneesheren, waarbij i = leeftijdsklasse, j = geslacht en
t0 = aanvangsjaar (startpunt van de verwachting). Het gaat om het geheel van gedi-
plomeerden in de geneeskunde voor wie in de gezondheidssector in België een (al
dan niet curatieve) activiteit kon worden vastgesteld. De statistieken beperken zich
tot de gediplomeerden jonger dan 76. In overeenstemming met de internationale
literatuur (Shemin et al., 2002,…), staan er ook in vermeld de geneesheren die, zon-
der geneeskundige zorgen te verstrekken, belangrijke functies vervullen in de
gezondheidssector: onderwijs, onderzoek, preventie, administratie,…; zij vormen
eveneens de basis voor het berekenen van de “behoeften” voor de toekomst. Voor
het geheel van alle levende geneesheren zijn de resultaten eveneens inbegrepen
(namelijk in de bijgevoegde tabellen).
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De uitstromen kunnen in drie groepen worden opgesplitst: niet alleen overlijden en
pensioen op de “leeftijdsgrens”, maar ook de voortijdige vertrekken (op basis van de
inactiviteitspercentages op de leeftijd(en) onder de leeftijdsgrens). Dit betekent een
aanzienlijke vooruitgang op het vlak van de methodologie, omdat zo scenario’s kun-
nen worden opgesteld die in overeenstemming zijn met een aantal sociale ontwik-
kelingen die op de pensioenleeftijd betrekking hebben. Op deze manier hoeven ook
niet alle gediplomeerden te worden beschouwd als effectieven die moeten worden
vervangen.

a) Het sterftecijfer
� We gebruiken nieuwe sterftetabellen per leeftijd en per geslacht van het Nationaal
Instituut voor de Statistiek (NIS, 2001).
� Sterftecijfers per leeftijd en per geslacht en overlevingsprobabiliteiten werden
berekend per groep van 5 jaar en voor de Franstalige Gemeenschap geschat op basis
van de regionale gegevens die door het NIS werden meegedeeld.
� We weerhouden verder een in de loop van de tijd dalend (en niet constant) sterf-
tecijfer, gezien de vastgestelde vorderingen op het vlak van levensverwachting (één
trimester om de vier jaar).
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� We hebben rekening gehouden met het welbekende fenomeen, nl. het lagere
sterftecijfer voor de op sociaal-economisch vlak bevoordeelde klassen (gebaseerd op
Gadeyne et al., 2001), na afvlakking van de gegevens per leeftijd en geslacht.

b) Inactiviteit na de leeftijdsgrens voor het pensioen
De leeftijdsgrens voor het pensioen wordt voortaan geanalyseerd volgens twee sce-
nario’s, in plaats van één voordien: vóór de leeftijd van 76 jaar en vóór de leeftijd
van 66 jaar.

c) Voortijdige vertrekken
Deze voortijdige vertrekken worden berekend:
� door te schatten hoeveel er onder de actieven bij tijd tx-5 (tot de leeftijdsgrens – 5)
zullen overleven in tx en inactief zullen zijn naargelang van de leeftijd die ze in tijd
tx hebben bereikt; 
� door vervolgens de waargenomen inactieven in tx-5 af te trekken, verminderd met
het onder hen verwachte sterftecijfer; het verschil geeft het supplement inactieven
weer tussen tx-5 en tx ;
� men houdt eveneens rekening met een lichte terugval van het aantal nieuwelin-
gen (zie volgende deel).

Om het aantal inactieven onder de overlevenden te schatten, baseren we ons op het
(in)activiteitscijfer per leeftijd en geslacht waargenomen in t0 (in het onderhavige
geval: 1999). Deze optie van stabiliteit van de percentages is een compromis tussen:
� enerzijds een scenario dat een nog vroegtijdiger pensioen suggereert (ten gevolge
van burn-out en van een sociale tendens om vroegtijdig af te haken) en
� anderzijds een scenario dat een omgekeerde trend gewaarwordt wegens:
– de tekorten aan geneesheren die zich aan de horizon aftekenen (ten gevolge van
de numerus clausus) en
– de invloed van beleidsinitiatieven die een verlenging van het actieve leven aan-
moedigen (gezien de toename van de levensverwachting in goede gezondheid).

����.�� ���$ (�')-� 

a) Voor de nieuwkomers 1999-2003 hebben wij effectieven bestudeerd die identiek
zijn met degenen die in 1999 voor de jongste leeftijdsgroep werden waargenomen,
aangezien we binnen de betrokken cohorten nauwelijks een evolutie vaststellen in
het aantal studenten. Voor deze cohorten is er een behoud van een emigratieper-
centage van de nieuwe specialisten (gebaseerd op de waarneming van de instromen
in het beroep, vergeleken met het aantal kandidaat-specialisten 5 jaar eerder).
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b) Voor 2004 tot 2008 hebben we rekening gehouden met de beperkingen van de
numerus clausus, zoals die in mei 2002 werden vastgelegd (1), namelijk 280 genees-
heren voor de Franstalige Gemeenschap (het overquotum 8, voorzien voor de nieu-
we specialiteit, namelijk de kinderpsychiatrie, is opgenomen in punt d).

c) Vanaf 2009 werden drie scenario’s bestudeerd, met name voor de Franstalige
Gemeenschap:
� de handhaving van een strikte numerus clausus (280 per jaar) = referentiescenario;
� een soepelere numerus clausus (340);
� een aanzienlijk uitgebreide numerus clausus (waarbij meer bepaald rekening
wordt gehouden met de evolutie van de leeftijdspiramide), namelijk 400 nieuwe
geneesheren die jaarlijks in de Franstalige Gemeenschap worden erkend.

d) Welk ook het scenario is, de 15% gediplomeerden “buiten het quotum” die in de
Franstalige Gemeenschap zijn voorzien, hebben we erbij geteld, en we hebben een
klein percentage inactieven afgetrokken, zoals dat voortdurend wordt vastgesteld,
ook bij de jongste leeftijdscategorieën.

Voor het referentiescenario hebben we 120 huisartsen weerhouden die jaarlijks in
de Franstalige Gemeenschap worden erkend, in overeenstemming met de beslissin-
gen. Voor de andere scenario’s hebben we dit aantal uitgebreid: respectievelijk 150
en 175 huisartsen erkend per jaar, wat overeenstemt met ongeveer 44% van de sce-
nario’s van officiële erkenning (zie tabel 1 in bijlage 2); de nieuwe “niet-specialis-
ten” (= erkende huisartsen en overquota) zouden in werkelijkheid echter zo’n 51%
van de nieuwe gediplomeerden (met inbegrip van de overquota) uitmaken.

Bij de “niet-specialisten” rekenen we de arbeidsgeneeskunde, de gerechtelijke
geneeskunde en het gegevensbeheer, want deze disciplines vallen buiten de quota;
de toekomstige kinderpsychiaters daarentegen worden als specialisten beschouwd
(8 per jaar van 2004 tot 2010), waardoor de invloed van de “overquota” op de “niet-
specialisten” evenredig vermindert. Deze laatsten vormen een groep die we
“geneesheren uit de gemeenschapsgezondheidssector” zouden kunnen noemen en
waartoe de huisartsen en de geneesheren uit de maatschappelijke gezondheidszorg
behoren.

����� ������������������/��	��
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Welk medisch personeelsbestand zullen wij in de toekomst “nodig” hebben? Het
antwoord hangt enerzijds af van de criteria waarmee rekening wordt gehouden, en
anderzijds van de huidige situatie en de vermoedelijke evolutie daarvan. Verschillen-
de scenario’s werden daarom bestudeerd: 
a) het personeelsbestand stabiliseren of 

(1) K.B. 30/5/2002, houdende de planning van het medische aanbod, MB 14/6/2002.
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b) de voorkeur geven aan een wijziging, rekening houdende met de huidige pletho-
ra, maar ook met de impact van de vervrouwelijking en de geraamde toename van
de “behoeften” voor de toekomst (een moeilijke oefening). 

De zo berekende evolutiecoëfficiënten werden toegepast op het zogenoemde
“gewogen” aanvankelijke personeelsbestand: actieven jonger dan 66, vermeerderd
met de helft van degenen die tussen 66 en 75 jaar oud zijn; deze vermindering stemt
overeen met de scherpe daling van de activiteit die bij de ouderen wordt vastgesteld
(Leroy, 1997).

Wat ook het beoogde doel is, we moeten de “behoeften” aan vervanging van de ver-
trekkers inschatten.

������� ��*$#$(��$�

Dit criterium werd in 1996 door de Planningscommissie (2) weerhouden, maar later
weer afgewezen. We zijn nog voorzichtiger geweest bij het bestuderen van de stabi-
lisatie van de effectieven, zonder in dit stadium rekening te houden met de evolutie
van de productie die uit de veroudering en de vervrouwelijking voortvloeit. Aange-
zien destijds geen enkele referentiedatum werd opgegeven, hebben wij de stabilisa-
tie van de effectieven bestudeerd op basis van de schatting (1999) en die van de
effectieven van 2004, met name vóór het effect van de numerus-claususmaatregelen.
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We hebben met onderstaande parameters rekening gehouden:

a) De bevolkingsgroei: volgens de recentste vooruitzichten van het NIS, die aanzien-
lijk hoger liggen dan de voorgaande (NIS 2001).

b) De vermoedelijke toename van het gebruik van zorgen (consultaties, huisbezoe-
ken en ambulatoire assistentie), indicator die de neiging van de bevolking om tot
het gezondheidssysteem toe te treden, het dichtst benadert, welke overigens ook
het niveau van techniciteit achteraf is (zie discussie).

� Het basisscenario zet de tendensen van 1989-1999 van de frequentie van de raad-
plegingen per persoon voort, enerzijds voor de gepensioneerden en de weduwen
(toegepast op de bevolking van 60 jaar en ouder), anderzijds voor de andere catego-
rieën (toegepast op de bevolking van jonger dan 60).

� Alternatieve scenario’s zijn gebaseerd op de evolutie van de frequentie van de
raadplegingen per verzekerde (behalve de forfaitair verzekerden) in het verleden,
geëxtrapoleerd tot de volledige bevolking. De evaluatiemethode wordt in bijlage 1

(2) Advies van de Planningscommissie Medisch aanbod, 22/10/1996, art.16.
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beschreven. De toename die aan de wijziging van de leeftijdsstructuren te wijten is,
werd vervolgens door retropolatie afgetrokken, uitgaande van de verbruikscijfers
per leeftijdsklasse die afkomstig zijn van een gezondheidsonderzoek door het
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur (ISP, 1998).

Voor de toekomst werden de tendensen (het leeftijdseffect daargelaten) geschat op
basis van diachronische reeksen:
– zwakke hypothese — Recente tendensen: 1989-1999;
– sterke hypothese — Langdurige tendensen: 1968-1999.
Deze tendensen werden geëxtrapoleerd en op de door het NIS voorziene leeftijds-
structuren toegepast. De weerhouden tendensen zijn lineair (kleinstekwadratenme-
thode), want van alle geteste functies past deze methode de tendens het beste aan
door de residu’s te minimaliseren. Enige uitzondering: voor de frequentie van de
raadplegingen bij de huisartsen heeft de lichte inzakking sinds 1992 ons ertoe aan-
gezet om te kiezen voor een logaritmische tendens voor de langdurige tendensen;
dit nieuwe scenario levert lagere resultaten op dan die van de lineaire functies.

����.�� /��4)�1�� 0�!� �+�� $���5,'��$�!��(�5�)'

De evolutie van de sector is zeer onduidelijk. Voor de periode 1999-2019 werden
drie scenario’s weerhouden.
– zwakke hypothese: groei vergelijkbaar met die van de bevolking: +6,2% in 20 jaar tijd;
– matige hypothese: groei van 1% per jaar (gegevensbeheer, beoordeling, manage-
ment,...), hetzij in totaal +22% in twintig jaar tijd;
– sterke hypothese: groei volgens die van het BBP, zoals deze door het Planbureau
werd geschat (+42% in twintig jaar tijd).

����6�� ��'!'),7�#$%"$ 3

Het aandeel van de vrouwen onder de studenten en gediplomeerden in de genees-
kunde blijft sinds een kwarteeuw geleidelijk aan stijgen (van 22% in 1e kandidatuur
omstreeks 1970 tot 63% in 1999-2000). Deze tendens gaat de voorbije jaren zeer
snel. Voor het referentiescenario hebben wij deze tendens voorzichtig voortgezet
(+ twee punten per lustrum onder de nieuwe gediplomeerden vanaf 1999), waarbij
we een maximumdrempel van 70% vastleggen; op deze manier zou deze drempel
omstreeks 2025 voor de nieuwe promoties bereikt zijn. 

De toenemende vervrouwelijking van de effectieven brengt een productieverminde-
ring per gediplomeerde met zich mee, gezien de lagere professionele investering
van de actieve vrouwen: ongeveer 80% van de tijd van hun mannelijke collega’s; in
Frankrijk schat men dit zelfs op slechts 75% (Fivaz, 2001). Er is dus nood aan meer
gediplomeerden om een gegeven werkvolume uit te voeren. De vereiste aanvulling
werd berekend zoals weergegeven in bijlage 1.
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Aangezien de coëfficiënten voor de evolutie van de behoeften op het actieve perso-
neelsbestand worden toegepast, moeten we de eventuele plethora die bij het begin
van de projectie werd waargenomen, aftrekken. Immers, als er plethora is, hoeft de
inflatie ervan niet te worden verzekerd!

Noch over de definitie, noch over de meting van de plethora bestaat er echter een
consensus. Verschillende indicatoren kunnen worden overwogen: 
– werkloosheid, onmogelijkheid om een baan te vinden;
– moeilijkheden om een baan te vinden in een ziekenhuis;
– onderbenutting: indruk, klein aantal patiënten-contacten, klein aantal werkuren;
– laag loon,…

Het kan ook gaan om een waardering van het “beheers”-type: andere landen verkrij-
gen een merkbaar gezondheidsresultaat met minder geneesheren (eronder verstaan:
minder kosten, wat niet werd aangetoond). Om dit criterium te kunnen gebruiken
moet echter nog de referentiedichtheid worden gekozen. Zoals voordien hebben
we de artsendichtheid van buurland Frankrijk weerhouden: hier zijn niet alleen de
levensstandaard maar ook het gezondheidszorgstelsel en de geschiedenis van de
medicalisering vergelijkbaar met de onze en beschouwde de Orde van Geneesheren
de dichtheid in 1999 als zijnde “geschikt” (Langlois, 2001).

����9� ���!�'!� 3$ 3� 

Welk ook het beoogde doel is, men moet voorzien in de “vervangingsbehoeften” om
het te bereiken. Het gaat er in de eerste plaats om de uitstromen door overlijden, pen-
sioen en voortijdig stoppen (stromen die reeds werden berekend om het aanbod voor
de toekomst te berekenen: zie 2.1.2) te compenseren. We nemen twee scenario’s in
overweging: de pensioenen vóór 76 jaar, vervolgens vóór 66 jaar, waarbij we ervan
uitgaan dat de gemiddelde pensioenleeftijd geleidelijk aan zal dalen. Bij de vertrekkers
is voor elke periode van tx-5 tot tx rekening gehouden met (herhaling):
– het overlijden van degenen die jonger zijn dat 61 bij tijd tx-5 (alternatief: < 71 jaar);
– degenen die met pensioen gaan: al degenen die tussen 61 en 65 jaar oud zijn bij
tijd tx-5 (alternatief: 71 tot 75 jaar);
– de voortijdige vertrekkers onder de actieven van jonger dan 61 bij tijd tx-5 (alter-
natief: jonger dan 71).

Hier moeten subtielere aspecten aan worden toegevoegd: 
� Het verschil (positief tot 2014) om het hoofd te bieden aan de verschuiving van
de komst op de markt van de toekomstige specialisten (wier opleiding gemiddeld 5
jaar meer in beslag neemt dan die van huisartsen); de nieuwe gediplomeerden
vervangen dus bijna onmiddellijk de vertrekkende huisartsen (hun specifieke oplei-
ding is kort), maar ze vervangen de specialisten pas later als ze, met hun titel op zak,
dingen naar de posten van hun collega’s die omstreeks hun 65e met pensioen gaan).
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� De aanvulling die noodzakelijk is om de inactiviteit onder de jonge gediplomeer-
den van 26 tot 30 jaar oud te compenseren, is op die leeftijd onvermijdelijk maar
beperkt.

Voor de volledigheid melden we nog dat de vervangingsbehoeften voor een deel
ook te wijten zijn aan de vervrouwelijking: de aanvulling met actieven die noodza-
kelijk is om de lagere professionele betrokkenheid van actieve vrouwelijke artsen te
compenseren (bijzonderheden in bijlage 1). Dit aspect wordt in cijfers uitgedrukt,
maar moet niet aan de globale behoeften worden toegevoegd, aangezien er reeds
rekening mee werd gehouden in deel 2.2.4, dat aan de vervrouwelijking is gewijd.
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Midden 1999 telde de Franstalige Gemeenschap 20.559 geneesheren van jonger dan
76 (artsen-tandartsen niet meegerekend), waarvan 17.722 actief (UCL, 2002); bij
deze laatsten waren 16.782 jonger dan 66 (zie tabel 2 in bijlage 2).

Voor de evaluatie van de “behoeften” voor de toekomst, gebruiken we zogenaamde
“gewogen” effectieven, d.w.z. dat we degenen die tussen 66 en 76 jaar oud zijn,
slechts voor de helft meetellen; het basisaantal komt zo op 17.250, hetzij een
“gewogen” dichtheid van 418 actieve praktiserende artsen per 100.000 inwoners.

.���� �������	���

Verschillende plethora-indicatoren werden per onderzoek geschat (zie tabel 3 in bij-
lage 2): 1 à 11% plethora afhankelijk van de weerhouden indicatoren (zie Leroy,
1997). Volgens deze criteria zou het aantal vereiste actieven in 1999 liggen tussen
15.000 en 17.000. Tussenliggende scenario’s worden in fig. 5 weergegeven voor
1994 en 1999.

Niettemin wilden we voorzichtig zijn en een schatting van plethora weerhouden die
rekening houdt met een grotere doeltreffendheid van het gezondheidszorgstelsel in
het buitenland. Voor Europees Frankrijk meldt de Orde 188.285 actieve geneeshe-
ren van jonger dan 76 op 1/1/1999 (Orde, 1999). Om goed te kunnen vergelijken
moet hier nog aan worden toegevoegd:
� 13.930 internen of ingezetenen (= resident-artsen of assistenten in opleiding voor
de erkenning van huisarts), want in België krijgen zij hun diploma vóór deze perio-
de van specifieke opleiding;
� 4.600 geneesheren met een niet-Europees diploma die de geneeskunde uitoefenen
onder het gezag van een Frans geneesheer en nog niet bij de Orde zijn ingeschre-
ven; recente wetten proberen hun situatie te legaliseren (Couffinhal b, 2001);

����

DELIEGE-NED.qxd  16/03/04  14:54  Pagina 1131



������ ! "�#�� !$�%" &''$ �' �(�� )�
�$!���	*	+�	"$�,��"�$ �--�

� ambtenaren, voor wie de inschrijving bij de Orde niet verplicht is: 2 à 4% (Bui-
dang-ha-doan, 1995; Coste et al. 2003); uit voorzorg telt het basisscenario hen er
niet bij; voor het alternatief weerhoudt men ongeveer 2% van de actieven. 

Hetzij in totaal 205.700 à 209.500 actieven, waarbij de actieven van 66 tot 75 jaar
oud slechts voor 50% worden gerekend. De “gewogen” dichtheid in Europees
Frankrijk bedraagt zo 352 à 358 geneesheren per 100.000 inwoners, in vergelijking
met de 418 in de Franstalige Gemeenschap. Het verschil in dichtheid vertegenwoor-
digt 15,8% (of 14,3%) van de effectieven van de Franstalige Gemeenschap, hetzij
een minder grote plethora dan degene die voor 1994 werd geschat (pro memorie:
17%) en aanzienlijk kleiner dan degene die aan de Planningscommissie werd voorge-
legd (25% volgens het rapport, Dercq, 2000).

Deze plethora werd anders verdeeld over de huisartsen en specialisten, dankzij een
onderzoek over de moeilijkheden van het arts-zijn in de Franstalige Gemeenschap,
die als objectief een ongunstigere situatie had beschouwd voor de huisartsen (die
voor meer dan de helft van de tijd praktijk houden in de curatieve zorgverstrek-
king): 18 à 25% wangebruik, tegenover ongeveer 10,5% voor de specialisten (Antoi-
ne, 2001). Wij hebben deze afwijking in acht genomen, waarbij we de globale schat-
ting van de plethora houden op 14,3 à 15,8%.

De “gewogen” effectieven van 1999 — 17.250 — worden zo teruggebracht op 14.530
(14.790), als we ons beperken tot degenen die geschikt worden geacht, volgens het
criterium dat voor de plethora werd weerhouden. Uit voorzorg passen we de coëffi-
ciënten voor de evolutie van de behoeften toe op de laagste van deze schattingen
(zie deel 3.3).
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De effectieven die in 1999 geschikt werden bevonden (zie deel 3.2), zullen twintig
jaar later niet meer voldoende zijn, rekening houdende met een geheel van maat-
schappelijke ontwikkelingen, die als volgt worden geschat (zie tabel 4 in bijlage 2):
– bevolkingsontwikkeling: +6%;
– verwachte ontwikkeling van de frequentie van de raadplegingen: toename per
inwoner (bij ongewijzigd stelsel) en structurele wijziging van de leeftijdspiramide:
+13 à 21%;
– verwachte ontwikkeling van de niet-curatieve posten: +6 à 41% volgens de weer-
houden hypothese;
– wat de vervrouwelijking en de kortere tijd die vrouwen aan hun professionele
activiteit besteden, betreft, bedraagt de verwachte invloed in termen van het vol-
tijds equivalent ongeveer 4% over 20 jaar, zoals in Frankrijk (Niel, 2001a); rekening
houdende met de geringere participatie, ligt de globale impact hoger 15% (10% in
Frankrijk, Niel, 2001b).
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Voor het aanbod analyseert het basisscenario de invloed na afloop van een ongewij-
zigde numerus clausus; vervolgens onderzoeken we de gevolgen van een eventuele
versoepeling van de regels. 

Voor de behoeften evalueren we de beoogde doelen in functie van de verschillende
scenario’s: de werkkrachten stabiliseren of het vooruitzicht aanvaarden dat er steeds
meer behoeften zullen zijn. 

Daarna vergelijken we aanbod en behoeften volgens een referentiescenario en ver-
volgens passen we de hypothesen aan; we schatten ook de vervangingsbehoeften.

6���� 	��� �������>� ������������ ��� ��������� ��:� ����������:?����������
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Het aantal actieve geneesheren — 16.800 à 17.700 in 1999 (afhankelijk van de
beschouwde maximumleeftijd voor het pensioen) — neemt tegen 2004 met nog
eens 500 à 600 geneesheren toe. Verder begint ook het effect van de numerus clau-
sus voelbaar te worden (zie tabel 2 in bijlage 2). In 2019 zullen de voorspelbare
niveaus van actieven lager liggen dan degene die we twintig jaar eerder hebben vast-
gesteld, welke ook de pensioenleeftijd is. Bij een ongewijzigde numerus clausus
bereikt de daling ten opzichte van 1999, 1000 à 2000 actieven in 2019 (afhankelijk
van de beschouwde maximumleeftijd voor het pensioen).

Aldus stelt men het belang van de methodologische vorderingen vast: als men zich
houdt aan de overlevenden van jonger dan 76, dan blijven er in 2019 meer effectie-
ven dan in 1999. Dit is niet langer het geval als de pensioenleeftijd daalt (wat waar-
schijnlijk is), en dat is ook niet het geval als men rekening houdt met de voortijdige
vertrekken (als men het over de actieven heeft). Vandaar het belang om de ontwik-
keling van deze twee fenomenen aan te tonen.

(3) Het gaat over de beslissingen van mei 2002, vóór de aanpassingen die in november 2003 door de
Planningscommissie werden voorgesteld.

����
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Bij wijze van voorbeeld hebben we de curven tot na die datum verlengd, om een
daling aan te tonen die met de tijd steeds duidelijker naar voren komt, wegens de
voorspelbare stijging van het aantal vertrekkers (zie fig. 2, hypothese laag). Als men
de numerus clausus op het huidige niveau houdt (700 officieel erkenden, waarvan
280 aan Franstalige zijde) en ondanks de 15% in overquotum in de Franstalige
Gemeenschap, zou de Gemeenschap ongeveer duizend geneesheren per lustrum
verliezen en vervolgens zo’n 500 per lustrum tot in 2044; het actieve personeelsbe-
stand zou zo pijlsnel dalen tot zo’n 11.000 praktiserende artsen jonger dan 66 om-
streeks 2050 (verlies van ongeveer eenderde).

In Frankrijk werd een in elk opzicht analoog vooruitzicht opgemaakt: de artsen-
dichtheid had met 25% kunnen dalen als de numerus clausus niet was opgetrokken
(Choussat, 1996). 

Kortom, het is belangrijk dat een correct vergelijkingspunt wordt gekozen: als men
zich houdt aan het geheel van gediplomeerden (tot 76 jaar oud), behoudt men de
bedrieglijke indruk dat de expansie nog 30 jaar voortduurt; de projecties van actie-
ven zijn relevanter in termen van toegankelijkheid van de zorgverlening. Ze onthul-
len een pijlsnelle daling die voortijdiger en diepgaander is, vooral in het geval van
een verlaging van de pensioenleeftijd.

���+

Hypothesen:

Hoog

Matig

Laag

Pas erkend in de Franstalige Gemeenschap: Hypothese hoog: 400; matig: 340; laag: 280. 
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Vanuit historisch standpunt is de categorie van de “algemene geneeskunde” zeer
heterogeen: behalve de huisartsen bevat deze categorie een geheel van gediplo-
meerden die (vaak in hoofdberoep) niet-curatieve activiteiten uitvoeren: preventie-
ve geneeskunde, maatschappelijke gezondheidszorg, gerechtelijke geneeskunde,
gegevensbeheer, administratie, controles, en huisartsen in opleiding... Men zou
deze categorie de categorie van de “niet-specialisten” kunnen noemen, hoewel er
ook dan nog een dubbelzinnigheid zou blijven bestaan, aangezien ze dan niet de
“kandidaat-specialisten” omvat. Wij stellen voor om ze een positievere naam te
geven: “gemeenschapsgeneeskunde”, met inbegrip van de eerstelijnszorgen, de
voorgenoemde niet-curatieve functies en de huisartsen in opleiding; wij rekenen
hierbij de arbeidsgeneeskunde (ondanks de titel van “specialist” die deze artsen op
het einde van de jaren negentig kregen), evenals de nieuwe titels van niet-curatieve
specialiteiten.

Oorspronkelijk telde deze groep dus zowel de erkende als de niet-erkende huisart-
sen en ook degene die nog in opleiding waren: respectievelijk 5.304 in 1993 en 380
actieven in 1999. In het verleden hadden al deze praktiserende artsen toegang tot
de terugbetalingen van het RIZIV. In de toekomst zullen, onder de nieuwe gediplo-
meerden, alleen diegenen die hun officiële erkenning hebben verworven, dit recht
hebben; dat in tegenstelling tot degene die in “overquotum” werden erkend. Dit
begrip “overquotum” werd in de Franstalige Gemeenschap aanvaard; zonder erken-
ning zullen deze artsen niet-curatieve functies (preventie, administratie, arbeidsge-
neeskunde, gerechtelijke geneeskunde, gegevensbeheer) kunnen uitvoeren; we mer-
ken hierbij op dat deze titels en functies eveneens toegankelijk zullen blijven voor de
geneesheren die hun erkenning in een andere discipline hebben verworven.

Wat de “gemeenschapsgeneeskunde” betreft, zijn in de toekomst dus twee projec-
ties mogelijk (zie grafiek 2 en tabel 5 in bijlage 2):
– de projectie die alleen de erkende huisartsen onder de nieuwelingen weerhoudt
(“Toegang RIZIV” genoemd);
– de projectie die ook de “overquota” omvat (“Alle actieven” genoemd), met uitzon-
dering van 8, die worden geacht zich te richten op de nieuwe specialiteit, nl. de kin-
derpsychiatrie. 

De zogenaamde groep van de huisartsen van jonger dan 66 telde in 1999 slechts
7.300 geneesheren. Deze groep zal in alle scenario’s sterk inkrimpen, aangezien de
stabilisatie of hervatting ervan slechts vanaf 2030 zal plaatsvinden (zie figuur 3). Het
aantal geneesheren “met toegang RIZIV” zou in 2019 gedaald kunnen zijn tot 5.800
(- 20%) en tot minder dan 4.000 in het midden van de eeuw (verlies van ongeveer
de helft), waarbij wordt opgemerkt dat niet alle aanvankelijke effectieven zorgen
verstrekten. Op de andere categorieën wordt in deel 4.2 dieper ingegaan.
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Vanaf 2014 wordt verwacht dat het aantal artsen dat met pensioen gaat een wezen-
lijke toename zal kennen met een hoogtepunt omstreeks 2024, als de pensioenleef-
tijd ongewijzigd blijft. Deze “knobbel” is duidelijk te zien in de onderste helft van
grafiek 2. Hij zou platter kunnen worden of kunnen verschuiven als door toedoen
van de ouderen de gemiddelde pensioenleeftijd verandert.
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De effectieven die zich met gespecialiseerde zorgverlening bezighouden, omvatten
de specialisten, met inbegrip van de kinderpsychiaters in overquotum (zie fig. 4) en
de kandidaat-specialisten. Na 1999 breidt deze groep zich uit met nog zo’n 5% (zie
tabel 6 in bijlage 2). Daarna neemt hij weer af. 

Bij een ongewijzigde numerus clausus zal de daling van de actieven van jonger dan
66 tussen 1999 en 2019 ongeveer 13% bedragen en vervolgens nog duidelijker wor-
den: de inkrimping zou tegen het einde van de jaren dertig meer dan eenderde
bedragen! De verliezen zijn nog veel groter bij de jongeren, meer bepaald bij de kan-
didaat-specialisten, wier groep met de helft zou inkrimpen. 
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Bij ongewijzigde numerus clausus (ten opzichte van 1999)
� In 2019 zijn de actieve geneesheren minder talrijk: -1000 à -2000, afhankelijk van
de pensioenleeftijd
– de groep actieve huisartsen “met toegang Riziv” zou met 20% krimpen;
– in de “gemeenschapsgeneeskunde” (huisartsen + niet-curatieve functies);
het verlies zou worden getemperd dankzij de overquota (-13%);
– de specialisten en kandidaat-specialisten zullen 13% van hun actieven verliezen.
� Omstreeks 2030-2050 zou dit verlies 38% kunnen bedragen, met nog slechts
11.000 actieven.
- de actieve huisartsen “met toegang Riziv” zouden nog slechts half zo talrijk zijn;
- in de “gemeenschapsgeneeskunde”, en ondanks de overquota, zou het verlies 29%
bedragen;
- de specialisten en kandidaat-specialisten zouden meer dan eenderde van hun actie-
ven verliezen.

6���� 	�����������������������������������������������A

Indien de officiële numerus clausus voor de Franstalige Gemeenschap zou worden
uitgebreid tot 340, zou de daling van het personeelsbestand minder scherp zijn en
zou de stabilisatie eerder (omstreeks 2040) tot stand komen. Toch zou het aantal
actieven van jonger dan 66, ondanks het overquotum van 15%, in 2019 terugvallen
tot 15.300 (-9%) en omstreeks 2045 zelfs tot 13.300 (-21%).

Indien de numerus clausus voor de Franstalige Gemeenschap zou stijgen tot 400,
zou de stabilisatie “vanaf” 2030 bereikt kunnen zijn, maar het aantal actieven van
jonger dan 66 zou desondanks scherp dalen tot 15.900 omstreeks 2019 (-5%), tot
minder dan 15.000 tien jaar later (-11%), om daarna weer langzaam te stijgen; zelfs
bij deze sterke hypothese zou men tot in 2050 moeten wachten vooraleer het aantal
actieven weer het niveau van ... 1994 zou bereiken.

Indien de ouderen hun huidige niveau van activiteit tot na hun 66e behielden, zou
de daling minder scherp zijn: een haast stabiel aantal tegen 2019 (-5% à +2% afhanke-
lijk van het niveau van de numerus clausus); daarna zouden de effectieven geleide-
lijk aan in aantal afnemen tot 12.500 actieven omstreeks 2050 (-30%, bij ongewijzig-
de numerus clausus) of 17.000 (-4%, bij een hogere numerus clausus), met andere
woorden nog steeds minder dan een halve eeuw voordien. Dit zou overigens nau-
welijks het probleem oplossen van de aanwerving in de ziekenhuizen, waar de
effectieven doorgaans op hun 65e weggaan. We herinneren er overigens aan dat de
ouderen, ook al blijven ze actief, een productie hebben die met de helft lager ligt
dan die van hun jongere ambtgenoten.
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Het totale aantal geneesheren (met gepensioneerden en andere niet-actieven) zou
uiteraard veel hoger liggen: van 13.000 (bij ongewijzigde numerus clausus) tot
18.000 < 66 jaar omstreeks 2050 (volgens het geanalyseerde scenario), van 16.500
tot 22.000 < 76 jaar. De arbeidsdeelname zou vóór 66 jaar over het geheel genomen
vrij stabiel blijven (87 à 88%). 

De huisartsen “met toegang Riziv” zouden “slechts” 15% actieven verliezen om-
streeks 2019 en een kwart tot eenderde enkele decennia later.

De nieuwe categorie van geneesheren in “overquotum” zou in de loop van de tijd
uitbreiden: het aantal actieven dat omstreeks 2009 nauwelijks 200 zal bedragen, zou
omstreeks 2050 kunnen liggen tussen de 1.400 en de 2.000, afhankelijk van de
hypothese die voor de nieuwelingen werd weerhouden (zie tabel 5 in bijlage 2).

Dankzij hen wordt de daling van de effectieven die in de “gemeenschapsgeneeskun-
de” actief zijn, minder scherp gemaakt, waardoor de tekorten in de niet-curatieve
functies beperkt kunnen blijven. Toch zal het totale verlies uitermate groot zijn: van
7.300 actieven van jonger dan 66 in 1999 zullen er twintig jaar later nog slechts
6.300 overblijven bij ongewijzigde numerus clausus (-13%) of 6.700 à 7.000 indien
de regels worden uitgebreid. Bovendien zou de scherpe daling ook langer voelbaar
zijn: tot 5.150 (-29%) zonder wijziging van de regels, of zo’n 6.000 (-18%) à 6.500
(-10%) in het geval van een versoepeling. 

Een groei van deze sector zou zich alleen voordoen indien de algemene numerus
clausus en het aantal erkenden in de algemene geneeskunde aanzienlijk zouden
worden uitgebreid en dat, in combinatie met een behoud van het niveau van activi-
teit van de ouderen; een dergelijk scenario is onwaarschijnlijk. 

Bijgevolg zou het aantal erkenningen dat aan de huisartsen wordt toegekend, op
minstens 120 moeten worden gehouden, terwijl er voor de periode 2004-2008
slechts 90 wenselijk waren, gezien de hoge specialisatiegraad van de vertrekkers
voor deze periode en de grotere plethora bij de huisartsen. In het geval van een uit-
breiding van de numerus clausus, zou het aantal voor de weerhouden scenario’s tot
150 of 175 per jaar moeten stijgen.

Wat de specialisten en kandidaat-specialisten betreft, is de vermindering in aantal
onvermijdelijk in alle bestudeerde scenario’s; deze vermindering zal nog worden
geaccentueerd in de loop van de tijd, tot in het midden van de eeuw: van 9.500 in
1999 zullen de actieven van jonger dan 66 pijlsnel in aantal gedaald zijn:
� in 2019 tot 8.300 (-13%) bij ongewijzigde numerus clausus, tot 8.600 (-10%) of
8.900 (-6%) afhankelijk van het niveau van de uitgebreide numerus clausus;
� In 2044 tot: 
– 5.900 (-38%) in geval van een ongewijzigde numerus clausus; 
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– in de andere scenario’s zal hun aantal 6.900 (-28%) of 8.000 (-16%) bedragen, afhan-
kelijk van de numerus clausus (zie fig. 4, uitsluitend voor de erkende specialisten).
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Bij een numerus clausus uitgebreid tot 340 (400) en een pensioenleeftijd
teruggebracht op 66 jaar; ten opzichte van 1999 (de resultaten tussen de haak-
jes verwijzen naar een numerus clausus van 400):
� In 2019 zou de daling uiteraard minder frappant zijn:
– min 9% (-5%) van de actieve geneesheren van jonger dan 66.
– de huisartsen “met toegang Riziv” zouden “slechts” ongeveer 15% van hun actie-
ven verliezen;
– in de “gemeenschapsgeneeskunde” (huisartsen + niet-curatieve functies);
– het verlies zou dankzij de overquota beperkt blijven: - 8% (-4%);
– de specialisten en kandidaat-specialisten zullen 10% (6%) van hun actieven verlo-
ren hebben.
� Omstreeks 2030-2050 (bodemcijfers), 
– het verlies aan actieven jonger dan 66 zou 20% (10%) kunnen bedragen;
– de actieve huisartsen “met toegang Riziv” zouden eenderde (een kwart) van hun
effectieven verliezen;
– in de “gemeenschapsgeneeskunde” zou het verlies, ondanks de overquota, 18%
(10%) bedragen;
– de specialisten en kandidaat-specialisten zouden 28% (16%) van hun actieven heb-
ben verloren.
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We nemen nu een normatiever standpunt in: hoe zouden de effectieven “ideaal
gezien” moeten evolueren, rekening houdende met de huidige plethora enerzijds en
met de vermoedelijke evolutie van de behoeften anderzijds? Het weerhouden uit-
gangspunt is dat van de zogenoemde “gewogen” actieven van 1999, namelijk
17.250 (zie deel 3.1). De wenselijke evolutie kan op verschillende manieren worden
berekend. 

� In 1996 bestond de doelstelling van de Planningscommissie erin om de werk-
krachten te stabiliseren, met andere woorden de werkcapaciteit van de effectieven,
rekening houdende met de vervrouwelijking van het beroep en met de vergrijzing.
Vanuit dit standpunt wordt de “behoefte” voor 2019 geschat op ongeveer 18.000
actieve praktiserende artsen (niet inbegrepen: een eventuele daling van de producti-
viteit voor de leeftijdscategorie <66 jaar).

� Maar we kunnen ook andere doelstellingen voor ogen houden: een ander doel
bereiken dan alleen maar stabiliteit. Het gecombineerde effect van de verschillende
hoger genoemde factoren (zie deel 3.3) leidt tot een stijgende behoefte. De overeen-
stemmende scenario’s worden hieronder beschreven.

� We hebben dus de idee voor een “norm”, bepaald zonder verwijzing naar de histo-
rische tendens om steeds meer een beroep te doen op zorgverlening, niet weerhou-
den (zie discussie).

6�.���� ��1�'� �$�(5� �'$)

Wij zijn van mening dat een toename van de “behoeften” zeer waarschijnlijk is. We
geven de voorkeur aan het matige scenario voor de evolutie van de frequentie van
de raadplegingen (gebaseerd op de waargenomen tendensen voor de gepensioneer-
den/weduwen en weduwnaars en andere verzekerden: zie deel 2.2.2). 

Als we bovendien rekening houden met de plethora (zie deel 3.2), dan zou de
gewenste groei ten opzichte van de gewogen effectieven van 1999 zo neerkomen
op +8,6% in plaats van +29% als we hiermee geen rekening zouden houden (zie
tabel 4). Volgens dit scenario zou het beoogde aantal 18.700 actieven bedragen.

6�.��� �#��' ��$�!��(5� �'$)A(

Door de vraaghypothesen te variëren, maar met behoud van het plethorascenario
(= “hoge” plethora: ten opzichte van Frankrijk), zou het aantal “wenselijke” actieven
in 2019 tussen 17.800 en 19.600 actieve praktiserende artsen liggen, hetzij +3 à
+14% ten opzichte van de gewogen effectieven van 1999 (zie fig. 6).

��+-

DELIEGE-NED.qxd  16/03/04  14:54  Pagina 1140



((.�'�	&(.	�.	��!'�%"�	((.	��.���!�$�.	///

Ook andere plethoracriteria zijn mogelijk (zie tabel 3). In het hoogste scenario zou
een snelle toename van de behoeften, in combinatie met een zwakke plethora (cri-
terium = verdient minder dan 1240 euro per maand), het aantal actieven vereist in
2019, 23.000 kunnen bereiken, een verhoging met ongeveer eenderde ten opzichte
van de gewogen effectieven van 1999 (17.250). We weerhouden dit scenario niet. 

In de veronderstelling dat er absoluut geen plethora is, zou de gecombineerde
invloed van de verschillende weerhouden factoren leiden tot een evolutie van 22 à
35% in 20 jaar tijd (zie tabel 4).
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Figuur 5 stelt het referentiescenario voor.
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Dit scenario is gebaseerd op onderstaande hypothesen (herinnering):

a) Voor het aanbod
– sterftecijfer van de klassen met een hogere opleiding en in de tijd dalend cijfer;
– pensioen vóór 66 jaar (alternatief: < 76 jaar);
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– stabiliteit van de arbeidsdeelname per leeftijd en per geslacht toegepast op de leef-
tijd die de overlevenden hebben bereikt; de evolutie die daar het gevolg van is, geeft
de voortijdige vertrekken aan;
– behoud van een strikte numerus clausus (280 per jaar) +15% , waarvan 120 erken-
de huisartsen;
– beperkte inactiviteit onder de nieuwe gediplomeerden, maar stopzetten van de
emigratie vanaf 2004;
– geleidelijke daling van de pensioenleeftijd tot 66 jaar gemiddeld, omstreeks 2014. 

b) Voor de behoeften
� Aan de basis (1999):
– de actieven jonger dan 66, vermeerderd met de helft van de 66-76-jarigen
(17.250);
– verminderd met de plethora volgens de hypothese van een hoge plethora (referen-
tie: dichtheid in Frankrijk volgens dezelfde criteria);
– het aantal “geschikte” actieven in 1999 wordt zo teruggebracht op 14.530.

Figuur 6 toont bovendien de invloed aan van de andere plethorascenario’s voor
1994 en 1999: 
– behoeften bij een “hoge” hypothese: volgens het percentage dat verklaart minder
dan 1.240 euro per maand te verdienen;
– behoeften bij een “matige” hypothese: volgens het percentage dat vindt dat ze
onderbenut zijn.

� Voor de groei:
– bevolkingstoename;
– matige stijging van de frequentie van de raadplegingen en vergrijzing van de leef-
tijdspiramide;
– vermindering van de werkkrachten ten gevolge van de vervrouwelijking van het
aanbod (moet worden gecompenseerd).

Bij die veronderstellingen zouden de actieven de behoeften van 2019 slechts voor
78% invullen. Zonder aanpassing van de numerus clausus zou het tekort meer dan
4000 actieven bedragen.

6�6���� �#��' ��$�!��(5� �'$)A(

Bij een ongewijzigde numerus clausus zullen de behoeften worden ingevuld naar
rato van 74 à 82%, afhankelijk van de groeisnelheid van de behoeften (zie tabel 8 in
bijlage 2).
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Hypothesen voor de behoeften:
1. In 1994 en 1999: Grote plethora: met Frankrijk als referentie (= lage hypothese
voor de behoeften)
2. In 2019: Basis = Actieven 1999 waarbij de 66-76-jarigen voor de helft worden
meegerekend; plethora met Frankrijk als referentie en 
Raadplegingen: - Hoog: groei volgens gestandaardiseerde langdurige tendensen

(1968-1999)
- Laag: groei volgens gestandaardiseerde recente tendensen

(1989-1999)
3. Tussenliggende jaren: volgens interpolatie.

Hypothesen voor het aanbod: Pas erkend in de Franstalige Gemeenschap: 
Hypothese hoog: 400; Hypothese matig: 340.

Door de schattingen voor aanbod en behoefte naast elkaar te leggen, zien we dat de
behoeften in bijna elk van de weerhouden scenario’s groter zijn dan het aanbod (zie
figuur 5 en 6). In het uiterste geval zou het tekort zo’n 5.400 praktiserende artsen
(hetzij 19 à 27% van de geschatte behoeften voor 2019) kunnen bedragen, voor een
scenario dat een combinatie is van een snelle toename van de behoeften, praktise-
rende artsen die gemiddeld op hun 66e hun beroepsactiviteit stopzetten, en quota
die op 280 per jaar worden gehouden.

Indien de numerus clausus zou worden uitgebreid tot 400 (+15% in overquota), zou
het tekort kleiner zijn: 2.000 à ± 4.000 praktiserende artsen (hetzij 12 à 20% van het
wenselijk geachte aantal actieven). 
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Eén uitzondering: het evenwicht zou in 2019 worden bereikt als aan vier voorwaar-
den zou worden voldaan:
- de numerus clausus zou worden opgetrokken tot 400;
- de verhouding actieven onder de oudere geneesheren zou niet dalen;
- zij zouden hun productiviteit tot op het niveau van de jongeren verhogen;
- de toename van de “behoeften” zou beperkt blijven.
Een dergelijke combinatie is weinig waarschijnlijk.

� De invloed daarvan, gecombineerd met de groei van de bevolking, de frequentie
van de raadplegingen en de vervrouwelijking, zou een bijkomende behoefte van
29% tot gevolg kunnen hebben.
� Gezien de plethora die op 15,8% wordt geschat in vergelijking met Frankrijk,
wordt deze invloed op 8,6% teruggebracht.
� Indien de numerus clausus ongewijzigd blijft, zouden er omstreeks 2019 meer dan
4.000 geneesheren te kort zijn om deze behoeften in te vullen (= 22% actieven van
jonger dan 66).
� Voor een numerus clausus die tot 400 wordt uitgebreid, zou het tekort nog tussen
de 2.000 en de 4.000 liggen (in functie van de verschillende vraagscenario’s).

6�8�� ���������������	��
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Welke ook de relatieve beoordeling is betreffende de huidige plethora en de evolu-
tie van de behoeften, en zelfs betreffende de mogelijkheid om er gevolg aan te
geven, het is raadzaam om aandacht te besteden aan de “vervangingsbehoeften”,
namelijk de nieuwe gediplomeerden die nodig zijn om de verschillende vertrekken
te compenseren (zie deel 2.2.6).

De vervangingsbehoeften zullen in de loop van de komende twintig jaar opvallend
stijgen (zie tabel 7). Figuur 7 illustreert deze evolutie en de bestanddelen ervan. Ver-
vanging is uiteraard meestal nodig bij overlijden of pensioen. De toename van de
inactiviteit is niet onbelangrijk en getuigt van de voortijdige vertrekken (vóór de
normale pensioenleeftijd). Als we ons louter bij deze vertrekken houden (overlij-
den, pensioen en voortijdig vertrek), zal het aantal vertrekkers haast verdubbelen en
voor de Franstalige Gemeenschap alleen al stijgen van jaarlijks 300 tot jaarlijks bijna
600 en dat, in vijftien jaar tijd. Maar er zijn ook nog andere vervangingsbehoeften.

De invloed van de vervrouwelijking gaat in stijgende lijn tot in 2020, met een grote-
re behoefte aan vervanging, namelijk zo’n 30 à 40 gediplomeerden per jaar, als
gevolg; vervolgens zal deze invloed afzwakken om tot slot volledig te verdwijnen.

De aanvulling die nodig is om de inactiviteit van de jongeren te compenseren, is
onbeduidend. Hiervoor zijn jaarlijks een tiental bijkomende praktiserende artsen
nodig.
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De verschuiving die het gevolg is van de langer durende opleiding van de specialis-
ten, heeft in de tijd een zeer variabele invloed: 20 à 40 per jaar vóór 2015; daarna
wordt dit cijfer negatief.

Als men rekening houdt met alle soorten vervangingsbehoeften, moet men dus
enkele tientallen bijkomende gediplomeerden rekenen: het geheel gaat dan van 375
in het begin van de periode (1999-2003) tot 650 vijftien jaar later. Daarna daalt dit
totaal weer. Deze ontwikkeling houdt verband met de “knobbel” van de nieuwelin-
gen in de geneeskunde omstreeks de jaren tachtig.
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Als de pensioenleeftijd niet zou dalen, zouden de maxima met een decennium ver-
schuiven, waardoor er vóór 2020 enkele tientallen geneesheren minder nodig zou-
den zijn en na 2025 enkele tientallen geneesheren meer.

� De vervangingsbehoeften zullen tussen 2010 en 2025 zeer groot zijn.
� Ze zullen in een periode van vijftien jaar verdubbelen en in de Franstalige
Gemeenschap omstreeks 2015 neerkomen op 600 à 650 per jaar.
� Dat verklaart waarom een uitbreiding van de numerus clausus niet noodzakelijk
gelijkstaat met een uitbreiding van het aantal effectieven.
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Net zoals bij elke projectie kunnen bovenstaande resultaten niet worden
beschouwd als feiten die zonder enige twijfel zullen plaatsvinden. Wij stellen overi-
gens verschillende scenario’s voor en voeren dus eigenlijk een gevoeligheidsanalyse
uit. De verwachtingen betreffende de actieven werden overigens naar het dichtstbij
liggende honderdtal afgerond. De scenario’s zijn zoveel waard als de hypothesen;
een bespreking hiervan verdient dan ook aanbeveling.

Eerst en vooral weet niemand of er boven op de officiële numerus clausus gemid-
deld 15% gediplomeerden zullen zijn. Ook de weerhouden sterftecijfers zijn zeer
voorzichtig; ze zouden hoger kunnen liggen als het sterftecijfer bij de Belgische
geneesheren minder gunstig is dan dat van de klasse van hoger opgeleiden of als de
stijging van de levensverwachting minder snel gaat dan verwacht; in die gevallen
zou het kunnen dat de overlevenden nog minder talrijk zijn dan werd geschat. Gege-
vens uit Denemarken bevestigen het laagste sterftecijfer, maar kenschetsen het ver-
schil als “zwak” (Frederiksen et al., 2001), terwijl het bij ons hoog ligt, vooral bij de
mannen.

Bovendien zouden er meer voortijdige pensioenen kunnen zijn, in navolging van
een zeer verspreide wens bij de bevolking en als gevolg van het stijgende misnoe-
gen dat bij de geneesheren merkbaar is, waardoor de overschatting van de effectie-
ven voor de toekomst nog wordt geaccentueerd. In Nederland wordt op basis van
een studie over de toekomst van de huisartsen een referentiescenario bepaald met
een vermoedelijke pensioenleeftijd vóór 63 jaar (Hingstman, 1998), hetzij 3 jaar
minder dan in ons basisscenario. In de Verenigde Staten bedraagt de mediaanpen-
sioenleeftijd 60 jaar (Angus et al., 2000).

Bovendien werd er geen rekening gehouden met een eventuele algemenere vermin-
dering van de arbeidsduur van de actieve leeftijdsgroep, los van de vervrouwelijking
(zie deel 5.5). Ook dit zou een overschatting van de werkkrachten voor de toekomst
tot gevolg kunnen hebben. Omgekeerd zou deze tendens kunnen worden afgeremd
als de vermindering van het aantal effectieven het stopzetten van de activiteit zou
afremmen of de praktiserende artsen ertoe zou brengen om actief te blijven tot na
hun 66e of om hun productie op te drijven.

Niets garandeert overigens dat de jongeren die een erkenning hebben verworven,
hun activiteit in de curatieve sector zullen uitoefenen. Van degenen die de geschikte
opleiding hebben gevolgd teneinde alle mogelijkheden voor de toekomst open te
houden, kunnen vele beslissen om een beroep te vermijden dat een veeleisend uur-
rooster heeft en waar de ouderen hun scherpe kritiek laten horen. In 1999 maakten
de jongeren die niet erkend waren noch in opleiding waren, 46% uit van de “niet-
specialisten” van 36-40 jaar oud en 34% van de 41-45-jarigen! Dit aspect moet zorg-
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vuldig worden opgevolgd. Zo kan men immers vrezen dat de emigratie naar het bui-
tenland opnieuw toeneemt; Frankrijk lokt immers steeds meer en duidelijker,
gezien de tekorten die ook daar werden aangekondigd.

De sector zal zich ten slotte op uiteenlopende manieren aan de nieuwe omstandig-
heden aanpassen (zie deel 5.6). Het werkelijke personeelsbestand zal dus onvermij-
delijk anders zijn dan hetgene dat hierboven werd berekend.

8���� ���������	��������?��D

Het criterium dat voor de plethora werd weerhouden (vergelijking met Frankrijk),
vormt een hypothese van de zogenaamde “sterke” plethora (15,8%) en dus van
zwakke “behoeften”. De plethora wordt misschien overschat en wel om volgende
redenen:
� Frankrijk kampt sinds 1999 met talloze tekens van schaarste, zowel sectoraal als
regionaal (Démoulin-Valéro, 2003);
� de andere plethora-indicatoren die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen,
leveren minder duidelijke resultaten;
� uit andere, recentere onderzoeken zijn de moeilijkheden gebleken die vele zieken-
huizen van de Franstalige Gemeenschap nu reeds hebben om geneesheren aan te
werven (De Wever et al., 2003).

Bijgevolg zouden de “behoeften” die als basis van de projectie werden geschat, in
werkelijkheid hoger kunnen liggen dan de weerhouden behoeften.

8�.�� ��������������	��������������	������������������������
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De grote schatkistbewaarders van de overheidsfinanciën maken zich met reden
ongerust over de stijging van de gezondheidsuitgaven; zij oordelen dat deze moeten
worden ingetoomd. Deze bekommernis om de uitgaven op peil te houden, is niet
nieuw (Arcq, 1998) en is wijdverbreid, welke ook de financieringswijze is (belastin-
gen, bijdragen of premies). In Duitsland bijvoorbeeld werden hiervoor in 18 jaar tijd
46 wetten en voorschriften uitgevaardigd (Strobawa, 1995). En de trend zet zich op
grote schaal voort via een ingrijpende culturele verandering: van een paradigma dat
op solidariteit is gebaseerd en bedoeld is om een universele dekking te garanderen,
gaan de voorkeurthema’s momenteel over doelmatigheid, keuzes en prioriteiten, in
lijn met de tendens op wereldschaal om meer belang te hechten aan de economi-
sche krachten.

We kunnen deze bekommernissen omtrent de staatsgelden weliswaar begrijpen,
zeker als de vraag onverantwoord is of afgeleid is van het aanbod, zoals sommigen
volhouden. Maar voorzichtigheid is geboden; zo werden de erkende verschillen in
uitgaven tussen het Noorden en het Zuiden van het land, die maar al te snel werden
toegeschreven aan het verschil in artsendichtheid, ruimschoots gerechtvaardigd door
te standaardiseren volgens de structuur van de aangeslotenen (Diels, 2002).
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Men moet overigens de tegenwerping erkennen volgens dewelke de groei van de
vraag in sterke mate een gevolg zou zijn van het aanbod: de geneesheren zouden de
mogelijkheid hebben om “nutteloze” behandelingen op te leggen en zo de bewezen
diensten op ongeoorloofde wijze ontwikkelen, gezien de asymmetrie van de infor-
matie tussen hen en hun patiënten. Het argument lijkt misschien gegrond door de
oneerlijke praktijken van sommige geneesheren, het aantal handelingen dat in de
studies a posteriori als nutteloos wordt beschouwd, en de correlaties tussen aanbod
en vraag. Toch moeten we voorzichtig zijn:
� “nutteloze” daden zijn onvermijdelijk om een betrouwbare diagnose op te stellen
en komen bij elk niveau van artsendichtheid voor (Deliège, 2000, bijlage);
� (geografische of diachronische) correlatie staat niet gelijk met oorzaak; een betere
beschikbaarheid maakt het mogelijk om beter in te spelen op een gerechtvaardigde
vraag die in een beperktere context niet tot uiting kan komen; in dat geval moet
men dat wat slechts het gevolg is van een betere beschikbaarheid, niet met “induc-
tie” bestempelen (Couffinhal et al., 2001).
In de internationale literatuur werd de hypothese van de inductie overigens vaak
ongeldig verklaard (Grytten, 1995, 2001; Riedel, 2003).

Toch weerleggen sommige vooraanstaande economisten de idee dat men het aan-
bod zou moeten opdrijven (of toch ten minste stabiliseren), gezien de verwachte
toename van de vraag; zij beroepen zich op de volgende argumenten: 
� enerzijds zou de “vraag” niet echt een vraag zijn, want de consumptie van zorgver-
lening wordt niet afgeremd door de klassieke mechanismen van regeling door de
prijzen;
� anderzijds zou het de taak zijn van de politiek om een “norm” vast te leggen ten-
einde de sector binnen een aanvaardbaar budget te houden.

Misschien is het in de ogen van de politici verleidelijk om te ontkennen dat de
behoeften in stijgende lijn gaan, en om eerder een “norm” voor te stellen (Mar-
chand, 2002), maar dit is slechts een verschuiving van het probleem:
� welk criterium moet worden gehandhaafd om de norm vast te leggen? Na een uit-
gebreide multinationale studie is de Universiteit van British Columbia immers tot de
conclusie gekomen dat een optimaal aantal geneesheren niet kon worden gedefi-
nieerd op grond van zuiver technische bases (Barer, 1991);
� hoe kunnen we er zeker van zijn dat de norm wordt gerespecteerd, gezien de aan-
passingstechnieken waarvan de actoren in geval van tekort gebruik zullen maken
(zie deel 5.6)?;
� op welk ogenblik moet er worden aangepast om rekening te houden met de
onvermijdelijke ontwikkelingen?;
� stel dat er een norm komt en dat deze wordt gerespecteerd: hoe kunnen we dan
de negatieve effecten ervan voorkomen? Ik denk aan de drang om de tarieven te ver-
hogen (wat het verwachte effect voor het uitgavenbeheer tegenwerkt), lange rijen
wachtenden, geneeskunde met twee versnellingen en opkomst van parallelle beroe-
pen, stuk voor stuk fenomenen die werden vastgesteld in een land met een aanzien-
lijk lagere artsendichtheid, zoals de Verenigde Staten.
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In de hierboven beschreven context lijkt het misschien “achterhaald” en politiek
onjuist om te stellen dat de sector in volle expansie is; de toekomstige schaarste lijkt
evenmin geloofwaardig als onze voorspellingen in de jaren zeventig van de toekom-
stige plethora (Deliège, 1973)! Nochtans kan deze, bij gebrek aan anticipatie erop,
leiden tot schaarste, die men overigens reeds begint te erkennen in verschillende
landen die te ver zijn gegaan in de beheersing van het aanbod (Miller, 2001; Cooper,
2002; Marinetti, 2003; Schubert, 2001). Bij gebrek aan anticipatie is er al sprake van
een dreigende plethora sinds... 1890! De toename van de toekomstige “behoeften”
wordt daarentegen reeds door enkele auteurs gesignaleerd (Sheldon, 2003; urolo-
gie: Weiner, 1997).

In België is de bevolkingsgroei de zekerste factor: daarover bestaat onder de demo-
grafen een ruime consensus; men verwacht aan Franstalige zijde een toename met
250.000 individuen in twintig jaar tijd. Voor dit fenomeen op zich zou al een uitbrei-
ding met 900 actieve geneesheren noodzakelijk zijn, bij een ongewijzigd niveau van
“behoeften” (hetzij momenteel  350 geneesheren per 100.000 inwoners volgens de
Franse referentie).

De toename van de frequentie van de “raadplegingen” als indicator voor de “behoef-
ten” is meer omstreden (zie deel 5.3). Deze zou overigens kunnen worden afgeremd
door de verwachte vermindering van het aanbod. Toch vormt de stijging de fre-
quentie van de raadplegingen een van de meest waarschijnlijke scenario’s, behalve
indien er zich een ingrijpende wijziging voordoet in de organisatie van de zorgverle-
ning en de financieringswijze daarvan. De invloed van de vergrijzing werd door het
Ministerie van Volksgezondheid zelf gedocumenteerd voor wat de ziekenhuisopna-
mes en de opnamedagen betreft: respectievelijk +16% en +37% tussen 1992 en 2042
(Ministerie van Volksgezondheid). Deze invloed werd bevestigd in een Europese
studie voor 14 landen (2000-2050 — Economic Policy Committee); in Frankrijk werd
de impact geschat op 0,7% per jaar (Sermet, 2001), hetzij 14% in 20 jaar tijd
(Couffinhal et Mousquès). Talloze andere factoren dragen bij tot de groei: hoger
onderwijsniveau en hogere inkomens, waarde die aan het lichaam en het welzijn
wordt toegekend, belang van de media, nieuwe subjectieve verlangens die door ver-
tegenwoordigers uit de diverse maatschappelijke geledingen worden ondersteund
(volgens Choussat: behoeften aan veiligheid, nabijheid, comfort, prestaties,
advies,...). Zo werd bijvoorbeeld de veerkracht van de zorgverlening in functie van
de inkomens geschat op 0,25-0,45 (Folland, 1997). Bovendien hecht de maatschap-
pij meer belang aan de zorgverlening en kent ze derhalve “visa” toe die haar leden
het recht geven daarvan gebruik te maken (Johansson, 1992). In Denemarken schat-
ten de medische beroepsbeoefenaars deze groei op ongeveer 1% per jaar voor de
komende 25 jaren (Bundgaard, 2001).

We moeten toegeven dat ons systeem van geneeskunde als vrij beroep wordt geor-
ganiseerd om te voldoen aan de “vraag” van de patiënten op het vlak van de prijzen
en de uitgaven die door de conventies worden geregeld. Ook al gaat het om een
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“quasi-markt” en niet om een klassieke markt waar echte prijzen zouden heersen,
laat het systeem toe dat een zekere vraag tot uiting komt. Als men vanwege de
gerechtvaardigde bezorgdheid om de uitgaven voor gezondheidszorg te beheersen,
de toepasselijkheid om een dergelijke vraag als criterium voor de behoefte te
beschouwen, betwist, zou men deze moeten proberen te beteugelen; te dien einde
zou het niet volstaan om het aanbod te beperken, men zou ook druk moeten uitoe-
fenen op de vraagmechanismen en dus het systeem uitgebreider reglementeren en
zelfs heilige principes als de vrijheid van keuze, therapeutische vrijheid of financie-
ring per prestatie, aan de kaak moeten stellen. Waarschijnlijk zijn noch de geneeshe-
ren, noch de patiënten hier voorstander van. We merken op dat Al Maynard (1995)
pleit voor een herverdeling van de taken en de tenlasteneming van de eerstelijnsta-
ken door verpleegkundigen, waarbij hij denkt aan 3.000 à 4.000 patiënten per huis-
arts (tegenover 538 in de Franstalige Gemeenschap in 1999!); maar in zijn ogen is
dit ten gunste van de liberalisering van de Nationale Dienst voor Gezondheidszorg,
terwijl dat in België daarentegen een strengere reglementering noodzakelijk zou
maken!
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Verschillende soorten behoeften werden in onze projecties niet weerhouden en
zouden dus de tekorten kunnen accentueren, ook al wordt de vraag onder controle
gehouden:

� De extra tijd die nodig is voor elke consultatie (registratie van de gegevens en
zorgverlening aan de ouderen): impact geschat op 7,8% van de effectieven in 14 jaar
tijd, in Nederland (Hingstman, 1998).
� Evolutie van de taken die aan de huisartsen worden toevertrouwd; beoordeling
in Nederland: +7,8% (schatting 1996-2010: Hingstman, 1998).
� Evolutie van de technologieën, die meestal een toename van de vraag tot gevolg
hebben (Angus, et al., 2000). In dat opzicht is onze vraagindicator zeer “conserva-
tief”, aangezien hij louter op de frequentie van de raadplegingen door de patiënten
is gebaseerd.
� De uitbreiding van de tijd die aan het beheer, de evaluatie van de praktijken en
de voortgezette vorming (ondertussen verplicht) wordt besteed: 13 à 28% in 20 jaar
tijd voor de huisartsen, volgens een studie van de Universiteit van Gent (Bogaerts,
1999); deze studie is vergelijkbaar met een evaluatie in Nederland (+11,4%), waar
echter geen rekening werd gehouden met het extra beheer, taken waarvan men
oordeelt dat ze aan niet-geneesheren kunnen worden overgedragen (Hingstman,
1998). In Denemarken bleken deze ontwikkelingen van het beheer doorslaggevend
te zijn om een evolutie te kunnen voorzien van de behoeften aan personeel in de
toekomst (Bundgaard et al., 2001).
� De ontwikkeling van de zeden, met een verkorting van de arbeidstijd als gevolg:
naar schatting +6% volgens een rapport van het Ministerie van Volksgezondheid
(Dercq, 2000). In Nederland zou deze factor kunnen leiden tot een toename van de
behoeften, voor 1996-2010 geschat op 4,7% voor deeltijds werk en op 9,4 tot 18,9%
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voor de “normalisatie” van de werktijd (Hingstman, 1998). In Frankrijk daarentegen
neemt de werktijd sinds 1995 opnieuw toe, in tegenstelling tot wat men dacht en
ondanks de vervrouwelijking (Niel, 2001a); deze tendens zou zich nog scherper
kunnen aftekenen in reactie op de voorspelbare tekorten. Omgekeerd wordt de
dalende tendens reeds gestimuleerd door de wetten die de werktijd beperken tot 48
uur per week voor kandidaat-specialisten en loontrekkende geneesheren, in toepas-
sing van een Europese richtlijn hieromtrent (4).

8�9�� �����������������������������������������������

We moeten ons afvragen wat er zou gebeuren als er ten gevolge van een te strikte
numerus clausus een tekort aan aanbod zou zijn. Het staat helemaal niet vast dat de
uitgaven voor gezondheidszorg daardoor automatisch lichter zouden gaan wegen.
Het voorbeeld van buurlanden met een lagere artsendichtheid is niet echt geruststel-
lend, aangezien zij voor hun gezondheidszorg een groter aandeel van hun BBP uitge-
ven dan wij: Duitsland, Frankrijk, Zwitserland (Gezondheidsindicatoren-OESO ).

De quasi-markt zal zich op verschillende manieren aanpassen, zonder daarom
noodzakelijkerwijze de toename van de uitgaven af te remmen. De ziekenhuizen
zullen hoogstwaarschijnlijk genoodzaakt zijn om hun gepensioneerde geneesheren
terug te roepen (zoals in Canada), geneesheren uit het buitenland aan te werven
(zoals in Frankrijk of Groot-Brittannië) of niet-erkende artsen in dienst te nemen die
werken onder de verantwoordelijkheid van hun baas, zoals de buitenlandse genees-
heren in Frankrijk, wier statuut a posteriori moest worden geregulariseerd.

De effectief praktiserende artsen zouden overigens intensiever kunnen werken (kor-
tere contacten), ten nadele van de patiënten en de geneesheren (Lasker, 1999), of
hun tijdsbestek kunnen verlengen; doordat zo de productie toeneemt, grijpt men
uiteraard naast de doelstelling om de uitgaven te beheersen. Niettemin lijkt de han-
delingsruimte op dit vlak beperkt door de reeds goed gevulde werkroosters van de
praktiserende artsen: gemiddeld 60 uur per week, dienstverplaatsingen inbegrepen
(Antoine, 2001), en gezien de hoger genoemde Europese richtlijn die verplicht om
de arbeidstijd te beperken tot maximum 48 uur per week.

Andere, nog onrustbarendere scenario’s zijn mogelijk, doordat ze de vrijheid van de
geneesheren in het gedrang brengen (Dutrisac, 2002); in Canada bijvoorbeeld wor-
den de geneesheren, ten gevolge van de schaarste die werd veroorzaakt door een al
te strenge controle van het aanbod, van de ene dag op de andere opgeroepen voor
een weekend- of nachtdienst op 500 km van bij hen thuis (Paré, 2002 a)!

(4) Richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22/6/2000 tot wijziging van
richtlijn 93/104/EG van de Raad (PB L 307, 13.12.1993) betreffende bepaalde aspecten van de organi-
satie van de arbeidstijd teneinde die sectoren en activiteiten te dekken die van voornoemde richtlijn
waren uitgesloten, PB L195/41, 1.8.2000.
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Sommige aanpassingen zouden nadelig kunnen zijn voor de overheidsfinanciën of
de bevolking: 
� druk op de prijzen en tarieven (dus doorwegend op de uitgaven), en voor de
bevolking een minder goede zorgverlening (in Frankrijk en Canada is het probleem
van de vakantie- en weekenddiensten nu reeds nijpend);
� bij gebrek aan effectieven zullen sommige diensten wachtlijsten invoeren of
genoodzaakt zijn te sluiten, met vermindering van het aantal werkgelegenheidskan-
sen en van de toegankelijkheid van de zorgverlening als gevolg, evenals sociale
moeilijkheden (malaise bij de bevolking, druk op de verkozenen); Québec is deze
weg ingeslagen; maar het sociale prijskaartje weegt door en de schaarste is duidelijk
voelbaar (Paré, 2002 b).

Tot slot zou het systeem zich ook buiten de klassieke wegen van de geneeskunde
kunnen ontwikkelen:
� sommige taken zullen steeds vaker aan niet-geneesheren worden overgedragen,
zoals overigens wordt voorgesteld in een rapport van de Deken van de Faculteit
Geneeskunde van Marseille (Berland, 2002) en zoals wordt waargenomen in de Ver-
enigde Staten, zonder dat dit afdoet aan de kwaliteit van de zorgverlening;
� niet-medische beroepsbeoefenaars zullen steeds meer autonomie eisen en hun
prestaties zouden kunnen worden terugbetaald, zelfs voor voorschriften in de pri-
maire gezondheidszorg; hun aantal stijgt snel in de Verenigde Staten (“nurse practi-
tioners”,…) (Cooper, 1998; Jenkins-Clarke et al, 1998; Haug, 1983; Midy, 2003);
� de niet-conventionele praktijken, die door Faculteiten momenteel zozeer in diskre-
diet worden gebracht, zullen opnieuw een sterke groei kennen, buiten de pool van
erkende geneesheren.

Volgens Al Maynard (1995) gaat het om een veelbelovend middel, dat de doel-
treffendheid van het stelsel bevordert.
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Vóór 2009 heeft de weerhouden leeftijd voor de pensionering (vóór 66 jaar of vóór
76 jaar) slechts een geringe impact op de toekomstperspectieven; maar dat geldt
niet voor de latere periodes, met name voor de periode 2009-2018, waar het ver-
schil jaarlijks een honderdtal zou kunnen bedragen; weliswaar ligt de gemiddelde
productie op die leeftijd minder hoog (naar schatting 50%), maar op dat niveau van
de effectieven weegt dat verschil door.

Zou het derhalve gepast zijn om de idee van een verplichte pensioenleeftijd te reacti-
veren, zoals suo tempore zou worden voorzien door een “Pax Medica” die tussen art-
sen en ziekenfondsen werd afgesloten? We kunnen dit project integendeel laten
varen. Deze maatregel zou immers nuttig zijn geweest omstreeks de eeuwwisseling,
op het ogenblik dat de inschakeling van de jongeren moeilijk was. In de periode waar-
in er zich tekorten aan effectieven voordoen, zou deze maatregel ongelegen komen!
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Sommige landen, zoals Canada, hebben overigens hun ouderen teruggeroepen,
enkele jaren nadat hun werd aangeraden om uit het vak te stappen met de hulp van
voor het land kostelijke financiële stimulansen.

8�E�� 	���������:�������������������������������

In de Franstalige Gemeenschap ligt vanaf 2004 de numerus clausus lager dan de
vervangingsbehoeften. Het verschil tussen aanbod en “behoeften” zal in de loop van
de tijd derhalve duidelijker tot uiting komen. De scenario’s die rekening houden
met een stijging van de behoeften, zullen bijgevolg leiden tot “behoeften aan nieu-
we gediplomeerden” die op politiek vlak onaanvaardbaar en in markttermen onaan-
gepast zijn: het zou immers onverstandig zijn om in één enkele periode van 5 jaar
een tekort dat in de loop van de tijd is ontstaan, te doen verdwijnen; zeker omdat de
actoren op het terrein noodgedwongen een manier hebben moeten vinden om zich
aan te passen!

Wij suggereren dan ook om ons te houden aan de “vervangingsbehoeften”, die een
stabilisatie van de effectieven garanderen op het niveau dat aan de rand van elke vijfja-
renperiode wordt bereikt. Samengevat voor de Franstalige Gemeenschap betekent dit:

�<<B��.�< �6��E
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Men moet goed begrijpen dat, gezien de leeftijdspiramide, een toename op termijn
van het aantal nieuwe gediplomeerden, geenszins gelijkstaat met een toename van
het totale aantal actieven! Andere landen kampen met hetzelfde probleem van
“demografische knobbel”, meer bepaald Frankrijk, waar zelfs als de numerus clausus
van 4.700 tot 7.000 wordt opgetrokken, de artsendichtheid in 20 jaar tijd toch met
16% zou dalen.

Verschillende landen hebben om uiteenlopende redenen overigens hun numerus
clausus uitgebreid, meer bepaald Groot-Brittannië (+20% per jaar, om minder afhan-
kelijk te zijn van buitenlandse geneesheren, Warden, 1998), Frankrijk, waar de Raad
van de Orde voorstander was van een uitbreiding (Langlois, 2001) en Nederland. In
andere landen komen overigens waarschuwingen tot uiting die het gevaar van een
mogelijke schaarste in beeld brengen (Wieslander, 2002).

Voor België zou het wenselijk zijn om ons model toe te passen op de Vlaamse
Gemeenschap om vervolgens de behoeften te schatten op nationaal vlak en de
impact op termijn te berekenen van verschillende scenario’s, volgens dezelfde
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methodes als degene die aan Franstalige zijde doorslaggevend waren. Bij een eerste
schatting, waarbij men zich uitsluitend baseert op de vergelijking van het aantal
oudere geneesheren, kan men denken dat de cijfers die voor de Franstalige Gemeen-
schap werden geciteerd, met twee zouden moeten worden vermenigvuldigd, wat
neerkomt op 916-1.102 voor de periode 2009-13. Toch bedraagt de verdeelsleutel
die per Gemeenschap van toepassing is, niet 50/50, maar 40% voor de Franstaligen.
Aan Vlaamse zijde zouden dergelijke quota hoger liggen dan de vervangingsbehoef-
ten, waardoor men het hoofd zou kunnen bieden aan de toename van de behoeften
en het verschil ten opzichte van de Franstaligen zou kunnen wegwerken, op voor-
waarde dat er genoeg studenten zijn die interesse hebben voor deze richting.

De Franstaligen zouden in dat geval 366 à 441 erkende geneesheren krijgen, hetzij
ongeveer 80% van de vervangingsbehoeften; een deel van het verschil zou door de
overquota kunnen worden weggewerkt. Dat zou reeds een grote opluchting beteke-
nen in vergelijking met de 280 die momenteel zijn voorzien, maar door de voorzie-
ne bevolkingsgroei zou een dergelijk scenario desalniettemin tot een verminderde
toegankelijkheid leiden.

9�� ��������

De werkzaamheden inzake toekomstverkenning zijn geen “vooruitzichten”, maar
oefeningen die de voorspelbare gevolgen onthullen van de huidige beslissingen, in
de vorm van een aantal hypothesen. Ze stellen de besluitvormers in staat om corri-
gerende maatregelen in te voeren of om beslissingen te herzien. In dat geval zal de
werkelijkheid in de toekomst opnieuw veranderen en moet de oefening opnieuw
worden gemaakt!

9���� ���?�:��������?�������������:���������������������	��
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Gezien de leeftijdspiramide zal het aantal vertrekkende geneesheren in de 15 à 20
komende jaren sterk stijgen. Dit is geen uitzonderlijk fenomeen in Europa. Frankrijk
heeft deze demografische eigenheid reeds erkend en de numerus clausus werd ver-
hoogd tot 5100, d.w.z. +42% in vijf jaar tijd.

Vanaf de jaren tachtig had een strenge numerus clausus moeten worden ingevoerd
teneinde een ongebreidelde stijging te voorkomen. Momenteel komt hij op een heel
slecht moment. Als hij lange tijd op het zeer lage niveau van nu werd gehouden, zou
het personeelsbestand van geneesheren beduidend afnemen. Aangezien de behoef-
ten waarschijnlijk zullen toenemen (vooruitgang van de kennis, geneigdheid om
zich te laten behandelen in een rijkere en verouderende samenleving,...), moet men
in de toekomst moeilijkheden verwachten, met als gevolg de ontevredenheid van a)
de bevolking die in de rijen wachtenden terechtkomt, b) het eigenlijke personeel
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dat onder druk wordt gezet, c) de oudere geneesheren die voor hun cliëntele geen
opvolger kunnen vinden en d) de ziekenhuizen die geen geneesheren kunnen aan-
werven noch aan de normen kunnen voldoen.

Niettemin zal het noch mogelijk noch wenselijk zijn om de opgestapelde tekorten in
een minimum van tijd weg te werken. Wij stellen derhalve voor dat men zich aan de
“vervangingsbehoeften” op nationaal niveau houdt, namelijk 900 à 1.100 in 2009-13.

Een dergelijk doel was onlangs nog beperkt aanvaardbaar, maar men zou het kun-
nen benaderen naarmate ook bij de Nederlandstaligen de vervangingsbehoeften zul-
len toenemen en zeker als het vooruitzicht van toenemende behoeften zich
opnieuw opdringt.

9���� �������	���������������������

De behoeften ontwaren is één ding, ze financieren is een andere zaak! In een eerder
zwaarmoedige economische context zal aan sommige behoeften, ook al zijn ze dan
bewezen, niet kunnen worden voldaan (in de gezondheidssector of elders)!

Voor een rationeel beheer is het dus noodzakelijk om verschillende scenario’s in
overweging te nemen; om erin te slagen de uitgaven onder controle te houden, kan
een eventueel rantsoeneringsbeleid zich niet beperken tot het personeel, maar moet
de problematiek ook in zijn geheel worden bestudeerd: beheersing van de prijzen,
diensten en uitrustingen, rationalisering van het ziekenhuispark, afremmen van de
vraag, niet alleen via het remgeld maar ook via de opleiding van de patiënt, en zelfs
door beperkingen van de therapeutische vrijheid (bijvoorbeeld door de verplichte
opleiding voor bepaalde handelingen), afremmen van de “betowag”’s (handelingen
met een beperkte toegevoegde waarde voor de gezondheid), zie Fuchs 1984),
onderzoek van de verschillen in praktijken, gidsen voor goede praktijken, bij con-
sensus bekrachtigd...

Geen enkele van deze maatregelen kan gemakkelijk worden gerealiseerd! We kunnen
dus heel wat weerstand verwachten. Als we ze niet actief kunnen maken, zou de beper-
king van het aantal nieuwe gediplomeerden wel eens ondoeltreffend kunnen zijn.
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Om haar taak correct te kunnen uitvoeren (het aanbod plannen), heeft de Plannings-
commissie nood aan een leidend project. Moet zij redeneren op basis van “een con-
stant systeem”, hetwelk de vraag doet toenemen? Of moet men vooraf hervormin-
gen schetsen die men in het gezondheidszorgstelsel wil doorvoeren, waarvan het
noodzakelijke menselijke kapitaal het logische gevolg wordt? Degelijke argumenten
staven deze laatste benadering:
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� De markt zou gereorganiseerd kunnen (moeten?) worden (Strobawa, 1995); de
gevolgen op het vlak van personeel kunnen groot zijn, zoals door de modelvor-
mingswerkzaamheden (Couffinhal et al. 2001) reeds werd aangetoond. Zo zouden
vervangingen kunnen worden aangemoedigd teneinde een beroep te doen op min-
der gekwalificeerd personeel. Een voorstel in die richting werd besproken binnen
het Ministerie van Volksgezondheid: de invoering van een nieuw diploma voor
“medisch assistent”, in navolging van wat reeds bestaat in de Verenigde Staten. De
begrafenis eerste klasse van dit project doet vermoeden hoe moeilijk het zal zijn om
dit systeem om te schakelen. In het geval dat de idee wordt goedgekeurd, blijven er
vragen bestaan over de financiering van dergelijke posten en hun werkelijke kost-
prijs, rekening houdende met de arbeidsduur van de loontrekkenden en de vrije
beroepen (respectievelijk 38 uur tegenover 60 uur voor een geneesheer). Volgens
het Amerikaanse experiment zouden er voor de vervanging van elke ingezetene
twee medisch assistenten (physician assistants) noodzakelijk zijn (American Society,
1998). De contextuele en organisatorische elementen maken van elke poging tot
veralgemening echter een gewaagde onderneming (Midy, 2003). Er zouden proef-
projecten moeten worden uitgevoerd teneinde de kostprijs van de verschillende
personeelsstructuren in te schatten, evenals de invloed ervan op de kwaliteit van de
zorgverlening (Maynard, 1995).

� De gezondheidstoestand lijkt nauw samen te lopen met de sociaal-economische
factoren en niet alleen met de medische dienstverlening (Evans, 1996; Sanchez et
al., 1995); bestaat er dan ook een reëel voordeel om hierin meer te investeren dan
in andere beleidsvormen (Bastien, 1994), bijvoorbeeld in de bevordering van de
gezondheid, de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, waarvan de
banden met de gezondheid bewezen zijn?

De beheersing van het aanbod volstaat niet om het systeem te richten naar een sys-
teem waarvan we dromen! We kunnen daarentegen ontwikkelingen op gang bren-
gen, de impact ervan inschatten op het vlak van menselijk kapitaal, de wijzigingen
opvolgen,... Met dat doel zouden twee initiatieven nuttig zijn (5):

� De oprichting van een nationaal observatorium voor de demografie van de
gezondheidszorgberoepen; Frankrijk heeft die stap reeds gezet, onder het voorzit-
terschap van de Deken van de Faculteit Geneeskunde van Marseille (6); in Canada

(5) Sinds dit artikel werd opgesteld, werd met verschillende initiatieven gedeeltelijk op deze voor-
stellen ingegaan: er werd een kadaster van de gezondheidsberoepen opgesteld, er kwam bij de Plan-
ningscommissie Medisch Aanbod een wetenschappelijke werkgroep en er werd een Expertisecen-
trum voor de problematiek van de gezondheidssector opgericht.
(6) “L’observatoire de la démographie des professionnels de santé” (opgericht bij het decreet van 19
juni 2003, PB van 20 juni 2003) is belast met het “verzamelen en verspreiden van kennis betreffende
de demografie van de medische beroepsbeoefenaars, alsmede het verzekeren van de coördinatie en
ondersteuning van de regionale studies die op dat vlak worden uitgevoerd”. Het Observatorium zal
een jaarlijks rapport uitbrengen, waarin aan de Minister verslag wordt uitgebracht van de uitgevoer-
de werkzaamheden, de situatie van de effectieven wordt geanalyseerd en de vooruitzichten voor de
ontwikkeling van de verschillende gezondheidszorgberoepen nader worden toegelicht (www.legif-
rance.gouv.fr).
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wordt de oprichting ervan aanbevolen in het Romanow-rapport (2002). Verschillen-
de auteurs hebben reeds een dergelijk initiatief aanbevolen (Van Lerbergue, 2002;
Maynard, 1995).

� De oprichting van een Nationale Raad voor de Volksgezondheid is een omvangrij-
ker project met de bedoeling om te helpen bij de politieke besluitvorming op het
vlak van gezondheidsbeleid in het algemeen, waarbij meer bepaald rekening wordt
gehouden met de budgettaire en personeelsbeperkingen; een dergelijke permanen-
te Commissie zou zich bezighouden met het ramen van de kosten en baten van
alternatieve beleidsvormen (Peers, 1999; Marchand, 2003), door eveneens te steu-
nen op dezelfde waarden als die van de burgermaatschappij (aanbeveling van het
Romanow-rapport (2002) in Canada).

� De “behoeften” nemen toe en de plethora zou wel eens kleiner kunnen zijn dan
de weerhouden plethora.
� De vervangingsbehoeften zullen in vijftien jaar tijd verdubbelen.
� De effectieven, wier aantal afneemt, zullen niet aan de vraag voldoen.
� Aanpassingsstrategieën zullen de schade beperken, maar houden ook gevaren in.
� Verplichte pensionering van de geneesheren is niet langer wenselijk.
� De tekorten zijn te groot om ze in korte tijd weg te kunnen werken; alleen al om
op federaal vlak aan de vervangingsbehoeften te kunnen voldoen, zouden er per jaar
ongeveer 1.000 nieuwe erkende geneesheren moeten zijn.
� Om de gezondheidszorguitgaven onder controle te houden, volstaat het niet om
het aanbod binnen de perken te houden; grootschaligere hervormingen dringen
zich op.
� Om ze voor te bereiden moeten een Observatorium voor gezondheidszorgperso-
neel en een Permanente Raad voor de Gezondheidszorg worden opgericht.

(Vertaling)

__________
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a) Berekening van het toekomstige actieve personeelsbestand (Matx)
Matx = Mat0 + Me - Ms
(1)
waarbij:  Ma = actieve geneesheren 
Me = beginnende geneesheren Ms = vertrekkende geneesheren
tx = Einde van de projectie t0 = Begin van de projectie
b) Vertrekkende geneesheren = Sterftecijfer (per leeftijd en geslacht) + Pensioenen +
Voortijdige vertrekken  (2)
c) “Behoeften” aan actieve geneesheren op het einde van de projectie (Bmatx) 
Bmatx = (Map0 - Pl0) * ∆ ;    met      =  f (δ P; d R; δ Nc; δ Prf ) (3)
waarbij: Map0 = actieve geneesheren, gewogen voor de productiviteit van de ouderen, 
Pl0 = plethora geschat bij het begin van de projectie
δ P = bevolkingsontwikkeling
δ S = evolutie van de frequentie van de raadplegingen bij de geneesheren 
δ Nc = evolutie van de niet-curatieve functies
δ Prf = evolutie van de productiviteit ten gevolge van de vervrouwelijking
d) Wenselijk aantal nieuwe gediplomeerden per jaar (Bme)
Bme = (Bmatx -  Matx-5 +    Br  )  / 5 (4)
waarbij: Br = Vervangingsbehoeften (vertrekkende geneesheren door nieuwelingen)
Als het verschil tussen Bmatx -  Matx-5 veel te groot is, moeten we ons soms tevre-
den stellen met het wegwerken van het verschil over een langere periode, of zelfs
alleen met het voorzien in de vervangingen Br (tussen tx-5 en tx).

���� �$%G) +�'4�+� �-���*��'�""$ 3� �)��+���!)#,�$��!� �+�� 1'�2,� �$��!� �+�� '��+�

&#�3$ 3� �;+��#������=

Consultaties, huisbezoek, herhaald huisbezoek en ambulatoire assistentie: 
– gegevens of schatting voor de verzekerde personen (algemeen stelsel, kleine risi-
co’s, DOSZ, zeevarenden, NMBS en personen verzekerd tegen het forfaitair bedrag),
en 
– schatting voor de internationale ambtenaren (volgens de gemiddelde frequentie
van de raadplegingen van de PUGs), 
– schatting voor de niet-gedekte bevolking (grote risico’s, niet-verzekerden), vol-
gens een reductiecoëfficiënt gebaseerd op de ratio “Regeling voor de zelfstandi-
gen/Algemene regeling” voor de medische afbeeldingstechnieken.

Basis van de schatting = Gegevens RIZIV (Reeksen beschikbaar sinds 1968, UCL,
SESA). Zie INFO-SANTE,  of sindbad.sesa.ucl.ac.be
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!'),7�#$%"$ 3�;+��#�����6=

a) Het personeelsbestand op het einde van de projectie (2019) wordt weergegeven:
– in “equivalent-mannen” (het aantal vrouwen wordt gewogen met een coëfficiënt
0,8, behalve voor de kandidaat-specialisten) = EThot
– vervolgens in equivalent-mannen volgens het % vrouwen bij de effectieven (uitge-
zonderd Kandidaat-Specialisten) waargenomen 20 jaar voordien, basis van de pro-
jectie (of met de structuur van 2004, als men de effectieven van 2004 wenst te stabi-
liseren) = EThot-20
– het verschil geeft de aanvulling van equivalenten-mannen noodzakelijk om het klei-
nere werkvolume dat bij de nieuwe effectieven wordt verwacht, te compenseren: 
ETShot = EThot - EThot-20
b) Aangezien deze laatsten een fractie vrouwen bevatten, wordt het aantal nieuwe
gediplomeerden dat noodzakelijk is om hieraan het hoofd te bieden, verkregen door
deze aanvulling te wegen: onder hen wordt het % vrouwen dat op het einde van de
projectie wordt verwacht, met 100/80 vermenigvuldigd. 
c) Dit resultaat wordt uitgedrukt in % van de actieven op het einde van de projectie.

��6� �$%G) +�'4�+� �-���*��'�""$ 3��)��+��!�'!� 3$ 3(*�4)�1�� �;+��#�����8=

Gezien de discrepantie van de percentages vrouwen tussen de jongeren en de ver-
trekkers, overtreffen de vervangingsbehoeften het verschil tussen vertrekkers en
nieuwelingen. Concreet betekent dat dat de vertrekkende actieven op het einde van
de raming (2019) worden uitgedrukt in “equivalent-mannen” (de vrouwen worden
gewogen met een coëfficiënt van 0,8), vervolgens in equivalent-mannen volgens het
% vrouwen onder de nieuwelingen in dezelfde periode; het verschil geeft de aanvul-
ling die nodig is om het kleinere arbeidsvolume dat bij de actieve vervangers wordt
verwacht, te compenseren.
In dit stadium wordt geen rekening gehouden met hun lagere participatiegraad,
want met dit effect wordt rekening gehouden in de berekening van de uitstromen
(deel 2.1.2); het globale resultaat van de vervrouwelijking bij de vervangers wordt
dus onderschat.
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De nood aan de formulering van targets in het kader van het NAPincl. werd uitge-
drukt op de Europese Raad in Barcelona (2002). Daarin werd het volgende gesteld:
‘The European Council stresses the importance of the fight against poverty and
social exclusion. Member states are invited to set targets, in their National Action
Plans, for significantly reducing the number of people at risk of poverty and social
exclusion by 2010’ (geciteerd in Atkinson et al., 2003).

De introductie van indicatoren van sociale inclusie en het vaststellen van ‘targets’
inzake de reductie van sociale inclusie vormen een belangrijke ontwikkeling op het
vlak van het sociaal beleid. Zij maken de resultaten van het beleid zichtbaar en zijn
een evaluatiecriterium voor het gevoerde beleid. In het bijzonder is het stellen van
‘targets’ een belangrijk politiek engagement. De ‘Common Outline’ voor de
2003/2005 NAPs/incl. stelt dat dergelijke doelen omwille van diverse redenen
belangrijk zijn. Zij vormen een belangrijke politieke doelstelling, zij vormen een
belangrijk doel om vooruitgang tegen af te meten, zij kunnen het bewustzijn van
socialebeleidsmaatregelen gericht op sociale inclusie bevorderen en zij leveren een
focus voor beleidsmakers.

Opdat zij hun betekenis niet zouden verliezen, dient de formulering van dergelijke
‘targets’ zeer zorgvuldig te gebeuren. In het kader van het NAPincl. 2003-2005 was
de voorbereidingstijd te kort om tot een weloverwogen formulering van concrete
‘targets’ te komen. Als voorbereiding op en ondersteuning van de formulering van
‘targets’ wordt in deze nota een aantal belangrijke principiële en methodologische
overwegingen weergegeven. Wij concentreren ons vooral op een eventuele ‘target’
inzake de reductie van de inkomensarmoede (armoederisico).
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In de volgende sectie van deze tekst overlopen we een aantal vereisten waaraan ‘tar-
gets’ moeten voldoen. De tweede sectie presenteert een aantal typen van ‘targets’.
In de derde sectie beschrijven we de ervaringen met het stellen van ‘targets’ in drie
landen: Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In de vierde sectie formule-
ren we ter afsluiting een advies.

�� ��������	
���	���������

Om hun potentiëel nuttige rol waar te maken, moeten ‘targets’ voldoen aan een aan-
tal algemene vereisten. Het Social Protection Committee (SPC) (2003) onderscheidt
volgende principes:

���� ���	����	����	���������	����	����������	���

Het doel moet een significante vooruitgang inhouden ten opzichte van de huidige
situatie, maar ook realistisch zijn. Ambitieus wil ook zeggen dat het doel niet triviaal
is, in de zin dat het zonder noemenswaardige beleidsinspanning bereikt kan wor-
den. Bijvoorbeeld, op basis van de voorspelde economische groei voor de volgende
jaren, zal het aantal armen volgens een koopkrachtvaste armoedelijn (d.w.z. alleen
aangepast aan de index van de consumptieprijzen) praktisch zeker dalen. Een reduc-
tie van het aantal armen volgens deze definitie is daarmee geen zinvol ‘target’.

Hoe bepaalt men wat realistisch is? Een mogelijk ijkpunt zijn de prestaties van ande-
re EU-landen (Atkinson et al., 2003). Een ander aspect van realisme is dat het doel
bereikbaar moet zijn via het beschikbare sociaal-economische beleidsinstrumentari-
um en dat het doel gevoelig moet zijn voor alle beleidsinstrumenten die bruikbaar
zijn voor armoedebestrijding (Cantillon et al. 2001). Welke doelen ambitieus en
bereikbaar zijn kan tot op zekere hoogte worden nagegaan met simulaties. Alhoewel
wetenschappelijk onderzoek de besluitvorming kan ondersteunen, is het vaststellen
van een doel hoe dan ook een politieke beslissing (Atkinson et al., 2003; Cantillon et
al., 2001).

�� � ���	����	����	����
��	���

Het bereiken van een doel moet een significante verbetering van de leefomstandig-
heden inhouden. Wat volgens Atkinson et al. (2003) geldt voor indicatoren, geldt a
fortiori voor ‘targets’: een ‘target’ moet een duidelijk en algemeen geaccepteerde
normatieve lading hebben, zodat duidelijk is of een verandering ook een verbetering
betekent. Dit is bijvoorbeeld niet het geval voor indicatoren als het percentage men-
sen dat leeft van een leefloon, of voor het aantal mensen met een sociale woning, of
zelfs voor de lengte van de wachtlijsten voor een sociale woning.

���1
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De gemiddelde burger moet de zin en bedoeling inzien van ieder ‘target’.

��"� ���	����	����	�������#������	�����	�	��	����

Op voorhand moet gezegd worden wanneer precies het ‘target’ bereikt moet wor-
den. Het SPC (2003) lijkt te suggereren dat de hoofddoelen op middellange tot lange
termijn dienen te worden gespecifieerd. Korte, of tussentijdse, doelen kunnen,
aldus het SPC, gebruikt worden om de vooruitgang naar de langetermijndoelen te
plannen.

��$� ���	����	����	�������#������	�	��������	���

Of het doel bereikt is of niet, moet aan zo min mogelijk discussie onderhevig zijn.
Daarvoor is het niet alleen nodig het doel in precieze termen te kwantificeren, ook
de methode en de gegevens waarmee het doel gemeten zal worden, moeten op
voorhand vastgelegd worden. Dit betekent ook dat de gekozen methode en gege-
vens betrouwbaar en geloofwaardig zijn.

Deze vereiste is niet vanzelfsprekend voor een eventuele ‘target’ voor de reductie
van inkomensarmoede. Deze is immers gebaseerd op (niet zeer grote) steekproeven
en daarmee onderhevig aan steekproeffouten. Wellicht nog belangrijker zijn de niet-
steekproeffouten. De armoedestatus van huishoudens kan immers in enquêtes niet
direct geobserveerd worden, maar alleen afgeleid worden uit een vergelijking van
het huishoudinkomen met de armoedelijn. De schatting van het percentage perso-
nen in armoede is daarmee de uitkomst van een lange procedure van datacleaning,
imputatie van ontbrekende inkomens en herweging ter correctie van non-respons.
De recente herziening van de armoedecijfers voor België en andere landen op basis
van de ECHP illustreert de grote impact van wijzigingen in deze procedures op de
schattingen van de omvang van de armoede (Van Hoorebeeck et al., 2003).

 � ������%�&���

Volgens het Social Protection Committee (2003) kan men ‘targets’ onderscheiden
volgens verschillende dimensies.

 ��� ��	�������	����	
��	
���	�����#����	�����

De gestelde doelen kunnen algemeen of specifiek van aard zijn. Een voorbeeld van
een globaal doel is: de reductie van het percentage armen, gemeten volgens een
welbepaalde methode, met X%. Voorbeelden van specifieke doelen zijn:
� reductie van de armoede bij werklozen of éénoudergezinnen;
� reductie van het percentage huishoudens wier huisvestingskosten een bepaald
percentage van het huishoudbudget overschrijden.

����
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Een voordeel van het laatste type van doelen is dat zij concreter zijn en min of meer
aansluiten bij specifieke beleidsinstrumenten. Daardoor zijn zij ook beheersbaarder.
Een benadering waarbij diverse/vele targets worden gesteld, sluit bovendien ook
beter aan bij het multidimensionale karakter van de armoedeproblematiek. Ten slot-
te heeft dergelijke benadering een analytisch voordeel: men kan beter onderschei-
den op welke terreinen vooruitgang is geboekt en op welke niet, welke beleidsins-
trumenten hebben gewerkt en welke niet. Het voordeel van een globale doelstelling
zoals hierboven geformuleerd, is dat zij een duidelijker, omvattender en daardoor
mogelijk ook een maatschappelijk mobiliserender engagement weergeeft. Nolan
(2002) omschrijft deze afweging als een dilemma:
‘So the way in which the official target is framed, is still critical. It has to try to meet
the need for a headline number, but still seek to encapsulate key elements of the
complexity of the underlying problem’.

In de praktijk is wellicht een mix van beide types aangewezen, waarbij één of enke-
le hoofddoelstellingen worden geformuleerd, aangevuld met een aantal ‘tweede-
orde doelstellingen’ (zie ook Social Protection Committee, 2003, Atkinson et al.,
2003, Cantillon et al., 2001).

 � � ���������%�����	 '�������	 �������(	
��	������%�����	 '�����&	 �##���%

�������(

Resultaat-doelen hebben betrekking op de resultaten in het veld, terwijl middel-doe-
len slaan op beleidsinspanningen. Het Social Protection Committee formuleert een
duidelijke voorkeur voor resultaat-doelen (bv. vermindering van percentage armen)
boven middel-doelen (bv. optrekken van uitkeringen in percentage van welvaartsin-
dicator). Het SPC stelt dat middelindicatoren gebruikt kunnen worden indien resul-
taat-indicatoren niet meetbaar zijn. Atkinson et al. (2003) zijn iets minder streng
t.a.v. middelindicatoren. Zij stellen dat veranderingen in een beleidsvariabele een
valide instrument kan zijn om armoederisico’s te voorspellen, maar dergelijk
gebruik van middelindicatoren moet dan wel verantwoord worden. Van elke mid-
delindicator moet aangetoond worden dat deze nauw samenhangt met resultaat-
indicatoren. Gegeven het feit dat de ontwikkeling van armoedeniveau’s voor een
groot deel het gevolg is van omstandigheden en evoluties buiten het bereik van het
beleid, lijkt een directere evaluatie van het armoedebeleid in de vorm van middel-
doelen hoe dan ook verantwoord (Cantillon et al., 2001).

 �!� �������	
��	�����������������	��%�����

Tot dusver werden geen gemeenschappelijke EU-doelen geformuleerd. Gegeven het
principe van subsidiariteit en het feit dat het sociaal beleid tot dusver door de Lid-
staten wordt gevoerd, ligt dit ook niet voor de hand. Zoals Atkinson et al. (2003)
terecht opmerken, zou een eventueel gemeenschappelijk EU ‘target’ in feite vooral
een verantwoordelijkheid zijn van de grote EU-Lidstaten, daar de bijdrage van de
kleinere landen op EU-niveau nauwelijks doorweegt.
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Met het oog op het mogelijk maken van vergelijkingen tussen landen en de uitwisse-
ling van ervaringen, suggereert het SPC (2003) wel dat doelen bij voorkeur geba-
seerd worden op de gemeenschappelijke indicatoren. Ook Atkinson et al. (2003)
erkennen dat dit in de logica ligt van de opencoördinatiemethode. Zij erkennen
evenwel ook dat de opstelling van eigen, land-specifieke, ‘targets’ op zich reeds een
belangrijke stap voorwaarts zou betekenen.

!� ��
�����	�	�������	���	
������	��������	�	�������

Het is leerzaam om de ervaringen van enkele landen met het stellen van ‘targets’ hier
kort te presenteren. Deze sectie heeft overigens niet de pretentie volledig te zijn.

!��� ������

Ierland definieerde al in 1997 een armoede-‘target’, als onderdeel van de National

Anti-Poverty Strategy, en wel de volgende (Nolan, 2002, p. 3):
“Over the period, 1997-2007, the National Anti-Poverty Strategy will aim at conside-
rably reducing the numbers of those who are ‘consistently poor’ from 9 to 15% to
less than 5 to 10%, as measured by the ESRI.”

Een huishouden wordt als ‘consistently poor’ beschouwd als zijn inkomen beneden
een relatieve norm ligt, terwijl het zich tevens in basisdeprivatie bevindt, d.w.z. dat
het een aantal goederen en diensten niet bezit, die door een meerderheid van de
bevolking als essentiëel worden gezien.

Dit doel bleek voor Ierland opmerkelijk snel te realiseren. Al in 2000 was het aantal
individuen in consistente armoede gedaald tot 5,5%, van 17% in 1994. Tegelijk is de
armoede gemeten op basis van inkomen alleen en met een relatieve norm (50% van
het gemiddelde), in dezelfde periode gestegen van 17% tot 21%. Wanneer de armoe-
delijn alleen aangepast werd aan de prijsindex, dan daalde het aantal personen bene-
den die lijn daarentegen tot 3%. Kennelijk heeft de sterke economische groei in Ier-
land tussen 1994 en 2000 tot een enorme, maar ongelijk verdeelde stijging van de
welvaart geleid en ook tot een sterke vermindering van de basisdeprivatie. Opmer-
kelijk genoeg was, volgens Nolan (2002), de bijdrage van de National Anti-Poverty

Strategy aan deze trends waarschijnlijk slechts marginaal.

Het doel dat voor 2007 was vooropgesteld, werd dus in 2000 al bereikt. Om deze
reden is de officiële armoede-‘target’ verschillende keren naar beneden bijgesteld,
zodat het doel nu is om de consistente armoede terug te dringen tot minder dan 2%.

���:
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De Ierse ervaring roept verschillende vragen op (Nolan, 2002). Eén daarvan is of een
bepaalde verzameling van niet-monetaire indicatoren over een langere periode heen —
en bij sterk stijgende welvaart — op consistente en valide wijze deprivatie kan blijven
meten. Op termijn zullen verwachtingen en consumptiegewoonten zich aanpassen.
Volgens Nolan is een regelmatige herziening van het armoede-‘target’ noodzakelijk.

Een andere vraag is of één ‘target’ voldoende is om alle relevante aspecten en reali-
saties in de strijd tegen armoede weer te geven. Nolan suggereert een hiërarchie van
‘targets’, als volgt:
� De eerste prioriteit is dat het inkomen van personen met een laag inkomen in
reële termen verbetert, terwijl de deprivatie (gemeten met een vaste verzameling
indicatoren) daalt.
� In tweede orde zou er een daling moeten zijn in de consistente armoede, gemeten
met een relatieve inkomensnorm en een set van deprivatie-indicatoren die wordt
aangepast aan verhoogde verwachtingen.
� In derde orde zou het percentage mensen beneden een relatieve armoedelijn moe-
ten dalen.

!� � ���	
������	��������

De Britse overheid heeft zich in 1999 ten doel gesteld om de armoede onder kinde-
ren tegen 2020 geheel te elimineren, tegen 2010 gehalveerd te hebben, en tegen
2004 met een kwart verminderd te hebben (Chote e.a., 2003, p. 42). De Britse rege-
ring heeft ook een aantal maatregelen genomen, waarvan zij verwachtte dat die 1,2
miljoen kinderen uit de relatieve armoede zouden halen. Volgens latere cijfers is het
aantal arme kinderen (volgens dezelfde definitie als gehanteerd door de Britse rege-
ring) tussen 1996-97 en 2000-01 echter maar met 0,5 miljoen gedaald, van 4,4 mil-
joen tot 3,9 miljoen (Brewer e.a., 2002).

Er zijn een aantal redenen voor deze discrepantie. Een belangrijke reden was dat de
schatting van 1,2 miljoen abstractie maakte van economische groei. Als de armoede-
lijn alleen aan de prijsindex aangepast zou worden, dan zou de armoede onder kin-
deren met 1,3 miljoen zijn gedaald (Brewer e.a., 2002, p. 1). Daarnaast komt de
manier waarop de mate van realisatie van het ‘target’ wordt gemeten, niet in alle
opzichten overeen met de genomen maatregelen (Brewer e.a., 2002, pp. 29-31). Zo
incorporeert de equivalentieschaal die wordt gebruikt bij de meting, aanzienlijk
lagere kosten voor jonge kinderen dan voor oudere. De Britse overheid heeft haar
beleid echter vooral gericht op gezinnen met jonge kinderen en heeft juist verschil-
len in het bijstandsniveau naargelang van de leeftijd van de kinderen grotendeels
geëlimineerd. Daarenboven profiteren ook vele gezinnen met inkomens die zich al
boven de armoedelijn bevonden, van sommige maatregelen.

��9/
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In Nederland heeft het kabinet in juni 2001 streefdoelen geformuleerd op zestien
domeinen, variërend van werkgelegenheid, sociale activering, inkomenswaarborg
tot ICT, openbaar vervoer, huiselijk geweld en betrokkenheid belanghebbenden. In
een nota van 6 december 2002 wordt gerapporteerd over de vooruitgang op al deze
streefdoelen (Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2002).

Met uitzondering van die op het terrein werkgelegenheid, voldoen vele van de
Nederlandse streefdoelen niet aan de vereisten die door het Social Protection Com-
mittee worden voorgesteld (zie boven). De meeste streefdoelen hebben betrekking
op beleidsvoornemens of -initiatieven (bijv. ‘Uitkeringen koppelen aan de algemene
loonontwikkeling op grond van de Wet Koppeling met afwijkingsmogelijkheid
(WKA)’). Ook zijn veel streefdoelen nogal vaag geformuleerd (bijv. ‘Er zullen stap-
pen worden gezet om te bezien of sociale activering ook voor arbeidsgehandicapten
op een adequate wijze kan worden ingezet’, of ‘Het waarborgen van de toeganke-
lijkheid van het onderwijs voor minder draagkrachtige en gehandicapte leerlingen’).
Voor de meeste streefdoelen kan de mate van voortgang dan ook niet in één of
enkele cijfers worden weergegeven, maar alleen via uitgebreide voetnoten worden
beschreven, of zijn er zelfs helemaal geen gegevens.

Ook al omdat er geen enkele hiërarchie in de streefdoelen wordt aangebracht, komt
er geen duidelijk beeld naar voren hoe het met de bestrijding van armoede en socia-
le uitsluiting in Nederland gesteld is. Het is ook niet duidelijk hoe de streefdoelen
zijn geselecteerd en welke motivatie erachter zit. Zij lijken eerder een inventaris van
de beleidsvoornemens van diverse Ministeries dan een samenhangend geheel, en
zijn ook niet altijd doordacht. Van één streefdoel wordt zelfs gezegd “Het streefdoel
is abusievelijk in het NAP 2001 opgenomen”! (Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, 2002, p. 5).

!�"� �����	���	��	��
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De volgende lessen kunnen getrokken worden uit de ervaringen in Ierland, het Ver-
enigd Koninkrijk en Nederland:
� ‘Targets’ — mits goed gekozen en goed geformuleerd — kunnen een belangrijke
mobiliserende rol spelen in het armoedebeleid, zowel ten aanzien van politici, als
voor het bredere publiek. Beperkte en versnipperde doelstellingen, zoals in Neder-
land, kunnen deze rol niet spelen.
� Bij ‘targets’ t.a.v. armoedereductie hangt het al dan niet bereiken van het doel in
grote mate af van sociaal-economische ontwikkelingen waarop het beleid weinig vat
heeft.
� ‘Targets’ moeten regelmatig (bijv. om de vijf jaar) bijgesteld worden naar boven of
naar beneden. Om de geloofwaardigheid van de ‘targets’ te behouden lijkt het aan-
gewezen om de mogelijkheid van zulke bijstellingen al vanaf het begin aan te kondi-
gen, en zelfs al een procedure voor de herziening uit te werken.
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� De ‘targets’ moeten aansluiten bij het feitelijk gevoerde beleid en de doelen die imp-
liciet in dat beleid besloten liggen. Wil men de armoede bestrijden door de situatie
van éénoudergezinnen te verbeteren of door leefloners terug aan het werk te krijgen,
dan lijkt het aangewezen om dat ook als zodanig in het ‘target’ te formuleren.

"� ��	��
���

De introductie van indicatoren van sociale inclusie en het vaststellen van ‘targets’
inzake de reductie van sociale inclusie vormen een belangrijke ontwikkeling op het
vlak van het sociaal beleid. Indicatoren maken de resultaten van het beleid zichtbaar
en zijn een evaluatiecriterium voor het gevoerde beleid. Het stellen van ‘targets’ zou
een belangrijke stap vooruit betekenen inzake het politiek engagement ten aanzien
van de bestrijding van de armoede. ‘Targets’ leveren een focus voor beleidsmakers
en bij het bredere publiek kunnen zij het bewustzijn van socialebeleidsmaatregelen
gericht op sociale inclusie bevorderen.

De beschreven ervaringen in Ierland, het V.K. en Nederland tonen echter aan dat
men zeer voorzichtig moet zijn bij de formulering van ‘targets’. Slecht opgestelde
‘targets’ kunnen beleidsmakers in moeilijkheden brengen, en de geloofwaardigheid
en effectiviteit van armoedebeleid eerder schaden dan verbeteren.

Men kan zich daarom afvragen of het op dit moment opportuun is om voor België
een ‘target’ te formuleren inzake een reductie van de globale armoede. Twee soor-
ten van argumenten pleiten tegen zulk een ‘target’.

Ten eerste kan men de vraag stellen hoe realistisch het bereiken van een bepaald
‘target’ inzake armoedereductie is. Dit hangt sterk af van de vraag of men het doel
formuleert in termen van relatieve armoede (gemeten met een welvaartsvaste
armoedelijn) of van absolute armoede (gemeten met een koopkrachtvaste armoe-
delijn). In het eerste geval lijkt een substantiële reductie van de armoede zeer moei-
lijk haalbaar, zeker in België, waar het armoedepeil al tamelijk laag ligt. Een reductie
van de relatieve armoede vereist niet alleen een verbetering van de inkomenspositie
van de huishouden met lage inkomens, maar daarenboven dat hun inkomenspositie
sterker verbetert dan die van het gemiddelde huishouden. Dit impliceert een enor-
me herverdeling van de rijken en de middenklasse naar de armen. Uit internationaal
onderzoek blijkt dan ook dat een duidelijke en blijvende daling van de armoede zeer
uitzonderlijk is (Cantillon et al., 2001).

Zou men het armoedereductie, ‘target’ daarentegen formuleren met referentie naar
een koopkrachtvaste armoedelijn, dan wordt het realiseren van een forse armoede-
reductie in zekere zin te gemakkelijk en te weinig ambitieus. Een eenvoudige simu-
latie op basis van de ECHP toonde aan dat bij stijging van alle inkomens met 2% per
jaar, de armoede in de EU als geheel zou afnemen van 16% in 1995 tot 9% in 2005
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(Cantillon en Van den Bosch, 2002). Dit illustreert opnieuw dat het bereiken van
zulk een globaal ‘target’ in grote mate afhankelijk is van sociaal-economische ont-
wikkelingen waarop het beleid weinig vat heeft.

Een tweede argument verwijst naar de geloofwaardigheid van de methode en de
betrouwbaarheid van de gegevens. Zoals hierboven uiteengezet, is de schatting van
het percentage personen in armoede onderhevig aan steekproeffouten, en vooral
ook aan niet-steekproeffouten. De schatting is immers de uitkomst van een lange
procedure van datacleaning, imputatie van ontbrekende inkomens en herweging ter
correctie van non-respons. De recente herziening van de armoedecijfers voor België
en andere landen op basis van de ECHP illustreert de grote impact van wijzigingen
in deze procedures op de schattingen van de omvang van de armoede (Van Hoore-
beeck et al., 2003). De overgang van PSBH naar SILC en het streven om de inko-
mensinformatie zoveel mogelijk te halen uit administratieve databanken, houden
daarom grote onzekerheden in over de uitkomsten inzake de schattingen van
armoede. Het lijkt verstandig om met het stellen van ‘targets’ op zijn minst te wach-
ten tot SILC op kruissnelheid is geraakt en de steekproef voldoende is uitgebreid om
de omvang van de steekproeffouten te beperken.

Bovenstaande argumenten tegen de formulering van een ‘target’ in de zin van een
reductie van de globale armoede betekenen niet dat men in het geheel geen ‘tar-
gets’ met betrekking tot armoede zou kunnen opstellen. Op dit moment is het wel-
licht aangewezen om eerder ‘targets’ in termen van middelen (policy-effort targets)
te formuleren. Voorbeelden van mogelijke middelen-’targets’ zijn de koppeling van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden aan de gemiddelde loonstijging, of de her-
tewerkstelling van x-duizend werklozen. 

Voorwaarde is wel dat de relatie tussen de middelen-’targets’ en reductie in het aan-
tal armen evident is of aangetoond wordt (Atkinson et al., 2002). Dit kan bijvoor-
beeld met behulp van de micro-simulatiemethode. Voordeel van zulke simulaties
zou ook zijn dat duidelijk wordt welke mogelijke beleidsmaatregelen werkelijk
effectief kunnen zijn in de bestrijding van de armoede, en welke niet. Hiermee
wordt een belangrijk strategisch doel van het opstellen van ‘targets’ inzake armoede
behouden. Nolan (2002) schrijft in dit verband:
The adoption of a national anti-poverty strategy and target serves among other
things to highlight the limitations of specific policies which, however valuable in
themselves, cannot realistically be expected to have a substantial impact on the
overall numbers in poverty. It becomes clear, for example, that policies targeting
very specific groups or geographical areas (such as urban “black spots”) do not in
themselves constitute a credible national anti-poverty strategy. It becomes impossi-
ble to ignore the big, expensive issues — above all, unemployment and the level and
structure of social security benefits as well as broader social provision.
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Gegeven bovenstaande overwegingen en argumenten zouden wij aanbevelen dat de
‘Werkgroep NAPincl. / Sociale Indicatoren’ zich buigt over de samenstelling van een
zinvolle lijst van middelen-’targets’.

__________
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“Un trésor, c’est pour qu’on y touche.”

Jacques Audiberti

�� �����	���������������������

Dames, heren, vrienden,

Men heeft mij gevraagd om het eerste van “enkele gevallen” voor te stellen die het
algemene thema van ons colloquium illustreren: de RSZ, Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, als goed presterende dienst in de non-profitsector.

In Le Petit Robert 1 van 25 jaar geleden (1977), maar ook lang daarna nog, werd
“performant” (goed presterend) in een technische context gebruikt en verwees het
naar “elektronische systemen met uitstekende resultaten”. U zult zien dat deze
definitie heel goed past voor het enige, hedendaagse, functionele en beveiligde
federale openbare netwerk voor uitwisseling van gegevens of toegang tot uitgewis-
selde gegevens; dit netwerk wordt in België geleid door de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, met de nauwe medeplichtigheid van de RSZ en alle andere soci-
aalrechtelijke instellingen, waaronder de RVA, het RIZIV, enz. Dit netwerk bestaat
sinds ruim tien jaar.

Ook en bijzonder in een economische context werd de term “goed presterend”
gebruikt; de term verwees dan naar die resultaten waarmee men de concurrentie op
de markt aankon en zelfs kon overleven. Bij de RSZ en in de hele “sociale openbare
sector” (in het bijzonder de “sociale zekerheid”) waarover ik het zonet had, gaat het
uiteraard niet om dat soort van voorwaardelijk overleven. Ik bedoel die vorm van 

* Toespraak tijdens het Colloque de la laïcité: Privatisation ou solidarité — les services publics en sursis,
Brussel, 15 maart 2003.
(1) Over de trend van het landschapsconcept dat op alle domeinen wordt toegepast: zie mijn brochu-
re Le paysage informatique de la sécurité sociale comme métaphore?, Brussel, Bruylant, 2002, pp.
7 tot 9. Over de formulering “Het agressieve landschap” zie de Franstalige tekst die verwijst naar het
“paysage carnassier” van René Char, Le marteau sans maître, Parijs, N.R.F (Poésie Gallimard), 2002,
p. 77 (Les observateurs et les rêveurs).
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overleven die aansluit bij onze visie van “openbaar goed”; deze essentiële visie geeft
een ambitieuze of kouwelijke inhoud aan al wat op nationaal, Europees en wereld-
vlak moet ontsnappen aan de “marchandisering”, aan de uitsluiting van de openbare
dienst of dienst aan het publiek, aan de niet-onderwerping aan de collectieve keuzes
die tegen elke marktlogica beschut zijn.

Volgens de krachtige formulering van René Char en verwijzend naar een opnieuw
agressief, brutaal en koppensnellend kapitalisme dat de Staat en de openbare dienst
als het ware vilt, zou men het huidige algemene landschap, een vleesachtig land-
schap kunnen noemen. Is in dit vleesachtig landschap of met vleesachtige trekken,
de sociale zekerheid goed op weg om, met haar instellingen, te worden overgele-
verd aan de demonen van een triomfantelijk neoliberalisme? Dat op zich is al een
debat waard, een debat waarin bij ons wellicht het “communautaire” aspect zou
worden aangekaart. Maar dat is niet het debat waartoe ik de aanleiding moet geven,
aangezien het over de RSZ gaat.

Verder wil ik nog aanhalen dat “goed presterend” bij uitbreiding ook werd en wordt
gezegd van fysieke of rechtspersonen die ‘tot uitstekende prestaties in staat zijn’ en
in vergelijking met anderen of met een basisreferentie, opmerkelijke resultaten
behalen. Men moet zich niet blind staren op de obsessie om resultaten in cijfers uit
te drukken, maar in gedachten houden dat mijn toespraak, een “RSZettelijke” adem-
pauze, moet worden gesitueerd tussen twee polen: enerzijds de geschiedenis, de
stevige wortels van de solidariteit, de uitgestrektheid van de mondialisering — the-
ma’s die vanmorgen werden besproken — en anderzijds de hervorming van de open-
bare sector, Copernicus — thema’s die nog aan bod zullen komen. Ik zou u eerst
kort enkele identiteitsgegevens van de RSZ willen meedelen. Vervolgens wil ik aan-
tonen in welk opzicht deze Rijksdienst en alle openbare instellingen van sociale
zekerheid — door hun initiatieven, acties, verwezenlijkingen of producten, hun
werkinstrumenten — bijzonder goed hebben gepresteerd, vooral dan door de ware
“pre-Copernicaanse” metamorfose die ze met succes hebben ondergaan.

Deze metamorfose steunt op twee draagvlakken, waarop ik hier verder wil ingaan.
Enerzijds is de sociale zekerheid dankzij het “e-Government”-project — in “openbare
voorpremière” — binnengetreden in het e-tijdperk. Anderzijds is er de baanbrekende
verworteling in het beheer van de openbare tijd, van de tijd ten dienste van het
publiek; dit beheer maakt gebruik van de “bestuursovereenkomst” als middel om te
moderniseren en het verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren, maar ook van de
veralgemening van de paritaire vertegenwoordiging als waarborg voor de represen-
tativiteit en de burgerparticipatie.

Om het aantal minuten dat mij werd toegewezen, niet te overschrijden, ben ik uiter-
aard genoodzaakt om samen te vatten en het kort te houden.
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De RSZ bestaat sinds 1945 en viert dus binnenkort de 60e verjaardag van zijn
bestaan of sociale opdracht.

Dit organisme heeft een andere rechtspersoonlijkheid dan de Staat: het wordt in
hoofdzaak beheerd door een volledig paritair Beheerscomité, bestaande uit 5 verte-
genwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en 5 vertegen-
woordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties.

De 3 prioritaire verantwoordelijkheden van de Rijksdienst zijn:

� Ten eerste, de inning en verdeling door één enkel organisme van de sociale bijdragen,
waaronder ook de overheidssubsidies (of het globaal en vereenvoudigd financieel
beheer) voor alle takken van het stelsel van de sociale zekerheid van de werknemers.
De inning slaat op het nazicht en de behandeling van meer dan 230.000 gepersonali-
seerde aangiften van werkgevers per kwartaal (in 2002), op het complexe beheer
van de talrijke formules voor verminderingen of vrijstellingen van bijdragen en op
de opsporing en identificatie van diegenen die de geldende regels niet naleven.
Meer dan 230.000 aangiften, dat betekent meer dan 230.000 grote en kleine werk-
gevers die meer dan 3 miljoen aangegeven werknemers in dienst hebben.
Bij de verdeling (waaronder ook een aantal bedragen die buiten het globaal beheer
liggen) gaat het om meer dan 45 miljard euro of meer dan 1.800 miljard Belgische
frank. De verdeling gebeurt ten gunste van de openbare instellingen belast met het
toekennen van sociale uitkeringen, wat voor de meeste onder hen geschiedt op
basis van de erkende prioriteiten en behoeften. Zo kunnen deze instellingen tijdig
en volledig pensioen, kinderbijslag, enz. uitbetalen, want de RSZ wordt geacht in
ieder geval de vereiste financiële dekking te waarborgen, zo nodig met een lening.
Het gaat hier om de 2e grootste overheidsbegroting.
De Rijksdienst is dus de echte financiële kern van het belangrijkste
socialebeschermingssysteem in België, het kloppend hart en de verdeler van vitale
stromen van de sociale zekerheid.

� Ten tweede, de inzameling en verspreiding door éénzelfde organisme van de
administratieve basisgegevens (het globaal en vereenvoudigd administratief beheer)
die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de rechten in alle bovengenoemde tak-
ken. Deze gegevens betreffen in hoofdzaak de lonen van de werknemers, hun loop-
baan en hun arbeidstijd.

� Ten derde, de statistische en informatieve ondersteuning of de terbeschikkingstel-
ling van die gegevens die nuttig kunnen zijn voor de uitwerking en de evaluatie van
sociale beleidsmaatregelen, voor wetenschappelijk onderzoek of voor informatie in
het algemeen.

(2) De documentatiebron voor deze uitwerking is de “Identiteitsverklaring” van de Rijksdienst, die
op datum van 26 april 2002 door diens Beheerscomité werd geactualiseerd.
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Voor de uitvoering van deze opdracht beschikt de Rijksdienst over een theoretisch
kader van 1355 personen, voltijdse equivalenten, een ontoereikend overgangskader
dat misschien tegen eind 2003 kan worden “aangevuld”. Voor alle arbeidsregelingen
samen zijn er momenteel iets meer dan 1400 medewerkers, te vergelijken met de
om en bij de 30.000 werknemers van de FOD Financiën.

Voor het informaticabeheer, waaronder het beheer van een van de grootste sociale
databanken van het ogenblik — nl. de databank met alle gegevens aangaande de
lonen en arbeidstijden van de aangegeven werknemers — krijgt de Rijksdienst de
hulp van SmalS-MvM. Deze vzw is van rechtswege bevoegd om de OISZ op dit vlak
bij te staan.

De Rijksdienst staat een wijze van organisatie, management en werkcultuur voor die
op drie waarden is gebaseerd: Openheid, Vertrouwen en Vernieuwing.

�� ��� �����

De eerste metamorfose was die van de overgang van de “papieren” administratie
naar de “digitale” administratie. Deze metamorfose was geen kwestie van even met
het toverstokje zwaaien, zoals de huidige Regering liet doorschemeren. Het is een
lang verhaal, een verhaal van veel geduld dat ik in een kleine brochure heb probe-
ren te vertellen en dat ik voor u nu even probeer samen te vatten.

Het verhaal begint met een juridische mijlpaal, namelijk met de werkzaamheden van
de “Koninklijke Commissie belast met de codificatie, de harmonisatie en de vereen-
voudiging van de socialezekerheidswetgeving, in het kader van de globale hervor-
mingen”; deze Commissie voerde haar werkzaamheden uit tussen 1981 en 1985.
Het resultaat van deze werkzaamheden is, onder de exclusieve verantwoordelijk-
heid van de medevoorzitters van de Commissie, een voorontwerp voor een codex
sociale zekerheid. Hoofdstuk IV van titel VI van het eerste boek handelt over “de
gepaste juridische achtergrond voor de informatisering die noodzakelijk is voor de
behandeling van de dossiers” in heel de sociale zekerheid van de werknemers.

In de memorie van toelichting lezen we: “De tijd lijkt rijp om al het bij de sociale
zekerheid mogelijke voordeel te halen uit de evolutie en het beschikbare informatica-
potentieel, en om een compleet netwerk van databanken te creëren, een informa-
tiebeleid te voeren dat die naam waardig is in een domein waarin zulk een beleid
heel wat diensten kan leveren en het nazicht en de behandeling van de dossiers kan
versnellen en vereenvoudigen.”

(3) De documentatiebron voor deze uitwerking is mijn eerder genoemde brochure Le paysage infor-

matique de la sécurité sociale comme métaphore?
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Dan volgen wat we de “grote lijnen van het uit te voeren beleid” zouden kunnen
noemen, die in 1984 door een werkgroep van de Commissie werden voorbereid.
Deze grote lijnen vinden we terug in het informatiseringsplan van 1986 en in het
wetsontwerp dat uiteindelijk zal leiden tot het ontstaan van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid. Deze Kruispuntbank moet op elektronische informatiedragers
kunnen beschikken over een minimum aan sleutelgegevens. De idee van een “Big
brother”-instelling wordt daarbij verworpen, evenals de “utopische”, “gevaarlijke”,
“totaal overbodige” en “geenszins doeltreffende” idee om in één enkele socialegege-
vensbank al die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek
van de burgerrechten op het vlak van sociale zekerheid.

Coördineren is de boodschap, stimuleren, leiden, “trekken”, dynamiseren, waarbij
de gewaarborgde vrijheden worden gerespecteerd, maar toch in dezelfde lijn en vol-
gens gemeenschappelijke doelstellingen te werk wordt gegaan, teneinde een betere
service te kunnen verlenen. Men moet voorrang geven aan het kiezen van een “ver-
bindingsmiddel”, een “decentraliseringsconcept” dat door de volop in beweging
zijnde techniek niet langer onmogelijk is. Met hoofdstuk IV treden we meer bepaald
binnen “in het domein van de informaticatechnologie, van de hulp die deze kan bie-
den bij het administratieve beheer van de sociale zekerheid”, een domein “dat reeds
een zekere ontwikkeling ondergaat, maar in zeer verspreide orde”.

“De ambitie van het project, gezien vanuit dit standpunt, is om een minimum aan
regels te voorzien en een maximum aan standaardisatie te garanderen uitgaande van
een voldoende soepele juridische basis, terwijl toch de vereenvoudigingen waar de
informatica garant voor staat, gewaarborgd zijn.”

In het licht van een dergelijke “algemene inspanning om de administratieve proce-
dures te vereenvoudigen”, dringt zich een eerste taak op: “ervoor zorgen dat alle
instellingen die bij de praktische verwezenlijking van de sociale zekerheid betrok-
ken zijn, in de mate van het mogelijke dezelfde “onveranderlijke” identificatiemidde-
len gebruiken om dezelfde personen, dezelfde feiten, dezelfde noties aan te duiden
(fysieke personen, werkgevers en rechtspersonen, enz.). Dit geldt niet alleen voor
hun onderlinge betrekkingen en hun interne betrekkingen, maar ook voor hun
betrekkingen met de “algemene socialegegevensbank”.

In dat opzicht werd meer bepaald het individuele nummer dat door het Rijksregister
wordt toegekend, erkend als de meest rationele oplossing voor fysieke personen en
als het enige en veralgemeende identificatiemiddel.

Wat na het oplossen van het probleem van het unieke identificatiemiddel komt, is
logisch: “Men moet een computernetwerk invoeren dat er op de gepaste manier
gebruik van maakt; verder moet dit netwerk niet alleen de onvermijdelijke Kruis-
puntbank van sociale gegevens organiseren voor alles wat in de verschillende tak-
ken wordt herhaald, maar ook de relaties tussen deze bank en alle satellietinstellin-
gen. Sommige hiervan zijn reeds operationeel en verzamelen en beheren de gege-
vens die eigen zijn aan de stelsels of takken waartoe ze behoren.”

* ��5�
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Tweede mijlpaal: het informatiseringsplan van de sociale zekerheid, 1985-1986.

Wetenschappers die aan het werk van de Koninklijke Commissie hebben deelgeno-
men, zetten hun denkwerk voort en diepen het concept “coördinatiebank” verder
uit in een gedecentraliseerd of gedeconcentreerd landschap. In oktober 1985 leggen
zij een plan voor, een “Algemene schets van rationele informatieverwerking in de
sociale zekerheid”. Dit plan wordt in april 1986 door de minister van Sociale Zaken
J.L. Dehaene overgenomen. Na deze belangrijke politieke besluitvorming volgt het
aanhangig maken bij de Nationale Arbeidsraad, die aan het plan een uitgebreid
debat wijdt, het goedkeurt en besluit om de tenuitvoerlegging ervan stapsgewijs op
te volgen.

Het plan bestaat uit zeven richtlijnen — waaronder ook de beoogde doelstellingen,
in het verlengde van het werk van de Koninklijke Commissie — waarover ik het hier
verder niet zal hebben. Ze vormen in hoofdzaak de basis voor de wet van 15 januari
1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid:

� gecoördineerde “decentralisering”, een netwerk van gedistribueerde gegevens,
een associatief, “stellair” netwerk tussen alle organismen die bij de verwezenlijking
van de sociale zekerheid van de werknemers betrokken zijn;

� prioriteit voor de gegevens die op personen betrekking hebben, op basis van het
Rijksregisternummer, en voor de gegevens die op de lonen en de arbeidstijd betrek-
king hebben, op basis van de “RSZ-aangiften”;

� informatica ten dienste van de sociale zekerheid en niet het omgekeerde: zo moet
men onder meer bezuinigen op structuurhervormingen en reeds goed aanvaarde
verantwoordelijkheden niet opnieuw op losse schroeven zetten;

� een gecontroleerde, rationelere en soepelere gegevensuitwisseling.

� door een duidelijk gebruik van communicatie via elektronische weg, een betere
dienstverlening aan de burgers, aan de ingezetenen, wat uiteindelijk zou moeten uit-
lopen op afschaffing van sommige aangiften of te verstrekken inlichtingen en dus
op een kwalitatieve vernieuwing van de administratie van de sociale zekerheid;

� terbeschikkingstelling van een instrument voor nationale beleidsvorming, weten-
schappelijk onderzoek en vooruitgang;

� een nog betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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Kortom, er moeten maximum drie taken van het effectieve administratieve land-
schap worden uitgevlakt:

� de “uitgesproken complexiteit van de informatiestromen van allerlei aard in ver-
snipperde structuren”;
� de “talloze redundanties bij het verzamelen en registreren van de gegevens, op
basis van variabele en heteroclytische identificatiemiddelen”;
� het “ontoereikende gebruik van de informaticamogelijkheden en de elektronische
ondersteuning”.

De uitvoering van het plan werd vervolgens toevertrouwd aan een administratieve
werkgroep, onder het voorzitterschap van Jean Denaeyer, Algemeen Directeur van
het Ministerie voor Sociale Voorzorg. Deze werkgroep werd in 1988 omgedoopt tot
de “Informatiseringscommissie Sociale Zekerheid”. In drie jaar tijd — van juli 1986
tot juli 1989 — werd het Rijksregisternummer volledig in de bestanden van alle
betrokken parastatalen geïntegreerd; in 1987 werd op het Ministerie van Sociale
Voorzorg een “proefkruispuntbank” opgericht teneinde de voorbereidende tests te
kunnen uitvoeren.

*

Derde juridische mijlpaal: de invoering van het netwerk waarvan in het voorontwerp
voor de codex sociale zekerheid sprake was. Deze invoering gebeurt via de voorge-
noemde wet van 15 januari 1990 en via de informatisering van de RSZ-aangifte.

De wet van 15 januari 1990, waarvan alle bepalingen op 1 januari 1992 van kracht
zijn geworden, giet het institutionele luik in een concrete vorm door aan de Kruis-
puntbank vier operationele basisopdrachten toe te vertrouwen: 

� de machtiging, organisatie en realisatie van de gegevensuitwisseling tussen de
socialezekerheidsinstellingen;

� de coördinatie van de betrekkingen tussen de socialezekerheidsinstellingen en het
Rijksregister van de natuurlijke personen;

� het verzamelen bij de socialezekerheidsinstellingen en registreren van de algeme-
ne identificatiegegevens die in het bovengenoemde Nationale register niet beschik-
baar zijn;

� het verzamelen bij de socialezekerheidsinstellingen van gegevens die nuttig zijn
voor het beheer, de conceptie en de kennis van de sociale zekerheid.

Voordien hadden verschillende koninklijke besluiten de socialezekerheidsinstellin-
gen er geleidelijk aan toe verplicht om vanaf 1 januari 1990, in heel de sociale zeker-
heid en bij al hun externe betrekkingen, het Rijksregisternummer te gebruiken als
het Identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van fysieke personen. Het
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unieke identificatienummer is de sleutel tot het netwerk van gedistribueerde gege-
vens en betekent het begin van een ware administratieve revolutie, als men verge-
lijkt met de vroegere situatie, die uit uiteenlopende klassementsformules bestond.
We treden binnen in het tijdperk van het “globale informaticabeheer”.

In het 1e kwartaal van 1990 begint de informatisering van de RSZ-aangiften: meteen
de eerste belangrijke eigentijdse stap in de richting van de modernisering van de
sociale zekerheid van de werknemers. Informatisering is immers een voorwaarde voor
de start van het netwerk dat een jaar later door de Kruispuntbank wordt geleid en
ontplooid, op basis van de gegevensbank “lonen-loopbanen” of LATG van de RSZ.
Deze start is de aanzet tot een horizontale informaticaorganisatie in de betrekkingen
tussen de organismen die met het beheer van verschillende takken belast zijn. Deze
horizontale organisatie is een verbetering van de informaticaorganisatie, die tot dan
toe haast uitsluitend verticaal werd gerealiseerd (binnen de organismen en zelfs bin-
nen de verschillende takken). Hieruit vloeiden uiteraard heel wat nadelen voort: het
onderhouden van velerlei betrekkingen door uitwisselingen van papier, het gebruik
van een “massa formulieren gebaseerd op tot het uiterste gedetailleerde behoeften,
in het kader van complexe en verschillende en steeds veranderende wetten”, nutte-
loze herhalingen in het verzamelen, registreren en behandelen van de gevraagde
gegevens.

“De papiervorm moet plaatsmaken voor de elektronische drager”. Dat vergemakke-
lijkt de systematische, automatische en “solidaire” organisatie van de informatiestro-
men tussen de bestaande openbare en meewerkende instellingen. Deze instellingen
behouden hun bevoegdheden en hun gegevensbanken, maar integreren ze via de
Kruispuntbank in een functioneel netwerk. De Kruispuntbank van haar kant
beschikt over repertoria aan de hand waarvan kan worden nagegaan waar bepaalde
gegevens van een bepaalde werknemer in een bepaalde hoedanigheid terug te vin-
den zijn. Men vermijdt zo dat om reeds beschikbare inlichtingen wordt gevraagd, en
de dossiers worden vlugger, veiliger en tegen een lagere kostprijs behandeld.

*
*     *

De mogelijkheden voor elektronische en gecontroleerde toegang tot de vaak terug-
kerende gegevens die in de Kruispuntbank beschikbaar zijn, en de mogelijkheden
van de huidige informatietechnologie zetten de Regering — geïnspireerd door de
administrateurs-generaal van de rechtstreeks betrokken parastatalen — ertoe aan om
in 1995-1996 de uitdaging aan te nemen: de vierde weerhouden observatietijd. De
Regering versnelt de verwezenlijking van een aantal aspecten van het grootse opzet
van de Kruispuntbank, die nog steeds in hoofdzaak door de RSZ wordt gesteund. Ze
wil namelijk de veelvoudige gegevensverzameling bij de werkgever of de werkne-
mer (de sociaal verzekerde) nog meer vervangen door één enkele, vereenvoudigde
inzameling van de talrijke gegevens waarvan het nuttig is om ze ter beschikking te
stellen van de verschillende instellingen. Ideaal gesproken zou de onderneming in
principe nog slechts één keer dezelfde informatie moeten doorgeven aan de hand
waarvan men kan weten wie voor deze onderneming werkt, waar, voor hoe lang en
voor welk loon.��5+
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Dit streven naar vereenvoudiging — hetzelfde streven, maar dan vernieuwd en uitge-
breider, dat ook de grondleggers van de RSZ in 1944-1945 beoogden — wordt wer-
kelijkheid door het op gang brengen en ontwikkelen van drie nieuwe elektronische
procedures die zo veel mogelijk bestaande formulieren moeten vervangen. Zo
wordt reeds in 1998 de magnetische “sociale identiteitskaart” of SIS-kaart ingevoerd,
voor een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (“aangifte vóór aanwerving”).
Eind 1998 ziet ook DIMONA het daglicht: de eerste interactieve toepassing in drie
sectoren. Tot slot is er ook de “Multifunctionele aangifte”, ingevoerd in het eerste
kwartaal van 2003.

De juridische grondvesten voor dit zogenaamde moderniseringsplan van de sociale
zekerheid zijn opgenomen in de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, meer
speciaal in titel X (Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid), hoofdstuk 1
(Modernisering en vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen). 

Zonder de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling — veralgemeend sinds 1 januari
2003 — is bij de sociale zekerheid het begin of het einde van een arbeidsverhouding
pas bekend nadat de werkgever zijn driemaandelijkse aangifte heeft ingediend. Als
men rekening houdt met de voorschriften voor het indienen hiervan, kunnen er tot
vier maanden verstreken zijn na de eigenlijke datum van de gebeurtenis.

Door het inzamelen van gegevens als de aanvangs- of einddatum van een arbeidsver-
houding te versnellen, worden ze vlugger in de bestanden opgenomen met het oog
op de driemaandelijkse aangifte. Ze kunnen dan ook onmiddellijk aan de andere
belangstellende openbare of meewerkende socialezekerheidsinstellingen (voor kin-
derbijslag, arbeidsongevallen, jaarlijkse vakantie, werkloosheid) worden meege-
deeld. De werkgever blijft zo gespaard van nutteloze briefwisseling.

Deze aangifte kan alleen elektronisch gebeuren. Dit is — in de sociale zekerheid,
maar ruimer gezien ook in de hele Belgische openbare sector — de eerste verplich-
ting die alleen zo kan worden nagekomen: hetzij via de website van de RSZ (de por-
taalsite van de sociale zekerheid); hetzij telefonisch volgens een techniek van het
type “phonebanking”; hetzij, als het om grote volumes gaat, via “file transfer” of alle
andere moderne telecommunicatiemiddelen die van de bestaande telematicanetten
(bijvoorbeeld het Isabel-netwerk) gebruik maken.

*
*     *

De multifunctionele aangifte, die momenteel in een intensief voorbereidingsstadium
zit, moet de werkgever in staat stellen om, in principe in één enkele keer, aan één
enkele gesprekspartner (de RSZ) en uitsluitend via de elektronische weg, alle gege-
vens door te geven aangaande de tewerkstelling, het loon en de arbeidstijd van zijn
personeel. Deze gegevens zijn vereist om verschillende functies mogelijk te maken
of te consolideren, en zijn of kunnen zijn:
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� de berekening en inning van de bijdragen, hierbij inbegrepen de toekenning van
de erkende verminderingen, op basis van de te betalen lonen;

� de berekening en betaling van de verschillende socialezekerheidsuitkeringen
of -vergoedingen gebonden aan het loon en/of de arbeidstijd, maar ook gewoonweg
het bepalen van de verzekerbaarheid op het vlak van gezondheidszorg;

� de berekening en inning van de bedrijfsvoorheffing op dit inkomen van arbeid in
loondienst;

� de berekening en inning van de inkomstenbelasting voor dit inkomen uit arbeid in
loondienst;

� de bepaling van het inkomen uit arbeid in loondienst dat als lasten aftrekbaar is
voor wat de vennootschapsbelasting aangaat;

� het sneller opstellen van relevantere statistieken betreffende de werkgelegenheid,
maar ook de verloning en — waarom ook niet? — de arbeidstijd.

Deze gegevens worden in een nieuwe gegevensbank geregistreerd, bewaard, geüp-
datet en zijn gecontroleerd toegankelijk voor de belanghebbende socialezekerheids-
instellingen, maar ook voor de sociale secretariaten van erkende werkgevers. De
werkgevers hebben toegang tot de informatie die ze zelf aangaande henzelf of hun
werknemers hebben verstrekt.

De “multifunctionele aangifte” is dus eigenlijk een “globaal”, mobiliserend concept
en kan dankzij een nieuwe, moderne en veilige methodologie, mogelijkerwijze een
beter inzicht geven, orde scheppen, de onvermijdelijke complexiteit van de sociale
zekerheid beter beheren op een niveau dat we zullen gekozen of aanvaard hebben.

De eigenlijke bedoeling ervan is niet om het aantal te verstrekken gegevens, die
reeds beschikbaar en gerechtvaardigd zijn, te beperken, ook al waren de voorberei-
dende werkzaamheden voor deze aangifte wel de gelegenheid om dat te doen; de
bedoeling is wel om het nodeloos herhaalde doorgeven, behandelen en controleren
ervan te beperken.

*

Dit moderniseringsplan, dat op initiatief van de administratie werd gelanceerd, komt
ook snel in de internetsfeer terecht. Internet palmt immers, naast duizenden andere
actieterreinen, ook de openbare administratie in, het verfijnt zich om in osmose met
de e-tijd, het e-governmentproject binnen de sociale zekerheid te worden. Ik heb
het dan, banaler uitgedrukt, over de elektronisering van de administratieve formali-
teiten, zoals ik het genoegen had deze aan de werkgevers en hun vertegenwoordi-
gers voor te stellen in een brief van september 2002, die samen met de gelijknamige
brochure werd verstuurd.
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De doelstellingen zijn bevestigd, nader bepaald: een aanzienlijke inkrimping van de
administratieve rompslomp, wat tot uiting komt in een vermindering van het aantal
aangiftetypes (minstens 50 types formulieren worden overbodig), een inkrimping
van het aantal mededelingen van de socialezekerheidsinstellingen aan de werkge-
vers (er zullen minstens een miljoen verzoeken minder zijn en 27 andere soorten
formulieren zullen heel wat minder vragen en gemiddeld nog slechts eenderde van
de nog gebruikte rubrieken bevatten), en derhalve ook een inkrimping van de tijd
die aan het invullen van de overige aangiften moet worden besteed.

Ook de ingrediënten werden bevestigd en geperfectioneerd: het eerste luik van het
e-Government van de sociale zekerheid bestaat uit, behalve het vaststaande gebruik
van de SIS-kaart, de elektronische aangifte van tewerkstelling (DIMONA); de veralge-
mening daarvan is voorzien vanaf 1 januari 2003.

Vanaf 1 januari 2003 worden de identificatiegegevens van de werkgever en de werk-
nemer en de gegevens betreffende aanvang en einde van de arbeidsverhouding elek-
tronisch naar de RSZ doorgestuurd. Deze gegevens worden opgenomen in een
bestand dat door de werkgever of zijn gevolmachtigde 24 uur per dag kan worden
geraadpleegd. Dit bestand wordt voor elke werkgever een waar “elektronisch perso-
neelsregister”, zodat hij het “papieren personeelsregister” en het “individuele docu-
ment” dat eraan verbonden is, kan vergeten.
In dat geval hoeft zelfs niet langer een kopie te worden opgestuurd van het studen-
tencontract en wordt het “speciaal personeelsregister” vereenvoudigd.

Dankzij deze beveiligde toegang tot het netwerk van de sociale zekerheid, die tech-
nisch gesproken nieuwe perspectieven opent voor alle takken van de sociale zeker-
heid, krijgen de werkgevers en hun gevolmachtigden toegang tot volledige “interac-
tiviteit” en elektronische dialoog met de administratie; ze kunnen de dossiers recht-
streeks en on line bespreken met degenen die ze behandelen. Ze kunnen niet alleen
de verstrekte inlichtingen raadplegen, maar ze ook verbeteren, aanvullen, gebruiken
om alle andere verplichtingen na te komen. Deze eerste toepassing op dit vlak
maakte van de website van de RSZ op 1 januari 1999 de eerste interactieve openba-
re website van België. De inschrijving bij de RSZ gebeurt overigens automatisch,
dankzij DIMONA: na de aangifte wordt onmiddellijk een voorlopig identificatienum-
mer toegekend.

De RSZ geeft op die manier het voorbeeld: de website is niet langer een “etalage” of
“reclamebord” met louter algemene informatie over de van kracht zijnde wetgeving,
de te contacteren ambtenaren en de aangeboden diensten. Via de website kunnen nu
gepersonaliseerde gegevens worden behandeld en kan er interactief worden gewerkt,
d.w.z. dat er via elektronische weg transacties kunnen worden doorgevoerd.
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*

Een derde luik vult het oorspronkelijke moderniseringsplan aan, nl. de elektroni-

sche aangifte van elk sociaal risico dat een tussenkomst van ons socialebescher-
mingssysteem rechtvaardigt, een tussenkomst in het geval van een onderbreking
van het werk, al dan niet omwille van een beroepsziekte, een arbeidsongeval, werk-
loosheid. Ook hier kan ik niet verder over uitweiden, maar laat mij kort zeggen dat
ook het administratieve beheer van de toekenning van verschuldigde vergoedingen
radicaal zal worden vereenvoudigd, dankzij de eenvormige gegevens die via de multi-
functionele aangifte beschikbaar zijn. De elektronische aangifte van een sociaal risi-
co wordt zo dus strikt beperkt tot wat eigen is aan de tussenkomende sector en nog
niet in het netwerk beschikbaar is. De “elektronisering” zal voor het derde luik ech-
ter zachter en geleidelijker verlopen: ze wordt immers in de loop van de periode
2003-2005 aangemoedigd, teneinde beter rekening te houden met de elektronische
beheersmogelijkheden van alle betrokken sectoren. Een toepassing op de website
van de RSZ (via de Portaalsite van de sociale zekerheid) maakt het in elk geval moge-
lijk om vanaf 1 januari 2003 elektronisch te werken.

*
*     *

Dit zijn slechts enkele elementen, waarover meer bijzonderheden en opheldering
zouden moeten worden gegeven, maar ze tonen naar mijn mening in elk geval aan
dat er op het vlak van de modernisering en de vereenvoudiging ontegensprekelijk
vorderingen werden gemaakt.

Nog één nuttig punt wil ik graag aanhalen: de oprichting in 1998 van wat het “extra-
net van de sociale zekerheid” wordt genoemd, onder impuls van de Kruispuntbank.
Deze variant van het internet is een club van instellingen, in het onderhavige geval
de OISZ, die in een beveiligd communicatienetwerk met elkaar zijn verbonden. Dit
systeem betekent een nieuwe stap vooruit in de beveiligde en interactieve (of “bi-
directionele”) elektronische uitwisselingen; alle geassocieerde instellingen kunnen
immers, op vrijwillige basis, gebruik maken van gemeenschappelijke basisdiensten
en een centrale communicatiestructuur (“backbone” of “ruggengraat” genoemd) die
dienst doet als “backoffice”.

Het extranet van de sociale zekerheid is dus een infrastructuur waarop de terbe-
schikkingstelling van toepassingen voor werkgevers en sociaal verzekerden wordt
geënt. Voor deze terbeschikkingstelling is er enerzijds nood aan de installatie van
nieuwe servers op het extranet zelf en anderzijds, aan interfaces, routering en inter-
operabiliteit met de gegevensbanken van de mainframes van de socialezekerheidsin-
stellingen van het primaire en het secundaire netwerk.

Via dit systeem kan ook een, ideaal gesproken enige, hoofdtoegangspoort worden
voorzien, waarlangs elke communicatie met de sociale zekerheid moet verlopen.
Het kan een zogenaamd uniek elektronisch “loket” of een unieke elektronische
“portaalsite” invoeren; dit is sinds 1 oktober 2001 werkelijkheid, onder de impuls
van de RSZ en de KSZ.��5�
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Sinds 1 oktober 2001 bestaat er immers — als voorloper van de grootschalige federa-
le en openbare Belgische portaalsite in wording — de portaalsite van de sociale
zekerheid, beveiligd door de klassieke combinatie van User-ID/Password, in afwach-
ting van de gecertificeerde digitale handtekening (PKI).

De “portaalsite” van de sociale zekerheid integreert of herneemt de toepassingen
die via de website van de RSZ toegankelijk zijn of blijven, namelijk:

� de toepassing inzake het beheer van de toegangsbevoegdheden voor de werkge-
vers of hun gevolmachtigden;

� behalve de eigenlijke DIMONA-toepassing, de uitbreiding van deze toepassing die
een beveiligde toegang tot het personeelsregister van een onderneming mogelijk
maakt;

� de toepassing van de unieke aangifte van bouwplaatsen (UAB); zo wordt de inte-
gratie georganiseerd van verschillende aangiftes van vroeger in één geleidelijk aan
opgebouwde aangifte, die op een interactieve en beveiligde manier kan worden
geraadpleegd en aangevuld;

� de toepassing inzake het beheer van de grensarbeiders door de inspectiediensten
(GOTOT);

� de toepassing die de opdrachtgevers ervan op de hoogte brengt dat ze op de fac-
tuur van de aannemer een bedrag moeten inhouden.

Deze portaalsite wordt het exclusieve loket voor de sociale zekerheid en zal dus alle
toepassingen bevatten die de ondernemingen, en desgevallend ook de gebruikers en
de sociaal verzekerden, in staat stellen om steeds meer administratieve formaliteiten
met een beperkt volume te vervullen; voor ondernemingen, gebruikers of gebrui-
kersgroepen kan het een gepersonaliseerde interface creëren.

Hierbij zal ik het voor deze eerste metamorfose laten. Het is op zich een knap
bewijs van prestatie en het federale e-Government dat in 2001 werd ingevoerd —
met acht diensten voor de ondernemingen, waarvan er zes reeds door de RSZ wor-
den aangeboden — is rechtstreeks geïnspireerd door de filosofie en de werkwijzen
die reeds vijftien jaar lang de leidraad zijn voor de administratieve verantwoordelij-
ken van de sociale zekerheid, met eerst en vooral de Kruispuntbank en de RSZ. Het
actieplan “Federaal e-Government” heeft aan deze laatste de beste aspecten van hun
ervaring ontleend.

��55
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Met andere woorden: de “sociale zekerheid”, de Kruispuntbank en de RSZ hebben
“ontegenzeglijk de baan vrijgemaakt voor goed presterende informatisering in de
publieke sector” (4) en door zijn inwendige dynamiek aangezet tot “initiatieven,
zonder dat er een regeringsplan bij te pas kwam”.

Deze “opening” — voorbeeld van een dieper uitgewerkte en goed volbrachte “busi-
ness procedure re-engineering” (BPR) — werd in het recentste benchmarkrapport
inzake e-Government van de Europese Commissie erkend als “best practice”.

!� � ���

��������"���
�����	

Ik wil het nu hebben over de opmerkelijk baanbrekende rol van deze zelfden bij de
modernisering van het administratieve beheer dat niet specifiek verband houdt met
de informatisering, dan wel met de promotie, door het dossier van de “bestuurs-
overeenkomsten”, van een vrijwillige, doeltreffende, weinig kostende “pre-Coperni-
caanse” hervorming met eerbied voor de actoren ervan.

Ook hier kan ik het dossier slechts kort bespreken, ook al laat dat bij mij enige frustratie
achter en vraagt het van u zo niet de nodige inschikkelijkheid, dan toch enige inhaal-
manoeuvres, door middel van aanvullende lectuur van wat ik voor u samenvat (5).

De eerste mijlpaal is dezelfde als het eerste draagvlak, met name de werkzaamheden
van de Koninklijke commissie sociale zekerheid in 1981-1985; deze werkzaamheden
staan wel degelijk in verband met de moderniseringsgeest die in deze sector meer
dan in andere heerst. Het voorontwerp voor een codex die het gevolg is van deze
werkzaamheden, heeft twee kernonderwerpen vooropgeplaatst: enerzijds de (reeds
besproken) onvermijdelijke informatisering bij de rationele gegevensuitwisseling
tussen de sociaalrechtelijke instellingen. Daar kom ik niet op terug. Anderzijds de
sociale “basis”-rechten die aan de sociaal verzekerden moeten worden toegekend.
Dit aspect leidde tien jaar later tot de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
handvest van de sociaal verzekerde. Verder richtte het de schijnwerpers op degenen
die later de “klanten” van de Administratie zullen worden genoemd, en op de aan-
dacht die aan hen moet worden besteed om hen beter te dienen, beter te informe-
ren, beter te adviseren, beter te beschermen, kortom beter te behandelen.

*

(4) Le paysage informatique de la sécurité sociale comme métaphore ?, op. cit., p. 51.
(5) De documentatiebron voor deze uitwerking is mijn studie “Les institutions publiques de sécurité
sociale et la réforme de la Fonction publique belge — De Nora à Copernic”, verschenen in Adminis-

tration publique, 3/2001, pp. 177 tot 195. Ter aanvulling van de twee weerhouden uitwerkingen
(III en IV), die operationeel gezien een tiental jaren dekken (90/91 en volgende), kan men refereren,
voor het federaal Openbaar Ambt zelf, aan het artikel van Michel Damar, “La réforme de l’Administra-
tion”, verschenen in La fin du déficit budgétaire, een analyse van de recente ontwikkeling van de
Belgische overheidsfinanciën (1990-2000); Histoire des finances publiques en Belgique, Deel VI, Bel-
gisch Instituut voor Openbare Financiën, onder de leiding van Etienne de Callataÿ, Brussel, De
Boeck, 2002, pp. 309 tot 326.
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In aansluiting op deze eerste betekenisvolle stappen, die weliswaar nog in realisaties
moeten worden omgezet, en met hetzelfde doel voor ogen, namelijk een betere ser-
vice voor de klant, volgt de tweede mijlpaal: een initiatief van het “Comité van de
Administrateurs-generaal van de autonome openbare instellingen van de sociale sec-
tor”, geleid door de Voorzitter van het Directiecomité van de ASLK en werkzaam
binnen de afdeling Parastatale instellingen van het Instituut Overheid-Universiteit.
Dit initiatief bestaat uit de voorbereiding en voorstelling in april 1990 van een
memorandum “over de noodzakelijke voorwaarden voor een doeltreffend beheer
van de sociaalrechtelijke instellingen”.

Het memorandum bevat een analyse van alle elementen die de goede werking van
de sociaalrechtelijke instellingen en de uitvoering van hun taak, hun opdracht
belemmeren (het College van Secretarissen-Generaal zal zulke stappen pas op het
einde van de jaren negentig zetten). Verder doet het concrete voorstellen voor de
verbetering van het beheer van deze instellingen, met name de inventarisering van
de noodzakelijke voorwaarden voor een grotere doeltreffendheid van het beheer.
Daardoor werpt het een vernieuwende blik op het beheer en de werking van de
hoger genoemde instellingen in hun wetgevende en sociaal-economische context.
De kwesties “doelgerichtheid” en “organisatie” van de sociale zekerheid worden
hier niet aangekaart: deze behoren eerder tot de politiek, “ook al spreekt het voor
zich dat minder complexe wettelijke en reglementaire bepalingen het beheer van
de sociale zekerheid zouden vergemakkelijken, zodat ook de rechthebbenden er bij-
zonder veel baat bij zouden hebben”.

De uitdrukkelijke en herhaalde bedoeling van deze benaderingswijze is: verantwoor-
de beheersruimten te openen, teneinde de service “aan de burger” te verbeteren.
De kwaliteit van deze service heeft te lijden onder de laattijdige betalingen van de
uitkeringen, een niet-bevredigend onthaal, een gebrek aan duidelijke informatie,
enz. De bedoeling is om een manier te vinden die de interesse van de “actoren” van
de instellingen opwekt voor de kwalitatieve resultaten van hun beheer, de idee van
een “sociaal beleid” eerder dan een “productiebeleid” te bevoordelen. Het is immers
duidelijk dat een beheer dat zich om zijn bestemmelingen bekommert, wel aan-
dacht moet hebben voor zijn productiviteit, maar het daar ook niet mag bij laten.

Het middel dat volgens het Comité in staat is om tegelijkertijd voldoende autonomie
en ruimte te creëren om de gewenste kwaliteitsservice en een geschikte controle
optimaal te kunnen verwezenlijken, is een “beheerscontract” eigen aan elk organis-
me. Dit contract moet worden afgesloten tussen de Staat, de delegerende overheid,
en de parastatale sector, de uitvoerende overheid die nu net de beoogde doelstellin-
gen moet bepalen, evenals de nodige middelen en de instrumenten of criteria waar-
mee objectief kan worden beoordeeld in welke mate men heeft gedaan wat men
had voorgenomen te doen.
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*
*     *

De Regering neemt geen enkel initiatief om een opvolging van het memorandum te
waarborgen.

Op aanzetten van het Algemeen Beheer van de RSZ geeft de Ministerraad op 5 febru-
ari 1993 de Minister van Sociale zaken de opdracht om — in overleg met zijn colle-
ga’s van Pensioenen, Ambtenarenzaken, Tewerkstelling en Arbeid, Begroting, Klei-
ne en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw — een voorstel in te dienen inzake
een mogelijke vorm van responsabilisering van de sociaalrechtelijke instellingen.

In het kader van deze opdracht overhandigt het Comité van de Administrateurs-
generaal (dat meer en meer als een College optreedt) aan de Minister van Sociale
zaken op 28 april 1993 zijn tweede memorandum over de noodzakelijke voorwaar-
den voor een doeltreffend beheer van de parastatale sector. Punt 7 van dit memo-
randum, dat speciaal werd voorbereid door de Administrateurs-generaal van de
Kruispuntbank en van de RSZ, bevat het concrete “ontwerp” voor het “uitvoerings-
beheer” van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Dit ontwerp wordt
door de Minister letterlijk overgenomen in zijn voorstel voor een besluit dat hij op
13 juli aan de Ministerraad doet, na een debat in een interkabinettenwerkgroep.

Dit tweede memorandum zet opnieuw de basisfilosofie van het eerste uiteen en ver-
tegenwoordigt de doelmatigheidsoplossing die steunt op het “beheerscontract”. Het
voert het begrip “bestuursplan” in, als intern organisatorisch instrument om het
halen van de doelstellingen beter te kunnen beheren. De situatieoverzichten wor-
den expliciet aangehaald als beheers- en hulpmiddelen voor een goede controle van
de resultaten. Het gaat er steeds om, het klassieke model van gezagsverhoudingen
tussen de Staat en de instellingen van openbaar nut, zelfs met gedelegeerd beheer,
te vervangen door een ongekend model van meer contractuele verhoudingen, die
het dagelijkse beheer en de dagelijkse werking van deze instellingen optimaliseren. 

Op 16 juli 1993 verwijst de Ministerraad het “ontwerp” voor opvolging door aan
een werkgroep die op initiatief van het Kabinet Sociale Zaken moet samenkomen.
Deze werkzaamheden vorderen slechts langzaam, gezien het gebrek aan enthousias-
me en beschikbaarheid van het kabinet dat er de leiding over moet nemen. 

Om de collectieve actie van de groep nieuw leven in te blazen stellen de administra-
teurs-generaal van de RSZ en van de Kruispuntbank in februari 1994 aan hun colle-
ga’s voor om hun “college” (vooropgestelde terminologie) volledig onafhankelijk te
organiseren, dat wil zeggen, buiten de vergaderingen die op het initiatief van het
Instituut Overheid-Universiteit en de ASLK worden gehouden. Op 17 februari wordt
op de zetel van de RSZ een “constituerende” vergadering gehouden op de zetel van
de RSZ en de eerste werkvergadering gaat op 18 maart door in het RIZIV. Het nieu-
we College brengt de regeringswerkzaamheden weer op gang, na veelvuldige con-
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tacten met de verschillende betrokken ministers en veelvuldige werknota’s. Het
zorgt ervoor dat de “regeringswerkgroep” voortaan wordt voorgezeten door een
afgevaardigde van de Eerste Minister, waardoor deze groep meer gewicht krijgt, en
de opdracht krijgt om zo snel mogelijk (ter compensatie van de onverschilligheid
van vroeger) met diens medewerking een wetsvoorstel op te stellen. Dit wetsvoor-
stel wordt tussen september 1994 en februari 1995 uitgewerkt en de Ministerraad
keurt het op 24 februari goed als “Wetsontwerp houdende hervorming van sommi-
ge openbare instellingen van sociale zekerheid”. Het steunt op de techniek van de
bestuursovereenkomst als meest geschikte beheerswijze om aan de resultaatsver-
plichtingen te voldoen, op de idee dat een moderner, doeltreffender, verantwoor-
der administratief beheer eerder op vertrouwen dan op wantrouwen moet steunen;
het steunt met andere woorden op een controlemechanisme dat eerder “a posterio-
ri” (of samenlopend) is dan “a priori”, op een vereenvoudiging van de verschillende
voogdijprocedures, meer bepaald voor de goedkeuring van de personeelsformaties
en de huishoudelijke begrotingen; verder berust het op een omschakeling van de
taak van de regeringscommissarissen, op de koppeling van de mate van realisatie
van de overeengekomen doelstellingen aan een mechanisme van, al naar gelang,
positieve of negatieve sancties, op de opwaardering van het paritair beheer door-
heen de opwaardering van de taak en de bevoegdheden van het beheersorgaan en
op de bevestiging van het voorkeursmodel voor de tewerkstelling van personeel,
aangevuld met responsabiliserings- en motiveringselementen.

*
*     *

Vierde mijlpaal: het wetsontwerp van 1995 als uit te voeren ontwerp wordt in het
Regeringsakkoord van 1995 opgenomen; daarna wordt het als belangrijk element
opgenomen in de domeinen die op basis van de kaderwet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels moeten worden georganiseerd.

Op 27 september 1996 keurt de Ministerraad het koninklijk besluit goed dat de
waarde heeft van wet en dat de responsabilisering van de sociaalrechtelijke instellin-
gen beoogt door met hen bestuursovereenkomsten af te sluiten. Dit besluit wordt
het koninklijk besluit van 3 april 1997, dat bijna integraal de bepalingen van het
wetsontwerp van 1995, waaronder ook de institutionalisering van het College van
de openbare instellingen van sociale zekerheid overneemt.

Het besluit van 3 april 1997 leidt niettemin tot een aantal uitvoeringsbesluiten en
pas eind 2001 worden de eerste bestuursovereenkomsten ondertekend, waaronder
deze van de RSZ; deze worden op 1 januari 2002 van kracht.

Wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe systeem voor geavanceerd openbaar beheer
nog vóór er van Copernicus sprake is?
Dit systeem steunt volledig op de afsluiting van een “bestuursovereenkomst”, term
die bewust de voorkeur krijgt boven de term “beheerscontract” om deze te onder-
scheiden van het contract voor autonome staatsinstellingen die een economische of
commerciële bestemming hebben.

�-./
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Deze overeenkomst wordt gedefinieerd, heeft een doel en een inhoud, wordt voor-
bereid, heeft haar contracterende partijen, er wordt over onderhandeld, ze heeft
een duur en gevolgen, ze wordt uitgevoerd en geëvalueerd, leidt tot een andere
manier van voogdijcontrole, veronderstelt vanaf haar inwerkingtreding het bestaan
van een “bestuursplan” — stuk voor stuk aspecten waarop ik nu niet dieper kan
ingaan. Dit contract weerhoudt in cijfers vertaalde doelstellingen die op het vlak van
doeltreffendheid en kwaliteit meetbaar zijn, doelstellingen die met de toegekende
middelen moeten worden gehaald, doelstellingen die in zekere zin het “geweten
van het resultaat” uitdrukken in een managermodel onder minder scherp toezicht,
dat met het oog op progressieve en realistische ontwikkeling ertoe aanzet om per-
manent aandacht te besteden aan de verbetering van de werking van de instelling
en aan de kwaliteit van de geleverde diensten.

In verband hiermee bepaalt het contract eveneens, onder andere, de gedragsregels
tegenover het publiek (minimale openingsuren, maximale wachttijden, waarborg
voor de leesbaarheid van de formulieren, enz.), evenals de methodes of middelen,
met indicatoren, waarmee men systematisch de mate van verwezenlijking van de
genoemde doelstellingen en gedragsregels kan meten en ze ook regelmatig kan
opvolgen.

Zodra het contract is ondertekend, bevindt de openbare instelling van sociale zeker-
heid zich in een budgettair en organiek gesproken soepelere situatie. Als de
beheersbegroting werd erkend (wat een hachelijke oefening blijft, vooral in de hui-
dige sociaal-economische context), kan het Beheerscomité van de instelling de vast-
gestelde kredieten voor eenzelfde begrotingsjaar van de ene naar de andere post
overhevelen, waarvoor alleen het gunstige advies van de Regeringscommissaris die
de Minister van Begroting vertegenwoordigt, noodzakelijk is. Nog een voorbeeld,
voor wat de investeringen betreft: de kredieten kunnen systematisch in het beheers-
budget van het volgende begrotingsjaar worden heringeschreven; ook hier is geen
specifieke toestemming noodzakelijk en volstaat een gunstig advies van de voorge-
noemde Commissaris.

Een andere niet onbelangrijke nieuwigheid is dat de OISZ zelf hun personeelsforma-
tie kunnen vaststellen, als de toegekende kredieten maar worden gerespecteerd; dat
is een fundamentele hefboom voor een goed human-resourcesbeleid (bij de RSZ
spreken we van “human richnesses”). Een verantwoord beheer moet immers bin-
nen het toegekende budget kunnen bepalen hoeveel banen moeten worden voor-
zien, welke de vereiste kwalificaties of bevoegdheden zijn naargelang van de opge-
stelde functieprofielen, wat de ideale achtergrond is, welke deskundigheid onont-
beerlijk is en welke promoties wenselijk zijn. Tot nog toe stootte deze vaststelling
steeds op de drievoudige en onverstandige tussenkomst van de voogdijoverheid,
namelijk de eigenlijke Voogdijminister, de Minister van Begroting en de Minister van
Ambtenarenzaken.
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Deze verworven soepelheid op het vlak van HRM gaat bij de RSZ vergezeld van een
gemeenschappelijk informaticainstrument dat momenteel wordt ontwikkeld en het
mogelijk maakt om cijfers en inlichtingen die voor de aanwerving, opleiding, het
beheer en de betaling van de beambten nuttig zijn, te delen, wat bij Ambtenarenza-
ken nog een grote zeldzaamheid is (6); deze soepelheid past ook in een volkomen
gedepolitiseerde promotiecultuur, momenteel met uitzondering van de posten van
administrateur-generaal en adjunct-administrateurgeneraal, die door de Regering
worden benoemd op basis van steeds duidelijker omlijnde profielen en na een kri-
tisch onderzoek van de meerjaarlijkse werkplannen.

Al deze verworvenheden — een vrijere en meer verantwoorde werking, “depolitise-
ring” of verwerping van het willekeurige — heeft Copernicus op zijn beurt willen
aanbieden aan het hele federale Openbaar Ambt, met min of meer succes in dit sta-
dium. In ieder geval heeft de sector van de sociale zekerheid, met zijn paritair
beheer, nu reeds bewezen dat hij in staat is om een beheersmodel voor te stellen
dat in overeenstemming is met de verwachtingen van zijn tijd, dat streeft naar objec-
tiviteit maar ook aandacht heeft voor de verlangens van zijn medewerkers.

Om deze bondige analyse af te sluiten moeten we nog vermelden dat de bestuurs-
overeenkomst, zoals deze werd ontworpen en vervolledigd door het bestuursplan,
perfect overeenstemt met wat de Copernicus-hervorming wilde bekomen met het
opleggen van een “managementsplan” en een “operationeel plan”. 

De hervorming die door de sociaalrechtelijke instellingen op gang werd gebracht, is
dus perfect te combineren met het beste federale vernieuwingsplan van het Open-
baar Ambt dat door de Regenboogcoalitie werd voorgesteld, aangezien het er een
voorloper van is. Met het beste plan, wat een gedesillusioneerd licht werpt op het
feit dat het 5 jaar lang in de koelkast zat.

Omdat het het bovengenoemde misschien verklaart, moeten we nog vermelden dat de
contractuele weg die de sociaalrechtelijke instellingen insloegen, voor de Staat tegelij-
kertijd rijker en gevoeliger is dan de weg die in het Copernicus-Plan werd aangelegd.

Het koninklijk besluit van 2 mei 2001 maakt voor de management- en begeleidings-
functies in de federale overheidsdiensten van deze onderhandeling, door zich hier-
toe te beperken, een onderhandeling-verplichting met een “individu”, een “fysieke
persoon”, de Voorzitter van het Directiecomité (ex-secretaris-generaal); het konink-
lijk besluit van 3 april 1997 daarentegen weerhoudt een onderhandeling met een
rechtspersoon, die via zijn organen optreedt en zich vanaf het begin met heel zijn
structuur inzet. In dit geval onderhandelt de Staat in zekere zin niet met zichzelf,

(6) Zie in verband met dit thema Silva (François), Devenir E-DRH., Parijs, Edit. Liaisons, 2001.
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met zijn eigen aangewezen beambten over wie hij de macht heeft tot verbreking en
ontslag. Hij onderhandelt in een minder fictief machtsevenwicht, met een juridisch
verschillende eenheid, die zijn eigen dynamiek en afgebakende autonomie heeft en
die, in zijn paritair bestanddeel, met een vaststaande sociologische wettelijkheid de
sociaal verzekerden, de werknemers, de werkgevers, een hele sociale wereld van
bestemmelingen van de overheidsdienst vertegenwoordigt waarvoor de Regering
wel belangstelling moet hebben. Hij onderhandelt met een eenheid die dus niet
optreedt via personen die in de eerste plaats met zichzelf begaan zijn, al was het dan
vanuit het standpunt van een gevraagde dienst. We zouden hieromtrent tussen haak-
jes kunnen suggereren dat de beheerscomités van de sociaalrechtelijke instellingen
de macht krijgen om zelf de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-
generaal van hun instelling te benoemen. Zo kan worden voorkomen dat de beheer-
comités in hun eigen delegatie, beambten onder mandaat moeten meenemen die,
zoals de voorzitter van het Directiecomité, niet beschut zijn tegen druk van de Rege-
ring (die een invloed heeft op hun professionele overleving of comfort) en dus tot
“vazal” zouden kunnen worden gemaakt.

#� ����	
�����������������������

Prestatie is — aangezien we stilaan moeten afsluiten — het feit dat we verder zijn
kunnen gaan dan een geslaagde informatisering, een “best practice” in Europa, ver-
der ook dan een globaal financieel beheer. Over dit financieel beheer heb ik het niet
gehad, maar ook dat is een model van professionele werking en transparantie waar-
op de sociale zekerheid terecht trots mag zijn (7). Prestatie staat nu voor het feit dat
binnen de sociale zekerheid — niet op papier of na een pijnlijk wordingsproces met
de hulp van consultants — “managementplannen”, effectieve “operationele plannen”
en Directiecomités werden verwezenlijkt, die het doen. Prestatie betekent dus dat
we enkele experimentele lengtes voorsprong hebben in een levenslandschap dat
noch virtueel, noch verleidelijk is. Het is de projectie van wat elders nog slechts een
onzeker werkterrein is.

In de sociale zekerheid slaagt men er, volgens de formule van iemand als Jacques
Chardonne, in om “nederig en doeltreffend te besturen voor het gemeenschappelijk
welzijn” (9), slaagt men er in om de sociale band in stand te houden, de logica van
gelijkheid, toegankelijkheid, solidariteit, doeltreffendheid en continuïteit te doen
zegevieren.

Om het prozaïscher te zeggen: het eerste evaluatierapport in overleg met de Rege-
ringscommissarissen of uitvoeringsverslag van de Bestuursovereenkomst van de RSZ
werd opgesteld en goedgekeurd op 10 februari 2003, na één jaar uitvoering. Hieruit
blijkt dat de RSZ globaal gesproken, ondanks een onaangepaste personeelsachter-

(7) Zie in verband met dit thema, het nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

dat hieraan onder mijn leiding werd gewijd, in juni 1997, nr. 2, pp. 273 tot 739.
(8) Ce que je voulais vous dire aujourd’hui, Parijs, Grasset (Les Cahiers rouges), 2001, p. 9.
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grond, de toegewezen doelstellingen heeft bereikt. Waar het gaat om zijn primaire
opdrachten, zoals de verrekening aan de werkgevers, de registratie van hun aangif-
ten, de verwezenlijking van het globale financiële beheer of zijn vernieuwende pro-
jecten op het vlak van administratieve vereenvoudiging, maar ook om zijn ambitie
om pionier te blijven op het vlak van e-Government, heeft hij deze doelstellingen
met glans gehaald.

Dank u dat u mij hebt uitgenodigd en naar mij hebt geluisterd.

(Vertaling)

__________
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VORST-NED.qxd  16/03/04  14:58  Pagina 1207



��� !�"# $!%&�"#�!'$ ())� �)"!��� ��*��#�!&���+
�$�!,��$�� -../

!1#)8&�)2 �(�

������������	
�����������������������������
����
������
���

��������	����������������� ����

��������
���������� ���5

������ � ��5.

!��� ���

��������"���
�����	 �-..

#������	
����������������������� �-.7

�-.�

VORST-NED.qxd  16/03/04  14:58  Pagina 1208



����������	
������	�
������	���	
���
�����
�
���������
	�������������	
������������
����������
	�

���� ������� �����	�

����������	�
��������������
����������������������
�
	


	��
�
	�

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft zich van bij het begin resoluut en ten
volle ingezet voor het globale project e-government van de sociale zekerheid, uitge-
voerd onder de algemene coördinatie van de RSZ en de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (1).
De RVA streeft immers al geruime tijd naar de informatisering van zijn diensten en
procedures. Enkele voorbeelden: de gedeeltelijke automatisering van de behande-
ling van de werklozendossiers (2); de elektronische uitwisseling van gegevens met
de andere instellingen van sociale zekerheid via het netwerk van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid (3); de elektronische archivering van de werklozendossiers
(4); de elektronische kennisgeving van tijdelijke werkloosheid via de portaalsite van 

(1) De geïnteresseerde lezer vindt op de sites van deze instellingen een uitgebreide documenta-
tie over dit globale project, meer bepaald over de twee andere belangrijke luiken, namelijk de multi-
functionele aangifte en de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona).
(2) Zie ook punt 6 hierna. Een voorbeeld: in 2002 heeft de RVA 2.276.764 uitkeringsaanvragen of
aangiften van wijzigende gebeurtenissen behandeld en 11.998.788 (maandelijkse) betalingen, ver-
richt door de uitbetalingsinstellingen, geverifieerd.
(3) Het betreft voornamelijk de afgifte van elektronische attesten om de rechten van de uitkeringsge-
rechtigden ten laste van de RVA vast te stellen, in de sectoren van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring, de gezinsbijslagen en de pensioenen, de afgifte van attesten met het oog op de toekenning van
verminderingen in de socialezekerheidsbijdragen en de afgifte van attesten aan de gewestelijke dien-
sten voor arbeidsbemiddeling. Zo werden in 2002 21.032.882 attesten automatisch afgeleverd, zon-
der dat de sociaal verzekerde enige stap moest zetten.
(4) Sedert juli 2002 worden alle papieren documenten ingediend door werklozen, systematisch ge-
scand en elektronisch opgeslagen (uitgezonderd de documenten met betrekking tot de maandelijkse
vergoeding).
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de sociale zekerheid (www.sociale-zekerheid.be) (5); de website van de RVA
(www.rva.be) (6) en de belangrijke bijdrage van de RVA aan het informatieve luik
van de voornoemde portaalsite van de sociale zekerheid.

Het doel van deze informaticaontwikkelingen is niet beperkt tot het moderniseren
en rationaliseren van de arbeidsprocedures. De bedoeling is ook en vooral een snel-
le en kwalitatieve dienst te bieden aan de werkgevers en de sociaal verzekerden,
door de verplichte administratieve formaliteiten en contacten met de administraties
zo veel mogelijk te beperken.

De elektronische aangifte van sociale risico’s vormt een bijkomende fase. Dit project
is vandaag gedeeltelijk operationeel, maar heeft wel titanenwerk gevergd. Het impli-
ceerde immers:
– belangrijke reglementaire wijzigingen (7);
– institutionele hervormingen, voornamelijk de oprichting van de “inter-UI” (8);
– de omzetting van 16 papieren formulieren in tien elektronische ASR’s (9);
– het concept, de analyse, de programmering en de tests van deze elektronische for-
mulieren (10);

(5) Sinds 18 november 2002 hebben de werkgevers de mogelijkheid om de wettelijk vereiste kennis-
gevingen en mededelingen inzake tijdelijke werkloosheid, elektronisch te verrichten: kennisgeving
van gebrek aan werk als gevolg van economische oorzaken, een technische stoornis, een geval van
overmacht, mededeling van de 1ste dag effectieve tijdelijke werkloosheid als gevolg van slecht weer
of van de 1ste dag effectieve tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek als gevolg van economische
oorzaken in de bouwsector.
(6) Deze site bevat een enorme hoeveelheid (125 megabyte of 3.750 bladzijden) aan informatie en
statistieken, die regelmatig worden bijgehouden en gemakkelijk toegankelijk zijn via een zoekfunctie
met definities en een krachtige zoekmotor. Naast dit informatieve luik bevat de website van de RVA
eveneens een transactieluik, waardoor het onder meer mogelijk is de meeste formulieren en attesten
te downloaden, de duur van de wachttijd voor schoolverlaters te berekenen en de berekening van de
onderbrekings- en tijdskredietuitkeringen te simuleren;
(7) We citeren meer bepaald de besluiten van 10 juni 2001 (verschenen in het Staatsblad van 31 juli
2001) tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot loon- en arbeidstijdsgegevens ten
behoeve van de sociale zekerheid, het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot wijziging van som-
mige bepalingen, 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 pensioenstelsels (gepubli-
ceerd in het Staatsblad op 20 november 2002), het ministerieel besluit van 12 december 2002 tot wij-
ziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werk-
loosheidsreglementering (gepubliceerd in het Staatsblad van 28 december 2002), het ministerieel
besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houden-
de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (gepubliceerd in het Staatsblad van 28
januari 2003), de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de
sociale zekerheid (gepubliceerd in het Staatsblad van 2 april 2003), het koninklijk besluit van 12
maart 2003 tot wijziging van sommige koninklijke besluiten in het kader van de eenvormige definië-
ring van begrippen met betrekking tot de arbeidstijd ten behoeve van de sociale zekerheid (gepubli-
ceerd in het Staatsblad van 2 april 2003).
(8) Zoals men later in dit artikel zal zien (punt 5), heeft deze instantie als opdracht de ASR naar de
bevoegde uitbetalingsinstelling te routeren.
(9) Aangezien de elektronische ASR’s voor de werkgever facultatief zijn, moesten ook de papieren
formulieren, die sommige werkgevers verder zullen gebruiken, worden aangepast.
(10) De documentatie beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid vertegenwoordigt,
alleen al met betrekking tot de ASR’s van de sector werkloosheid, meer dan 2.500 bladzijden.
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– de samenwerking met talrijke partners (11);
– de verdeling van de rollen en bevoegdheden tussen deze partners, in het bijzon-
der die van de sector werkloosheid (RVA en uitbetalingsinstellingen), en het route-
ren van de gegevens van bij de aangever tot bij de bevoegde instelling;
– de ontwikkeling van zes nieuwe elektronische gegevensoverdrachten tussen de
instellingen van sociale zekerheid (12);
– de analyse, de progammering en de tests van de toepassingen nodig voor de ont-
vangst, het stockeren en het verwerken van gegevens, op het niveau van de instel-
lingen van de sector;
– het schrijven van onderrichtingen en on-linehulp ten behoeve van de werkgevers,
het schrijven van administratieve omzendbrieven voor de uitvoerende diensten van
de RVA en voor de uitbetalingsinstellingen, het opzetten van informatiecellen en het
opleiden van personeelsleden.

�� ������
��������

Het wettelijk kader van de elektronische ASR’s wordt gevormd door de wet van 24
februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid
en door het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot wijziging van sommige konink-
lijke besluiten in het kader van de eenvormige definiëring van begrippen met
betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid (13).

De voornoemde wet preciseert het toepassingsgebied van de aangiften van sociale
risico’s (14). Het gaat om aangiften met betrekking tot vergoedingen verschuldigd in
uitvoering van de wetgevingen betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de
werkloosheidsverzekering, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten. Het toepas-
singsgebied kan, bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, uitgebreid worden
tot andere opdrachten van de betrokken instellingen van sociale zekerheid. De
memorie van toelichting van de wet (15) citeert onder meer de reglementeringen
inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet, waarvoor de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening bevoegd is.

(11) De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de RSZ, de andere instellingen van sociale zeker-
heid (RIZIV, FAO, FBZ, RJV, FBZ), de MVM en de uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkerin-
gen (het ACV, het ABVV, het ACLVB en de HVW).
(12) De instellingen van sociale zekerheid geven rechtstreeks via het netwerk van de Kruispuntbank
de nuttige gegevens door met betrekking tot de periodes van niet-tewerkstelling gedekt door sociale-
zekerheidsuitkeringen. Het gaat om de gegevensstroom met betrekking tot:
- het vakantiegeld en de vakantiedagen voor de arbeiders;
- de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van ziekte;
- de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting in geval van arbeidsongeval;
- de periodes van tijdelijke werkloosheid;
- de periodes van inactiviteit omwille van een beroepsziekte;
- de periodes van inactiviteit en de uitkeringen toegekend door het Fonds voor Bestaanszekerheid.
(13) Deze wet en dit KB zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2003.
(14) Artikel 4, §1.
(15) Kamer van volksvertegenwoordigers, Wetsontwep, 50-2116 nr. 1, zitting 2002-2003.
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Deze aangiften gebeuren hetzij via een papieren formulier, goedgekeurd door de
bevoegde openbare instelling van sociale zekerheid, hetzij, zodra dat mogelijk is,
elektronisch (16). Voor de werkgever geldt dus het principe van de vrije keuze. Hij
kan vrij opteren voor de papieren of de elektronische procedure.

Voor de twee soorten aangifte (papier of elektronisch) mag de aangever de werkge-
ver zelf zijn, zijn aangestelde of een lasthebber. Onder “aangestelde” zoals hieronder
verstaat men de werknemer die via een arbeidsovereenkomst is verbonden met de
werkgever en die een bepaalde beslissingsmacht heeft, bijvoorbeeld de personeels-
directeur. Onder “lasthebber” verstaat men bijvoorbeeld de afgevaardigd bestuurder
of de uitbater, evenals de natuurlijke of rechtspersoon die, buiten elke arbeidsrech-
terlijke relatie, krachtens een mandaat bepaalde juridische handelingen uitvoert
voor rekening van de werkgever (bijvoorbeeld een zelfstandige boekhouder, een
erkend sociaal secretariaat…) (17).

Het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bepaalt vanaf
wanneer de bevoegde openbare instelling van sociale zekerheid de elektronische
gegevensoverdracht moet voorzien (18). Met andere woorden, het is dat Comité dat
per sociaal risico bepaalt vanaf wanneer elektronische aangiften mogelijk worden
(cf. punt 2 hierna).

Ditzelfde Comité preciseert op gestandaardiseerde wijze de modaliteiten van de
elektronische mededelingen van gegevens en bepaalt naar welk adres de gegevens
gestuurd moeten worden (19).

Het Beheerscomité van de bevoegde openbare instelling van sociale zekerheid
bepaalt dan weer de inhoud en het model van de mededelingen die betrekking heb-
ben op zijn sector, en de manier waarop deze gegevens binnen de sector worden
overgemaakt (20).

De werkgever, zijn aangestelde of lasthebber hebben die elektronisch gegevens meege-
deeld aan een instelling van sociale zekerheid (21), krijgen een ontvangstbewijs. 

(16) Artikel 4, §2.
(17) Memorie van toelichting.
(18) Artikel 4, §2, 2de lid.
(19) Artikel 3, §2, 1ste lid, 1°.
(20) Artikel 4, §2, 3de lid, 1° en 2°. Zo heeft het Beheerscomité van de RVA de inhoud en het model
vastgelegd van de elektronische ASR’s van de sector werkloosheid en de stromen van de ASR’s bin-
nen de sector geregeld (cf. punt 5 hierna). In zijn advies nr. 1405 van 12 juni 2002, heeft de Nationa-
le Arbeidsraad de wens geuit dat “de Beheerscomités coördinatie nastreven om met eenvoudige en
gestandaardiseerde modellen te kunnen werken”.
(21) Dit betreft zowel de ASR’s als de driemaandelijkse multifunctionele aangifte aan de RSZ.
(22) Artikel 4, §1, 3de lid.

����

CARLENS-NED.qxd  16/03/04  15:13  Pagina 1212



������+%�)/!"#$����/ !'%��(�/���/�")#!�����!"!#)�0�"�1�222

Er wordt geen afbreuk gedaan aan de bevoegdheden toegewezen aan de ambtenaren
belast met het toezicht in het kader van de wet van 16 november 1972 betreffende
de arbeidsinspectie (22). De elektronische aangifte stelt de werkgever dus niet in
staat zich te onttrekken aan zijn plichten ten opzichte van de sociale inspectie.

Een elektronische gegevensoverdracht wordt bovendien gelijkgesteld met het indie-
nen van een verklaring of met het feit een document in te vullen of af te geven (23).
Deze gelijkstelling impliceert onder meer de mogelijkheid om de strafbepalingen
toe te passen voorzien in geval van verzuim of weigering van aangifte (24).

Voor de ASR’s van de sector werkloosheid moet de werkgever de sociaal verzekerde
een kopie bezorgen van de meegedeelde gegevens in verband met zijn persoon
(25). Deze bepaling, die een advies van de NAR (26) volgt, biedt de sociaal verzeker-
de de kans om de door zijn werkgever meegedeelde gegevens te controleren.

Het voornoemde koninklijk besluit van 12 maart 2003 voorziet dat deze kopie moet
worden opgesteld in een voor de sociaal verzekerde duidelijke en begrijpelijke taal
(27) en hem onmiddellijk moet overhandigd worden.
Wij preciseren hier meteen dat het systeem deze kopie voor de sociaal verzekerde
automatisch genereert en onmiddellijk in de vorm van een afdrukbaar bestand over-
maakt aan de werkgever die een elektronische aangifte heeft verricht (cf. punt 4.3.
en 5.2. hierna).

Tot slot kan de wet, bij in Ministerraad overlegd besluit, toepasbaar gemaakt wor-
den op derden die geen werkgevers zijn (28). Worden met name bedoeld, de
gebruiker in het kader van interimwerk die, in geval van tijdelijke werkloosheid,
sommige verplichtingen van de werkgever overneemt, maar ook de opleidingscen-
tra, de onderwijsinstellingen en de VZW’s die vrijwilligers tewerkstellen en attesten
moeten afgeven (29).

(23) Artikel 3, §3.
(24) In zijn voormeld advies nr. 1405, heeft de Nationale Arbeidsraad in dit verband doen opmerken
dat “hij niet weet welke rechtshandhaving en sancties er zouden toegepast worden wanneer de
werkgevers tijdens de overgangsperiode fouten maken in hun aangiften”. De Raad dringt er evenwel
op aan dat de invoering van de elektronische aangifte en de veralgemening van DIMONA geen ver-
storing zou teweegbrengen in het handhavingsbeleid van de administratie en dat dit met redelijkheid
zou worden gevoerd.
(25) Artikel 4, §2, 2de lid.
(26) Advies nr. 1325 van 16 oktober 2000. In dit advies vraagt de NAR “ervoor te zorgen dat bij con-
stante wetgeving en administratieve praktijk, het project niet leidt tot een achteruitgang van de infor-
matie en bijgevolg van de controle van de werknemer over de socialezekerheidsgegevens in verband
met zijn persoon”.
(27) Artikel 18 tot invoeging van een artikel 138bis in het KB van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering.
(28) Artikel 4, §3, 1ste lid.
(29) Memorie van toelichting.
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Nog steeds bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, zou de wet in de toe-
komst eveneens toepasbaar gemaakt kunnen worden op aangiften die moeten wor-
den gedaan door sociaal verzekerden die uitkeringen vragen of door hun wettelijke
vertegenwoordigers of gevolmachtigden.
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In de sector werkloosheid onderscheiden we tien sociale risico’s, ook wel “scena-
rio’s” genoemd.

Het gaat om tien verschillende elektronische formulieren die de werknemer in staat
stellen:
– ofwel uitkeringen of een statuut aan te vragen (vijf “toelaatbaarheidsrisico’s”);
– ofwel zijn maandelijkse uitkeringen te genieten (vijf “vergoedbaarheidsrisico’s”).

Er moet inderdaad een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten formulieren:

� sommige formulieren, uitgereikt door de werkgevers, dienen om het recht op uit-
keringen van de werknemer vast te stellen en er het bedrag van te bepalen. Het gaat
bijvoorbeeld om het formulier C4 (werkloosheidsbewijs – arbeidsbewijs) afgegeven
bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst of om het formulier C131A (werkloos-
heidsbewijs voor de inactiviteitsuren) afgegeven bij de aanvang van een deeltijdse
arbeidsovereenkomst. Dit zijn de “toelaatbaarheids”-formulieren;
� sommige formulieren, uitgereikt door de werkgevers, dienen voor de berekening
van de maandelijkse uitkeringen. Het gaat bijvoorbeeld om het formulier C3.2
(bewijs van tijdelijke werkloosheid) of om het formulier C131B (aangifte van presta-
ties in een deeltijds arbeidsregime) afgegeven aan de werknemer op het einde van
elke maand. Dit zijn de “vergoedbaarheids”-formulieren.

Deze elektronische aangiften zullen, gespreid over een periode van twee jaar, name-
lijk tussen januari 2003 en januari 2005, in gebruik genomen worden, volgens de
volgende kalender:

Vanaf januari 2003:

� de aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten (scena-
rio 3, dat het papieren formulier C131A vervangt en een toelaatbaarheidsrisico is);
� de maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inko-
mensgarantie-uitkering (scenario 6, dat het papieren formulier C131B vervangt en
een vergoedbaarheidsrisico is);
� de maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een
beschermde werkplaats (scenario 7, dat het papieren formulier C78 vervangt en een
vergoedbaarheidsrisico is);
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� de maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma
van de werkloosheidsuitkeringen (scenario 8, dat de papieren formulieren C78.3,
C78.4, C78 sine, C78 activa vervangt en een vergoedbaarheidsrisico is).

N.B.: voor de leerkrachten zullen de elektronische aangiften met betrekking tot de
voormelde scenario’s 3 en 6 pas geleidelijk aan mogelijk zijn vanaf 1 oktober 2003.

Vanaf april 2003:

� de aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie (scenario 9, dat het
papieren formulier C103 JV vervangt en een toelaatbaarheidsrisico is);
� de maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie (scenario 10, dat het papieren
formulier C103 JV vervangt en een vergoedbaarheidsrisico is);

Vanaf januari 2004:

� de jaarlijkse aangifte van tijdelijke werkloosheid (scenario 2, dat het dubbel van de
papieren formulieren C3.2, C3.2B of C103 vervangt en een toelaatbaarheidsrisico is);
� de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (scenario 5, dat de
papieren formulieren C3.2, C3.2B of C103 vervangt en een vergoedbaarheidsrisico is);

Vanaf januari 2005:

� de aangifte van het einde van de arbeidsovereenkomst of van voltijds brugpen-
sioen (scenario 1, dat de papieren formulieren C4, C4 brugpensioen, C4 interim-
werk en C4 onderwijs gedeeltelijk (30) vervangt en een toelaatbaarheidsrisico is);
� de aangifte van het halftijds brugpensioen (scenario 4, dat het papieren formulier
C4 halftijds brugpensioen vervangt en een toelaatbaarheidsrisico is).

Deze geleidelijke inwerkingtreding is enerzijds te verklaren door de tijd nodig voor
het ontwikkelen van deze nieuwe elektronische formulieren en anderzijds omwille
van reglementaire of praktische redenen. Zo kan de werknemer pas vanaf 1 april uit-
keringen jeugdvakantie aanvragen. Anderzijds is, voor de risico’s verbonden met het
einde van de arbeidsovereenkomst en de brugpensioenen, de inwerkingtreding uit-
gesteld tot 1 januari 2005, omdat het pas vanaf die datum is dat men zal beschikken
over de gegevens van de nieuwe multifunctionele kwartaalaangifte voor een vol-
doende lange periode om de toelaatbaarheid van de meeste werknemers te kunnen
vaststellen.

(30) Sommige gegevens, zoals bijvoorbeeld de reden van de werkloosheid, zullen op papier blijven
gegeven worden (de “mini C4”).
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Dit hoofdstuk geeft algemene informatie over de ASR’s die al in gebruik zijn.
Geïnteresseerde lezers vinden de volledige informatie over de verschillende elektro-
nische ASR’s van de sector werkloosheid en uittreksels uit de toepasbare reglemen-
taire teksten, in de administratieve onderrichtingen, te raadplegen op de portaalsite
van de sociale zekerheid.

Alle ASR’s van de verschillende sectoren van de sociale zekerheid vertonen dezelfde
structuur. Deze structuur omvat een deel met gemeenschappelijke gegevens voor
alle sectoren en een deel met specifieke gegevens per sector.

De ASR’s toelaatbaarheid (aangiften van de aanvang van een sociaal risico), kunnen
bestaan uit twee of drie onderdelen, namelijk:
� een deel met identificatiegegevens (meer bepaald van de aangifte zelf, de werkne-
mer, de werkgever en de tewerkstelling), gemeenschappelijk voor alle ASR’s;
� een deel met sectorspecifieke gegevens (bijvoorbeeld het gegeven “theoretisch
maand- en uurloon” in de ASR van scenario 3 — aangifte aanvang deeltijdse arbeid
met behoud van rechten);
� in voorkomend geval een deel met de loon- en arbeidstijdsgegevens voor de periode
die nog niet is aangegeven aan de RSZ. Deze “minikwartaalaangifte” is soms nodig om
het recht op werkloosheidsuitkeringen vast te stellen (bijvoorbeeld voor de ASR van
scenario 1 — aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen).

De ASR’s vergoedbaarheid (maandelijks te herhalen), bestaan steeds uit twee delen,
namelijk:
� een deel met gemeenschappelijke identificatiegegevens voor alle ASR’s;
� een deel met sectorspecifieke gegevens (bijvoorbeeld, voor de ASR van scenario 6
— de maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inko-
mensgarantie-uitkering: het kalenderrooster met de verrichte prestaties, dat de
werkgever maandelijks moet invullen vanaf de dag waarop het risico zich heeft
voorgedaan, tot op het einde van het risico of zolang de sociaal verzekerde aan-
spraak kan maken op een aanvullende werkloosheidsvergoeding).
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Bij het afsluiten van een deeltijdse arbeidsovereenkomst dient de werkgever, op
aanvraag van de werknemer, een “werkloosheidsbewijs voor de inactiviteitsuren” af
te leveren (31).
Dit bewijs moet eveneens worden afgegeven bij elke vermindering van de overeen-
gekomen arbeidsduur.

(31) Artikel 137, § 2 van het KB van 25 november 1991.
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De elektronische aangifte van een sociaal risico, sector werkloosheid, scenario 3,
maakt het mogelijk deze verplichting na te leven. De werkgever kan er eveneens
aan voldoen door een papieren formulier C131A Werkgever in te vullen en aan de
werknemer af te geven.

Via deze aangifte verstrekt de werkgever de sector werkloosheid de nodige gege-
vens om na te gaan of de werknemer het statuut van deeltijdse werknemer met
behoud van rechten kan bekomen en eventueel een aanvulling kan ontvangen op
het loon voor de deeltijdse tewerkstelling (zie scenario 6: maandelijkse aangifte van
deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering) (32).

In sommige gevallen, met name wanneer de werknemer binnen hetzelfde bedrijf
overstapt van een voltijdse naar een deeltijdse betrekking, kan hij de werkgever ver-
zoeken om een arbeidsbewijs af te leveren. Dit bewijs is nodig om vast te stellen of
de werknemer toelaatbaar is tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Tijdens de
overgangsfase van 01.01.2003 tot 31.12.2004 moet dit verder gebeuren op papier,
via het formulier C4. Vanaf 01.01.2005 zal dit elektronisch kunnen gebeuren via de
aangifte van een sociaal risico, scenario 1, aangifte einde arbeidsovereenkomst.

De werknemer van zijn kant moet een persoonlijke aanvraag indienen om het sta-
tuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten te bekomen (met of zonder
inkomensgarantie-uitkeringen). Deze aanvraag wordt via zijn uitbetalingsinstelling
ingediend met het papieren formulier C131A Werknemer (33). Indien hij de inko-
mensgarantie-uitkering aanvraagt, moet de werknemer eveneens via de bevoegde
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, BGDA, VDAB, ADG) laten
attesteren dat hij zijn tewerkstelling bij deze dienst heeft aangegeven en dat hij inge-
schreven blijft als voltijds werkzoekende. De werknemer moet de aanvraag indienen
binnen de twee maanden na de aanvang van de deeltijdse tewerkstelling. Als de aan-
vraag te laat gebeurt, bestaat er nog één mogelijkheid tot regularisering. Hierdoor
kan het gevraagde recht toegekend worden, maar enkel vanaf de ontvangstdatum
van de aanvraag door het werkloosheidsbureau (34).

���� ��� ���	���
����� ��	�
���� ��	� �����
����� ����
�� ����� ��� ������	
	�

��	����
	����	�����	�
���
����
	������	��
�� �

Via deze aangifte verstrekt de werkgever de sector werkloosheid elke maand de
nodige gegevens om het correcte bedrag van de inkomensgarantie-uitkering (IGU)
te berekenen. Deze uitkering wordt toegekend als aanvulling op het loon van de
deeltijdse werknemer die erkend is als deeltijdse werknemer met behoud van rech-
ten (zie punt 3.1. hierboven).

(32) Artikelen 29 en 131 bis van het KB van 25 november 1991.
(33) Artikel 133 van het KB van 25 november 1991.
(34) Artikel 29, §2bis van het KB van 25 november 1991.
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De voornoemde werknemer heeft recht op de inkomensgarantie-uitkering indien
het nettoloon van de deeltijdse tewerkstelling lager ligt dan de theoretische werk-
loosheidsuitkering waarop hij recht heeft, vermeerderd met een aanvulling die
afhangt van zijn gezinstoestand (35). De deeltijdse werknemer moet eveneens inge-
schreven zijn als voltijds werkzoekende en de arbeidsregeling mag niet hoger zijn
dan een 4/5 tewerkstelling. Het inkomen mag niet hoger liggen dan het gegaran-
deerde gemiddeld minimum maandinkomen (36).

De maandelijkse aangifte gebeurt op het einde van elke kalendermaand waarvoor de
betrokken werknemer de IGU kan ontvangen. Zelfs indien de werknemer in de loop
van een bepaalde maand niet vergoedbaar is omdat hij bijvoorbeeld overuren heeft
gepresteerd, mag de werkgever de aangifte scenario 6 versturen. Zo vermijdt hij de
volgende maand een aangifte van scenario 3 te moeten versturen wanneer de werk-
nemer opnieuw vergoedbaar wordt.

De aangifte moet gebeuren op initiatief van de werkgever (37).

De werkgever kan eveneens voldoen aan deze verplichting door een papieren for-
mulier C131B in te vullen en aan de werknemer af te geven.
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Via deze aangifte verstrekt de werkgever de sector werkloosheid elke maand de
nodige gegevens om het correcte bedrag te berekenen van de uitkering van een
mindervalide werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats.

Worden bedoeld, de mindervalide werknemers die recht hebben op werkloosheids-
uitkeringen, die door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling beschouwd
worden als moeilijk te plaatsen en die tewerkgesteld zijn in een beschermde werk-
plaats na tussenkomst van deze dienst. Zij behouden hun recht op werkloosheidsuit-
keringen gedurende hun tewerkstelling in de beschermde werkplaats. Deze werkne-
mers moeten ingeschreven blijven als werkzoekende tijdens hun tewerkstelling. De
werkloosheidsuitkeringen worden gestort aan de beschermde werkplaats die het
aan de werknemer verschuldigde loon betaalt (38). De werkloosheidsuitkering
vormt dus een tussenkomst in de loonkost.

(35) Deze maandelijkse aanvulling bedraagt op dit ogenblik 148,08 € voor een werknemer met gezinslast,
118,47 € voor een alleenwonende werknemer en 88,84 € voor een samenwonende werknemer.
(36) Artikel 131 bis van het KB van 25 november 1991 en de artikelen 75bis, ter en quater van het
MB van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. Dit
bedrag is op dit ogenblik 1.186,31 €.
(37) Artikel 137, §1, 3° van het KB van 25 november 1991.
(38) Artikel 163 van het KB van 25 november 1991.
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De aangifte moet gebeuren op initiatief van de werkgever op het einde van elke
maand (39).

De werkgever kan eveneens voldoen aan deze verplichting door een papieren for-
mulier C78 in te vullen en aan de uitbetalingsinstelling van de werknemer af te
geven.
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Via deze aangifte verstrekt de werkgever de sector werkloosheid elke maand de
nodige gegevens om het correcte bedrag te berekenen van de activeringsuitkering
verschuldigd aan de werknemers tewerkgesteld in een activeringsprogramma.

Het betreft de werknemers tewerkgesteld: 

– in een doorstromingsprogramma (40);
– in een “dienstenbaan” (41);
– in het “activa”-plan (42);
– in een “sine”-baan (43).

Het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA geeft een attest af dat vermeldt dat
de werknemer voldoet aan de voorwaarden om in een activeringsprogramma
tewerkgesteld te worden.

De uitkering wordt gestort aan de werknemer.
De werkgever mag het bedrag aftrekken van het nettoloon dat hij aan de werkne-
mer betaalt. In een “sine”-baan wordt de geactiveerde uitkering rechtstreeks aan de
werknemer gestort.

(39) Artikel 163 van het KB van 25 november 1991.
(40) Artikelen 78 ter, 78 sexies en 131 quater van het KB van 25 november 1991 en KB van 9 juni
1997 tot uitvoering van artikel 7, §1, 3de lid, m van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders in verband met de doorstromingsprogramma’s.
(41) Dit uitdovende stelsel wordt geregeld door de artikelen 78 quater, 78 sexies en 131 quinquies
van het KB van 25 november 1991 en door het KB van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7,
§1, 3de lid, m. van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, met betrekking tot de professionele herinschakeling van langdurig werklozen. Dit stel-
sel is afgeschaft vanaf 1 januari 2002 door het KB van 19 december 2001 (zie volgende voetnoot).
Het blijft evenwel van toepassing voor de lopende arbeidsovereenkomsten, tot op het einde van de
erkenningsperiode van het project.
(42) KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden
en artikel 78 sexies van het KB van 25 november 1991.
(43) Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, 3de lid, m van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met betrekking tot de herinschake-
ling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen.
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De aangifte moet gebeuren op initiatief van de werkgever op het einde van elke
maand.

De werkgever kan eveneens voldoen aan deze verplichting door een papieren for-
mulier C78.3 (doorstromingsprogramma), C78.4 (dienstenbaan), C78 activa of C78
sine in te vullen en aan de werknemer te bezorgen.
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Via deze aangifte verstrekt de werkgever de sector werkloosheid de nodige gege-
vens om na te gaan of de jonge werknemer recht heeft op jeugdvakantie en om het
bedrag van de jeugdvakantie-uitkeringen te bepalen.

Het stelsel van de jeugdvakantie voorziet dat de jonge werknemer die zijn studies
heeft beëindigd jeugdvakantie kan nemen bovenop het onvolledige aantal betaalde
vakantiedagen waarop hij recht heeft. Voor de dagen jeugdvakantie kan een jeugd-
vakantie-uitkering betaald worden ten laste van de werkloosheidsverzekering (44).

Om recht te hebben op jeugdvakantie moet de jongere aan de volgende voorwaar-
den voldoen:

� op 31 december van het vakantiedienstjaar jonger dan 25 jaar zijn;
� in de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies, leertijd of opleiding beëindigd
hebben;
� na het einde van zijn studies, leertijd of opleiding en in de loop van het vakantie-
dienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode: de
jongere moet in dienst genomen zijn via één of meer arbeidsovereenkomsten gedu-
rende ten minste 1 maand en deze tewerkstelling moet ten minste 70 arbeids- of
gelijkgestelde uren omvatten; een tewerkstelling onder het vakantiestelsel “openba-
re dienst” of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een industriële leertijd
worden evenwel niet in aanmerking genomen;
� verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en onderworpen zijn aan het vakan-
tiestelsel “privé-sector” op het ogenblik van de uitputting van de jeugdvakantie.

Het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het jaar tij-
dens hetwelke de jonge werknemer de jeugdvakantie neemt.

De jongere die voldoet aan voornoemde voorwaarden mag, in de loop van het jaar
dat volgt op dat waarin hij zijn studies beëindigt, 4 weken vakantie nemen (gewoon
betaald verlof + jeugdvakantie) of 24 dagen vakantie (in de zesdagenweek). Het
recht wordt dus maar één keer voor een volledig vakantiejaar toegekend. De jeugd-
vakantie wordt pas toegekend na uitputting van het gewone betaald verlof.

(44) Artikel 78 bis van het KB van 25 november 1991.

����

CARLENS-NED.qxd  16/03/04  15:13  Pagina 1220



������+%�)/!"#$����/ !'%��(�/���/�")#!�����!"!#)�0�"�1�222

Het dagbedrag van de jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van de gemiddelde dag-
vergoeding waarop de jonge werknemer normaal gezien recht heeft op het ogenblik
dat hij voor het eerst dagen jeugdvakantie opneemt tijdens het vakantiejaar (45).

Op vraag van de werknemer moet de werkgever de aangifte voor het vaststellen van
het recht op jeugdvakantie verrichten in de eerste maand tijdens dewelke de jonge-
re dagen jeugdvakantie neemt (46). Deze aangifte moet dus pas worden gedaan na
uitputting van de gewone betaalde vakantie.

De werkgever vindt op de portaalsite van de sociale zekerheid, in de technische bij-
lage van de administratieve onderrichtingen, nuttige toelichtingen om deze aangifte
correct te verrichten.

De werkgever kan eveneens aan deze verplichting voldoen door een papieren for-
mulier C103 Jeugdvakantie Werkgever in te vullen en aan de jonge werknemer af te
geven.

De jonge werknemer van zijn kant moet een aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen
indienen en bijkomende gegevens meedelen om aan te tonen dat hij voldoet aan de
vereiste toekenningsvoorwaarden (47). Deze aanvraag wordt ten vroegste op 1 april
van het vakantiejaar ingediend, via het papieren formulier C103 Jeugdvakantie
Werknemer.
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Via de maandelijkse aangifte scenario 10 deelt de werkgever aan de sector werkloos-
heid het aantal uren jeugdvakantie in de loop van de maand mee.

Op basis van deze verklaring berekent en betaalt de sector de jeugdvakantie-uitke-
ringen (zie punt 3.5. hierboven).

De werkgever dient deze aangifte te verrichten op vraag van de jonge werknemer (48).

Deze aangifte moet verricht worden voor elke maand tijdens dewelke de jongere
aanspraak kan maken op jeugdvakantie-uitkeringen.

Het tijdstip van de jeugdvakantie wordt bepaald zoals dat van de gewone vakantie.
Het wordt dus vastgelegd via een collectieve overeenkomst of in onderling overleg
tussen de jongere en zijn werkgever. De dagen jeugdvakantie kunnen worden geno-
men in één of meer keren, per hele of halve dag.

(45) Artikel 131 ter van het KB van 25 november 1991. Het bedrag van het basisloon is begrensd. De
maximale daguitkering bedraagt op dit ogenblik 41,90 €.
(46) Artikel 137, §2, 4° van het KB van 25 november 1991.
(47) Artikel 133, §1, 9° van het KB van 25 november 1991.
(48) Artikel 137, §2, 4° van het KB van 25 november 1991.
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De aangifte moet voor het eerst worden verricht in dezelfde maand als die waarvoor
de aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie is verricht (zie punt
3.5. hierboven). Het is de maand tijdens dewelke uren jeugdvakantie worden geno-
men die niet meer gedekt zijn door de gewone betaalde vakantie. Om dit ogenblik te
bepalen wordt de werkgever uitgenodigd de technische bijlage te lezen die voorkomt
in de administratieve onderrichtingen op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De werkgever kan eveneens aan zijn verplichting voldoen door een papieren formu-
lier C103 Jeugdvakantie Werkgever in te vullen en aan de jonge werknemer af te
geven.
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Eerst herinneren we eraan dat een werknemer in tijdelijke werkloosheid kan wor-
den gesteld wanneer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst
omwille van: 

– werkgebrek wegens economische redenen (49);
– slecht weer (50);
– technische stoornis (51);
– overmacht (52);
– sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie (53);
– staking of lock-out (54).

Een werkgever die een werknemer tijdelijk werkloos stelt, moet hem, op eigen ini-
tiatief, een “bewijs van tijdelijke werkloosheid” (C3.2-Werkgever) overhandigen in
twee exemplaren, bij de eerste schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijde-
lijke werkloosheid, in elke referteperiode die ingaat op 1 oktober en afloopt op 30
september van het daaropvolgende jaar. Eén exemplaar (enkel aan de rectozijde
ingevuld) wordt “ten laatste op de eerste werkloosheidsdag … vóór het normale aan-
vangsuur van het werk” afgegeven (55) (het tweede wordt op het einde van de
maand afgegeven — zie hierna).
De werknemer dient dit attest in bij zijn uitbetalingsinstelling, waarna de sector
werkloosheid het bedrag van de uitkeringen voor de voornoemde referteperiode
bepaalt.

(49) Artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
(50) Artikel 50 van de wet van 3 juli 1978.
(51) Artikel 49 van de wet van 3 juli 1978.
(52) Artikel 26 van de wet van 3 juli 1978.
(53) Artikel 28 van de wet van 3 juli 1978.
(54) Artikel 27 van het KB van 25 november 1991.
(55) Artikel 137, §1, 2°, b en §2, 3°, b van het KB van 25 november 1991.
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Vanaf 1 januari 2004 mag deze papieren procedure vervangen worden door de elek-
tronische aangifte van een sociaal risico werkloosheid, scenario 2 “jaarlijkse aangifte
van tijdelijke werkloosheid”. Wanneer de werkgever de elektronische aangifte
gebruikt, moet de werknemer echter nog een “aanvraag om uitkeringen tijdelijke
werkloosheid” (C3.2-Werknemer) indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Deze aangifte, die dient om het bedrag van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid te
berekenen, (56) moet slechts één keer per jaar gebeuren, op het ogenblik dat de
werknemer voor het eerst tijdelijk werkloos wordt in de periode van 1 oktober tot
30 september van het daaropvolgende jaar.
Wanneer de werknemer opnieuw tijdelijk werkloos wordt, zelfs om een andere
reden, moet deze aangifte niet meer worden verricht. Er zijn echter twee uitzonde-
ringen (57).

Zo moet een nieuwe aangifte gebeuren:

� bij een wijziging van het conventionele arbeidsregime die tot gevolg heeft dat de
werknemer van een voltijdse naar een deeltijdse betrekking overstapt of viceversa;
� bij aangifte van werkloosheid wegens staking of lock-out. In dat geval wordt het recht
op uitkeringen pas geopend na toelating van het Beheerscomité van de RVA (58).

We herinneren er tevens aan dat de werkgever ook andere verplichtingen moet
naleven wanneer hij een werknemer tijdelijk werkloos stelt. Behalve zijn informatie-
plicht ten opzichte van de werknemers, voorzien in de wet op de arbeidsovereen-
komsten, moet de werkgever:

� een voorafgaande mededeling aan de RVA verrichten. De mee te delen inlichtin-
gen en de na te leven termijn hiervoor variëren naargelang van het type werkloos-
heid. Deze mededeling moet per aangetekende brief of per fax gebeuren. Sinds 18
november 2002 heeft de werkgever eveneens de mogelijkheid om een elektroni-
sche aangifte te verrichten op de portaalsite van de sociale zekerheid (59). Op
dezelfde site kan hij de over deze mededelingen nodige informatie vinden;
� de werknemer een “controlekaart tijdelijke werkloosheid” (C3.2 A) bezorgen, ten
laatste op de eerste dag effectieve werkloosheid van elke maand, vóór het normale
aanvangsuur van het werk (60). Zoals de naam het aangeeft, dient deze kaart om de
werkloosheidssituatie te controleren. De werknemer moet ze bij zich houden tot
het einde van de maand, ze in geval van controle voorleggen en ze invullen overeen-
komstig de aanwijzingen vermeld op de kaart (de werknemer moet er onder meer
voorafgaandelijk elke dag waarop hij werkt, vermelden, ongeacht of het voor zijn

(56) Artikel 118, §3 van het KB van 25 november 1991.
(57) Artikel 133, §1, 1ste lid, 4°, b en 5° van het KB van 25 november 1991.
(58) Artikel 73 van het KB van 25 november 1991.
(59) Rubriek “Werkgever”, “Tewerkstelling”, “Mededelingen tijdelijke werkloosheid”.
(60) Artikel 137, §1, 2°, a en §2, 3°, a van het voornoemde KB van 12 maart 2003.
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gewone werkgever, voor een andere werkgever of voor eigen rekening is). De
werknemer dient deze kaart op het einde van de maand in bij zijn uitbetalingsinstel-
ling. Deze controlekaart is genummerd en de werkgever moet ze in geval van tijde-
lijke werkloosheid omwille van werkgebrek wegens economische redenen en
wegens slecht weer inschrijven in het validatieboek (behalve in de bouwsector,
waar de genummerde kaarten aan de werkgever worden bezorgd door het Fonds
voor Bestaanszekerheid van de sector, dat zelf de nummers registreert);
� op het einde van elke maand een “bewijs van tijdelijke werkloosheid” (C3.2-Werk-
gever) overhandigen aan de werknemer of een elektronische aangifte verrichten van
het sociaal risico “maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid”. Dank-
zij deze aangifte kan de sector werkloosheid het correcte bedrag berekenen van de
maandelijkse uitkeringen verschuldigd aan de werknemer (zie punt 3.8. hierna).

��$� ������	���
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Via deze aangifte maakt de werkgever maandelijks de nodige gegevens over aan de
sector werkloosheid om het bedrag van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid waar-
op een werknemer voor een bepaalde maand recht heeft, correct te berekenen.

Deze aangifte moet gebeuren op initiatief van de werkgever (61).

Zij moet worden verricht na het einde van elke maand met effectieve tijdelijke
werkloosheid.

De werkgever kan eveneens voldoen aan deze verplichting door een papieren for-
mulier C3.2-Werkgever in te vullen en aan de werknemer af te geven.

Het papieren formulier C3.2-Werkgever en de elektronische aangifte zijn geldig
voor alle soorten tijdelijke werkloosheid. Het specifieke formulier C103, dat vroeger
gebruikt werd in geval van sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie,
is afgeschaft.

Bovendien moet de werkgever op dit formulier de gegevens van de mededeling die
hij aan het werkloosheidsbureau van de RVA heeft gedaan, niet meer herhalen. In
geval van tijdelijke werkloosheid door werkgebrek wegens economische redenen
en indien de werkgever in zijn mededeling heeft vermeld dat een afdeling van het
bedrijf werkloos wordt (zonder de namenlijst van de betrokken werknemers op te
geven), moet hij echter op het papieren of op het elektronische formulier het ont-
vangstnummer van de mededeling en de naam van de afdeling die werkloos wordt,
vermelden.

(61) Artikel 137, §1, 2°, b en §2, 3°, b van het KB van 25 november 1991, zoals gewijzigd door het
voornoemde KB van 12 maart 2003.
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We herinneren er verder aan dat de werkgever aan de werknemer ook een genum-
merde controlekaart tijdelijke werkloosheid C3.2 A moet geven, ten laatste op de
eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand, vóór het normale aanvangsuur
van het werk (zie punt 3.7. hierboven).

Zoals in de bouwsector reeds het geval is, wordt de controlekaart voortaan dus een
apart document los van het papieren of elektronische formulier voor de maandelijk-
se betaling.

#� !����
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De werkgevers hebben verschillende mogelijkheden:

� de werkgever mag zelf aangiften verrichten of via “aangestelden”, dit wil zeggen
werknemers van zijn bedrijf. Het kan dus gaan om de werkgever zelf als bedrijfslei-
der, om een bestuurder, om een persoon met een leidende functie in het bedrijf of
om verantwoordelijken van de personeelsdienst. Deze personen moeten onder de
bevoegdheid vallen van het bedrijf;
� de werkgever mag aangiften verrichten via “lasthebbers”, dit wil zeggen externe
dienstverleners: een erkend sociaal secretariaat, een boekhouder, een softwarebu-
reau of andere tussenpersonen die hem helpen bij zijn sociale administratie. Het gaat
dus om een derde ten opzichte van het bedrijf, die er via een overeenkomst mee ver-
bonden moet zijn. Deze derde treedt op als verwerker. Als verantwoordelijke voor
de verwerking draagt de werkgever verder de volledige verantwoordelijkheid;
� de werkgever kan eveneens opteren voor de twee formules, dit wil zeggen, zich-
zelf de mogelijkheid geven om aangiften te doen en bovendien dezelfde mogelijk-
heid toevertrouwen aan een externe dienstverlener.

#��� �	��������������������	(

De toepassingen die het mogelijk maken elektronische aangiften van sociale risico’s
te verrichten zijn beveiligde toepassingen.

Om een ASR online te verrichten (zie punt 4.3.1. hierna), moet de aangever beschik-
ken over een gebruikersnaam (user-id) en een wachtwoord (62).

Om ASR’s via gestructureerde boodschappen over te dragen (grote volumes) (zie
punt 4.3.2. hierna), moet de aangever beschikken over een gebruikersnaam, een
wachtwoord, een private sleutel en een gekwalificeerd certificaat.

(62) Een beveiligd wachtwoord bestaat uit 10 tot15 tekens en bevat alfanumerieke karakters en sym-
bolen die in een moeilijk op te sporen volgorde zijn geplaatst.
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De boodschappen, gestuurd door de gebruiker die beschikt over een gekwalificeerd
certificaat, dragen een elektronische handtekening in de zin van de wet van 9 juli
2001 (63).

Als de werkgever toegang wenst te krijgen voor zichzelf of voor zijn aangestelden,
moet hij een “lokale beheerder” aanstellen, dit wil zeggen een contactpersoon bin-
nen zijn onderneming.

Daarvoor moet de werkgever een typeformulier invullen en ondertekenen, dat hij
kan downloaden van de portaalsite (64) of aan het contactcentrum ERANOVA kan
vragen. Hij moet het ingevulde formulier terugzenden naar dit contactcentrum (65).

De op die manier aangestelde lokale beheerder wordt gevraagd op zijn beurt zelf
een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. Dankzij de toekenning
van een private sleutel en een certificaat zal hij bovendien kunnen overgaan tot
rechtstreekse wijzigingen en tot de overdracht van gestructureerde boodschappen.

De lokale beheerder zal, via een toepassing van de portaalsite, kunnen aanduiden
welke andere contactpersonen toegang krijgen tot de beveiligde toepassingen. Hij is
dus bevoegd om andere “gebruikers” binnen de onderneming te machtigen (bijvoor-
beeld medewerkers van de personeelsdienst) en om te bepalen tot welke beveiligde
toepassingen zij toegang hebben.

Als de werkgever de toegang tot de beveiligde toepassingen wenst toe te vertrou-
wen aan een externe dienstverlener, moet hij voorafgaandelijk een overeenkomst
gesloten hebben met deze dienstverlener.

Als het om een erkend sociaal secretariaat gaat, moet er geen enkele formaliteit wor-
den vervuld.

Gaat het om een andere dienstverlener, dan moet de werkgever een typeformulier
invullen en ondertekenen, dat kan gedownload worden van de portaalsite of aange-
vraagd bij het contactcentrum ERANOVA. Het ingevulde formulier moet naar dit
contactcentrum worden teruggestuurd.

De op die manier aangestelde dienstverlener krijgt toegang tot de beveiligde toepas-
singen en bijgevolg tot de gegevens van de onderneming.

(63) Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch
kader voor de elektronische handtekeningen en certificatiediensten, artikelen 2, 4° en 4, §4.
(64) “De toegang tot de beveiligde zones” — Rubriek “Toegangsprocedure”.
(65) SMALS-MVM, Contactcentrum Eranova, Koninklijke Prinsstraat 102, 1050 Brussel,
Tel.: 02/511.51.51.
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Alle aangevers moeten bovendien een gebruikersreglement van deze beveiligde toe-
passingen aanvaarden (66).

#��� �����
�	���������
�����	(

Er zijn drie mogelijkheden om een sociaal risico aan te geven.

#����� �)�)*)+,-./0123)�44/506,)�./�*0/)

De aangever kan gebruik maken van een specifieke toepassing op de portaalsite van
de sociale zekerheid en onmiddellijk een on-line aangifte verrichten.

De aangever maakt dus op zijn “pc” gebruik van “standaardformulieren”. Deze for-
mulieren stemmen elk overeen met een geïnformatiseerde toepassing die beant-
woordt aan de volgende principes:
� deze toepassingen passen in een homogeen en samenhangend systeem en maken
gebruik van gemeenschappelijke “basisdiensten” die de functies aanwezig in ver-
schillende van deze toepassingen standaardiseren;
� deze toepassingen zijn georganiseerd om een onmiddellijke controle van bepaalde
gegevens mogelijk te maken;
� de aangever moet enkel het strikte minimum aan informatie invullen: wat al
beschikbaar is in de databanken, wordt vervolgens aan de aangever getoond;
� voor elk formulier kan de aangever een originele, een wijzigende of annulerende
aangifte doen.

De praktische procedure om een originele aangifte in te vullen is de volgende.

Op de portaalsite kiest de aangever in het menu links op het scherm, de rubriek “De
onderneming” en vervolgens de rubriek “Aangifte sociale risico’s”, “Nieuwe
aangifte”.

(66) Dit reglement voorziet meer bepaald dat elke gebruiker:
1. volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie moet verstrekken;
2. de door de wet, het reglement, het decreet, de ordonnantie of het besluit van de federale, regiona-
le, lokale of internationale overheid voorgeschreven bepalingen dient te respecteren;
3. zich moet onthouden van het manipuleren van de geleverde informatie, op welke wijze dan ook
of met gebruik van eender welke techniek;
4. via het informatiesysteem geen gegevens, berichten of documenten mag versturen op eender
welke wijze, hetzij gegevens of documenten via deze weg mag opladen:
a. waarbij de rechten (waaronder persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten) van
derden of van de aanbieders van het informatiesysteem worden geschonden;
b. waarvan de inhoud onwettig, schadeberokkenend, lasterlijk, gewelddadig, obsceen of onterend is,
of waarbij de privacy van derden wordt geschonden;
c. waarvan het gebruik of het bezit door de gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is;
d. die virussen of instructies bevatten die schade zouden kunnen toebrengen aan de aanbieders van
het informatiesysteem en/of aan het informatiesysteem, en/of de via het informatiesysteem verleen-
den diensten in het gedrang zouden kunnen brengen of verstoren.
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Nadat hij deze optie heeft gekozen, wordt de aangever uitgenodigd zijn “gebruikers-
naam” en zijn “wachtwoord” te geven. Als hij daar nog niet over beschikt, kan hij ze
online aanvragen (zie punt 4.2. hierboven). De aangever wordt vervolgens uitgeno-
digd om de sector te kiezen waarvoor hij een aangifte van een sociaal risico wenst te
doen: werkloosheid, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, arbeidsongevallen,
beroepsziekten. Nadat hij gekozen heeft voor de sector werkloosheid, wordt hem
gevraagd één van de tien soorten sociale risico’s van de sector werkloosheid te kie-
zen. Eens het sociaal risico geselecteerd, wordt hem de keuze geboden een origine-
le aangifte te doen, een wijzigende aangifte of een annulerende aangifte. De aange-
ver wordt vervolgens uitgenodigd om de taal van de aangifte te kiezen.
Vanaf dan kan de aangever het formulier “invullen”. Hij moet enkel antwoorden op
de vragen en zich door het systeem laten gidsen. De aangever kan gebruik maken
van on-linehulp, dit wil zeggen inlichtingen die op zijn vraag toegankelijk zijn op
het scherm en die hem helpen bij het invullen van bepaalde zones. Hij kan eveneens
de administratieve onderrichtingen voor het betrokken sociaal risico raadplegen.
Deze onderrichtingen bieden hem alle reglementaire en praktische informatie om
het formulier correct in te vullen. Als hij ondanks alles fouten maakt, zal het systeem
hem daarvan op de hoogte brengen. Dit bevat immers automatische controles die
sommige fouten opsporen (een verplicht gegeven niet ingevuld, onmogelijke
datum, tegenstelling tussens sommige gegevens,…).
De aangever moet zijn identificatiegegevens niet invoeren. Die zijn gekend zodra hij
zijn wachtwoord heeft ingevoerd. Hij moet ook de identificatiegegevens van de
werknemer niet invoeren. Het volstaat het inschrijvingsnummer van de sociale
zekerheid in te voeren. Hij kan de werknemer eveneens selecteren in de lijst die
hem automatisch wordt aangeboden op basis van zijn elektronische personeelsregis-
ter gevoed door de DIMONA-aangiften. Het systeem toont op zijn beurt alle gege-
vens van de werkgever en de werknemer.
Nadat hij op alle vragen heeft geantwoord, krijgt de aangever toegang tot een beves-
tigingsscherm waarop zijn aangifte leesbaar en volledig wordt getoond.
In dat stadium kan hij ofwel de aangifte versturen, ofwel terugkeren naar vorige
schermen om bepaalde gegevens te verbeteren.
Wanneer hij de knop “versturen” aanklikt, ontvangt de aangever een verzendingsbe-
wijs, dit wil zeggen een scherm dat hem twee nummers geeft. Het ticketnummer is
het unieke nummer waaronder de aangifte werd geregistreerd. Het tewerkstellings-
nummer identificeert op unieke wijze de arbeidsverhouding waarvoor de aangifte
werd verricht. Deze identificatie wordt automatisch door het systeem verricht op
basis van bepaalde tewerkstellingsvariabelen (67). Ditzelfde scherm biedt de aange-
ver tenslotte de mogelijkheid om:
– ofwel hetzelfde risico aan te geven voor een andere werknemer;
– ofwel een ander risico aan te geven voor dezelfde werknemer;
– ofwel een ander risico aan te geven voor een andere werknemer;
– ofwel een aangifte in te vullen die eerder was opgeslagen.

(67) RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever, identificatienummer sociale zekerheid van de
werknemer, werkgeverscategorie, begindatum van de tewerkstelling, arbeidsregeling (Q/S), nummer
van het paritair comité, statuut van de werknemer,….
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In de daaropvolgende minuten ontvangt de aangever eveneens, op zijn persoonlijke
pagina, een bestand met een afdrukbare versie van zijn aangifte. Het is aan hem dit
bestand af te drukken en aan de werknemer te geven. Het gaat om een leesbare
kopie van de verrichte aangifte die sterk gelijkt op een papieren formulier. Dit docu-
ment dient ter informatie voor de werknemer, die zo de meegedeelde gegevens kan
controleren. De werknemer moet dit document dus niet indienen bij zijn uitbe-
talingsinstelling aangezien die de aangifte elektronisch zal ontvangen. (De aangever
beschikt eveneens over een ontvangstbewijs van zijn aangifte (door de sector)).

#����� �)�)*)+,-./0123)�44/506,)�./7)-�7)�8.-9�84/�))/�5)1,-:2,:-))-7�;)1,4/7

De werkgevers of hun tussenpersonen (bijvoorbeeld, een erkend sociaal secretariaat,
een boekhouder, een softwarebureau,…) die een groot aantal aangiften moeten indie-
nen, kunnen die ook in de vorm van “gestructureerde berichten” naar de sociale
zekerheid sturen, dit wil zeggen gegevensbestanden beheerd in “batch processing”.
De aangever kan op de portaalsite van de sociale zekerheid alle nodige informatie
vinden om dergelijke bestanden samen te stellen.
Hij kan er onder meer voor elk sociaal risico de volgende hulpmiddelen terugvinden:

� de glossary’s. De glossary’s zijn bestemd voor de technici (informatici en anderen)
die belast zijn met de ontwikkeling. Zij bevatten de gedetailleerde technische
beschrijving van alle gegevens die de werkgevers of hun tussenpersonen moeten
aangeven per sociaal risico (beschrijving van elke zone, numeriek of alfanumeriek
type, lengte, verplichte of facultatieve aard,…). Bij elke glossary zit bovendien een
schema dat de structuur van het betrokken formulier voorstelt;
� de XML-documentatie. Deze geeft alle technische gegevens nodig om het bestand
samen te stellen in het te gebruiken formaat, namelijk het XML-formaat;
� de simulaties. Het gaat om fictieve voorbeelden van sociale risico’s die met behulp
van gestructureerde berichten worden aangegeven;
� de administratieve onderrichtingen die alle reglementaire en praktische informatie
geven om het formulier correct in te vullen.

In de procedure van een aangifte via gestructureerde gegevensoverdracht, is het
natuurlijk onmogelijk dezelfde controles te voorzien tijdens het invoeren als bij de
procedure van de on-lineaangifte. Bijgevolg worden de gestructureerde gegevensbe-
standen pas in de mailbox van de bevoegde sector geplaatst nadat er een controle is
op uitgevoerd waarbij dezelfde basisdiensten worden gebruikt als bij een on-line-
mededeling. Als het bestand op het einde van deze controleprocedure geweigerd
wordt, krijgt de aangever daarvan een verwittiging met vermelding van de anoma-
lieën die aan de basis liggen van de weigering.
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De elektronische aangifte is een mogelijkheid en geen verplichting voor de werkgevers.
De werkgever mag dus, in een overgangsperiode, verder aangiften van sociale risi-
co’s doen via papieren formulieren.
Als gevolg van de invoering van de mogelijkheid om elektronische ASR’s te verrich-
ten, werden de papieren formulieren lichtjes aangepast.
De aanpassingen van de papieren formulieren hebben voornamelijk betrekking op:

� inlichtingen bestemd voor de werknemer. De werknemer wordt ervan op de
hoogte gebracht dat de werkgever het papieren formulier kan vervangen door een
elektronische aangifte;
� de eenvormigheid van de lay-out. Zo is bijvoorbeeld op de verschillende formulie-
ren de manier om data en codes in te vullen eenvormig gemaakt;
� de standaardisatie van het opvragen van gegevens;
� het op mekaar afstemmen van het papieren en het elektronische formulier. Bij-
voorbeeld, het “T-rooster”, dat dient om het normale werkrooster van de werkne-
mer mee te delen, gaat van twee naar vier weken met dezelfde structuur, dit wil
zeggen van maandag tot zondag.

Anderzijds werden sommige formulieren gesplitst in een formulier Werkgever en
een formulier Werknemer. Het gaat om formulieren waarmee de werknemer uitke-
ringen aanvraagt. Dit betreft dus de vijf ASR’s toelaatbaarheid (zie punt 2. hierbo-
ven). Een persoonlijke aanvraag vanwege de sociaal verzekerde blijft immers ver-
plicht in de sector van de werkloosheidsverzekering: uitkeringen worden niet auto-
matisch toegekend van zodra een situatie er het recht zou kunnen toe geven. Aange-
zien de werkgever de mogelijkheid heeft om een elektronische aangifte te verrich-
ten en rechtstreeks naar de bevoegde sector te sturen, moest er een vereenvoudigd
formulier worden voorzien waarmee de werknemer uitkeringen of een statuut kan
aanvragen dat hem bepaalde rechten garandeert. Dit formulier dient eveneens om
de voorwaarden en eventuele bijkomende formaliteiten te attesteren waarvoor de
werkgever niet bevoegd is.
Het is met name zo dat het formulier C131A, waarmee de werknemer die een deel-
tijdse tewerkstelling aanvat, het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van
rechten kan aanvragen en eventueel de inkomensgarantie-uitkering, werd gesplitst
in een elektronisch formulier — scenario 3 (of naar keuze van de werkgever, een
papieren formulier C131A Werkgever) en een papieren formulier C131A Werkne-
mer. Via dit laatste formulier vraagt de werknemer het statuut en in voorkomend
geval de voornoemde uitkering aan. Hij bevestigt tevens via een attest van de
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (FOREM, BGDA, VDAB,
ADG) dat hij zijn deeltijdse arbeid bij deze dienst heeft aangegeven en dat hij inge-
schreven blijft als voltijds werkzoekende.
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Buiten dit laatste punt zijn de wijzigingen aan de papieren formulieren minimaal,
zodat werkgevers de oude versie van de papieren formulieren verder mogen gebrui-
ken tot de voorraad is uitgeput.

#�#� ��!����
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De werkgevers of hun lasthebbers die elektronische ASR’s verrichten, kunnen op
verschillende manieren geholpen worden.

Zij hebben op de portaalsite toegang tot een grote hoeveelheid informatie, meer
bepaald de administratieve onderrichtingen. Zoals eerder gezegd, krijgen zij even-
eens on-linehulp en worden de ingevoerde gegevens automatisch gecontroleerd.

Zij kunnen verder telefonisch (68) of rechtstreeks op de portaalsite contact opne-
men met “ERANOVA”, het Contactcentrum van de Sociale Zekerheid. Dit verzorgt
een permanentie, alle werkdagen van 8 tot 17 uur.

Bij dit centrum kan men terecht voor algemene inlichtingen over nieuwe elektroni-
sche diensten of met vragen over de verrichte aangiften of via de portaalsite te ver-
richten aangiften. Het centrum Eranova kan antwoorden op vaak gestelde vragen of
courante problemen oplossen. Als het gaat om specifieke vragen of problemen, zal
het die automatisch voorleggen aan de bevoegde instelling.

Zo werd op de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een cel opgericht om onmiddel-
lijk op specifieke vragen en problemen van de gebruikers te antwoorden. Deze cel
is eveneens alle werkdagen van 8 tot 17 uur te bereiken.

Tot slot kunnen de werkgevers zich natuurlijk, indien nodig, richten tot het bevoeg-
de werkloosheidsbureau van de RVA of tot de uitbetalingsinstelling.

%�� ���������	���������� ������	������������� 
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De ASR legt, nadat de aangever ze volledig heeft ingevuld en verstuurd, een hele
weg af vooraleer ze de RVA bereikt. In totaal zijn bij deze stroom zes partijen
betrokken: de aangever, het verdeelpunt van de sociale zekerheid, het verdeelpunt
van de sector, de uitbetalingsinstelling, het hoofdbestuur van de RVA en het werk-
loosheidsbureau van de RVA.

%��� ������
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Om het door de ASR’s gevolgde traject goed te begrijpen, komen we eerst terug op
de wettelijke verdeling van opdrachten en bevoegdheden binnen de werkloosheids-
verzekering.

(68) 02/511.51.51.
��.�
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Binnen deze sector zijn de bevoegdheden immers verdeeld tussen de RVA en de uit-
betalingsinstellingen. Er zijn drie private uitbetalingsinstellingen, opgericht door de
werknemersorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB), en één openbare uitbetalingsin-
stelling (de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen – HVW).

De uitbetalingsinstellingen hebben als opdracht (69):

– de formulieren waarvan het gebruik door de Rijksdienst is voorgeschreven, ter
beschikking houden van de werknemer;
– de werknemer informeren over zijn rechten en plichten met betrekking tot de
werkloosheidsverzekering;
– de werknemer helpen bij het samenstellen van zijn dossier en dit overmaken aan
het werkloosheidsbureau van de RVA;
– de werknemer elke maand de uitkeringen die hem toekomen, betalen, op grond
van de beslissing genomen door de RVA (70).

De RVA van zijn kant heeft als opdracht: 

– beslissen over het recht op uitkeringen van de werknemer (71) en deze beslissing
meedelen aan de uitbetalingsinstelling (72);
– de door de uitbetalingsinstellingen verrichte betalingen verifiëren (73).

%��� ��� �������� ��	� ��� �������	
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Wanneer de werkgever of zijn lasthebber zijn aangifte heeft ingevuld in de ad hoc
toepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid, of zijn aangiftenbestand heeft
aangemaakt, verzendt hij dit elektronisch naar een uniek adres, het verdeelpunt van
de sociale zekerheid, ongeacht het aangegeven sociaal risico en de bevoegde sector.

De aangiften worden zo op het “intranet”-netwerk van de sociale zekerheid
geplaatst. Het gaat om een privé-netwerk dat gebruik maakt van de internettechno-
logie en verschillende instellingen van sociale zekerheid met mekaar verbindt. De
MVM (74) staat in voor het beheer en de supervisie van de werking van dit netwerk.

(69) Art. 24 van het KB van 25.11.1991.
(70) Zie ook de artikelen 160 tot 162 van het KB van 25.11.1991.
(71) Art. 142 van het KB van 25.11.1991.
(72) Art. 146 van het KB van 25.11.1991.
(73) Art. 164 en 165 van het KB van 25.11.1991.
(74) De statutaire opdracht van de MVM is de instellingen van de sociale zekerheid te ondersteunen
op het vlak van het informaticabeheer en de aanverwante materies.
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Het is via dit verdeelpunt van de sociale zekerheid dat alle elektronische informatie
kan worden uitgewisseld tussen de “externe wereld” (werkgever, sociale secretaria-
ten,…) en de sociale zekerheid. Voor de aangever is het een toegangspunt tot de
sociale zekerheid. Voor de instellingen van de sociale zekerheid is het een toegangs-
punt tot de aangever.

De online overgemaakte aangiften zijn al gecontroleerd tijdens de invoering en wer-
den “verrijkt” door de toevoeging van de identificatiegegevens van de werkgever en
de werknemer en door de toevoeging van een ticketnummer dat de aangifte en een
tewerkstellingsnummer dat de arbeidsrelatie identificeert.
Voor de aangiften doorgegeven via gestructureerde berichten, verricht het verdeel-
punt van de sociale zekerheid de volgende operaties: controle van het bestand, split-
sen van het bestand per aangifte, controle en verrijking van elke aangifte (zoals voor
de on-lineaangifte).

Het verdeelpunt van de sociale zekerheid bezorgt de aangever een verzendings- of
ontvangstbewijs van het bestand, naargelang de aangifte online of per gestructu-
reerd bericht werd overgemaakt.

Het verdeelpunt van de sociale zekerheid “tekent” elke aangifte elektronisch, waar-
door kan worden nagegaan of de aangifte onderweg, vóór ze aankomt bij de RVA,
niet wordt gewijzigd, en maakt ze over aan het verdeelpunt van de sector.

%����� ),�8)-7))*<:/,�84/�7)�1)2,.-

De toegang tot elke sector van de sociale zekerheid gebeurt in principe via een
knoop: het verdeelpunt van de sector.

Alle elektronische informatie die uitgewisseld wordt tussen het verdeelpunt van de
sociale zekerheid en de bevoegde instellingen van de sociale zekerheid, wordt via
dit punt doorgevoerd.

In de sector van de werkloosheidsverzekering is het verdeelpunt de inter-UI.

De inter-UI is een instantie opgericht door de vier uitbetalingsinstellingen van werk-
loosheidsuitkeringen (UI’s). De oprichting van deze instantie binnen de sector werk-
loosheid beoogt de wettelijke verdeling van bevoegdheden tussen de RVA en de
UI’s in stand te houden en te bevestigen (zie hogervermeld punt 5.1.). Wettelijk zijn
het immers de UI’s die de dossiers van de werklozen samenstellen en indienen bij
de RVA met het oog op de vaststelling van hun rechten. Het zijn eveneens de UI’s
die de uitkeringen betalen aan de werklozen en die vervolgens deze uitgaven bij de
RVA indienen (75) voor verificatie.

(75) Inzake de verdeling van de opdrachten en bevoegdheden tussen de RVA en de uitbetalingsinstel-
lingen in het kader van deze modernisering, werden twee protocollen goedgekeurd door het
Beheerscomité van de RVA tijdens zijn zitting van 3 juli 2003.
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In dit kader is de rol van de inter-UI, enerzijds, voor de aangever te verbergen bij
welke vakbond de werknemer is aangesloten, wat een gevoelig privé-gegeven is, en
anderzijds, de aangiften naar de bevoegde uitbetalingsinstelling te sturen, dit wil
zeggen de UI waarbij de werknemer is aangesloten.

Van zodra zij de verrijkte en ondertekende aangiften ontvangt van het verdeelpunt
van de sociale zekerheid, stuurt de inter-UI onmiddellijk een kennisgeving terug. Via
deze kennisgeving signaleert de inter-UI dat zij de ASR goed heeft ontvangen, ze
heeft kunnen lezen en dat de ASR structureel in orde is en dus ontvankelijk. Deze
kennisgeving wordt overgemaakt aan het verdeelpunt van de sociale zekerheid. Die
stelt een bestand op in PDF-formaat waardoor het mogelijk wordt een leesbare
kopie van de aangifte af te drukken, en bezorgt die aan de aangever.

De inter-UI gaat dan over tot de volgende behandeling:

� als het gaat om een ASR toelaatbaarheid, wordt deze opgeslagen in een wachtbe-
stand tot op het ogenblik dat een UI ernaar vraagt. Dat zal gebeuren wanneer de
werkloze zijn aanvraag om uitkeringen of om een statuut bij de UI indient;
� gaat het om een ASR vergoedbaarheid, dan wordt deze rechtstreeks naar de
bevoegde UI doorgestuurd.

In beide gevallen gaat de inter-UI voorafgaandelijk na, in een kopie van het verwij-
zingsrepertorium van de RVA, bij welke UI de werknemer is aangesloten.

%����� �)�:0,;),4*0/510/1,)**0/5

De uitbetalingsinstelling heeft twee afgescheiden opdrachten.

Als een UI een aanvraag om uitkeringen of om een statuut ontvangt van een werklo-
ze, is het haar wettelijke opdracht zijn dossier samen te stellen. Daarvoor vraagt zij
de overeenkomstige ASR toelaatbaarheid bij de inter-UI (zie punt 5.2.2. hierboven).
In voorkomend geval laat zij sommige documenten invullen door de werkloze (76).
Voor de werkloosheidsrisico’s die in werking treden op 1 januari 2005 (77), zal de
UI eveneens elektronisch, via de RVA en de Kruispuntbank van de Sociale Zeker-
heid, de gegevens opvragen die nodig zijn om de toelaatbaarheid van de werknemer
vast te stellen. Deze gegevens, dit wil zeggen de arbeidsdagen en de gelijkgestelde
dagen vergoed door de sociale zekerheid, zullen haar bezorgd worden vanuit de
databanken van de RSZ of van de andere instellingen van sociale zekerheid.

(76) Bijvoorbeeld een formulier C1 voor de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand.
(77) Aangifte van einde arbeidsovereenkomst of brugpensioen.
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De uitbetalingsinstelling dient vervolgens het dossier in bij de RVA voor beslissing.
Het elektronische gedeelte van het dossier wordt overgemaakt aan het hoofdbe-
stuur van de RVA, die het ter beschikking stelt van het werkloosheidsbureau dat
bevoegd is in functie van de woonplaats van de werknemer. Het papieren gedeelte
maakt de UI rechtstreeks over aan dit bureau.

Als de UI daarentegen een ASR vergoedbaarheid ontvangt voor een werkloze die al
toegelaten is tot het genot van uitkeringen, gaat zij over tot de betaling van de maan-
delijkse uitkeringen op deze basis en, in voorkomend geval, op basis van de controle-
kaart van de werkloze. Vervolgens dient zij, ter verificatie, alle gegevens met betrek-
king tot deze betaling, met inbegrip van de ASR, elektronisch in bij het hoofdbe-
stuur van de RVA. Het hoofdbestuur stelt ze dan ter beschikking van het bevoegde
werkloosheidsbureau. Als er controlekaarten zijn, worden die door de UI naar het
bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA gestuurd.

%���#� �)����

a) Het hoofdbestuur van de RVA

De UI’s bezorgen de bestanden met één of meer aangiften aan het hoofdbestuur van
de RVA. Elk bestand en elke aangifte vormen het voorwerp van structurele automati-
sche controles. Als deze controles problemen aan het licht brengen, worden het
bestand of de aangiften die fouten bevatten, teruggestuurd naar de UI, met vermel-
ding van de vastgestelde anomalieën. Als er geen problemen zijn, worden de aangif-
ten ter beschikking gesteld van de bevoegde werkloosheidsbureaus om de verwer-
king ervan te verzekeren.

b) De werkloosheidsbureaus van de RVA (WB’s)

De WB’s verwerken de elektronische ASR’s. Als het gaat om een ASR toelaatbaar-
heid, bepaalt het WB, op basis van deze aangifte en van de andere gegevens die
elektronisch of op papier werden doorgegeven, of de werknemer kan toegelaten
worden tot het recht op uitkeringen en het bedrag van deze uitkeringen. Het deelt
deze beslissing mee aan de uitbetalingsinstelling, elektronisch en op papier (78).
Gaat het over een ASR vergoedbaarheid, dan verifieert het WB of de betaling ver-
richt door de uitbetalingsinstelling correct en gerechtvaardigd is. Het WB doet dit
op basis van de ASR, van de eerder genomen beslissing over de toelaatbaarheid van de werk-
nemer en het bedrag van de uitkeringen, van de gegevens over de betaalde uitkeringen die 

(78) Deze mededeling op papier zal binnenkort worden afgeschaft ingevolge het koninklijk besluit
van 5 september 2002 tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering.
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elektronisch door de UI werden doorgegeven, van het betalingsbewijs dat elektro-
nisch werd doorgegeven door de financiële instellingen met wie de UI werkt, en van
de eventuele controlekaart. Het werkloosheidsbureau deelt de UI zijn beslissing mee
tot goedkeuring, uitschakeling, verwerping of tot toekenning van een aanvulling.
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Men moet een onderscheid maken tussen de ASR’s toelaatbaarheid en de ASR’s ver-
goedbaarheid.

%����� ����,.)*44,;44-3)07

We nemen het voorbeeld van een ASR van scenario 3 dat de werkgever verricht op
vraag van de werknemer die een deeltijdse betrekking aanvat.

De procedure verloopt als volgt: 

� de werknemer vraagt aan de werkgever een “aangifte van de aanvang van deeltijd-
se arbeid met behoud van rechten”;
� de werkgever verricht deze elektronische aangifte en stuurt ze door naar het ver-
deelpunt van de sociale zekerheid. Het gaat om het unieke elektronische adres
waarnaar alle ASR’s worden gestuurd. Het verdeelpunt van de sociale zekerheid ver-
stuurt de ASR naar het verdeelpunt van de sector werkloosheid, de inter-UI. De
werkgever krijgt een bestand terug met een kopie van zijn aangifte, die kan afge-
drukt worden en die hij ter informatie aan de werknemer bezorgt;
� de werknemer vult een vereenvoudigd papieren formulier C131A Werknemer in
en ondertekent het. Hiermee vraagt hij het statuut van deeltijds werknemer met
behoud van rechten aan en, in voorkomend geval, inkomensgarantie-uitkeringen. In
dit laatste geval laat hij het formulier eveneens invullen door de bevoegde geweste-
lijke tewerkstellingsdienst (FOREM, BGDA, VDAB of ADG);
� de werknemer dient het papieren formulier C131A Werknemer in bij zijn uitbe-
talingsinstelling. De uitbetalingsinstelling vraagt de elektronische ASR aan de inter-
UI. Na verificatie van de aansluiting van de werknemer bij deze UI, bezorgt de inter-
UI haar de elektronische ASR;
� de uitbetalingsinstelling dient het papieren formulier C131A Werknemer en de
elektronische aangifte voor beslissing in bij het werkloosheidsbureau van de RVA.
De elektronische ASR wordt overgemaakt via het hoofdbestuur van de RVA.

%����� ����8)-5.)7;44-3)07

We nemen het voorbeeld van een ASR van scenario 8 die de werkgever op eigen ini-
tiatief verricht op het einde van elke maand voor een werknemer tewerkgesteld in
het kader van de “activa”-maatregel.
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De procedure verloopt als volgt:

� de werkgever verricht de elektronische ASR “maandelijkse aangifte van arbeid in
het kader van een activeringsprogramma” en stuurt die naar het verdeelpunt van de
sociale zekerheid. Het verdeelpunt van de sociale zekerheid verstuurt de ASR naar
het verdeelpunt van de sector werkloosheid, de inter-UI. De werkgever krijgt een
bestand terug met een kopie van zijn aangifte, die kan afgedrukt worden en die hij
ter informatie aan de werknemer bezorgt;
� na verificatie van de uitbetalingsinstelling waarbij de werknemer is aangesloten,
stuurt de inter-UI de ASR naar de bevoegde UI die de maandelijkse werkuitkering
betaalt waarop de werknemer recht heeft;
� de uitbetalingsinstelling dient via het hoofdbestuur van de RVA de elektronische
ASR in bij het werkloosheidsbureau van de RVA, voor de verificatie van de betaling.

 �� �������
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Dat de mogelijkheid om elektronisch sociale risico’s aan te geven een uitdaging en
een zo omvangrijke opdracht was, is te wijten aan het feit dat er, behalve nieuwe
faciliteiten geboden aan de aangevers (de “front office”), bovendien een geautomati-
seerde verwerking van de elektronische aangiften moest worden ontwikkeld bij de
verschillende bevoegde instellingen (de “backoffice”).

Met andere woorden, eens ze elektronisch is verstuurd, wordt de aangifte niet meer
gewoon afgedrukt en verwerkt door de bevoegde instelling, maar wordt ze even-
eens grotendeels elektronisch verwerkt.

Het spreekt voor zich dat door de omvang van het project en zijn vernieuwende
karakter, en door de grote complexiteit van de reglementering en de institutionele
structuur van de werkloosheidsverzekering, deze automatisering heel wat werk ver-
eiste: analyse, programmering, tests, opstellen van gebruiksinstructies en opleiding.

De ontwikkelingen uitgevoerd bij de MVM, de inter-UI en de UI’s worden hier niet
behandeld. We vermelden daarentegen kort de automatisering gerealiseerd bij de
RVA.

Zo heeft de RVA toepassingen ontwikkeld waardoor de elektronische ASR’s recht-
streeks terechtkomen op de werkposten van de berekenaars en de verificateurs van
de werkloosheidsbureaus belast met de verwerking.

De ASR’s kunnen geraadpleegd worden op het scherm, hetzij onder de vorm van
een volledige kopie van het formulier (vergelijkbaar met een papieren formulier),
hetzij in een versie die enkel de gegevens bevat die nuttig zijn voor de verwerking.
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De berekenaars hebben als taak uitspraak te doen over de toelaatbaarheid van de
werkloze en het bedrag van de uitkeringen te bepalen. Zij baseren zich voortaan op
een beperkt papieren dossier en op een elektronisch dossier. Het elektronische dos-
sier bevat de ASR en, binnenkort, voor sommige sociale risico’s, elektronische attes-
ten met betrekking tot de arbeidsdagen en de gelijkgestelde dagen. Al deze gege-
vens worden automatisch geïntegreerd in de “signaletiekmodules” van de betrokken
werkloze, dit wil zeggen zijn toelaatbaarheidsdossier bij de RVA. De berekenaar
moet ze niet meer invoeren. Het papieren dossier bevat de uitkeringsaanvraag van
de werkloze, die een persoonlijke, wettelijk verplichte stap blijft (79), en de nood-
zakelijke persoonlijke en familiale gegevens om het bedrag van de uitkeringen te
bepalen (80). Tot op heden heeft de sociaal verzekerde niet de mogelijkheid om
deze gegevens elektronisch mee te delen. Hij gebruikt dus de papieren formulieren
die hij invult en aan de RVA bezorgt via zijn uitbetalingsinstelling. Dit beperkte
papieren dossier wordt bij aankomst door de RVA gescand en kan eveneens door de
berekenaar op zijn werkpost worden geraadpleegd. De berekenaar beschikt zo op
zijn pc over alle gegevens die hij nodig heeft om een beslissing te nemen. Het
nemen van deze beslissing blijft een intellectueel proces dat nog niet door de machi-
ne wordt uitgevoerd, al maakt deze reeds een aantal automatische berekeningen
mogelijk. Wanneer in de toekomst gegevens afkomstig van de sociaal verzekerde
eveneens elektronisch kunnen worden meegedeeld via zijn UI, zal de RVA een nog
meer uitgewerkt programma kunnen ontwerpen dat hulp biedt bij de beslissing. De
ontwikkeling en het onderhoud van dit programma dreigen echter erg moeilijk te
worden gezien de veelheid van reglementaire parameters waarmee men rekening
moet houden om het recht op werkloosheidsuitkeringen vast te stellen (81) en de
onophoudelijke evolutie van de werkloosheidsreglementering (82).

De verificateurs hebben dan weer als taak de uitgaven van de uitbetalingsinstellin-
gen te verifiëren. De RVA verifieert op basis van de beslissing inzake de toelaatbaar-
heid van de werknemer en op basis van het betalingsdossier (formulieren, controle-
kaarten) of de betalingen verricht door de UI’s reglementair gerechtvaardigd zijn, en
of de werkloze voor elke vergoede dag voldoet aan de verschillende toekennings-
voorwaarden (gemeentelijke controle, inschrijving als werkzoekende, eventuele
cumul met andere inkomsten,…).

(79) Artikel 133 van het KB van 25 november 1991. In tegenstelling tot andere sectoren van de socia-
le zekerheid, is de automatische toekenning van de rechten niet mogelijk in de sector van de
werkloosheidsverzekering.
(80) Deze gegevens dienen om te bepalen tot welke gezinscategorie de werkloze behoort, wat dan
weer de hoogte van zijn uitkeringen bepaalt. De werkloze moet daarvoor persoonlijke gegevens mee-
delen (uitoefening van een nevenactiviteit, betaling van onderhoudsuitkeringen,…) en gegevens met
betrekking tot de personen met wie hij samenwoont (verwantschap, bedrag van de inkomsten,…).
(81) Zie meer bepaald de artikelen 110 tot 119 van het KB van 25 november 1991 en de artikelen 65
tot 71 van het MB van 26 november 1991.
(82) Sinds de volledige herschrijving in 1991 (KB van 25 november 1991 en MB van 26 november
1991), werd de werkloosheidsreglementering reeds meer dan 200 keer gewijzigd.
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De RVA verifieert ook of de uitbetalingsinstelling het verschuldigde bedrag betaald
en gestort heeft op de bankrekening van de werkloze (83). Deze procedure kan
naar gelang van het geval aanleiding geven tot een beslissing tot aanvaarding of uit-
schakeling van de uitgaven, tot goedkeuring of verwerping van de uitgaven of tot
toekenning van een aanvulling aan de werkloze (84).

Dit werk was reeds in grote mate geautomatiseerd.

De RVA beschikt immers in zijn databanken over signaletiekinformatie (85) en gege-
vens met betrekking tot de uitkeringen waarop de werklozen recht hebben. De RVA
krijgt anderzijds maandelijks van de vier uitbetalingsinstellingen magnetische ban-
den met vermelding van alle betalingsorders gegeven door de UI’s, van de bedragen
en van de begunstigden ervan. De RVA ontvangt tenslotte elke maand van de finan-
ciële instellingen met wie de uitbetalingsinstellingen werken, magnetische banden
waarop de effectief gestorte bedragen en de gecrediteerde rekeningen staan.

Al deze inlichtingen vormen het voorwerp van een geautomatiseerde behandeling
op het hoofdbestuur van de RVA. Deze gegevens worden per uitkeringsgerechtigde
gegroepeerd en ter beschikking gesteld van de werkloosheidsbureaus die voor de
verwerking instaan. De verificateur beschikt over een scherm waarop deze informa-
tie voorkomt. Hij voert de nuttige gegevens in van het papieren betalingsdossier dat
hem door de bevoegde uitbetalingsinstelling werd bezorgd (formulieren ingevuld
door de werkgever en/of controlekaarten). Het systeem stelt hem dan de te nemen
beslissing voor, die hij gaat valideren of corrigeren.

Met de elektronische ASR’s wordt het coderingswerk nog beperkter. Alle nuttige
gegevens van de ASR’s worden automatisch verwerkt in het werkscherm van de
verificateur. In situaties waarvoor de sociaal verzekerde geen controlekaart moet
indienen (86), moet de verificateur niets meer invoeren. In de meeste gevallen moet
de werkloze nog een controlekaart indienen. In deze gevallen moet de verificateur
nog bepaalde gegevens invoeren of ten minste de vermeldingen die op de kaart
staan verifiëren. In alle gevallen stelt het programma de te nemen beslissing voor.

(83) Het gaat om een systematische controle tot op de eurocent van alle uitgaven verricht door de uit-
betalingsinstellingen. Zo heeft de RVA in 2002 gemiddeld 999.899 betalingen per maand geverifieerd.
(84) Artikelen 164 en 165 van het KB van 25 november 1991.
(85) Bijvoorbeeld het bankrekeningnummer waarop de werkloze gevraagd heeft zijn uitkeringen te
betalen.
(86) Bijvoorbeeld de werknemers tewerkgesteld in de activeringsprogramma’s.
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In de toekomst, wanneer ook de controle van de werklozen geïnformatiseerd zal
zijn (87), wordt de verificatie van de uitgaven een volledig geautomatiseerd proces.

"�� ��������	���	������	
�����!��������

Het e-government van de sociale zekerheid biedt de werkgevers, de sociaal verze-
kerden en de instellingen van sociale zekerheid vele voordelen.

"��� ��������	�������������������

De voornaamste voordelen voor de werkgevers zijn de volgende: 
� minder in te vullen formulieren. Het aantal verschillende formulieren is immers
van 16 tot 10 verminderd;
� minder gegevens mee te delen op deze formulieren. Alle gegevens met betrekking
tot het “beroepsverleden” die in de multifunctionele driemaandelijkse aangifte reeds
meegedeeld zijn, moeten niet meer opnieuw worden meegedeeld. Bovendien wor-
den de gegevens met betrekking tot de door de sociale zekerheid vergoede inactivi-
teitsperioden rechtstreeks uitgewisseld tussen de instellingen van sociale zekerheid;
� de elektronische formulieren hebben een gemeenschappelijke structuur en
gebruiken gemeenschappelijke concepten voor de verschillende sectoren van de
sociale zekerheid. Deze gestandaardiseerde inhoud vergemakkelijkt de aangiften en
beperkt de risico’s op fouten;
� alle aangiften, ongeacht de betrokken sector, moeten naar een uniek elektronisch
adres worden verstuurd. Zij worden vervolgens automatisch naar de bevoegde sec-
toren en instellingen gerouteerd. De werkgever moet zich dus niet meer bekomme-
ren om de bestemmeling van de aangifte en diens adres;
� het elektronische formulier vertoont vele troeven in vergelijking met het papieren
formulier: de vragen zijn logischer opgebouwd, sommige vragen of rubrieken wor-
den in functie van de antwoorden op vorige vragen automatisch overgeslagen, er is
on-linehulp, er is automatische controle die structurele fouten aan het licht brengt
(verplichte gegevens weggelaten, tegenstelling tussen sommige gegevens,…). Het is
dus gemakkelijker om een elektronisch formulier in te vullen en het foutenrisico is
beperkt in vergelijking met een papieren formulier;

(87) De meeste werklozen moeten in het bezit zijn van een controlekaart. Op deze kaart moeten zij
de gebeurtenissen vermelden die een beletsel vormen voor de vergoedbaarheid. Zij moeten er met
name de uitoefening van een activiteit op vermelden die niet verenigbaar is met het genot van uitke-
ringen. Hoewel zij nog in het bezit moeten zijn van een controlekaart, moeten de meeste uitkerings-
gerechtigden zich echter niet meer aanmelden op de gemeentelijke controle (de bruggepensioneer-
den, de oudere werklozen, de tijdelijk werklozen, de vrijgestelde werklozen,…). Voor de werklozen
die eraan onderworpen blijven, beperkt deze formaliteit zich tot één of twee aanmeldingen per
maand. Het belangrijkste nut van deze controle is de controlekaart te officialiseren, wat de mogelijk-
heden tot misbruik beperkt. Op dit ogenblik dient het stempelen bovendien om de lijst van de werk-
zoekenden ingeschreven bij de gewestelijke bemiddelingsdiensten, bij te houden. Van zodra een
betrouwbaar alternatief elektronisch systeem ontwikkeld is, zal de controle op een modernere
manier georganiseerd en de gemeentelijke stempelcontrole afgeschaft kunnen worden.
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� verschillende basisdiensten worden aangeboden aan de aangever: het automatisch
tonen en invullen van de identificatiegegevens van de werkgever en de werknemer,
de automatische toekenning van een ticketnummer en een tewerkstellingsnummer
dat de aangifte en de tewerkstelling identificeert, de mogelijkheid om aangiften te
verrichten in de vorm van gestructureerde bestanden voor grote volumes,…
Deze basisdiensten bieden de werkgever een aanzienlijke tijdswinst;
� de elektronische aangiften kunnen zeven dagen op zeven en vierentwintig uur op
vierentwintig verricht en verstuurd worden;
� de aangever ontvangt een ontvangstbewijs en een geïnformatiseerd bestand met
de inhoud van de aangifte die aan de bevoegde sector werd overgemaakt. De werk-
gever heeft zo een bewijs dat de bevoegde sector de aangifte heeft ontvangen, kan
er een kopie van afdrukken voor de werknemer en kan alle overgemaakte aangiften
gemakkelijk bijhouden en archiveren.

"��� ��������	�������������	�����

Deze nieuwe procedure biedt eveneens voordelen voor de werknemers: 
� ze is neutraal wat betreft de rechten en plichten van de werknemers tegenover de
verschillende sectoren van de sociale zekerheid; zij beïnvloedt noch het recht op
uitkeringen, noch het bedrag ervan;
� de informatie aan de werknemers wordt verzekerd vermits zij van elke elektroni-
sche aangifte overgemaakt aan de sector werkloosheid een leesbare kopie ontvan-
gen van de werkgever;
� de werknemers moeten minder administratieve stappen zetten om hun rechten te
doen gelden. De werknemer moet nog een uitkeringsaanvraag indienen maar aan de
hand van een vereenvoudigd formulier. De werknemer moet zijn vroegere werkge-
vers of andere instellingen van sociale zekerheid niet meer om bewijzen van zijn
beroepsverleden vragen, aangezien deze gegevens rechtstreeks toegankelijk zijn bij
de bevoegde instelling. Tenslotte moet de werknemer, buiten zijn eventuele con-
trolekaart, niet meer persoonlijk een formulier indienen voor zijn maandelijkse ver-
goeding, aangezien de werkgever dit formulier rechtstreeks aan de bevoegde instel-
ling zal bezorgen;
� de rechten en de betaling van de uitkeringen zullen sneller kunnen worden vast-
gesteld dankzij de snellere overdracht van de noodzakelijke gegevens.

"���� ��������	���������
	�����
	��	���	����
����������
�

De toepassing van dit project vertegenwoordigt een aanzienlijke hoeveelheid werk
voor de instellingen van sociale zekerheid. Op termijn zullen zij er echter veel voor-
deel uit halen:
� de snellere overdracht van de gegevens waardoor de rechten kunnen worden vast-
gesteld of de betaling kan worden gewaarborgd;
� de vermindering van het aantal naar de werkgever terug te sturen en dus twee-
maal te behandelen formulieren, dankzij de gemeenschappelijke structuur van elek-
tronische formulieren en de structurele controles die het foutenrisico beperken;
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� de vermindering van de mogelijkheden tot fraude en misbruik. De rechten zullen
rechtstreeks worden vastgesteld op basis van de arbeidsprestaties geregistreerd
door de RSZ die aanleiding hebben gegeven tot de betaling van bijdragen, en niet
meer op basis van specifieke papieren formulieren die gemakkelijker vervalst kon-
den worden (cf. valse C4’s);
� de toegenomen automatisering van de behandeling van de dossiers. Bovenop de
“frontoffice” ontwikkeld voor de aangever, werd ook een “backoffice” ontwikkeld
door en voor de instellingen van sociale zekerheid. De gegevens van de elektroni-
sche formulieren van de RVA bevoorraden op die manier rechtstreeks de werk-
schermen van de berekenaars die het recht op uitkeringen moeten vaststellen en
van de verificateurs die de betalingen moeten verifiëren. Het feit dat deze gegevens
niet meer ingevoerd hoeven te worden, betekent een tijdswinst en een grotere
betrouwbaarheid. Voor sommige dossiers is het systeem bovendien geprogram-
meerd om zelf de te nemen beslissing voor te stellen die de operator dan nog enkel
zal moeten valideren.

$�� �����
�

Het e-governement van de sociale zekerheid, waarvan de elektronische aangifte van
een sociaal risico maar een onderdeel is, vertegenwoordigt een ware administratie-
ve revolutie.

Het gaat om een revolutie omdat de betrokken instellingen niet alleen de “front-
office” hebben ontwikkeld, dit wil zeggen de mededeling van gegevens door de aan-
gever, maar ook de “backoffice”, dat wil zeggen de verwerking van deze gegevens
door de bevoegde instelling.

In die zin komt deze revolutie natuurlijk ten goede aan de werkgevers, voor wie zij in
eerste instantie werd verwezenlijkt. Maar zij komt ook ten goede aan de andere
sociaal verzekerden en aan de administraties, die er, zoals we hebben gezien, belang-
rijke voordelen uit zullen halen. Zij zal tot slot eveneens ten goede komen aan de poli-
tieke en sociale beleidsmakers, die dankzij deze informatisering snel zullen kunnen
beschikken over talrijke statistieken en bijkomende gegevens die nuttig zijn voor het
bestuur. Heel de maatschappij zal dus voordeel halen uit deze modernisering.

Natuurlijk zullen deze voordelen zich maar geleidelijk aan doen gevoelen. Natuurlijk
zal deze fundamentele transformatie aanleiding geven tot kinderziekten waarvoor
men in het begin geduld zal moeten opbrengen, en zal ze onvoorziene vragen en
problemen opwerpen waarop een antwoord zal moeten worden gevonden. Natuur-
lijk zijn er nog belangrijke ontwikkelingen te realiseren, meer bepaald om de sociaal
verzekerden toe te laten zelf ook elektronische transacties te verrichten.

De globale coördinatie van het project, de visie waarbij de bekommernis om de
sociaal verzekerden en de werkgevers het uitgangspunt vormt, het dynamisme en
de goede samenwerking met de betrokken partners, de harmonisering van de regle-
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mentering en de modernisering van de administratieve diensten en procedures, heb-
ben de nu al opmerkelijke resultaten mogelijk gemaakt en staan borg voor nieuwe
stappen voorwaarts in de komende maanden en jaren.

De RVA en zijn partners uit de sector van de werkloosheidsverzekering zijn er trots
op een grote bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van dit geheel.

Want het staat nu al vast, de Belgische sociale administratie is het tijdperk van de
21ste eeuw volledig binnengetreden.

__________
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De sector van de kinderbijslag is niet de sector die het meest opvallend in de gepu-
bliceerde rechtspraak naar voor komt. Om een idee te geven van het landschap van
de betwistingen volgen hierna een aantal cijfergegevens.

In 2002 werden 486 gerechtelijke uitspraken geregistreerd waarin een kinderbijslag-
fonds betrokken partij was. Vanuit de bekommernis om een uniforme interpretatie
van de kinderbijslagreglementering te verzekeren, worden alle vonnissen en arres-
ten die in de geschillendossiers van de onderscheiden kinderbijslagfondsen wor-
den uitgesproken, aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers overge-
maakt, die nagaat of er al dan niet tegen de gerechtelijke beslissing verhaal moet
worden ingesteld. De Rijksdienst tekende slechts tegen 2 arresten van arbeidshoven
cassatie aan.

Wat de Rijksdienst voor Kinderbijslag van Werknemers zelf betreft, waren er op 1
januari 2002 1.033 zaken voor de rechtbanken hangende. In de loop van het jaar
2002 zijn 236 nieuwe zaken ingeleid, terwijl 360 zaken afgehandeld werden. In 40
zaken werd een tegeneis ingediend met het oog op de invordering van een totaal
bedrag van 107.129 EUR. Op 31 december restten er dus nog 909 lopende zaken.

Naar de aard van de betwistingen kunnen de 236 in 2002 door de Rijksdienst opge-
starte of gevoerde procedures als volgt worden gegroepeerd.
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Wat de kinderbijslag voor werknemers betreft, wordt ongeveer de helft van de
geschillen gevoerd rond artikel 47 KBW (de toekenning of de weigering van de ver-
hoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap). De verhouding bij de kin-
derbijslagfondsen is niet anders. In deze dossiers heeft de Rijksdienst of het kinder-
bijslagfonds in regel geen impact op de beslissing zelf of op de discussie die eruit
voortvloeit. De geschillen betreffen bijna uitsluitend beslissingen van medische
aard, waarvan de instelling die de bijslag effectief betaalt, enkel de uitvoerder is, ter-
wijl de beslissing omtrent de graad van ongeschiktheid en zelfredzaamheid van het
kind eigenlijk door de FOD Sociale Zekerheid is genomen (cfr. infra).

Uit de aard van de betwistingen kan worden afgeleid dat er, behoudens wat de vast-
stelling van de ongeschiktheid van het kind met een handicap betreft, de kinderbij-
slagregelingen weinig appreciatiebevoegdheid overlaten aan de kinderbijslaginstel-
lingen, wat dan ook het relatief beperkt aantal gerechtelijke procedures in belangrij-
ke mate verklaart alsook het grote percentage (70 à 80%) van de gerechtelijke uit-
spraken waarbij de kinderbijslaginstellingen in het gelijk worden gesteld.

Overigens is het in de kinderbijslagregeling steeds de betrachting geweest om de
definitief geworden gerechtelijke uitspraken die aan de wet of het besluit een afwij-
kende interpretatie geven van die van de Rijksdienst, zo veel als politiek of beleids-
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matig mogelijk, in de reglementering te vertalen, waarbij maximaal gestreefd wordt
naar een vaststelling van het recht volgens objectieve en gekwalificeerde gegevens.
Hierdoor wordt redundante rechtspraak beperkt.

In dit overzicht wordt gepoogd om voor de periode 1998-2003 de meest relevante
rechtspraak samen te brengen, waarbij het niet mogelijk is gebleken exhaustief te
zijn. Daarbij wordt zo veel als mogelijk aangegeven in welke mate de wetgeving
ondertussen reeds is aangepast, wat de relevantie van de gewezen rechtspraak tot
zijn juiste proporties herleidt.

Anderzijds is het duidelijk dat, omwille van de actualiteit van de kwestieuze proble-
matiek, een aantal topics uit de rechtspraak meer aandacht verdienen, zoals daar
zijn: discriminaties op basis van het geslacht, de toekenning van de verhoogde bij-
slag voor kinderen met een handicap of een aandoening, de problematiek van het
niet terugsturen van het periodiek formulier aan de hand waarvan het recht wordt
vastgesteld, co-ouderschap, de berekening van de intresten, de onmogelijkheid van
terugvordering van een onverschuldigde betaling in geval van fout van de uitbeta-
lende instelling en de gewaarborgde gezinsbijslag. Inzonderheid de betwistingen die
raakvlakken hebben met het handvest van de sociaal verzekerde, verdienen onze bij-
zondere aandacht, alleen al omdat de maatschappelijke en budgettaire impact bij-
zonder belangwekkend is.

Tenslotte zij vermeld dat bij de opbouw van dit overzicht geen specifieke logica
werd gevolgd, behalve die welke er in bestaat wat de kinderbijslagregeling voor
werknemers betreft, de volgorde van de wetsartikelen te respecteren, dan de
betwistingen inzake het handvest van de sociaal verzekerde te behandelen en ten
slotte nog even stil te staan bij de gewaarborgde gezinsbijslagregeling.

Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke bespreking van deze thema’s is het wellicht
nuttig om kort de kinderbijslagreglementering toe te lichten.

In de kinderbijslagwetgeving voor werknemers komen vijf verschillende actoren
voor: de werkgever, het kinderbijslagfonds, de werknemer, de persoon die het kind
opvoedt, en het kind. Voor deze laatste drie partijen worden specifieke termen
gehanteerd, die voor een goed begrip een kleine toelichting verdienen:
� de rechthebbende: de persoon die door zijn arbeid, een daarmee gelijkgestelde
situatie of een toekenningssituatie, en op grond van zijn band met het rechtgevend
kind, het recht op kinderbijslag vestigt (meestal is dit de vader van het kind);

� de bijslagtrekkende: de persoon of de instelling aan wie de kinderbijslag wordt uit-
betaald, omdat hij of zij in beginsel instaat voor de opvoeding van het kind (meestal
is de bijslagtrekkende de moeder van het kind);

� de rechtgevende: het kind voor wiens opvoeding de kinderbijslag wordt uitge-
keerd op grond van zijn verhouding tot de rechthebbende.
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Deze driehoek (rechthebbende, rechtgevend kind en bijslagtrekkende) vormt de
basis van de kinderbijslagwetgeving.

Als antwoord op welomschreven streefdoelen op sociaal en gezinsbeleid, vertonen
de aangeboden uitkeringen van kinderbijslag aan de werknemersgezinnen een vrij
grote diversiteit. Naast de basiskinderbijslag (gewone schaal) (1) moet er een onder-
scheid gemaakt worden tussen het kraamgeld, de adoptiepremie, de verhoogde kin-
derbijslag voor wezen, de leeftijdstoeslagen, de toeslag voor gehandicapte kinderen
en de sociale toeslagen, zoals daar zijn de bijkomende gezinsbijslag voor langdurig
zieken en invaliden (de schaal 50ter), langdurig werklozen (de schaal 42bis) of
gepensioneerden (de schaal 42bis).

Uiteraard dient het kind zelf aan een aantal voorwaarden te voldoen om rechtge-
vend te zijn op kinderbijslag. Zo is op grond van de Belgische kinderbijslagwetge-
ving in principe geen kinderbijslag verschuldigd ten behoeve van de kinderen die
worden opgevoed of lessen volgen buiten het Koninkrijk (2) (territorialiteitsbegin-
sel). Op grond van bepaalde verordeningen van de Europese Unie alsook bilaterale
en multilaterale overeenkomsten kan de gezinsbijslag echter geëxporteerd worden
ten voordele van kinderen die op het grondgebied van een andere lidstaat wonen en
verblijven.
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Naargelang van het aantal rechtgevende kinderen dat in het gezin van de bijslagtrek-
kende wordt opgevoed, verschilt het bedrag aan kinderbijslag volgens de rang die
de kinderen in dit gezin innemen. Dit betekent dat de kinderen in het gezin van oud
naar jong worden gerangschikt, waarbij het oudste kind in het gezin een eerste rang
wordt toegekend, het tweede kind een tweede rang, enz. Er bestaan drie rangen
gekoppeld aan drie bedragen (artikel 40 KBW). De kinderbijslag bedraagt het minst
voor een eerste kind en het meest voor een derde of volgende kind. Voor het bepa-
len van de rang worden de kinderen gegroepeerd rond de bijslagtrekkende (artikel
42 KBW).

(1) De basiskinderbijslag is de bijslag die aan elk rechtgevend kind wordt verleend, ongeacht de leef-
tijd van het kind of de sociale categorie waartoe de rechthebbende behoort. De basiskinderbijslag
stijgt volgens de rang van het kind in het gezin, en zulks tot het derde kind.
(2) Artikel 52 Kinderbijslagwet (hierna genoemd KBW), met name de samengeordende wettten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 19
december 1939 (BS, 22 december 1939).
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Zo oordeelde de Arbeidsrechtbank te Charleroi over het volgende geval. Een vrouw
woont samen met haar twee kinderen. Ze vormt een feitelijk gezin (3) met een man
wiens zoon tevens in het gezin woont. Vermits de man de kinderbijslag ontving
voor zijn zoon, had het kinderbijslagfonds de beide kinderen van de vrouw rond de
man gegroepeerd en had hen conform artikel 42 KBW een tweede en een derde
rang toegekend. Vervolgens stelde het kinderbijslagfonds echter vast dat de kinder-
bijslag aan de man enkel betaald werd op basis van een vonnis waarin werd bepaald
dat de kinderbijslag aan een ander persoon dan de bijslagtrekkende wordt uitbetaald
(sommendelegatie). Het supplement in rang kon dus niet worden toegekend aan de
moeder van de beide kinderen aangezien de man niet de hoedanigheid van bijslag-
trekkende had verworven (de moeder van de zoon had de hoedanigheid van bijslag-
trekkende behouden). De rechtbank kon dan ook besluiten dat de beslissing van de
kas tot terugvordering van de onverschuldigd betaalde bedragen terecht is (4).

Voor het bepalen van de rang van de rechtgevende kinderen (artikel 42 KBW) werd
tot voor kort enkel rekening gehouden met kinderen die rechtgevend zijn in de Bel-
gische kinderbijslagregelingen (stelsels voor werknemers, zelfstandigen, ambtena-
ren en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag).

Het Arbitragehof achtte deze restrictie op het vlak van de groepering niet verant-
woord, gelet op de algemene intentie van de wet die erin bestaat dat het bedrag van
de kinderbijslag hoger wordt naarmate het gezin meer kinderen heeft (5).

Voor het bepalen van de rang van de rechtgevende kinderen wordt voortaan ook
rekening gehouden met kinderen die kinderbijslag ontvangen uit andere landen op
grond van internationale overeenkomsten (6) of in België op grond van een bilate-
raal verdrag.
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De werkloze kan recht openen op kinderbijslag. Het recht van de werkloze op kin-
derbijslag hangt echter af van zijn toestand in de werkloosheidsreglementering.
Overeenkomstig artikel 56novies KBW hebben de volledig uitkeringsgerechtigde 

(3) Dit begrip werd ingevoerd door de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en
andere bepalingen, BS, 31 augustus 2000, van kracht vanaf 1 september 2000. Een feitelijk gezin
wordt gevormd wanneer personen (twee, zelfs meer dan twee) ongeacht hun geslacht, die geen
bloed- of aanverwanten zijn tot de derde graad, samenwonen en in gemeen overleg hun huishoudelij-
ke problemen regelen en daarbij, eventueel zelfs maar gedeeltelijk, hun respectievelijke bestaansmid-
delen samenvoegen.
(4) Arbrb. Charleroi, 12 juni 2002, onuitgeg., A.R. nr. 59.883/R.
(5) Arbitragehof, 13 juli 2001, nr. 106/2001.
(6) Wijziging ingevoerd door de programmawet (I) van 24 december 2002, treedt in werking op 1
juli 2002, zijnde de maand waarin het Arbitragehof heeft vastgesteld dat het artikel 42 KBW de
Grondwet schendt.
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werkloze, de gedeeltelijk uitkeringsgerechtigde werkloze, de volledig werkloze die
niet wordt vergoed en de gedeeltelijk werkloze die geen werkloosheidsuitkering
geniet, recht op kinderbijslag. De laatste twee categorieën hebben slechts onder
bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag. Zo dienen de betrokkenen onder
meer ingeschreven te zijn als werkzoekende en moeten zij zich onderwerpen aan
de controle door de RVA, behoudens vrijstelling.

Overeenkomstig artikel 42bis KBW is de (volledig of gedeeltelijk) uitkeringsgerechtig-
de werkloze vanaf de zevende maand werkloosheid gerechtigd op een bijkomende
bijslag, wanneer hij voldoet aan de voorwaarden inzake gezinssamenstelling, inkomen
en beroepsactiviteit die terzake gesteld zijn of wanneer die met andere woorden de
hoedanigheid heeft van rechthebbende met personen ten laste (7). Er geldt derhalve
een wachttijd van zes maanden om recht te hebben op dit supplement.

In een concreet geval betrof het een deeltijds werkloze vrouw die de toeslag van
artikel 42bis genoot. Tijdens twee maanden echter volgde zij wel de stempelcontro-
le maar liet zij haar controlekaart niet geldig valideren. Het Arbeidshof te Antwerpen
oordeelde dat de betrokkene tijdens deze twee maanden niet vergoedbaar was,
maar verder dient beschouwd te worden als uitkeringsgerechtigde werkloze. De
toekenning van de sociale toeslag van artikel 42bis wordt enkel stopgezet indien er
een werkelijke onderbreking is in de uitkeringsgerechtigdheid (8). Een loutere
onderbreking van de vergoedbaarheid inzake werkloosheidsuitkeringen volstaat niet
om het recht op de toeslag te verliezen (9).

Inmiddels werd het voornoemde KB van 19 maart 1996 opgeheven door het KB van
1 maart 2000 tot uitvoering van artikel 42bis KBW, dat wel de vergoedbaarheid als
norm stelt.
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Er kon worden vastgesteld dat een aantal wetsbepalingen in de kinderbijslagregle-
mentering voor werknemers nog steeds een zeker onderscheid hanteerden tussen
personen van hetzelfde of van verschillend geslacht. Hierbij moet worden opge-
merkt dat dit zowel kon leiden tot vormen van negatieve als van positieve discrimi-
natie van mensen van hetzelfde geslacht.

(7) Deze voorwaarden zijn gestipuleerd in het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van
de artikelen 42bis en 56, §2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonar-
beiders (B.S., 19 april 1984).
(8) Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 tot uitvoering van artikel 42bis.
(9) Arbh. Antwerpen, 12 juni 2000, onuitgeg., A.R. nr. 2000398.
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Artikel 42, §1 KBW was een voorbeeld van een negatieve discriminatie. Zo werd,
indien er verschillende bijslagtrekkenden waren, voor de rangbepaling rekening
gehouden met het geheel van de rechtgevende kinderen op voorwaarde dat die bij-
slagtrekkenden dezelfde hoofdverblijfplaats hadden en dat zij hetzij met elkaar
gehuwd waren, hetzij van verschillend geslacht waren en een huishouden vormden,
hetzij verwant of aanverwant waren in de eerste, tweede of derde graad. Indien dus,
bij een homoseksueel koppel, de beide partners bijslagtrekkenden waren voor ver-
schillende rechtgevende kinderen, kon de groepering niet geheel gebeuren zoals in
een heteroseksueel koppel, maar slechts per bijslagtrekkende. Dit kon maandelijks
tot een niet onbelangrijk financieel verlies leiden.

Ook kon conform artikel 51, §3 KBW het recht op kinderbijslag slechts gevestigd
worden voor rechtgevende kinderen van de persoon van het andere geslacht met
wie men een huishouden vormde. Inderdaad, bij een homoseksueel koppel kon de
ene partner niet automatisch een recht op kinderbijslag openen voor de kinderen
van de andere partner. Dit kon wel in een heteroseksueel koppel.

Maar in een aantal andere situaties werden de homoseksuele koppels positief gedis-
crimineerd bij de toekenning van de sociale toeslagen voor invaliden, werklozen of
gepensioneerden en van de verhoogde wezenbijslagen (artikel 42bis, 50ter en 56bis
KBW). Wanneer de invalide, werkloze of gepensioneerde rechthebbende of de
langstlevende ouder samenwoonde met een persoon van verschillend geslacht, kon-
den al die sociale toeslagen of de verhoogde wezenbijslag verloren gaan, wat niet
het geval was wanneer diezelfde rechthebbende samenwoonde met een persoon
van hetzelfde geslacht (10).
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Nochtans kan worden vastgesteld dat het Arbitragehof in een arrest van 24 juni
1998 heeft geoordeeld dat artikel 56bis, §2 KBW omtrent de verhoogde wezenbij-
slag de Grondwet niet schendt, en dit omdat deze bepaling een weerlegbaar ver-
moeden bevat dat “de wetgever vermocht redelijkerwijze te vermoeden dat twee
personen van verschillend geslacht die samenleven een huishouden vormen en dat
niet te vermoeden wanneer de samenwonenden van hetzelfde geslacht zijn”, ver-
mits “dit overeenstemt met wat zich in de meeste gevallen voordoet” (11). 
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Uiteindelijk raakte ook de rechtspraak in de ban van de problematiek van de non-
discriminatie op basis van het geslacht. Zo hebben in casu de Arbeidsrechtbank van
Kortrijk en de Arbeidsrechtbank van Dendermonde een gelijkaardige prejudiciële
vraag gesteld aan het Arbitragehof, nl. of artikel 42, §1 KBW de artikelen 10 en 11

(10) Artikel 1, 2° van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56,
§2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en artikel 56bis KBW.
(11) Arbitragehof, 24 juni 1998, nr. 77/98, BS, 27 augustus 1998.
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van de Grondwet schendt, met andere woorden of het feit dat de rechtgevende kin-
deren van verschillende samenwonende bijslagtrekkenden van hetzelfde geslacht
niet worden gegroepeerd, geen discriminatie vormt, vermits homoseksuele koppels
dus geen recht hebben op dezelfde kinderbijslag als heteroseksuele koppels.

In zijn arrest van 21 juni 2000 (12) komt het Arbitragehof tot het besluit dat artikel
42, §1 KBW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het in het
derde lid, 2°, de woorden ‘personen van verschillend geslacht’ bevat.

Het Hof oordeelt: ‘Zowel bij samenwonenden van hetzelfde geslacht als bij samen-
wonenden van verschillend geslacht of gehuwden leidt het samenwonen van meer-
dere bijslagtrekkenden met kinderen immers tot het vormen van een groter gezin
en staan de partners op dezelfde wijze in voor het onderhoud van de kinderen. Het
Hof merkt op dat door het voordeel van de groepering zonder onderscheid toe te
kennen aan de samenwonenden van verschillend geslacht, gehuwd of niet, alsook
aan samenwonenden van hetzelfde geslacht indien zij verwant of aanverwant zijn,
de toepasselijke maatregel samenhang ontbeert. Er zijn bovendien geen redenen om
aan te nemen dat, nu de bijslagtrekkenden dezelfde hoofdverblijfplaats moeten heb-
ben, het risico voor misbruiken, groter zou zijn wanneer het gaat om samenwonen-
den van hetzelfde geslacht dan wel om samenwonenden van verschillend geslacht.
Het in het geding zijnde verschil in behandeling is niet redelijk verantwoord.’

Stapsgewijs is de kinderbijslagreglementering aangepast. Door de wet van 14 mei
2000 (wet Bonte) zijn de artikelen 42 en 51 KBW gewijzigd zodat de wettelijke
voorwaarde in verband met het feit dat de partners van verschillend geslacht moe-
ten zijn, wordt opgeheven (13). Deze wet is in werking getreden op 10 juli 2000.
Kort daarna werd door de wet van 12 augustus 2000 de notie ‘feitelijk gezin’ inge-
voerd (14). Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat een feitelijk
gezin wordt gevormd wanneer personen (twee, zelfs meer dan twee) ongeacht hun
geslacht, die geen bloed- of aanverwanten zijn tot de derde graad, samenwonen en
in gemeen overleg hun huishoudelijke problemen regelen en daarbij, eventueel
zelfs maar gedeeltelijk hun respectievelijke bestaansmiddelen samenvoegen. Deze
tekst is van toepassing vanaf 1 september 2000.

Gelet op het verschil in datum van inwerkingtreding tussen beide tekstaanduidingen
werd bij omzendbrief van 22 september 2000 aan de verschillende fondsen
gevraagd de ganse regeling vanaf 10 juli 2000 toe te passen. Met andere woorden
vanaf 10 juli 2000 is de discriminatie opgeheven en is er ter zake geen probleem
meer.

(12) Arbitragehof, 21 juni 2000, nr. 80/2000, BS, 31 augustus 2000.
(13) Wet van 14 mei 2000, BS, 30 juni 2000.
(14) Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS, 31 augustus 2000.
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Met betrekking tot de toepassing van de artikelen 42bis en 50ter KBW werd het uit-
voeringsbesluit van 12 april 1984 gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 maart
2000. De hiervoor geciteerde wet van 12 augustus 2000 bepaalde in zijn artikel 75
dat de wijziging die in dit verband aan het koninklijk besluit van 12 april 1984 dien-
de aangebracht te worden, zodat ook daarin het begrip ‘feitelijk gezin’ zou worden
opgenomen, zou terugwerken tot op de datum van de inwerkingtreding van de
betrokken bepalingen van de wet zelf, zijnde tot 1 september 2000. Artikel 2 van
het koninklijk besluit van 19 maart 2001 voorziet dan ook dat dit besluit uitwerking
heeft met ingang van 1 september 2000.

Op die manier wordt de ganse problematiek nu op een eenduidige wijze geregeld.
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In een concreet dossier, van twee moeders die een feitelijk gezin vormen, spelen
twee elementen mee bij het bepalen van het bedrag van de kinderbijslag. Het
betreft enerzijds de rang die de kinderen van beide moeders innemen (artikel 42) en
anderzijds het feit dat de ene vrouw reeds meer dan zes maanden werkloos (artikel
42bis) is en samenwoont met de andere vrouw, die tewerkgesteld is bij een openba-
re dienst.

Door het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 7 september 2001 (15)
wordt de problematiek van de rangbepaling van de kinderen in functie van het feit
dat betrokkenen een feitelijk gezin vormen, met terugwerkende kracht geregeld (de
wijzigende bepaling wordt ook toegepast voor de periode voor 10 juli 2000), terwijl
er volgens de rechter voor de regeling van de problematiek van de verhoogde bij-
slag wegens langdurige werkloosheid slechts vanaf 1 september 2000 rekening kan
gehouden worden met de notie ‘feitelijk gezin’.

Dit brengt een tegenstrijdigheid met zich mee. Zo zouden betrokkenen enerzijds
profiteren van de voordelige rangregeling (groepering van de kinderen van de beide
moeders) vermits zij een feitelijk gezin vormen, terwijl diezelfde samenwoonst niet
in rekening zou gebracht worden voor wat betreft het recht op verhoging wegens
langdurige werkloosheid. 

De Rijksdienst is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Het Auditoraat-generaal
bij het Arbeidshof te Antwerpen heeft in deze een schriftelijk advies gegeven. Dit
komt in grote lijnen op het volgende neer:
Met betrekking tot het wegwerken van de negatieve discriminatie in de rangrege-
ling (artikel 42) is het arrest van 21 juni 2000 zeer duidelijk. Het feit dat in de toen-
malige versie (periode vóór 10 juli 2000) de gunstige rangregeling enkel voorbe-

(15) Arbrb. Antwerpen, 7 september 2001, onuitgeg., A.R. nr. 325.351.
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houden was voor personen die een huishouden vormen voor zover ze van verschillend
geslacht waren, was een ongeoorloofde en niet-verantwoorde ongelijke behandeling.

Gelet op het feit dat een arrest van het Arbitragehof ingevolge een prejudiciële
vraag een relatief versterkt gezag heeft, moet volgens de arbeidsauditeur-generaal
het betreffende arrest van het Arbitragehof met terugwerkende kracht worden toe-
gepast; dus ook vóór 10 juli 2000.

Het OM is daarbij van mening dat het niet is omdat de regelgever de discriminaties
in de toenmalige wet- en regelgeving niet of niet tijdig heeft weggewerkt, dat een
ongeoorloofde ongelijke behandeling ineens wel geoorloofd zou zijn omwille van
het administratief gemak van de Rijksdienst.

Met betrekking tot het recht op de verhoogde kinderbijslag wegens langdurige
werkloosheid is het OM de volgende mening toegedaan. In het uitvoeringsbesluit
van 12 april 1984 van artikel 42bis werd de notie ‘feitelijk gezin’ ingevoerd door het
koninklijk besluit van 19 maart 2001. Deze nieuwe tekst is in werking getreden op
1 september 2000.

In de periode daarvoor bleef de (positieve) discriminatie wel bestaan. Deze ongelij-
ke behandeling is duidelijk in strijd met de beginselen van de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet. Deze discriminatie vloeit echter voort uit een bepaling van een
koninklijk besluit, en de ongrondwettelijkheid daarvan kan door de gewone hoven
en rechtbanken worden vastgesteld, zodat terzake geen prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof gesteld dient te worden.

Het OM besluit dat, gelet op de manifeste en ongeoorloofde ongelijke behandeling
zoals vervat in de tekst van het koninklijk besluit van 12 april 1984, zoals deze bestond
vóór 1 september 2000, de discriminerende toepassing dient afgewezen te worden en
dat er dus ook voor de periode vóór de inwerkingtreding van de wijziging geen recht
meer was op de verhoogde kinderbijslag wegens langdurige werkloosheid.

24� ��������28�5�
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Indien een kind beneden de 21 jaar getroffen is door een lichamelijke of een geeste-
lijke ongeschiktheid van minimum 66%, dan geeft het recht op de verhoogde kin-
derbijslag voor gehandicapte kinderen. Het bedrag van dit supplement wordt gedif-
ferentieerd naargelang van de graad van de zelfredzaamheid (artikel 47 KBW).

Er bestaan in de huidige reglementering dus twee toepassingscriteria: de invaliditeit,
die als instapcriterium fungeert, en de zelfredzaamheid, die dient om de hoegroot-
heid van het toegekende supplement te bepalen.
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De ongeschiktheid wordt gemeten aan de hand van de Officiële Belgische Schaal tot
vaststelling van de Invaliditeit (OBSI) en/of de lijst van kinderziekten en aandoenin-
gen. Taalkundig suggereert de formulering ‘en/of’ een keuzemogelijkheid, maar het
Hof van Cassatie heeft in deze geoordeeld dat de bepalingen ‘en/of’ niet betekenen
dat de rechthebbende de keuze heeft de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
te laten vaststellen, ofwel aan de hand van de schaal, ofwel aan de hand van de lijst
(16). De zelfredzaamheid wordt geëvalueerd aan de hand van een handleiding en
een medisch-sociale schaal.
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De twee evaluatiecriteria om de invaliditeit te meten, de OBSI en de lijst van kinder-
ziekten, zijn exclusief voor de vaststelling van de ongeschiktheid van het gehandi-
capte kind. Het gebruik van de schaal en/of de lijst is verplicht. Zo oordeelde het
Hof van Cassatie in een arrest van 30 mei 1994 dat de rechter geen rekening kan
houden met de kosten en de lasten veroorzaakt door de preventieve en curatieve
maatregelen ter voorkoming of vermindering van de onmiddellijke en actuele gevol-
gen van een zware aandoening die in principe een belangrijke invaliditeit tot gevolg
heeft (17).

Het Arbeidshof van Gent stelde vast dat de ongeschiktheid ook in de nieuwe wetge-
ving nog altijd het belangrijkste criterium is. Er kan met andere woorden niet wor-
den aangenomen dat de kosten van verzorging en medicatie op zich reeds de toe-
kenning van de bijkomende kinderbijslag zou wettigen (18).

In het licht van deze interpretatie van Cassatie kan gesteld worden dat de regeling
invaliditeit in de hand werkt en revalidatie tegenwerkt. Het nemen van dure preven-
tieve of curatieve maatregelen wordt niet beloond, maar afgestraft.

24�4� ��� ����������� 
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De schaal en de lijst van aandoeningen zijn de enig reglementaire criteria om de
invaliditeit van een gehandicapt kind te meten. Deze voorschriften dienen volgens
het Hof van Cassatie dan ook strikt en niet naar analogie te worden toegepast. Zo
was er in de bepalingen van de OBSI inzake het meten van de gehoordaling in geval
van gehoorstoornissen geen sprake van het feit of er al dan niet gebruik mocht wor-
den gemaakt van een gehoorprothese. Voor andere aandoeningen voorziet de OBSI
nochtans wél dat er bij het meten van de invaliditeitsgraad gebruik mocht worden
gemaakt van hulpmiddelen en prothesen. Bij de aantasting van de gezichtsscherpte 

(16) Cass., 23 april 2001, A.R. nr. S.00.149.N., J.T.T., 2001, 345.
(17) Cass., 30 mei 1994, Soc. Kron., 1994, p. 391.
(18) Arbh. Gent, 16 november 1995, onuitgeg., A.R. nr. 94/257.
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bevat de schaal regels voor het gebruik van een bril bij de meting van de invaliditeit.
Zo wordt de gezichtsscherpte voor de verte bepaald met de optimale gewone opti-
sche correctie (bril of glazen of pasmontuur). Volgens het Hof mag men het gebruik
van hulpmiddelen bij de meting van het gezichtsverlies niet naar analogie toepassen
op de meting van de gehoordaling. Bij het bepalen van het invaliditeitspercentage
wegens gehoordaling is er geen sprake van het meten van de gehoordaling na cor-
rectie door middel van een hoorapparaat zodat bij de meting van dergelijk hulpmid-
del geen gebruik mag worden gemaakt (19). Naar aanleiding van dit arrest werd de
betreffende reglementering ondertussen reeds aangepast (20).

24�4� ������������
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De geneesheer moet de invaliditeit en de zelfredzaamheid vaststellen. Hij zal oordelen of
een kind vanaf een bepaalde datum al dan niet getroffen is door een ontoereikendheid.

Volgens een administratieve praktijk is de begindatum de datum vanaf wanneer de
invaliditeit duidelijk is. Het is echter zo dat in geval van aangeboren afwijkingen
(zowel mentale stoornissen, zoals in het geval van fragiele X, autisme, als bepaalde
motorische handicaps) de handicap pas duidelijk wordt met de jaren en zelfs meer
handicaperend wordt. In het geval van een aangeboren aandoening wordt als start-
datum van de invaliditeit dus niet automatisch de geboorte van het kind genomen,
maar het ogenblik waarop de handicap door de arts kan worden vastgesteld, met
andere woorden het moment waarop de aandoening wordt ‘geobjectiveerd’.

In een concreet geval van een kind dat lijdt aan mucoviscidose, had de geneesheer
van het Ministerie van Sociale Zaken gesteld dat de begindatum van invaliditeit dient
gesteld vanaf het ogenblik dat zich daadwerkelijk ziekteverschijnselen (in casu
luchtwegenproblemen) voordoen en niet vanaf de screeningsdiagnose bij de
geboorte.

In een verslag van een door de rechtbank aangestelde deskundige, dat in het vonnis
ten dele wordt geciteerd, valt te lezen dat de ingangsdatum (van de invaliditeit)
afhankelijk is van twee interpretatiemogelijkheden:
� ofwel de strikt preventieve zorgcontext, en dan is deze datum het ogenblik van
diagnosestelling (en deze datum zal dan vaak samenvallen met de geboortedatum).
Aan de hand van deze diagnose zal er een reeks preventieve maatregelen worden
toegepast die noodzakelijk zijn om het manifeste ziekteproces zo lang mogelijk uit te

(19) Cass., 5 oktober 1998, Arr. Cass., 1998, deel 6, nr. 428.
(20) Koninklijk besluit van 4 maart 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot
uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, §3 en 63 van de samengeordende wetten betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende
sociale bepalingen, BS, 29 april 1998, tweede editie, 13373-13374.
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stellen. Met andere woorden hoe slechter men deze maatregelen toepast, des te
vlugger men in het ziektemanifestatieproces zit en de financiële ‘beloning’ voor
objectief symptomatische ziekte volgt;
� ofwel de ziektemanifestatiecontext, met name de datum waarop een invaliditeit
door de zich ontegensprekelijk zichtbaar manifesterende ziekte wordt bereikt, en
dan zou de datum in dit geval kunnen samenvallen met de eerste hospitalisatie waar-
bij objectief een infectueuze pneunomie werd vastgesteld, te weten 7 januari 1997.

De gerechtsdeskundige laat het aan de rechtbank over om, binnen de interpretatie-
context die haar toekomt, te oordelen over de haar juist lijkende opinie.

De Arbeidsrechtbank te Antwerpen volgt in deze zaak het standpunt dat de ingangs-
datum van de invaliditeit deze is van de herkenbare ziektesymptomen, in casu de
hospitalisatie van het kind ingevolge pneumonie op 7 januari 1997 (21).

In tegenstelling tot het voormelde vonnis van 31 maart 2000 van de Arbeidsrecht-
bank te Antwerpen wordt in een arrest van het arbeidshof te Brussel van 7 septem-
ber 2000 (22) de eerste stelling gevolgd. Het Arbeidshof oordeelt dat het betrokken
kind getroffen is door een geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid van ten minste
66% (in casu 69%) en een zelfredzaamheidsgraad vertoont van 3 punten vanaf de
geboorte (zijnde 25 juni 1983) en dit voor onbepaalde duur.

Het hof baseert zich wat het invaliditeitspercentage betreft op het verslag van de aan-
gestelde deskundige. Wat de begindatum van de invaliditeit betreft, wijkt het arbeids-
hof echter af van de datum die door de expert werd voorgesteld, met name augustus
1995 (het ogenblik waarop de mentale achteruitgang wordt geobjectiveerd).

De rechter volgt het verslag van de aangestelde deskundige dus niet helemaal. Hoe-
wel uitzonderlijk, is deze werkwijze niet strijdig met de wet. Dit verslag is slechts
een technisch advies. De rechter is niet verplicht het advies van de deskundige te
volgen indien dit in strijd is met zijn eigen overtuiging. De rechter oordeelt vrij en
onafhankelijk en heeft steeds het laatste woord.

2424� �����������������7	�������
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Zowel de ongeschiktheid als de graad van zelfredzaamheid wordt vastgesteld door
een geneesheer van de Medische Dienst van de Algemene Directie van de gezinsbij-
slag en de uitkeringen aan gehandicapten van de FOD Sociale Zekerheid op basis
van een medisch onderzoek.

(21) Arbrb. Antwerpen, 31 maart 2000, onuitgeg., A.R. nr. 302.491.
(22) Arbh. Brussel, 7 september 2000, onuitgeg., A.R. nr. 40.021.
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Er zijn slechts twee mogelijkheden: ofwel oordeelt de arts dat het kind meer dan
66% ongeschikt is, ofwel beslist de arts dat het kind niet getroffen is door een onge-
schiktheid van minstens 66% (medische beslissing).

De kinderbijslaginstellingen zijn genoodzaakt om deze medische beslissingen van de
adviserende geneesheren van de FOD uit te voeren. In het eerste geval moet het
bevoegde kinderbijslagfonds de verhoogde kinderbijslag toekennen omdat er op
grond van de medische beslissing aan de gestelde voorwaarden van artikel 47 KBW
is voldaan (toekenningsbeslissing). In het tweede geval moet het bevoegde kinder-
bijslagfonds of de Rijksdienst de verhoogde kinderbijslag weigeren omdat er op
grond van de medische beslissing niet aan de gestelde voorwaarden van artikel 47
KBW is voldaan (weigeringsbeslissing).

Tegen deze beslissing van de kinderbijslaginstelling kan de betrokkene beroep aan-
tekenen. Het beroep wordt veelal aangetekend op grond van medische redenen: de
toegekende graad van invaliditeit en/of de zelfredzaamheid worden betwist. Veelal
dient er dan ook bij tussenvonnis een medische deskundige te worden aangesteld.
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In het bestaande systeem van de verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinde-
ren wordt de beslissing betreffende de vaststelling van het ongeschiktheidspercenta-
ge van het kind in kwestie, genomen door de bevoegde dienst van de FOD Sociale
Zekerheid. De FOD attesteert dit ongeschiktheidspercentage aan de Rijksdienst of
het bevoegde kinderbijslagfonds. Op grond van dit attest neemt het fonds de beslis-
sing om het bedoelde supplement toe te kennen of te weigeren.

Aan de betrokkenen wordt geen enkele informatie gegeven omtrent het resultaat
van het medisch onderzoek, omdat de bestaande reglementering inzake het
medisch geheim en de bescherming van de (medische) persoonsgegevens een
omstandige motivering van de medische beslissing die aan de basis ligt van de beslis-
sing van het kinderbijslagfonds niet (zonder meer) toelaat.

Het op deze attesten vermelde ongeschiktheidspercentage is het enige gegeven
waarvan het Toezichtscomité van de Kruispuntbank toelaat dat het zonder tussen-
komst van een arts aan de betrokkene wordt meegedeeld.

Volgens de Arbeidsrechtbank van Oudenaarde voldoet de beslissing van het kinder-
bijslagfonds wél aan de vereisten van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffen-
de de motivering van bestuurshandelingen, nu niet alleen de juridische grondslag
wordt weergegeven, maar ook de noodzakelijke feitelijke gegevens met opgave van
de reden waarom geen verhoogde kinderbijslag wordt toegekend. De motivering is
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afdoende wanneer deze haar doel bereikt, en de bestuurde begrijpt op basis van
welke (feitelijke en juridische) elementen de beslissing is genomen (23), hetgeen
hier volgens de rechter het geval was (24).

In een ander geval werd de motivering van deze administratieve beslissing door de
Arbeidsrechtbank te Kortrijk als gebrekkig beschouwd. De rechtbank was van oor-
deel dat de beslissing van de Rijksdienst tot weigering van de verhoogde kinderbij-
slag voor een gehandicapt kind, niet voldoet aan de vereiste van de motiverings-
plicht zoals bepaald in artikel 13 van de wet van 11 april 1995 betreffende het Hand-
vest van de sociaal verzekerde en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende
de motivering van bestuurshandelingen (25).
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Zie infra
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In de programmawet (I) van 24 december 2002 (artikelen 85 tot 88) werd voor kin-
deren met een aandoening een nieuwe regeling opgenomen. Met dit nieuwe sys-
teem wordt gepoogd de knelpunten van het bestaande stelsel te verhelpen.

De programmawet stelt dat het nieuwe stelsel een globale evaluatie van de toestand
van het kind en zijn familiale omgeving impliceert. Er zal rekening worden gehou-
den met de gevolgen van de aandoening voor het kind zelf en voor zijn familiale
omgeving. De gevolgen voor het kind zelf betreffen enerzijds zijn lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid (pijler I) en anderzijds zijn graad van activiteit en partici-
patie (pijler II). Daarnaast wordt de familiale belasting (pijler III) gemeten. De ver-
hoogde bijslag zal voortaan bestaan uit zes (in plaats van drie) bedragen in functie
van de ernst van de gevolgen van de aandoening.

Dit nieuwe stelsel zal geleidelijk worden ingevoerd en beoogt in een eerste fase
enkel de kinderen die geboren zijn na 1 januari 1996. Dit betekent dat het huidige
stelsel van toepassing blijft ten aanzien van kinderen die uiterlijk op 1 januari 1996
geboren zijn. De Koning kan evenwel naderhand de toepassing van het nieuwe stel-
sel uitbreiden tot andere leeftijdscategorieën. De Koning kan ook bepalen onder
welke voorwaarden en voor welke periode de kinderen die geboren zijn na 1 janu-
ari 1996, toch het huidige stelsel genieten (behoud van verworven rechten).

(23) Opdebeeck, I. en Coolsaet, A., Formele motivering van bestuurshandelingen, Die Keure, 1999, 144.
(24) Arbrb. Oudenaarde, 19 september 2002, onuitgeg., A.R. nr. 23.684/III.
(25) Arbrb. Kortrijk, 21 november 2001, onuitgeg.
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Ondertussen werd het nieuwe systeem uitgevoerd in het koninklijk besluit van 28
maart 2003 (26).

94� ��������9��5���6�������������6��������

Kinderbijslag is in beginsel slechts verschuldigd ten aanzien van kinderen die in Bel-
gië worden opgevoed (27). Vroeger bepaalde artikel 52, eerste lid KBW dat de kin-
derbijslag niet verschuldigd is voor kinderen die in het buitenland worden opge-
voed. Evenwel kon de Minister van Sociale Zaken in behartigenswaardige gevallen
een vrijstelling verlenen van die voorwaarde (artikel 52, tweede lid). De idee die
hierachter schuilgaat, is dat men wilde voorkomen dat ‘Belgische kinderbijslag’
werd ‘uitgevoerd’ naar het buitenland.

Naast de mogelijkheid van die ministeriële afwijking, bestaan er een aantal adminis-
tratieve uitzonderingen op de regel van de opvoeding in België. Zo is er geen enkel
probleem wanneer het rechtgevend kind in het buitenland studies volgt met een
studiebeurs.

Anders was evenwel de situatie waarbij jongeren zonder studiebeurs in een land
buiten de EER studeren, bijvoorbeeld in de VS. Dan werden zij ambtshalve geacht in
het buitenland te worden opgevoed, zodat voor al die jongeren een individuele
afwijking moest worden aangevraagd. Met betrekking tot bepaalde landen zoals
Israël en de VS, werden die afwijkingen gemakkelijk toegekend. Soms echter werd
het bedrag van de toegekende kinderbijslag door de Minister verminderd.

De vraag waar het kind wordt opgevoed, wordt nogal vaak vereenzelvigd met zijn ver-
blijfplaats (voor kinderen die bij hun ouders wonen, gaan verblijfplaats en plaats van
opvoeding inderdaad samen). Maar verblijf en opvoeding vallen niet noodzakelijk samen.

In 1989 heeft de Arbeidsrechtbank te Gent zich gebogen over de vraag of een Turks
kind dat school liep in Turkije maar dat tijdens de schoolvakanties bij zijn Turkse
moeder in België verbleef, recht had op kinderbijslag. De rechtbank besliste dat
gedurende de periode dat het kind in Turkije school liep en er bijgevolg ook ver-
bleef, de moeder geen recht had op kinderbijslag, aangezien het niet beschouwd
kon worden als ‘opgevoed binnen het Rijk’. De rechtbank erkende wel het recht op
kinderbijslag voor de vakantieperiodes, gedurende dewelke het kind in België ver-
bleef (28) (29).

(26) Koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de
programmawet (I) van 24 december 2002, BS, 23 april 2003.
(27) Het territorialiteitsbeginsel is opgeheven door de Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/74
inzake sociale zekerheid voor onderdanen van EER-lidstaten die zich binnen de EER verplaatsen.
(28) Arbrb. Gent, 9 november 1989, T. Vreemd., 1989, afl. 56, 19.
(29) Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor de periode dat het kind school liep in Turkije, het
Belgisch-Turks verdrag inzake sociale zekerheid van 4 juli 1966 toepasselijk was en het kind aan-
spraak kon maken op het daarin bepaalde bedrag aan kinderbijslag; bedrag dat evenwel lager ligt dan
de ‘Belgische’ kinderbijslag.
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Met betrekking tot de toepassing van artikel 52, eerste lid KBW oordeelde het Hof
van Cassatie op 4 mei 1998 (30) dat een kind dat in het buitenland onderwijs volgt,
zonder dat de opvoedingsopdracht van de in België verblijvende ouders door
iemand anders in het buitenland is overgenomen, niet kan gelijkgesteld worden met
een kind dat buiten het Rijk wordt opgevoed. Lessen volgen in het buitenland staat
derhalve niet ipso facto gelijk aan opgevoed worden in het buitenland.

Door een wetswijziging heeft men aan deze discussie een einde willen stellen. Arti-
kel 52, eerste lid werd in die zin aangevuld dat de kinderbijslag niet is verschuldigd
ten behoeve van kinderen die worden opgevoed of lessen volgen buiten het
Koninkrijk (31). Het Arbeidshof te Antwerpen heeft geoordeeld dat deze wet een
wijzigende en geen interpretatieve wet is en dat deze slechts van kracht is van bij de
publicatie en dus niet ex tunc (32).

Voortaan zullen ouders van kinderen die in het buitenland studeren, enkel nog aan-
spraak kunnen maken op kinderbijslag wanneer hiervoor een ministeriële afwijking
is verkregen.

Wat deze ministeriële afwijking betreft, dient gezegd dat artikel 52, tweede lid KBW
aan de Minister van Sociale Zaken een onaanvechtbaar appreciatierecht geeft om in
behartigenswaardige gevallen kinderbijslag toe te kennen ten bate van kinderen die
buiten het Rijk worden opgevoed. Deze mogelijkheid tot afwijking behoort tot de
discretionaire bevoegdheid van de Minister en kan bijgevolg niet onderworpen wor-
den aan de controlebevoegdheid van de rechterlijke macht (33). 
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De gepensioneerde werknemer (artikel 57 KBW) en de langdurig arbeidsongeschik-
te werknemer (34) (artikel 56, §2 KBW) hebben naast de gewone basisbijslag recht
op een bijkomende bijslag (artikel 42bis, respectievelijk 50ter) wanneer zij voldoen
aan de voorwaarden inzake gezinssituatie, inkomen en beroepsactiviteit die terzake
bepaald zijn.

In artikel 57 wordt evenwel gestipuleerd dat de gepensioneerde werknemer die op
het ogenblik van zijn pensionering de bijkomende gezinsbijslag voor langdurig zie-
ken (artikel 50ter) geniet of de voorwaarden vervult om erop aanspraken te maken,

(30) Cass., 4 mei 1998, S.97.0100.N/1; A.J.T., 1999-2000, 7-10 met noot van Uyttenhove, A., ‘Het
recht op kinderbijslag ten behoeve van kinderen die in het buitenland onderwijs volgen. Enkele
bemerkingen.’
(31) Artikel 17 van de wet van 25 januari 1999, BS, 6 februari 1999, van kracht vanaf 6 februari 1999.
(32) Arbh. Antwerpen, 26 februari 2002, onuitgeg., A.R. nr. 970372.
(33) Arbrb. Antwerpen, 1 juni 1994, onuitgeg.; Arbrb. Antwerpen, 31 maart 1995, onuitgeg.; Arbh.
Brussel, 20 september 2001, onuitgeg., A.R. nr. 2.946/99; Arbh. Luik, 6 september 2002, onuitgeg.,
A.R. nr. 311.167.
(34) Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid.
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ook na zijn pensionering zijn recht op deze bijkomende gezinsbijslag voor invaliden 
behoudt, in plaats van de bijkomende gezinsbijslag voor gepensioneerden. Met
andere woorden, iemand die op het ogenblik van zijn pensionering reeds meer dan
zes maanden ziek is en recht heeft op de verhoogde bijslag wegens invaliditeit,
behoudt ook na de pensionering (indien hij aan de gestelde voorwaarden blijft vol-
doen om erop aanspraak te maken) het (hogere) supplement wegens langdurige
ongeschiktheid (artikel 50ter). De betrokkene valt dus niet terug op de lagere toe-
slag voor gepensioneerden (42bis).

In de regelgeving werd terzake geen enkel onderscheid gemaakt tussen werknemers
uit de particuliere sector en werknemers uit de overheidssector. Nochtans is de situ-
atie van een arbeidsongeschikte werknemer in de overheids- en particuliere sector
wezenlijk verschillend.

Volgens het Arbitragehof (35) leidt de eenvormige toepassing van de geldende
regelgeving (behoud van het recht op de toeslag 50ter KBW als die toeslag verschul-
digd is op het tijdstip van de pensionering) op situaties die essentieel van elkaar ver-
schillen, tot discriminatie aangezien dat kan betekenen dat in bepaalde gevallen
werknemers uit de overheidssector het recht op de toeslag wegens arbeidsonge-
schiktheid kwijtraken zonder dat voor die verschillende behandeling een redelijke
grondslag aangevoerd kan worden.

Ingevolge het voormelde arrest van het Arbitragehof werd deze discriminatie in de
kinderbijslagreglementering weggewerkt. Door een wetswijziging ressorteren de
personeelsleden uit de overheidssector die om gezondheidsredenen vervroegd
gepensioneerd worden niet meer onder het toepassingsgebied van artikel 57 KBW,
maar wel onder artikel 56 KBW. Dat betekent dus dat een lid van het overheidsper-
soneel dat om gezondheidsredenen vervroegd gepensioneerd is, zal beschouwd
worden als een arbeidsongeschikte werknemer. Die werknemers kunnen dan altijd
de toeslag 50ter KBW ontvangen na zes maanden arbeidsongeschiktheid.

Het huidige systeem voor het overheidspersoneel verschilt dus van de regeling die
voor de werknemers van de particuliere sector van toepassing blijft. Voor deze laat-
sten blijft de situatie dus ongewijzigd in die zin dat ze de toeslag 50ter KBW krijgen
tijdens hun rustpensioen, als ze wegens arbeidsongeschiktheid die toeslag konden
genieten op het tijdstip van hun pensionering.

(35) Arbitragehof van 10 november 1999, nr. 119/99.
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Luidens artikel 56bis, §1 KBW is het weeskind rechthebbende op de verhoogde
wezenbijslag (36) indien de vader of de moeder, in de loop van de twaalf maanden
die onmiddellijk het overlijden van één van de ouders voorafgaan, de voorwaarden
heeft vervuld om aanspraak te maken op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bij-
slagen in het stelsel van de werknemers. Het moet niet noodzakelijk de overleden
ouder zijn die deze voorwaarden vervulde, het kan ook de overlevende ouder zijn.
Wel wordt het recht in de eerste plaats onderzocht voor de overledene en zo die de
gestelde voorwaarden niet vervult, voor de overlevende.

Op 11 december 2002 heeft de Arbeidsrechtbank van Luik aan het Arbitragehof de
vraag gesteld of artikel 56bis, §1 KBW geen schending inhoudt van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, in die zin dat deze bepaling een wees verschillend behan-
delt naargelang op het ogenblik van het overlijden van een van zijn ouders, een van
hen rechthebbende is, dan wel een ander lid van de familie of het gezin rechtheb-
bende is.

In het voorliggend geval betrof het een kind dat samenwoonde met zijn moeder en
zijn oudere zus. Geruime tijd had de moeder (vader is onbekend) het recht op kin-
derbijslag geopend in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag. Maar op basis
van haar hoedanigheid van werkzoekende had de oudste zus een voorrangsrecht
geopend in het stelsel van de kinderbijslag voor werknemers. Doordat op het ogen-
blik van het overlijden van de moeder, de oudere zuster rechthebbende is, heeft de
jongste zus, die toch ook wees is geworden, op grond van artikel 56bis, §1 KBW
geen recht op verhoogde wezenbijslag.

Het Arbitragehof is van oordeel dat door deze wees het genot van de verhoogde
wezenbijslag te ontnemen op grond van het feit dat dit kind samenwoonde met zijn
moeder en een andere persoon die het recht op kinderbijslag opent, deze bepaling
op grond van de samenstelling van het gezin waarin het kind leeft, disproportionele
gevolgen heeft, aangezien de consequenties van het overlijden dezelfde zijn voor
het kind, dan wanneer de overleden moeder rechthebbende zou zijn geweest. Bijge-
volg is er dus een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (37).

In een andere gelijkaardige zaak werd bij vonnis van 29 juni 2001 door de Arbeids-
rechtbank van Luik de volgende prejudiciële vraag gesteld: ‘Schendt artikel 56bis, §1
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het kind wiens overleden ouder bijslag-
trekkende was, dat rechtgevend was op kinderbijslag en wiens overlevende ouder

(36) Bedragen bepaald in artikel 50bis KBW.
(37) Arbitragehof van 30 april 2003, nr. 54/2003.

��;7

HERMANS-NED.qxd  16/03/04  14:55  Pagina 1267



� !"#$%& '#()$%&�#*' +,,� $,%#�! - � �& #)������'�#. $' � �//0

rechthebbende was, na het overlijden, voor zichzelf rechthebbende wordt tegen
het tarief voor wezen, terwijl het kind wiens overleden ouder bijslagtrekkende was
en dat rechtgevend was op kinderbijslag, waarvan de rechthebbende de persoon
van het andere geslacht was met wie de overledene een huishouden had gevormd,
na het overlijden rechtgevend blijft op bijslag tegen het gewone tarief?’

Het door de verwijzende rechter aan het Hof voorgelegde verschil in behandeling is
het verschil dat wordt gemaakt tussen de wezen van een ouder, bijslagtrekkende,
die rechtgevend waren op kinderbijslag naargelang, bij het overlijden van een van
hun ouders, de rechthebbende de overlevende ouder was of de persoon van het
andere geslacht met wie de overledene een huishouden vormde. In het eerste geval
wordt het kind, na het overlijden, zelf rechthebbende en aldus rechtgevend op kin-
derbijslag tegen het verhoogde tarief voor wezen; in het tweede geval blijft het
kind, na het overlijden, rechtgevend op kinderbijslag tegen het gewone tarief.

Doordat artikel 56bis, §1 het toekennen van die verhoogde wezentoelage afhanke-
lijk heeft gemaakt van het feit dat, bij het overlijden van één van zijn ouders, één
van hen de erin vastgestelde loopbaanvoorwaarde heeft vervuld, heeft tot gevolg
dat geen rekening wordt gehouden met het feit dat, op het ogenblik van het overlij-
den, een derde persoon de rechthebbende kan zijn van de kinderbijslag die het kind
geniet.

Het Arbitragehof is van oordeel dat, rekening houdend met het verband tussen de
wezentoelage en het overlijden van de vader of de moeder enerzijds, en hun hoeda-
nigheid van gebruikelijke rechthebbenden van de kinderbijslag anderzijds, het perti-
nent is dat artikel 56bis, §1 het genot van het verhoogde wezengeld heeft beperkt
tot het geval waarin, op het ogenblik van het overlijden, een van beide ouders recht-
hebbende was.

Doordat de betwiste bepaling het kind het genot van de kinderbijslag tegen het ver-
hoogde tarief voor wezen ontzegt na het overlijden van zijn moeder in dat tweede
geval, heeft zij volgens het Hof onevenredige gevolgen voor dat kind, aan wie het
genot van kinderbijslag tegen het verhoogde tarief voor wezen wordt ontzegd van-
wege de wijze waarop zijn ouders samenleven, terwijl de gevolgen van het overlij-
den in beide situaties voor het kind dezelfde zijn.

Het Hof meent dan ook dat artikel 56bis, §1 KBW de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt, in zoverre het kind wiens overleden ouder bijslagtrekkende was
en dat rechtgevend was op kinderbijslag, waarvan de rechthebbende de persoon
van het andere geslacht was met wie de overledene een huishouden had gevormd,
na het overlijden rechtgevend blijft op bijslag tegen het gewone tarief (38).

(38) Arbitragehof van 26 juni 2002, nr. 110/2002, BS, 17 september 2002.
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De voorwaarden van artikel 56bis, §1 moeten vervuld geweest zijn op het ogenblik
van het overlijden van één van de ouders. Wanneer deze voorwaarden niet vervuld
zijn, is het weeskind geen rechthebbende op de verhoogde wezenbijslag, maar
evenmin op de basisgezinsbijslag. In dat geval moet er dus een andere rechthebben-
de aangeduid worden. Nochtans kan de Minister in behartigenswaardige gevallen en
op verzoek van de betrokkenen deze voorwaarden versoepelen (artikel 57bis KBW).
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Indien de overlevende vader of moeder een huwelijk aangaat of een feitelijk gezin
vormt met een persoon die geen bloed- of aanverwant is tot en met de derde graad,
gaat het recht op de verhoogde wezenbijslag verloren en wordt enkel nog de basis-
gezinsbijslag toegekend.

Het samenwonen van de overlevende ouder met een persoon die geen bloed- of
aanverwant is tot en met de derde graad, doet vermoeden tot bewijs van het tegen-
deel dat er sprake is van een feitelijk gezin. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld
dat dit wettelijk vermoeden slechts geldt als het kinderbijslagfonds het materiële feit
van die samenwoning bewijst (39).

Artikel 120bis eerste lid KBW bepaalt dat de terugvordering van de ten onrechte
betaalde uitkeringen verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum
waarop de uitbetaling is geschied. Het tweede lid bepaalt dat de verjaring wordt
gestuit door het eisen van het onverschuldigd betaalde, door middel van een aange-
tekend schrijven, onverminderd de wijzen van stuiting in het Burgerlijk Wetboek.
Volgens het derde lid van die bepaling is het eerste lid niet toepasselijk wanneer ten
onrechte uitbetaalde uitkeringen werden bekomen door bedrieglijke handelingen of
door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen. Wanneer blijkt dat de betrokken
weduwe in het kader van de toepassing van artikel 56bis KBW in strijd met de waar-
heid heeft verklaard dat er zich geen wijziging heeft voorgedaan in haar staat
(samenwoning) en dat geen personen van haar gezin hebben deel uitgemaakt, ter-
wijl zij wel degelijk op de hoogte was van de reële toedracht, dient deze verklaring
te worden beschouwd als een opzettelijk onvolledige verklaring in de zin van artikel
120bis, derde lid KBW, zijnde een verklaring waarvan geïntimeerde wist dat zij
onjuist was (40).

Aan het Arbitragehof werd de vraag gesteld of het grondwettelijk gelijkheidsbegin-
sel niet wordt geschonden doordat het weeskind dat de verhoogde gezinsbijslag
geniet wegens het overlijden van een van zijn ouders en waarbij de overlevende 

(39) Cass., 5 mei 1997, R.W., 1998-99, 148.
(40) Arbrb. Gent, 14 september 1999, onuitgeg., A.R. nr. 122071/95; Arbh. Gent, 23 februari 2001,
onuitgeg., A.R. nr. 2000/107.
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ouder in het huwelijk treedt of een huishouden vormt, zich niet noodzakelijk in een
situatie zal bevinden die vergelijkbaar is met die welke het kind kende vóór het
wees werd. Die vraag werd door het Arbitragehof ontkennend beantwoord (41).

Het eventueel verloren gegane recht op de verhoogde wezenbijslag kan herwonnen
worden wanneer het feitelijk gezin dat de overlevende ouder vormde, opgehouden
heeft te bestaan of wanneer het huwelijk dat de overlevende ouder had aangegaan,
gevolgd is door een scheiding van tafel en bed of door een feitelijke scheiding bekrach-
tigd door een gerechtelijke beschikking die het echtpaar een afzonderlijke verblijfplaats
aanduidt. Het Hof van Cassatie bevestigde dat de feitelijke scheiding van een gehuwd
koppel op zichzelf geen voldoende grond is om het recht op de verhoogde wezenbij-
slag te (her)openen: de scheiding moet bekrachtigd zijn door een gerechtelijke schik-
king die afzonderlijke woonplaatsen aanwijst voor de echtgenoten (42).
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Het recht op de verhoogde wezenbijslag gaat niet verloren wanneer de wees door
de overlevende ouder, die hertrouwt of een huishouden vormt, verlaten is.

Het kind wordt als verlaten beschouwd wanneer de overlevende ouder geen affec-
tieve relaties meer met dit kind onderhoudt en niet meer financieel bijdraagt in de
onderhoudskosten van dit kind. De weinige brieven of bezoeken uit beleefdheid
beletten niet dat het kind als verlaten wordt beschouwd. Dit is evenmin het geval
wanneer, al of niet vrijwillig, een minieme financiële bijdrage wordt geleverd (43).

Om te kunnen spreken van verlating is het niet noodzakelijk dat het kind behoeftig
is of zonder inkomsten. Ook als er geen alimentatiegeld verschuldigd is, geldt de
algemene verplichting van de ouders om hun kinderen te onderhouden. Het begrip
verlating kan, behalve de materiële verwaarlozing ook de vorm aannemen van de
niet-uitvoering van de opvoedingsplicht (44). Het begrip verlating moet beoordeeld
worden zowel vanuit materieel als vanuit moreel gezichtspunt (45). Zeldzame
bezoeken met een eerder formeel karakter beletten niet dat het kind de hoedanig-
heid van verlaten wees behoudt, aangezien deze bezoeken geen basis vormen voor
een echte band op moreel, educatief of affectief vlak (46).

(41) Arbitragehof 9 oktober 1997, BS, 29 oktober 1997.
(42) Cass., 19 januari 1998, J.T.T., 1998, 68-69; R.W., 1998-99, 1073-1074.
(43) MO, nr. 393 van 9 november 1981.
(44) Arbrb. Charleroi, 3 mei 1989, T.S.R., 1990, 55-57.
(45) Arbrb. Bergen, 3 maart 1995, onuitgeg., A.R. nr. 12.056.
(46) Arbrb. Doornik, 7 januari 2003, onuitgeg., A.R. nr. 69.507.
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Overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wordt de afwezigverkla-
ring gelijkgesteld met het overlijden (artikel 58 KBW). In dat geval kan ook de ver-
hoogde wezenbijslag worden toegekend (47). Als datum voor het ontstaan van het
recht op wezenbijslag moet dus de officiële afwezigverklaring in aanmerking geno-
men worden en niet de datum van vertrek van de afwezige die vermeld is in het
vonnis van verklaring van afwezigheid. Artikel 58 KBW stelt derhalve niet de ‘afwe-
zigheid’, maar wel de ‘afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van het Bur-
gerlijk Wetboek’ gelijk met het overlijden (48).
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De problematiek betreffende de samenloop van een rechthebbende die zich in een
situatie van toekenning bevindt overeenkomstig artikel 51, §2 KBW en die een zelf-
standige activiteit uitoefent, werd geregeld in de MO nr. 550 van 10 juni 1997.

Hierin heeft de Arbeidsrechtbank van Dendermonde (49) geoordeeld dat de kinder-
bijslagwetgeving zelf niet uitdrukkelijk voorziet dat in de periode voorafgaand aan
de werkloosheid bijzondere voorwaarden met betrekking tot het uitbetalende stel-
sel van de werknemers moeten vervuld zijn. Dat deze voorwaarde enkel blijkt uit de
voornoemde MO nr. 550.

Overwegende dat een ministeriële omzendbrief hoogstens een wets- of reglements-
tekst mag interpreteren, zonder dat deze ooit op zichzelf ‘kracht van een wettelijke
norm toekomt en de interpretatieve waarde hiervan derhalve geen bindende norm
kan uitmaken’ (50), is de Arbeidsrechtbank van oordeel dat deze derhalve geen bij-
komende voorwaarden mag opleggen die niet bij wet zijn gesteld, zoals in de MO
nr. 550 het geval is met betrekking tot de periode voorafgaand aan de werkloosheid.

Ingevolge dit vonnis van de Arbeidsrechtbank van Dendermonde, dat de wettelijke
basis van sommige bepalingen van de MO nr. 550 in vraag stelt, bleek het noodzake-
lijk de Kinderbijslagwet aan te passen (51).

(47) Om vast te stellen of de voorwaarde inzake de zes forfaitaire maandelijkse bijslagen is vervuld,
wordt de periode van 12 maanden gesitueerd onmiddellijk voorafgaand aan de feitelijke afwezigheid.
(48) Cass., 10 december 2001, onuitgeg., A.R. nr. S.01.0018.N.
(49) Arbrb. Dendermonde, 3 februari 2000, onuitgeg., A.R. nr. 44.164.
(50) Pieters, D., noot onder Cass. 8 februari 1985, R.W., 1985-1986, 599; Arbh. Brussel, 25 maart
1993, Soc. Kron. 1996, 69.
(51) Artikelen 96 en 97 van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS, 31 december 2002,
58704-58705.
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De wijziging van artikel 59 KBW strekt ertoe, de toepassing van de Kinderbijslagwet
uit te sluiten ten aanzien van personen die zich in een toekenningssituatie bevinden
en die een zelfstandige activiteit uitoefenen, indien er in hoofde van deze personen
een effectief recht op kinderbijslag bestaat voor een kind op basis van de kinderbij-
slagregeling voor zelfstandigen, vooraleer zij krachtens de Kinderbijslagwet voor dit
kind rechthebbende worden op basis van hun toekenningssituatie.

De betrokken personen moeten derhalve een activiteit uitoefenen als zelfstandige.
Bovendien moet er een effectief recht op kinderbijslag in de regeling van de zelf-
standigen bestaan.

Artikel 60 KBW dat de voorrangsregels bepaalt ingeval van een samenloop van rech-
ten in de werknemersregeling en de regeling voor zelfstandigen, en waarbij dus
twee verschillende rechthebbenden betrokken zijn, werd in dezelfde zin aangepast.
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Artikel 62, §3 KBW bepaalt onder meer dat, onder de door de Koning bepaalde
voorwaarden, kinderbijslag wordt verleend tot de leeftijd van 25 jaar ten behoeve
van een kind dat een stage doorloopt om in een ambt te kunnen worden benoemd.
Deze bepaling werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 19 augustus 1969 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoe-
ve van het kind dat een stage maakt om in een ambt te kunnen worden benoemd.
Overeenkomstig artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit dient het daarbij te gaan
om een ‘stage’ welke een voorwaarde is om in een openbaar ambt te kunnen wor-
den benoemd, zoals bijvoorbeeld het ambt van gerechtsdeurwaarder, van notaris of
van meetkundig schatter.

Aan het begrip ‘openbaar ambt’ wordt in de ministeriële omzendbrief nr. 435 van
19 november 1984 de volgende betekenis gegeven: ‘een ambt waarbij een burger

op een permanente wijze aan de uitoefening van de openbare macht deelneemt’.

In de voorliggende zaak vorderde de Rijksdienst van de eisende partij kinderbijslag
terug voor de periode dat haar zoon een stage heeft gevolgd. Bedoelde stage was
vereist om het beroep van architect als zelfstandige te kunnen uitoefenen, was in
casu onbezoldigd en werd in het buitenland gevolgd.

Volgens de Rijksdienst was er geen recht op kinderbijslag omdat de stage niet nood-
zakelijk is om in een ambt te kunnen worden benoemd, doch enkel voor de uitoefe-
ning van het beroep. De eiseres meent dat de kinderbijslagregeling haar zoon discri-
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mineert ten aanzien van kinderen die een stage volgen om te worden benoemd in
een ambt, nu die laatste categorie wel recht heeft op kinderbijslag tot de leeftijd van
25 jaar en verzoekt de rechtbank om een prejudiciële vraag te stellen (52).

De verwijzende rechter stelt aan het Arbitragehof de vraag of artikel 62, §3 KBW de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het kinderbijslag toekent aan per-
sonen die een stage volgen om in een ambt te worden benoemd, terwijl aan personen
die een verplichte en onbezoldigde stage volgen die toegang geven tot het uitoefenen
van het beroep van architect, geen kinderbijslag tot 25 jaar wordt toegekend.

De verwijzingsrechter achtte de in de prejudiciële vraag vermelde categorieën van
personen vergelijkbaar omdat ze in beide gevallen een verplichte en onbezoldigde
stage volgen.

Het Arbitragehof (53) meent evenwel dat de verplichte stage om in een openbaar
ambt te worden benoemd enerzijds en de verplichte stage om het beroep van archi-
tect op een zelfstandige wijze uit te oefenen anderzijds fundamenteel verschillen en
bevestigt hiermee het standpunt van de administratie ter zake.

De verplichte stage om in een openbaar ambt te worden benoemd is een noodzake-
lijke, doch geen voldoende voorwaarde voor de uitoefening van het ambt. Voor de
werkelijke beroepsuitoefening is de betrokkene afhankelijk van een benoeming
waarbij andere factoren in aanmerking kunnen genomen worden. Tijdens de stage
mag de betrokkene het beroep niet zelfstandig uitoefenen.

De verplichte stage om het beroep van architect op zelfstandige wijze te kunnen uit-
oefenen is opgelegd door de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van
Architecten. De stage is een noodzakelijke en tevens voldoende voorwaarde voor de
toegang tot het beroep. Wat de uitoefening van het beroep betreft, is er geen onder-
scheid tussen de personen ingeschreven op het tableau van de Orde en diegenen
die zijn ingeschreven op de lijst van stagiairs (artikel 5 van de wet van 26 juni 1963).
Tijdens de stage mag de betrokkene het beroep op volwaardige wijze uitoefenen en
eigen cliënteel verwerven.

Volgens het Arbitragehof blijkt hieruit dat de aard van de verplichte stage die door
architecten moet worden gevolgd, dermate verschilt van de stage bedoeld in artikel
62, §3 KBW dat het verschil in behandeling dat eruit voortvloeit op het vlak van de
toekenning van de kinderbijslag, in redelijkheid verantwoord is (54).

(52) Arbrb. Antwerpen, 2 februari 2001.
(53) Arbitragehof, 5 juni 2002, nr. 91/2002, A.R. nr. 2129.
(54) Arbitragehof van 5 juni 2002, nr. 91/2002; Arbrb. Antwerpen van 25 oktober 2002, onuitgeg.,
A.R. nr. 304.032.
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Overeenkomstig artikel 62, §3 KBW wordt kinderbijslag verleend tot 25 jaar ten
behoeve van het kind dat onderwijs volgt.

Deze bepaling wordt uitgevoerd door het koninklijk besluit van 30 december 1975
tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten
behoeve van het kind dat onderwijs volgt.

Zo vermeldt artikel 12 van het voormelde koninklijk besluit dat de arbeidsprestaties
uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst geen beletsel vormen
voor de kinderbijslag.

De vormvoorschriften met betrekking tot een arbeidsovereenkomst voor studenten
hebben tot doel de student te beschermen. Zo kan de student onmiddellijk een
overeenkomst voor studenten beëindigen die niet voldoet aan de opgelegde vorm-
voorschriften. Om geen nadeel aan de student te berokkenen blijft in voorkomend
geval de overeenkomst niettemin een overeenkomst voor studenten in de zin van
titel VII van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Gezien betrokkene studente was toen ze een arbeidsovereenkomst sloot, is de
arbeidsovereenkomst te beschouwen als een arbeidsovereenkomst voor stu-
denten (55).

Met andere woorden elke arbeidsovereenkomst met een student is een studenten-
overeenkomst en maakt dat er toepassing dient te worden gemaakt van artikel 12
van het koninklijk besluit van 30 december 1975.

��4� ��������:���;2�5������������������
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Onder bepaalde voorwaarden kan de kinderbijslag toegekend worden voor het kind
tot 25 jaar dat geen verplichtte cursussen meer volgt en dat regelmatig een verhan-
deling, bij het einde van hogere studies voorbereidt.

Het uitoefenen van een winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitke-
ring kan een beletsel vormen voor de toekenning van de kinderbijslag. De winstge-
vende activiteit van het kind vormt evenwel geen beletsel voor de toekenning van
de kinderbijslag wanneer zij is uitgeoefend in het kader van een specifieke overeen-
komst voor tewerkstelling van studenten of wanneer zij minder dan 80 uren wordt
uitgeoefend in de loop van een kalendermaand (56).

(55) Arbrb. Kortrijk, 8 mei 2002, onuitgeg., A.R. nr. 60616.
(56) Artikel 12 van het koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt.
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Met betrekking tot de 80-urenregel eiste het kinderbijslagfonds in een specifiek
geval een som terug omdat het studerende kind een hoofdactiviteit als zelfstandige
had aangevat die de limiet van 80 uren per maand overschreed (57).

De rechtbank neemt het argument van de eiser die stelt dat de bewijslast voorzien
in artikel 12 van het koninklijk besluit van 30 december 1975 toekomt aan het
fonds, verwerende partij in het geding, niet aan. Het feit dat het kind ingeschreven
was als uitbater, in hoofdberoep, bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandi-
gen, en dat hij iedere maand 75.000 BEF (1859 EUR) verdiende waar hij werkte,
toont aan dat de regel van 80 uren wel degelijk overschreden is. Het is aan de recht-
hebbende om te bewijzen dat zijn kind minder dan 80 uren per maand gewerkt
heeft (58).

��4� �������� :��� ;9� 5� ����� ���6���6���� 
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Luidens artikel 62, §5 Kinderbijslagwet wordt de kinderbijslag toegekend tot de leef-
tijd van 25 jaar ten voordele van het niet meer leerplichtige kind dat studies of een
leertijd beëindigd heeft en ingeschreven is als werkzoekende, terwijl het artikel 1,
§1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5
Kinderbijslagwet bepaalt dat kinderbijslag wordt toegekend gedurende een periode
van 270 of 180 dagen, al naargelang het kind de leeftijd van 18 jaar al dan niet
bereikt heeft op het ogenblik van zijn aanvraag om werkloosheidsuitkeringen of
wachtuitkeringen (...) dat ingeschreven is als werkzoekende (...), op voorwaarde dat
het geen passende dienstbetrekking en in voorkomend geval geen aangeboden stage
heeft geweigerd.

In het geval waarbij de vragenlijst model P20 in verband met het verloop van de
wachtperiode voor schoolverlaters door de betrokkene niet werd teruggestuurd,
was het fonds van oordeel dat het recht op kinderbijslag kwam te vervallen, en vor-
derde het de ten onrechte betaalde kinderbijslag voor de betreffende periode terug.

Volgens de rechtbanken impliceert het niet terugsturen van het controleformulier
P20 of het niet invullen ervan, niet dat de kinderbijslag onverschuldigd is betaald en
kan teruggevorderd worden. Er blijkt immers geen enkele rechtsgrond voorhanden
te zijn, op basis waarvan het invullen en terugsturen van het controleformulier P20
zou gelden als een toekenningsvoorwaarde om aanspraak te kunnen maken op kin-
derbijslag. Daarenboven is ook niet wettelijk bepaald dat het niet terugzenden van
dit formulier tot het verval van het recht op kinderbijslag leidt.

(57) Inzake de urennorm wordt aan de student een verklaring op eer gevraagd. In geval door betrok-
kene wordt verklaard dat hij minder dan 80 uren werkt, dan wordt de verzekering der zelfstandigen
onderzocht en desgevallend het inkomen.
(58) Arbrb. Gent, 22 september 1998, onuitgeg., A.R. nr. 124677/96.
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Aangezien in dergelijke gedingen geen uitspraak wordt gedaan over het recht op
kinderbijslag in hoofde van de sociaal verzekerde, doch over de terugvordering
ervan door het fonds aangezien deze onverschuldigd zou betaald zijn, behoort het
aan het fonds om te bewijzen dat de bijslagen effectief ten onrechte zijn genoten.

Het niet terugsturen van het controleformulier P20 door de sociaal verzekerde
levert dit bewijs niet. Dit bewijs kan dan ook enkel geleverd worden door te verwij-
zen naar de afwezigheid van het vervuld zijn van de voorwaarden in de desbe-
treffende artikelen van de Kinderbijslagwet en de uitvoeringsbesluiten.

Vooraleer over te gaan tot de terugvordering van een onterechte betaling is het
noodzakelijk met alle mogelijke middelen na te gaan of voor de betrokken periode
het recht is komen te vervallen. Wanneer de gegevens die via de verschillende gege-
vensbanken ter beschikking staan, onvoldoende klaarheid brengen, zal uiteindelijk
dienen overgegaan te worden tot het ter plaatse sturen van een controleur. Het niet
terugsturen van een formulier is op zich onvoldoende om te besluiten tot de afwe-
zigheid van een recht op kinderbijslag (59).

De Rijksdienst heeft in die zin aan de kinderbijslagfondsen de passende onderrich-
tingen gegeven.

��4� ��������:��5�	�	6�������

De kinderbijslag en het kraamgeld worden uitgekeerd aan de moeder. Als de moe-
der het kind niet daadwerkelijk grootbrengt, wordt de kinderbijslag betaald aan de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze rol vervult.

Wanneer de twee ouders die niet samenwonen, het ouderlijk gezag gezamenlijk uit-
oefenen in de zin van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en het kind niet uitslui-
tend of hoofdzakelijk door een andere bijslagtrekkende wordt opgevoed, wordt de
kinderbijslag integraal aan de moeder uitbetaald. Toch wordt de kinderbijslag op
zijn vraag integraal aan de vader uitbetaald, wanneer het kind en hijzelf dezelfde
hoofdverblijfplaats hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, 5° van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Op
verzoek van de beide ouders kan de uitbetaling gebeuren op een rekening, waartoe
zij beiden toegang hebben. Wanneer de ouders niet overeenkomen over de toeken-
ning van de kinderbijslag, kunnen zij de arbeidsrechtbank vragen om de bijslagtrek-
kende aan te duiden en dit in het belang van het kind.

(59) Arbrb. Gent, 4 september 2001, onuitgeg., A.R. nr. 150120/00; Arbh. Gent, 8 januari 2001,
onuitgeg., A.R. nr. 441/00; Arbrb. Dendermonde, 14 januari 2003, onuitgeg., A.R. nr. 60.986; Arbrb.
Dendermonde, 3 april 2003, onuitgeg., A.R. nr. 48.745.
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In het kader van artikel 69, §1, derde lid wordt ervan uitgegaan dat, ook al zijn de
ouders gescheiden, ze toch nog samen het ouderlijk gezag blijven uitoefenen.
Ondanks de voordelen van de geschetste oplossing, kan niet worden ontkend dat er
ook moeilijkheden kunnen opduiken, met name betreffende de uitbetaling van de
kinderbijslag, de aanduiding van de bijslagtrekkende en de groepering.

In een aantal gevallen, waarbij de kinderen feitelijk bij de vader worden opgevoed,
wordt de kinderbijslag niettemin aan de moeder uitbetaald, bijvoorbeeld bij feitelij-
ke scheiding wanneer de ouders geen regeling omtrent het ouderschap hebben
getroffen en dus automatisch onder de regel van het co-ouderschap vallen. In dit
geval kan de gescheiden vader evenmin genieten van de groepering van alle kinde-
ren in zijn eigen hersticht gezin.

Het Arbitragehof heeft in zijn arrest van 15 juli 1999 geoordeeld dat de wettelijke
regeling inzake de toekenning van de kinderbijslag in geval van co-ouderschap, géén
discriminatie is in strijd met de Grondwet, maar integendeel een redelijk verant-
woorde maatregel. Van de administratie kan namelijk niet worden geëist dat zij, in
situaties die onzeker, onstabiel en mogelijk conflictueus zijn, telkens nagaat wie van
beide ouders in feite het kind ten laste heeft. Bovendien heeft de wetgever ervoor
gezorgd dat de maatregel niet ‘onveranderlijk’ is, door verschillende vormen van
bijsturing mogelijk te maken (60).

Er dient opgemerkt dat het Arbitragehof zich uitgesproken heeft over de inhoud van
artikel 69, §1, lid 3 KBW, vervangen door het koninklijk besluit van 21.04.1997. Op
dat moment gaf de wettekst enkel aan de vader de mogelijkheid om zich voor de
vrederechter te verzetten tegen betaling aan de moeder (art. 69, §3).

Sindsdien evolueerde de wettekst: eerst kreeg de vader de mogelijkheid om beroep
aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank (wet van 22.02.1998), nadien konden beide
ouders in beroep gaan (wet van 25.01.1999).

Er kwam heel wat rechtspraak rond de vraag van de datum van inwerkingtreding
van de aanwijzing van de vader als bijslagtrekkende in het belang van het kind.

Sommige vonnissen gaan ervan uit dat de aanwijzing van de bijslagtrekkende ook
voor het verleden mogelijk is (61) en stellen dat de aanwijzing van de vader als bij-
slagtrekkende aanvangt op de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de
aanwijzing van de vader in het belang van het kind.

(60) Arbitragehof, 15 juli 1999, nr. 87/99, BS, 5 oktober 1999.
(61) Arbrb. Oudenaarde, 19 februari 2002, A;R; nr; 23.370, J.T.T., 2003, nr. 845, 19; zoals bevestigd
door Arbh. Gent, 3 februari 2003, onuitgeg., A.R. nr. 93/02.
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De huisvesting van een kind door zijn vader is zo’n gebeurtenis (62), evenals de
opneming van het kind in het gezin van de vader (63).

Andere vonnissen stellen daarentegen dat de vader als bijslagtrekkende kan aange-
steld worden vanaf de indiening van zijn verzoekschrift, op voorwaarde dat op die
datum het belang van het kind al bestaat (64). Volgens die vonnissen heeft de rech-
terlijke aanwijzing van de bijslagtrekkende, zoals alle andere vonnissen, een declara-
tief karakter.

Tenslotte is het merendeel van de hoven en rechtbanken van mening dat de aanwij-
zing van de vader als bijslagtrekkende in het belang van het kind een rechterlijke
beslissing is die rechten doet ontstaan (65). Overeenkomstig artikel 70bis heeft iede-
re in de loop van een maand intredende verandering van bijslagtrekkende in de zin
van de artikelen 69 en 70 KBW uitwerking de eerste dag van de maand volgend op
die waarin deze verandering heeft plaatsgehad. De rechter kan met andere woorden
niet retroactief de bijslagtrekkende aanduiden (66). 

Die vonnissen en arresten zijn een uiting van de juridische bescherming die stelt dat
de betalingen aan de moeder niet in vraag gesteld kunnen worden door de aanwij-
zing van de vader als bijslagtrekkende met terugwerkende kracht.

Er dient nog te worden opgemerkt dat sommige beslissingen inhouden dat de moe-
der de kinderbijslag die haar betaald werd vóór de rechterlijke aanwijzing van de
vader als bijslagtrekkende, kan behouden, terwijl de vader retroactief het voordeel
van een rangverhoging kan genieten. Dat veeleer vanuit een rechtvaardigheids-
gevoel dan vanuit juridische overwegingen die stellen dat, voor een gegeven perio-
de, slechts één bijslagtrekkende aangesteld kan worden (67).

(62) Arbrb. Bergen, 12 september 2000, onuitgeg., A.R. nr. 97.606/99.
(63) Arbrb. Antwerpen, 15 januari 1999, onuitgeg., A.R. nr. 303.890.
(64) Arbrb. Hoei, 5 maart 1999, onuitgeg., A.R. nr. 50.493 en Arbrb. Charleroi, 2 juni 1999, onuit-

geg., A.R. nr. 54.189.
(65) Arbrb. Brussel, 9 juni 1999, onuitgeg., A.R. nr. 74.112/98; Arbrb. Brussel, 25 januari 2001,
onuitgeg., A.R. nr. 574/99; Arbrb. Nijvel, 22 maart 2002, onuitgeg., A.R. nr. 2091/w/2001; Arbrb.
Namen, 18 januari 2001, onuitgeg., A.R. nr. 107708; Arbrb. Luik, 18 mei 1999, onuitgeg., A.R. nr.
28.005/99; Arbrb. Luik, 6 juni 2000, onuitgeg., A.R. nr. 28.610/99; Arbrb. Luik, 19 maart 2002,
onuitgeg., A.R. nr. 29.455/00.
(66) Arbrb. Brussel, 9 juni 1999, onuitgeg., A.R. nr. 74.112/98; Arbh. Luik, 18 februari 2000, onuit-

geg., A.R. nr. 28.028/99; Arbh. Bergen, 17 januari 2003, onuitgeg., A.R. nr. 16.681.
(67) Arbrb. Leuven, 20 januari 1999,onuitgeg., A.R. nr. 3122/98; Arbh. Luik, 18 februari 2000, onuit-

geg., A.R. nr. 28.028/99.
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Volgens artikel 69, §1 KBW worden de kinderbijslag en het kraamgeld aan de moe-
der uitbetaald. Indien de moeder niet werkelijk het kind grootbrengt, wordt de kin-
derbijslag uitbetaald aan de natuurlijke of de rechtspersoon die deze taak vervult. In
deze bepaling primeert de feitelijke situatie.

Overeenkomstig artikel 70, 3de lid KBW wordt de kinderbijslag die verschuldigd is
voor een kind dat in het kader van de jeugdbescherming ten laste van een Gemeen-
schap in een instelling is geplaatst, ten belope van tweederde uitbetaald aan die
Gemeenschap. De jeugdrechtbank beslist van ambtswege over de aanwending van
het saldo, ten bate van het kind. Deze regeling wordt de eenderde-tweederde ver-
deelsleutel genoemd.

In een concrete situatie verbleven de geplaatste kinderen feitelijk bij de moeder, ter-
wijl de plaatsingsmaatregel nog niet was beëindigd. De vraag werd gesteld of in dit
geval de feitelijke situatie dan wel de officiële plaatsingsmaatregel de voorrang
geniet. Met andere woorden wordt de kinderbijslag, hetzij integraal aan de moeder
uitbetaald overeenkomstig artikel 69, §1 KBW, hetzij tussen de moeder en de plaat-
sende overheid verdeeld overeenkomstig artikel 70, derde lid KBW.

In zijn arrest van 9 september 1996 stelde het Hof van Cassatie (68) dat artikel 70
KBW geen toepassing is van artikel 69 KBW, maar een op zichzelf bestaande regel
die de toestand van de geplaatste kinderen beheerst, en dat een kind geacht wordt
geplaatst te zijn in de zin van genoemd artikel 70 KBW zolang de plaatsingsmaatre-
gel niet is ingetrokken. Bij plaatsing primeert dus niet de feitelijke toestand, maar de
plaatsingsmaatregel. Het Arbeidshof van Antwerpen (69) waarnaar de zaak werd
verwezen, heeft zich intussen bij deze zienswijze aangesloten.

Het Hof van Cassatie deelt dus de mening van de administratie dat de plaatsingsmaat-
regel primeert. Het bestreden arrest van het Arbeidshof van Brussel (70) liet namelijk
toe dat betrokkenen een plaatsingsmaatregel door de bevoegde overheid zouden
negeren en het recht in eigen handen nemen, én dat zij daarvoor bovendien zouden
worden beloond door de toekenning van het integrale bedrag van de kinderbijslag in
plaats van slechts eenderde in geval van plaatsing. Dit kan onmogelijk de bedoeling
van de wet zijn geweest. Bovendien creëerde het betwiste standpunt van het Arbeids-
hof van Brussel een probleem van onzekerheid voor de kinderbijslaginstellingen, want
zij zouden zich niet langer kunnen baseren op een officiële plaatsingsmaatregel.

(68) Cass., 9 september 1996, R.W., 1996-1997, 1158-1159; Vancloostzer, A., ‘Teken mij een
geplaatst kind’, commentaar bij Cass., 9 september 1996, B.T.S.Z., 1997, 241-245.
(69) Arbh. Antwerpen, vierde kamer, 7 mei 1997, onuitgeg., A.R. nr. 160/97.
(70) Arbh. Brussel, zevende kamer, 12 oktober 1995, onuitgeg., A.R. nr. 31.118.
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Overeenkomstig artikel 56quinquies KBW kan de mindervalide die geen winstge-
vende activiteit uitoefent, gerechtigd zijn op kinderbijslag voor kinderen die deel
uitmaken van hetzelfde gezin maar met uitzondering van de broers en zussen.

Vroeger werd er gestipuleerd dat de rechthebbende dit recht voor deze kinderen
behoudt wanneer ze in een instelling geplaatst worden (vroegere artikel 56quin-
quies, §1, 2° lid KBW).

De administratie is er steeds van uitgegaan dat de term ‘behoud van recht’ inhoudt
dat het recht op kinderbijslag bij toepassing van artikel 56quinquies, §1, KBW, wer-
kelijk uitgeoefend geweest moest zijn vóór de plaatsing.

Gevat door deze materie oordeelden zowel de Arbeidsrechtbank van Tongeren
(vonnis van 14 september 1999) als het Arbeidshof van Antwerpen (arrest van 13
oktober 2000) dat het begrip ‘behoud van recht’ dient geïnterpreteerd te worden in
de zin dat het recht op de verhoogde kinderbijslag als het ware verbonden is aan
het statuut van de mindervalide, ongeacht of het kind in een instelling geplaatst was
of zal worden. De Rijksdienst ging in cassatie tegen het arrest van het Arbeidshof.

Het Hof van Cassatie oordeelde bij arrest van 12 november 2001 (71) dat de wetge-
ver met de bepaling omtrent het behoud van recht, in feite wel aangeduid heeft dat
het bedoelde kind principieel ‘deel moet uitmaken van hetzelfde gezin’, maar dat
het in artikel 56quinquies, §1, eerste lid KBW bedoelde recht ook bestaat als het
kind geplaatst is overeenkomstig artikel 70 en dit ongeacht of de plaatsing dateert
van voor of na de datum waarop de rechthebbende aan de gestelde voorwaarden
voor de toekenning van de bedoelde tegemoetkomingen voldoet.

Cassatie geeft aldus een verruimde interpretatie aan artikel 56quinquies, §1, tweede
lid KBW, meer bepaald aan het begrip ‘behoud van recht voor geplaatste kinderen’,
met name dat de bedoelde mindervalide gerechtigd is op de in dit artikel voorziene
bijslag voor kinderen die deel uitmaken van zijn gezin of geplaatst zijn overeenkom-
stig artikel 70 KBW.

Dit cassatiearrest had ook gevolgen voor andere wetsbepalingen waarin gewag
werd gemaakt van behoud van recht voor geplaatste kinderen (artikel 51, §1, 3° en
artikel 56septies KBW).

(71) Cass., 12 november 2001, onuitgeg., S.01.0007.N.
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Ondertussen werd deze problematiek geregeld in de programmawet (I) van 24
december 2002 (72) en werden de betreffende artikelen aangepast in die zin dat de
mindervalide het recht op kinderbijslag kan openen voor het geplaatste kind, op
voorwaarde dat het kind onmiddellijk voor de plaatsing deel uitmaakte van het
gezin van de rechthebbende (73).

�24� ��������8�=6�����5������	����������

Vanaf 1 januari 1993 is de zogenaamde ‘adoptiepremie’ ingevoerd (artikel 73quater
KBW), die in zekere zin het vroegere, beperkte recht op kraamgeld in hoofde van
de adoptant vervangt en verruimt.

De adoptiepremie is niet verschuldigd indien de adoptant, zijn echtgenoot of de
persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, het kraamgeld heeft ontvangen voor
hetzelfde kind (artikel 73quater, §4, tweede lid). Dit cumulatieverbod wordt beves-
tigd in de rechtspraak (74).
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Iemand die ten onrechte een som geld ontvangt (die in rechte niet verschuldigd is)
moet deze terugbetalen. Het betreft hier een verrijking zonder oorzaak. Het is een
regel uit het burgerlijk recht die de grondslag vormt van elke terugvordering van
een ten onrechte betaald bedrag (75). 

Maar terwijl in het burgerlijk recht, dat de onderlinge betrekkingen van particulie-
ren regelt, de schuldeiser, als hij dat wil, kan afzien van terugvordering van wat hij
ten onrechte aan de debiteur betaald heeft (kwijtschelding van schuld), kunnen in
het sociaal recht de instellingen met een opdracht van algemeen belang, de schul-
den van de sociaal verzekerden niet naar believen behandelen.

De sociale uitkeringen (waaronder de kinderbijslag) die ten onrechte zijn betaald,
zijn namelijk gefinancierd met gelden van de gemeenschap en die overheidsmidde-
len komen niet toe aan wie er niet de wettelijke bijslagtrekkende van is. Als de soci-
aal verzekerde niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet die het verlenen van een
uitkering mogelijk maken, bestaat er in het geheel geen recht op die uitkering en als 

(72) Artikelen 91 en 93, 2° van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS, 31 december 2002,
58686-58797.
(73) Met uitzondering evenwel van artikel 56septies. Aangezien voor de toepassing van artikel 56sep-
ties de problematiek van het behoud van recht voor geplaatste kinderen geregeld werd in het
koninklijk besluit van 3 mei 1991, inzonderheid artikel 13, §4, dient hier het betreffende besluit te
worden aangepast. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 
(74) Arbrb. Kortrijk, 2 september 1998, onuitgeg., A.R. nr. 54189.
(75) Artikelen 1235 en 1376 B.W.
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die toch betaald is (ook al is dat ingevolge een fout van de instelling) moet die in elk
geval teruggevorderd worden. De terugvordering van ten onrechte betaalde sociale
uitkeringen is met andere woorden de regel, het afzien van de terugvordering is de
uitzondering.

In de vroegere rechtspraak vindt men de stelling bevestigd dat een fout van de beta-
lende instelling geen beletsel is voor de terugvordering van het onverschuldigd
betaalde. Volgens deze rechtspraak was de terugvordering van het onverschuldigd
betaalde immers slechts aan twee voorwaarden onderworpen, enerzijds een be-
taling en anderzijds het onverschuldigd karakter, dit wil zeggen het ontbreken van
een oorzaak. In die optiek werd geoordeeld dat indien de onverschuldigde betaling
het gevolg is van een onverschoonbare dwaling, dit niet tot gevolg heeft dat een van
de bestanddelen van de onverschuldigde betaling ontbreekt (76).

Ook in het geval de onverschuldigde betaling te wijten is aan een fout van de beta-
lende instelling, kon er met andere woorden worden teruggevorderd. In dergelijke
gevallen had de persoon van wie teruggevorderd wordt, echter de mogelijkheid om
een vordering tot schadevergoeding in te stellen op grond van artikel 1382 B.W.
Benevens de fout diende dan wel het bewijs geleverd te worden van de schade en
het oorzakelijk verband.

In de problematiek van de terugvordering van onverschuldigde uitkeringen ingevol-
ge een fout van de administratie, heeft het Hof van Cassatie recentelijk twee arres-
ten geveld, zij het binnen een verschillende juridische context. Enerzijds wordt de
problematiek geplaatst in de context van de artikelen 17 en 18 van het Handvest
van de Sociaal Verzekerde (HSV) (77), anderzijds binnen de contouren van het lega-
liteits- versus het vertrouwensbeginsel (78). Inzonderheid het arrest van 6 mei 2002
plaatst de geschetste problematiek in een ander daglicht.

Vooraf moet erop gewezen worden dat naargelang de problematiek van de terug-
vordering van de onverschuldigde betalingen van sociale zekerheidsuitkeringen
ingevolge een fout van de instelling, wordt geplaatst in de context van de artikelen
17 en 18 HSV (cassatiearrest van 6 mei 2002), dan wel in de context van het legali-
teitsbegingsel versus het vertrouwensbeginsel (cassatiearrest van 16 december
2002), dit resulteert in tegengestelde gevolgen.

�94�4 ��������������
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In zijn arrest van 6 mei 2002 geeft het Hof van Cassatie een interpretatie van de arti-
kelen 17 en 18 HSV, met verregaande (vooral) financiële gevolgen. Uit dit cassatiear-
rest blijkt dat een beslissing, die is aangetast door een juridische of een materiële

(76) Cass., 1 december 1989, A.R. nr. 6352, Pas., 1990, I, 403; Arbh. Bergen, 7 maart 2003,
onuitgeg., A.R. nr. 18.020.
(77) Cass., 6 mei 2002, onuitgeg., A.R. nr. S.01.0119.N.
(78) Cass., 16 december 2002, onuitgeg., A.R. nr. S.02.0027.N/1.
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vergissing en die in het kader van artikel 17 wordt herzien of in het kader van artikel
18 wordt ingetrokken, en er een nieuwe beslissing wordt genomen waarbij de aan-
vankelijk toegekende prestatie groter was, enkel gevolgen kan inhouden voor de
toekomst.

Luidens ons hoogste rechtscollege bepaalt artikel 18 enkel binnen welke termijn de
instelling voor sociale zekerheid haar beslissing kan intrekken, maar bepaalt geen
termijn vanaf wanneer de nieuwe administratieve beslissing uitwerking heeft, en
doet derhalve geen afbreuk aan de bepaling van artikel 17, tweede lid. De uitzonde-
ring van artikel 17, tweede lid geldt aldus binnen het raam van artikel 18. Dit komt
erop neer dat uit de lezing van de artikelen 17 en 18 blijkt dat in geval van een juri-
dische of materiële vergissing van de socialezekerheidsinstelling de herzieningsbe-
slissing of de nieuwe beslissing (in geval de oorspronkelijke administratieve beslis-
sing is ingetrokken) enkel voor de toekomst geldt en er dus niet meer kan worden
teruggevorderd (behoudens hetgeen bepaald is in artikel 17, derde lid).

De administratie was evenwel reeds geruime tijd van oordeel dat, in geval van fout
van de instelling, er binnen de context van artikel 18 wél kon worden teruggevor-
derd; standpunt dat niet enkel gebaseerd is op de lezing van de betreffende artike-
len, maar ook op de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde
(79). Hieruit blijkt dat volgens artikel 17 van het Handvest een herziening van een
beslissing die de rechten van de verzekerde beperkt, bij een juridische of materiële
vergissing van een instelling van sociale zekerheid, slechts uitwerking kan hebben
voor de toekomst zodat geen terugvordering mogelijk is. Terwijl er binnen de per-
ken van artikel 18 wel nog een terugvordering mogelijk is van de te veel betaalde
prestaties. Ook in de rechtsleer vinden we dit standpunt terug. Volgens artikel 17,
tweede lid kan een herzieningsbeslissing die de rechten van de sociaal verzekerde
beperkt, bij een juridische of materiële vergissing van een instelling van sociale
zekerheid, slechts uitwerking hebben voor de toekomst, zodat geen terugvordering
mogelijk is. Deze afwijking op het beginsel van de retroactieve werking van de her-
zieningsbeslissing geldt, zo zegt de aanhef van artikel 17, tweede lid ‘onverminderd
de toepassing van artikel 18’. Dat betekent dat de instelling van sociale zekerheid de
foute beslissing met toepassing van die bepaling (artikel 18) moet intrekken en een
nieuwe beslissing moet nemen wanneer de eerstgenoemde beslissing nog niet
definitief is. In dat geval geldt dan wél de retroactiviteit (80). Het Hof van Cassatie
heeft dit standpunt evenwel niet bevestigd en is van mening dat een onverschuldig-
de betaling te wijten aan een fout van de instelling niet meer kan gerecupereerd
worden.

(79) Parl. St. Kamer, 1996-97, nr. 907/1, 15-16.
(80) Put, J., Het Handvest van de Sociaal Verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zeker-
heid, 1999, 189.
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Dit standpunt van cassatie wordt nu ook overgenomen in de lagere rechtspraak (81).

Vreemd genoeg is de rechtspraak langs de Franstalige kant (nog) niet gelijkluidend, hier
wordt er nog geen gewag gemaakt van het cassatiearrest van 6 mei 2002 en de betreffen-
de artikelen van het Handvest en blijft men de oude rechtspraak toepassen (82).

Randbemerking:
Met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van het Handvest, zien we zeer
recent een nieuw element opduiken in de rechtspraak. Hierbij wordt naar voren
geschoven dat de betwiste beslissing geen ‘beslissing’ is in de zin van artikel 2, 8°
van het Handvest zodat bijgevolg het Handvest niet van toepassing is.

In een concreet geding had de Arbeidsrechtbank te Brugge (83) geoordeeld dat het
kinderbijslagfonds een vergissing heeft begaan die uitsluitend aan haar te wijten is,
en aangezien het recht op kinderbijslag kleiner is dan het aanvankelijk toegekend
recht, er principieel geen terugwerkende kracht mogelijk is (toepassing van artikel
17, lid 2 van het Handvest).

Het kinderbijslagfonds ging hiertegen in hoger beroep. De Auditeur-generaal bij het
Arbeidshof te Gent is evenwel van oordeel dat de kennisgeving van de terugvorde-
ring (een aangetekend schrijven van het kinderbijslagfonds waarbij de betrokkene
ter kennis werd gebracht dat voor een bepaalde periode ten onrechte een bedrag
aan kinderbijslag werd uitbetaald en dat dit bedrag zal ingehouden worden a rato
van 10% op de in de toekomst te betalen gezinsbijslag) geen beslissing is in de zin
van artikel 2, 8° van het Handvest.

Overeenkomstig artikel 2, 8° van het Handvest is de beslissing: de eenzijdige rechts-
handeling met individuele strekking die uitgaat van een instelling van sociale zeker-
heid en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer sociaal verzekerden.

Het gaat volgens de Auditeur-generaal immers duidelijk niet om een beslissing die
direct rechtsgevolgen teweegbrengt en een uitvoerbare kracht heeft, waarbij een
bestuur zich kan beroepen op het voorrecht van de directe tenuitvoerlegging en zich
niet eerst tot de rechter hoeft te wenden alvorens zijn beslissing te kunnen uitvoeren.

Aangezien deze kennisgeving niet als een beslissing in de zin van artikel 2, 8° van
het Handvest kan beschouwd worden, heeft de eerste rechter zich ten onrechte
beroepen op de bepalingen van dit Handvest om te besluiten dat geen retroactiviteit

(81) Arbrb. Antwerpen, 3 januari 2003, onuitgeg., A.R. nr. 342.781; Arbrb. Antwerpen, 28 februari
2003, onuitgeg., A.R. nr. 335.619.
(82) Arbh. Brussel, 15 januari 2003, onuitgeg., A.R. nr. 40.324; Arbh. Bergen, 21 maart 2003, onuit-

geg., A.R. nr. 17493; Arbh. Bergen, 11 april 2003,onuitgeg., A.R. nr. 17.658.
(83) Arbrb. Brugge, 23 januari 2002, onuitgeg., A.R. nr. 90.639.
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van de zogenaamde herzieningsbeslissing mogelijk is. Terzake dienen de onver-
schuldigd betaalde kinderbijslagen dan ook in beginsel te worden terugbetaald over-
eenkomstig de gewone burgerrechtelijke principes.

Met zijn arrest van 19 juni 2003 (84) volgt het Arbeidshof te Gent het advies van het
Openbaar Ministerie in deze zaak. Bovendien werkt het Arbeidshof de stelling van
het Openbaar Ministerie terzake verder uit door een parallel te trekken tussen een
‘beslissing’ zoals bedoeld in artikel 2, 8° HSV en een ‘bestuurshandeling’ zoals
bedoeld in artikel 1 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen.

Het Arbeidshof wijst er namelijk op dat de definitie die in artikel 2, 8° van het Hand-
vest wordt gegeven aan de notie ‘beslissing’, gelijkluidend is aan de definitie die in
artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen (Wet Motivering Bestuurshandelingen) wordt gegeven aan het
begrip ‘bestuurshandeling’.

Een handeling die uitgaat van een administratieve overheid, is slechts onderworpen
aan de Wet Motivering Bestuurshandelingen indien het gaat om een rechtshande-
ling, d.w.z. een doelbewuste handeling waarbij een wijziging in een rechtsregel of
een rechtstoestand wordt betracht of belet, die op eenzijdige wijze tot stand komt
en die uitvoerbaar is (Vande Lanotte, J. en Cerexhe, E., De motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, Die Keure, 1999, nr. 56, blz. 50-51).

Het moet bijgevolg gaan om een beslissing die direct rechtsgevolgen teweegbrengt
en een uitvoerbare kracht heeft, waarbij het bestuur zich kan beroepen op het voor-
recht van de directe tenuitvoerlegging en zich niet eerst tot de rechter hoeft te wen-
den alvorens zijn beslissing te kunnen uitvoeren (Vande Lanotte, J. en Cerexhe, E.,
o.c., blz. 24), een beslissing die dus is bekleed met het vermoeden van wettigheid of
het zogenaamde ‘privilege du préalable’. Handelingen die aan een beslissing vooraf-
gaan, zoals louter voorbereidende handelingen ingebrekestellingen, verwittigingen
en aanmaningen, zijn niet onderworpen aan de Wet Motivering Bestuurshandelin-
gen. Dit is evenmin het geval voor feitelijke vaststellingen en voor het verstrekken
van inlichtingen, meningen of intenties (Opdebeeck, I. en Coolsaet, A., o.c., nrs. 62,
66 en 68).

Een kennisgeving door het bestuur die geen directe rechtsgevolgen teweegbrengt
en geen uitvoerbare kracht heeft, is geen bestuurshandeling als bedoeld in de artike-
len 1 en 2 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen (85) en is bijgevolg ook geen
beslissing zoals bedoeld in artikel 2, 8° HSV.

(84) Arbh. Gent, 19 juni 2003, onuitgeg., A.R. nr. 2002/084.
(85) Cass., 18 december 2000, J.T.T., 2001, 181; Arbh. Gent, afd. Brugge, 8 juli 1999, onuitgeg., A.R.
nr. 97/230; Arbh. Gent, afd. Brugge, 4 november 1999, onuitgeg., A.R. nr. 98/243.
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Het Arbeidshof stelt evenwel vast dat de zogenaamde ‘beslissingen’ van de kinderbij-
slagfondsen niet op straffe van verval binnen een bepaalde termijn aan de rechter
moeten worden voorgelegd. De gerechtigden kunnen integendeel te allen tijde een
vordering tot het bekomen van kinderbijslag instellen, vordering die enkel aan de
verjaring onderhevig is, waarbij ze de zogenaamde ‘beslissing’ nog inhoudelijk kun-
nen betwisten. De kinderbijslagfondsen kunnen de onverschuldigd betaalde presta-
ties ook niet invorderen door het toedoen van de Administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, zonder zich tot de rechter te
moeten wenden, wanneer gerechtigde in gebreke blijft te voldoen aan het gevraag-
de. Zij moeten zich integendeel tot de rechter wenden om een uitvoerbare titel te
bekomen.

De toekenning, weigering en terugvordering van kinderbijslag gebeuren dus niet bij
beslissing die bekleed is met het vermoeden van wettigheid. Dit is volgens het
Arbeidshof historisch te verklaren door het feit dat de kinderbijslagfondsen geen
openbare instellingen zijn, maar private meewerkende instellingen opgericht door
werkgeversorganisaties. In de ziekte- en invaliditeitsverzekering doet zich hetzelfde
voor met betrekking tot de toekenning, weigering en terugvordering van prestaties
door de ziekenfondsen.

Het feit dat de kinderbijslagfondsen ambtshalve een inhouding kunnen doen op latere
prestaties ten belope van 10% van iedere latere prestatie, voor zover de in artikel 1410,
§4 Ger. W. omschreven situatie zich voordoet en de voorwaarden van artikel 1410, §5
Ger. W. vervuld zijn, houdt niet in dat de kennisgeving van de terugvordering een
beslissing zou uitmaken die bekleed is met het vermoeden van wettigheid (86).

Gelet op de voornoemde argumenten is het Arbeidshof dan ook van mening dat de
kennisgeving tot terugvordering, geen kennisgeving van een beslissing is zoals
bedoeld bij artikel 2, 8° HSV. Dit schrijven strekt er immers slechts toe om betrokke-
ne ervan in te lichten dat het fonds van oordeel is dat zij in casu geen aanspraak kon
maken op de verhoogde wezenbijslag die haar werd uitbetaald, en dat zij de ten
onrechte betaalde prestaties dient terug te betalen, en houdt verder slechts een inge-
brekestelling in waarmee de verjaring voorzien in artikel 120bis KBW wordt gestuit.

Aangezien het hier dus niet gaat om een beslissing in de zin van artikel 2, 8° HSV,
vindt onderafdeling 3 van hoofdstuk III van deze wet, betreffende de herziening van
een beslissing, dan ook geen toepassing in de regeling inzake kinderbijslag.

Fascinerend genoeg staan we hiermee terug aan het begin van het juridisch discours
betreffende de (on)mogelijkheid van de terugvordering van een onverschuldigde
betaling ingevolge een fout van de instelling. Aangezien artikel 17 (en 18) HSV niet
van toepassing is, dient er dus toepassing gemaakt te worden van het gemeen recht.

(86) Arbh. Gent, afd. Brugge, 20 maart 2003, onuitgeg., A.R. nr. 2001/385.
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Krachtens het gemeen recht (artikelen 1376 en 1377 B.W.) is hij die bij vergissing
met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het
terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft, zonder dat het verschul-
digd was.

Met de gevolgde redenering ‘neutraliseert’ het Arbeidshof te Gent in feite het cassa-
tiearrest van 6 mei 2002 en grijpt het dus terug naar de oorspronkelijke rechtspraak
in deze materie (87).
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Over dezelfde problematiek heeft het Hof nog een arrest geveld, doch binnen een
andere juridische context, nl. het legaliteitsbeginsel versus het vertrouwensbeginsel.

Het Hof van Cassatie is in deze van mening dat de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur (recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel) niet kunnen
worden ingeroepen indien die leiden tot een beleid dat tegen de wettelijke bepalin-
gen ingaat.

Binnen de (beperkte) contouren van dit arrest, kan op grond van het legaliteitsbe-
ginsel een onverschuldigde betaling ingevolge een fout van de administratie dus wél
teruggevorderd worden. Hierbij zij opgemerkt dat dit cassatiearrest niet strijdig is
met het vorige. Het is enkel zo dat, doordat de problematiek in een andere juridi-
sche context wordt geplaatst, dit leidt tot een ander resultaat in de praktijk. Boven-
dien zij onderlijnd dat, doordat de problematiek van de terugvordering van een
onverschuldigde betaling in geval van fout in een juridisch marginale context wordt
geplaatst, dit cassatiearrest van relatief beperkter belang is.

Terzijde zij nog vermeld dat in geval van onverschuldigde betaling van kinderbijslag
de beide ouders solidair verantwoordelijk zijn voor de schuld. Deze schuld is inder-
daad direct verbonden aan de opvoeding van de kinderen en is dan ook bedoeld
door artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek dat een wettelijke solidariteit tussen de
echtgenoten bepaalt (88).
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De Rijksdienst heeft steeds het standpunt ingenomen dat in het geval er door de admi-
nistratie een weigeringsbeslissing wordt genomen (bijvoorbeeld een beslissing waar-
bij het recht op het supplement van artikel 47 KBW wordt geweigerd omdat het 

(87) Zijnde Cass., 8 januari 1990, Arr.Cass., 1989-90, 595 en Cass., 1 december 1989, Arr.Cass.,
1989-90, 455.
(88) Arbh. Luik, 24 oktober 1997, onuitgeg., A.R. nr. 25353/96.
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betrokken kind minder dan 66% ongeschikt is) die later door een rechterlijke beslis-
sing wordt tenietgedaan, geen toepassing kan gemaakt worden van artikel 20 HSV.

Dit artikel viseert volgens de Rijksdienst enkel de hypothese van de (laattijdige) toe-
kenningsbeslissing van een socialezekerheidsprestatie en niet van een weigeringsbe-
slissing. In het laatste geval kan er geen sprake zijn van toekenning van intresten van
rechtswege conform artikel 20 HSV. Bovendien wordt in het Handvest niet uitdruk-
kelijk vermeld dat artikel 20 ook toepasselijk is op sociale prestaties die met terug-
werkende kracht bij rechterlijke beslissing worden toegekend (89). Bijgevolg moet
er terzake toepassing gemaakt worden van het gemeen recht. De berekening van de
intresten moet gebeuren binnen de contouren van artikel 1153 BW en zijn met
andere woorden slechts verschuldigd nadat de schuld opeisbaar is én de schulde-
naar werd aangemaand tot betaling.

Aangaande de ingebrekestelling dient te worden opgemerkt dat de rechtspraak (90)
van oordeel is dat de oorspronkelijke aanvraag, ingediend met het oog op het beko-
men van de verhoogde kinderbijslag, niet kan gelden als ingebrekestelling, die als
aanvangsdatum voor de berekening van de intresten geldt. Het indienen van een
aanvraag geeft immers niet noodzakelijk aanleiding tot de toekenning van uitkerin-
gen en heeft ook niet het oogmerk als ingebrekestelling voor een betaling te gelden.

In een arrest van het Arbeidshof te Gent van 8 januari 2001 (91) wordt dan ook
gesteld dat als ingebrekestelling ten vroegste de datum van het per aangetekend
schrijven verstuurd inleidend verzoekschrift kan gelden. Het is met andere woorden
de datum van het indienen van het verzoekschrift die als aanvangsdatum voor de
berekening van de intresten geldt.

Deze interpretatie van de administratie betreffende de niet toepasselijkheid van arti-
kel 20 HSV ter zake, werd door de overgrote meerderheid van de rechtspraak onder-
steund (92).

(89) Zie in dezelfde zin Petit, J., Sociaal procesrecht, nr. 139, p. 188.
(90) Vanclooster, A., ‘Kinderbijslag en intrest.  Het gehandicapte kind niet langer het kind van de
(mis)rekening? (Commentaar bij het arrest van het Arbeidshof van Antwerpen van 12 maart 1997),
B.T.S.Z., 1998, 101-106.
(91) Arbh. Gent, 8 januari 2001, onuitgeg., A.R. nr. 510/00.
(92) Arbh. Luik, 8 januari 2002, onuitgeg., A.R. nr. 28.747-2000 en 28.783-2000; Arbrb. Luik, 23
februari 2000, onuitgeg., A.R. nr. 283.647; Arbh. Gent, 8 januari 2001, onuitgeg., A.R. nr. 510/00;
Arbh. Antwerpen, 11 september 2001, onuitgeg., A.R. nr. 20010003; Arbh. Luik, 6 maart 2001,
onuitgeg., A.R. nr. 28.839/00; Arbh. Luik, 27 april 2000, onuitgeg., A.R. nr. 28.466/99; Arbh. Luik, 15
september 2000, onuitgeg., A.R. nr. 28.626/99 (in tegengestelde zin, Arbrb. Hasselt, 10 mei 2001,
onuitgeg., A.R. nr. 2000029).
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Kentering in de rechtspraak:
Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Arbeidshof te Luik (93) heeft het
Arbitragehof op 8 mei 2002 een arrest gewezen betreffende artikel 20 HSV (94).
Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat het geschil dat aan de basis ligt van dit arrest,
betrekking heeft op beroepsziekten (het Fonds voor Beroepsziekten is partij in dit
geding en dus niet de Rijksdienst voor Kinderbijslag).

Het Arbitragehof is van oordeel dat artikel 20 HSV niet discriminatoir is wanneer het
in die zin geïnterpreteerd wordt dat het ook van toepassing is op de sociaal verze-
kerde rechthebbenden wier prestaties worden uitbetaald ter uitvoering van een uit-
voerbare rechterlijke beslissing waarbij de administratieve weigeringsbeslissing (in
casu betrof het een beslissing tot weigering van erkenning van de verzwaring van de
arbeidsongeschiktheid) teniet wordt gedaan.

Het Arbitragehof is evenwel van oordeel dat artikel 20 HSV de artikelen 10 en 11
van de Grondwet wél schendt wanneer het in die zin geïnterpreteerd wordt dat het
niet van toepassing is op de sociaal verzekerde rechthebbenden wier prestaties wor-
den uitbetaald ter uitvoering van een uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij een
weigeringsbeslissing van een administratie wordt tenietgedaan.

Het standpunt dat door de Rijksdienst (alsook door de andere sociale zekerheidsin-
stellingen) reeds geruime tijd werd verdedigd en ook werd bevestigd door de hoge-
re rechtspraak, wordt dus door het Arbitragehof discriminatoir bevonden.

Het Arbitragehof heeft dus geoordeeld dat ook al gaat het om een weigeringsbeslis-
sing die door een gerechtelijke beslissing wordt omgezet in een toekenningsbeslis-
sing, er toepassing moet worden gemaakt van artikel 20 van het Handvest.

�:4�4� ���
�������6��
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De resterende vraag is dan nog vanaf welk tijdstip deze verwijlintresten dienen te
worden toegekend.

In een schriftelijk advies van het auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Gent
wordt op voornoemde vraag een antwoord gegeven.

In eerste aanleg hadden de betrokkenen de vernietiging gevorderd van de beslissing
van 19 november 1997 waarbij werd geoordeeld dat hun kind geen ongeschikt-
heidspercentage had vanaf 1 maart 1997 en dit voor onbepaalde duur, waardoor de
bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen niet kon worden verleend.

(93) Arbh. Luik, 19 december 2000, onuitgeg., A.R. nr. 28.695-00.
(94) Arbh., 8 mei 2002, nr. 78/2002, BS, 10 augustus 2002.
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Op 26 december 2001 vernietigt de Arbeidsrechtbank te Brugge (95) de beslissing
van 19 november 1997 en zegt voor recht dat het betrokken kind vanaf 1 maart
1997 wél 66% ongeschikt is en derhalve recht heeft op verhoogde kinderbijslag.
Bovendien past de rechter wat de berekening van de intresten betreft artikel 20 van
het Handvest toe.

Het bevoegde kinderbijslagfonds is hiertegen in hoger beroep gegaan. In zijn schrif-
telijk advies aan het Arbeidshof te Gent neemt het auditoraat-generaal een duidelijke
stelling in met betrekking tot de aanvangsdatum voor de berekening van de intres-
ten overeenkomstig artikel 20 HSV voor het geval een initiële weigeringsbeslissing
door een rechterlijke beslissing wordt omgezet in een toekenningsbeslissing.

Het auditoraat-generaal is van oordeel dat, aangezien door een rechterlijke beslissing
het recht op verhoogde kinderbijslag werd toegekend vanaf 1 maart 1997, rekening
houdend met het bepaalde in artikel 20 van het Handvest, dit recht geeft op intres-
ten vanaf hun opeisbaarheid, evenwel ten vroegste vanaf de datum waarop zij had-
den moeten betaald worden, nl. vier maanden na de beslissing van 19 november
1997 (datum van de weigeringsbeslissing die door een gerechtelijke beslissing werd
vernietigd) dit is 19 maart 1998; uiteraard nog te vermeerderen met de gerechtelijke
intresten vanaf de datum van de neerlegging van het inleidend verzoekschrift.

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze constructie slechts binnen de beperkte con-
touren van artikel 47 KBW toepasbaar is. Voor andere gevallen moet er in het belang
van de rechtszekerheid nog gezocht worden naar een fundamentelere oplossing.

Randbemerking:
Ook met betrekking tot de discussie van de toepasselijkheid van artikel 20 van het
Handvest op de berekening van de intresten, wordt er (zoals dat ook het geval is
voor de artikelen 17 en 18 HSV) recentelijk naar voren geschoven dat deze bepalin-
gen van het Handvest niet van toepassing zouden zijn, aangezien de aangevochten
beslissing van het fonds geen ‘beslissing’ zou zijn in de zin van artikel 2, 8° van het
Handvest.

Zo besluit het Arbeidshof te Gent (96) dat de bepalingen van het Handvest niet van
toepassing zijn voor de berekening van de intresten, aangezien ‘het bericht’ van het
kinderbijslagfonds (brief waarbij het kinderbijslagfonds meedeelt aan mevrouw X
dat, ingevolge nieuwe instructies, haar kinderbijslag vanaf 1 oktober 1997 berekend
wordt op basis van een groep van twee kinderen, zonder rekening te houden met
de kinderen van mevrouw Y) geen beslissing is in de zin van artikel 2, 8° van het
Handvest. Bijgevolg kon dan ook slechts de gemeenrechtelijke intrest (artikel 1153
B.W.) worden toegekend.

(95) Arbrb. Brugge, 26 december 2001, onuitgeg., A.R. nrs. 96.562 en 96.882.
(96) Arbh. Gent, 9 december 2002, onuitgeg., A.R. nr. 314/01.
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De gewaarborgde gezinsbijslag is het residuaire stelsel van de kinderbijslag. Het stel-
sel hanteert daarom strikte toekenningsvoorwaarden die voornamelijk betrekking
hebben op de afwezigheid van een concurrerend recht op kinderbijslag in een kin-
derbijslagstelsel gefinancierd door bijdragen en op de inkomsten van de aanvrager.

De wet van 20 juli 1971 stelt bovendien bijzondere voorwaarden aan buitenlandse
aanvragers (buiten EU en niet erkend als vluchteling of staatloze) met betrekking tot
de legaliteit van hun verblijf in België en de duur van hun verblijf voor de aanvraag
(5 jaar, uitgezonderd ministeriële afwijking).

Het zijn die wettelijke vereisten die aanleiding gaven tot het gros van de gerechtelij-
ke geschillen inzake de materie.

De Arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde dat het kinderrechtenverdrag van
20.11.1989 de kinderbijslaginstelling (de RKW) niet de toelating geeft zich te ont-
trekken aan de toepassing van de wettelijke bepalingen met de restrictieve voor-
waarden voor buitenlandse aanvragers en kinderen (97).

Diezelfde rechtbank is van mening dat de voorwaarde voor vreemdelingen om vijf
jaar voor hun aanvraag in België te verblijven, niet discriminerend is (98) en dat de
wet niet discrimineert tussen legale en illegale vreemdelingen (99).

Het is vandaag trouwens een verworven feit dat de toekenning van de hoedanigheid
van vluchteling, wat de gewaarborgde gezinsbijslag betreft, slechts gevolgen heeft
vanaf de akte die de hoedanigheid toekent (100). Met andere woorden: de kandi-
daat-vluchteling die minder dan 5 jaar in België verblijft, heeft geen recht op gewaar-
borgde gezinsbijslag voor zijn kinderen.

Een recent vonnis van het Arbeidshof in Brussel (101) gaat nog verder met die analyse
door te stellen dat het onrechtvaardig zou zijn dat een persoon, tijdens de periode dat
hij kandidaat-vluchteling is, tweemaal financiële hulp zou krijgen van de gemeen-
schap: een eerste in de vorm van sociale bijstand omdat de aanvrager kinderen ten
laste heeft (aan hetzelfde bedrag als de gewaarborgde en ten laste van de staat) en een
tweede in de vorm van gewaarborgde gezinsbijslag (ten laste van de RKW).

(97) Arbrb. Brussel, 28 november 2001, onuitgeg.,  A.R. nr. 21.743/00.
(98) Arbrb. Brussel, 5 maart 1999, onuitgeg., A.R. nr. 46457/96.
(99) Arbrb. Brussel, 27 november 2001, onuitgeg., A.R. nr. 85085/98.
(100) Arbrb. Brussel, 28 oktober 1999, onuitgeg., A.R. nr. 39507/97; Arbrb. Antwerpen, 5 oktober
2001, onuitgeg., A.R. nr. 324.347.
(101) Arbh. Brussel, 18 april 2002, J.T.T., 10 januari 2003.
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Wat de gevolgen van de regularisatiewet van 22.01.1999 ten slotte betreft, stelt de
Arbeidsrechtbank van Brussel dat de regularisatieakte, voor de gewaarborgde gezins-
bijslag, enkel in de toekomst geldt en dat het uitwijzingsverbod gedurende de regu-
larisatieprocedure niet gelijkstaat met een verblijfsvergunning (102).

Ook de kwestie van de evaluatie van de inkomsten gaf aanleiding tot heel wat
geschillen rond de toepassing van de wet van 20 juli 1971. Volgende vonnissen blij-
ken interessant.

De Arbeidsrechtbank van Luik stelt dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag
moet meewerken aan het onderzoek van zijn dossier. Daartoe moet hij alle inkom-
sten waarover hij effectief beschikt, in detail meedelen. De gewaarborgde gezinsbij-
slag kan niet toegekend worden alleen op basis van het feit dat het wegvallen van
het bestaansminimum dat de aanvrager voordien genoot, noodzakelijkerwijs een
negatieve weerslag had op diens financiële toestand (103).

Wat betreft zwartwerk, meent de Arbeidsrechtbank van Brussel dat dergelijke activi-
teit, van nature onwettig, ipso facto de controle van de inkomsten onmogelijk
maakt en dat bovendien een voorrangsrecht op kinderbijslag gevestigd had kunnen
worden als de activiteit aangegeven was geweest. In zo’n situatie is er dus geen
recht op gewaarborgde gezinsbijslag (104).

De Arbeidsrechtbank van Nijvel, van haar kant, stelt dat als een aanvrager maande-
lijks uit zijn kapitaal put, men op basis van die geldopnemingen moet beslissen over
het recht op gewaarborgde gezinsbijslag (105).

Naast de wet van 12.02.2000 die definitief een eind stelde aan de controverse rond
de tenlasteneming van het kind dat het bestaansminimum geniet (106), werden nog
twee interessante vonnissen uitgesproken met betrekking tot het residuaire karakter
van de gewaarborgde gezinsbijslag.

De Arbeidsrechtbank van Nijvel oordeelde dat een verblijfsvergoeding voor een
beursstudent omdat zijn kinderen in België verblijven, gelijkstaat met kinderbijslag.
Bijgevolg kan enkel het verschil met het bedrag van die uitkering als gewaarborgde
gezinsbijslag betaald worden (107).

De Arbeidsrechtbank van Brussel is van mening dat als de kinderen van een zelfstan-
dige werknemer geen kinderbijslag krijgen van de bevoegde instelling omdat de
sociale bijdragen niet betaald werden, ook geen gewaarborgde gezinsbijslag kan
worden toegekend (108).

__________

(102) Arbrb. Brussel, 7 mei 2002, onuitgeg., A.R. nr. 33218; Arbrb. Brussel, 25 juni 2002, onuitgeg.,
A.R. nr. 7548/01; Arbrb. Antwerpen, 13 september 2002, onuitgeg., A.R. nr. 331.146.
(103) Arbrb. Luik, 11 december 2002, onuitgeg., A.R. nr. 320577.
(104) Arbrb. Brussel, 30 april 2002, onuitgeg., A.R. nr. 21207/00.
(105) Arbrb. Nijvel, 12 juni 2001, onuitgeg., A.R. nr. 130/N/2001.
(106) Cfr. Cass., 28 december 1998, J.T.T., 1989, p.23.
(107) Arbrb. Nijvel, 8 februari 2002, onuitgeg., A.R. nr. 1101/w/2001.
(108) Arbrb. Brussel, 13 december 2002, onuitgeg., A.R. nr. 13837/01.����
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PENSIOENEN: EEN STRATEGISCH PLAN
ZONDER DE VROUWEN...?

DOOR HEDWIGE PEEMANS-POULLET

Voorzitster Université des Femmes, Lid van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen,
Lid van het Comité de Liaison des Femmes

In een vorig nummer stelde het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (nr.
1/2003) het nationaal strategisch pensioenrapport (september 2002) voor. Dit rap-
port is een antwoord op het proces dat door de Europese Raad van Laken (decem-
ber 2001) werd opgestart.

België heeft zich immers bij het coördinatieproces, dat door verschillende vooraf-
gaande Ministerraden werd aangevat en dat elke Lidstaat ertoe moet brengen om uit-
een te zetten hoe de Staat de toekomst van zijn pensioenstelsel denkt te verzekeren,
aangesloten.

De Opencoördinatiemethode (OCM), een analyserooster waarop de Lidstaten zich
baseren om hun nationaal rapport op te stellen, bevat elf doelstellingen; punt 10
van dit rooster betreft de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

INLEIDING

Verschillende instellingen van de Europese Unie werden bij het uitwerkingsproces
van het “Gezamenlijk verslag ... inzake toereikende en betaalbare pensioenen”
betrokken: het Comité voor economische politiek, het comité voor sociale bescher-
ming, de Commissie, het Parlement. Wat echter de vrouwen betreft hebben, noch
het Adviserend comité rond gelijke kansen bij de Europese Commissie, noch de
Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen van het Europees Parlement
zich over het dossier gebogen. Doelstelling 10 werd behandeld zonder dat de
bevoegde instellingen erbij werden betrokken. 

In de persmededeling bij het “gezamenlijk verslag” in december 2002, verklaarde
Commissaris Anna Diamantopoulou: “Het verslag vermeldt dat de vrouwen de
meerderheid van de bejaarden uitmaken [...] Door hun lage participatiegraad en
hun lage inkomen hebben vrouwen gemiddeld aanzienlijk lagere individuele
pensioenrechten dan de mannen. Deze situatie zou moeten verbeteren, want een
steeds groter aantal vrouwen die een lange carrière achter de rug hebben en tij-

1297

FORUM-n.qxd  16/03/04  15:35  Pagina 1297



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2003

dens hun beroepsleven een hoog inkomen hebben gehad, beginnen van hun pen-
sioen te genieten [...]. Uit de nationale strategische rapporten blijkt duidelijk dat
de situatie van de oudere vrouwen op het vlak van inkomen nog lange tijd zal
moeten worden verbeterd, door hun pensioenrechten toe te kennen voor de perio-
des waarin ze kinderen hebben opgevoed, en door middel van afgeleide rechten
(overlevingspensioenen)”.

In België werd voor de opstelling van het nationale strategische rapport het advies
gevraagd van de Nationale Arbeidsraad, maar niet die van de Raad van de gelijke
kansen voor mannen en vrouwen.

Met andere woorden, ondanks de sterke Europese en nationale verklaringen inzake
de noodzaak om op elk besluitvormingsproces een “gender mainstreaming” toe te
passen, werden de instellingen voor gelijkheid van kansen niet geraadpleegd of heb-
ben ze zich niet met deze materie beziggehouden. Toch ziet de toekomst van het
pensioen voor de vrouwen er nog somberder uit dan voor de mannen.

In dit artikel proberen we dit dossier kritisch te analyseren vanuit het standpunt van
het “geslacht”.

1. HET PROBLEEM VAN DE “KOST VAN DE VERGRIJZING”

Dat de Lidstaten ermee hebben ingestemd om hun aanpak inzake sociale zekerheid
in het algemeen en pensioenen in het bijzonder te coördineren, komt doordat ze
dezelfde ongerustheid deelden aangaande de vergrijzing van de bevolking.

De analyses van de “demografische uitdaging” verhullen echter systematisch de spe-
cifieke last van de afgeleide rechten.

De afhankelijkheidscriteria die doorgaans worden geanalyseerd (de demografische
(1), sociaal-demografische (2), sociaal-economische (3)), stellen immers de 65-plus-
sers die voor hun pensioen hebben bijgedragen en degenen die dat niet hebben
gedaan, op één lijn (4) en geven een verkeerde analyse van de impact van de bevol-
king op actieve leeftijd die niet actief is en dus niet bijdraagt tot de financiering van
de pensioenen. De vergelijkingen tussen de verschillende landen lopen dan ook fun-
damenteel spaak.

(1) Verhouding tussen het aantal 60- of 65-jarigen en het aantal mensen op actieve leeftijd.
(2) Verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal actieve personen.
(3) Verhouding tussen het aantal gepensioneerden en de werkende/bijdragen betalende beroepsbevolking.
(4) De vragenlijst die als leidraad moest fungeren om de Lidstaten te helpen bij hun antwoorden aan
het Comité voor sociale bescherming, bevatte een vraag die hieromtrent niet voldoende nauwkeurig
was: “Hoe is het percentage bejaarden [65-plussers] geëvolueerd ten opzichte van de totale bevol-
king [...]? Welke wijzigingen werden in de stelsels die door bijdragen worden gefinancierd, vastge-
steld inzake de verhouding tussen de bijdragen betalende beroepsbevolking enerzijds en de gepen-
sioneerden anderzijds?”
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Het communiqué van de Commissaris mag dan al blijk geven van sociale bezorgd-
heid, het lijkt ervan uit te gaan dat het voor de mannen voldoende zou zijn om naar
de bijdragende waarde van hun werk te verwijzen, terwijl men voor de vrouwen
zou moeten verwijzen naar hun leeftijd en naar de kinderen die ze hebben grootge-
bracht. Het is tenslotte van weinig belang of zij zijn blijven werken en bijdragen en
tegelijkertijd hun kinderen hebben grootgebracht. Volgens de Commissaris moet
men afgeleide rechten blijven toekennen. Zou dat dan betekenen dat de niet-bui-
tenshuiswerkende echtgenote van een werknemer in het jaar 2050, net zoals nu, in
het geval van weduwschap aanspraak zou kunnen maken op een overlevingspen-
sioen dat hoger ligt dan het rustpensioen van een werkneemster die niet alleen de
kinderen heeft grootgebracht, maar ook haar hele leven heeft gewerkt en bijdragen
heeft betaald? Deze langetermijnprogrammering van de sociale onrechtvaardigheid
is ondraaglijk... .

Er bestaat geen enkele reden om de last van de afgeleide rechten gelijk te stellen
met de kost van de demografische vergrijzing, noch om te doen geloven, zoals dat
in een aantal Lidstaten het geval is, dat de toename van het aantal 65-plussers een te
zware last is voor de bijdrage betalende beroepsbevolking.

In verschillende van deze landen ligt in het jaar 2050 de toename van de last van de
rustpensioenen uitgedrukt in percentage van het BBP, immers lager dan de huidige
last van de niet op bijdragen steunende afgeleide rechten.

In het jaar 2050 zou binnen de budgettaire kost van de vergrijzing in België, de stij-
ging die aan het geheel van de pensioenen (afgeleide rechten inbegrepen) voor alle
stelsels samen kan worden toegeschreven, 3,1% van het BBP bedragen (5) terwijl
momenteel alleen al voor het stelsel van de werknemers een enkel afgeleid recht,
nl. het overlevingspensioen, goed is voor zo’n 3% van het BBP!

In Grafiek 1 zien we dat de afschaffing van dit ene niet op bijdragen steunende
recht of de vervanging ervan door een op bijdragen steunend recht (6) ongeveer de
helft van de Lidstaten in de mogelijkheid zou stellen om moeiteloos het hoofd te
bieden aan de stijging van de budgettaire kost van de pensioenen.

(5) Federaal Planbureau, Vooruitzichten..., januari 2002, p. 124-125 en Strategisch plan.
(6) Zie onze voorstellen en schattingen: Hedwige Peemans-Poullet, “L’individualisation des droits
dans le secteur des pensions des travailleurs salariés” dans De Sociale Zekerheid Verzekerd? [Marc
Despontin en Marc Jegers uitg.], VUBpress, 1996, volume 2, bl. 381-403.
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GRAFIEK 1: DE TOEKOMST VAN DE FINANCIERING VAN DE PENSIOENEN: 
KOSTPRIJS VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN

[HPP/mei/2003] Bronnen: Eurostat, uitgaven en inkomsten/1999.

2. HET BEHOUD VAN DE PENSIOENEN VAN DE “EERSTE PIJLER”

Hoewel de vorige regering beaamde dat “deze eerste pensioenpijler de fundering
zal blijven van de sociale bescherming van de bejaarden”, stellen we integendeel
vast dat de schattingen van het Federaal Planbureau een achteruitgang van deze eer-
ste pijler voorspellen voor alle werknemers en in het bijzonder voor de vrouwen.

Volgens de ramingen van het FPB zou de gemiddelde vervangingsratio (verhouding
tussen het gemiddelde loon en het gemiddelde pensioen), ook al bedraagt deze
momenteel ± 29,9% — bij een ongewijzigde wetgeving — in 2050 nog slechts 25,5%
bedragen, of zelfs maar 23,3%, als de conjunctuur evolueert zoals in onderstaande
tabel wordt aangegeven.
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TABEL: RUSTPENSIOENEN: GEMIDDELDE VERVANGINGSRATIO’S TEGEN HET JAAR 2050

jaar 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050

lonen: 
gemiddelde 
bedragen
in EUR voor 
1998 8.225,11 8.401,11 10.054,56 12.102,16 14.105,14 16.400,64 19.325,78

(9.890,9) (11.611) (13.252) (15.002) (17.067,4)

pensioenen: 
gemiddelde 
vervangings-
ratio's 30,6 29,9 29,5[29,6] 28,4[29,2] 26,4[28] 24,7[26,7] 23,3[25,5]

[HPP/mei 2003] Bron: Federaal Planbureau, Vooruitzichten 2000-2050, januari 2002, p. 78.

Hoewel in de stelsels voor sociale bescherming die op sociale verdeling zijn geba-
seerd, de laagste lonen in principe een gunstigere vervangingsratio zouden moeten
hebben (7), wordt dit principe in het geval van de werkneemsters niet bewaarheid.
In de meeste Lidstaten (behalve in Nederland, Denemarken en Ierland) ligt de ver-
vangingsratio van de rustpensioenen van vrouwen lager dan die van de mannen,
zoals blijkt uit grafiek 2.

GRAFIEK 2: RUSTPENSIOENEN: GEMIDDELDE VERVANGINGSRATIO'S IN VERHOUDING TOT DE
GEMIDDELDE LONEN (MANNEN EN VROUWEN) (1997)

[HPP/mei 2003] Bron: De sociale bescherming in Europa, 1997.

(7) In België is dit voor de werknemers vooral het gevolg van het feit dat voor het referentieloon een
plafond werd opgelegd voor de berekening van het pensioenbedrag. 1301
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Bovendien zijn de verschillen tussen de pensioenen voor de mannen en de pensioe-
nen voor de vrouwen bijna overal even uitgesproken als de verschillen tussen hun
lonen. Als we ons baseren op de antwoorden die de Lidstaten hebben gegeven, kun-
nen we dit fenomeen in grafiek 3 in beeld brengen.

GRAFIEK 3: VERSCHILLEN TUSSEN DE LONEN M/V EN TUSSEN DE PENSIOENEN M/V (2002)

[HPP/mei 2003] Bron: Gezamenlijk rapport COM(2002) definitief.

België heeft dit gegeven niet verstrekt. Aan de hand van de statistieken van de RVP
kunnen we niettemin vaststellen dat, bij de gepensioneerden van 1999, het gemid-
delde maandelijkse pensioen van een gehuwde vrouw aan het tarief voor alleen-
staande slechts 64,5% bedraagt van dat van een gehuwde man aan het tarief voor
alleenstaande, en dat van een gehuwde vrouw aan gezinstarief slechts 41% van dat
van een gehuwde man aan gezinstarief. De “duur van de loopbaan” is geen afdoende
verklaring: als we de gepensioneerden met een volledige loopbaan vergelijken, stel-
len we vast dat het gemiddelde pensioen van een gehuwde vrouw aan het tarief
voor alleenstaande slechts 84% vertegenwoordigt van dat van een gehuwde man aan
het tarief voor alleenstaande. Het aantal mannen wier loon het berekeningsplafond
heeft overschreden, ligt echter aanzienlijk hoger dan het aantal vrouwen, wat ertoe
zou moeten bijdragen dat de verschillen tussen de pensioenen voor mannen en
vrouwen afnemen. Begrijpe wie begrijpen kan.
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3. IMPACT VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID OP DE PENSIOENEN VAN DE
VROUWEN

In zijn strategisch rapport (p. 32) oordeelt België dat vanaf 2015 de pensioenen voor
vrouwen de negatieve invloed zullen ondergaan van de toename van de deeltijdse
arbeid, die in het midden van de jaren zeventig is begonnen (8). Deze verklaring is
eerder oppervlakkig.

Eerst en vooral stijgt tussen 1970 en 1983 weliswaar de graad van deeltijdse arbeids
bij de vrouwen, maar blijft hij niettemin onder de 20%. Tussen 1985 en nu is deze
verhouding gestegen van 20 tot ongeveer 40%. De impact van het deeltijds werk,
dat vooral vrouwen treft die de arbeidsmarkt betreden, zal dus pas vanaf de jaren
dertig voelbaar zijn. Bovendien konden de onvrijwillig deeltijdse werkneemsters
(ODW), die de grote meerderheid van dit nieuwe contingent uitmaakten, geduren-
de ruim tien jaar voor hun pensioen volledige rechten laten gelden voor de tijd dat
ze hebben gewerkt en voor de tijd dat ze werkloos waren. Voor hen zal de invloed
van het deeltijds werk pas voelbaar zijn vanaf 2040. Sinds de invoering van de cate-
gorie deeltijdse werknemers met behoud van rechten (DWBR) is het aantal werk-
neemsters die op deze volledige rechten aanspraak kunnen maken, sterk gedaald,
maar weliswaar niet tot nul. Ondanks alles beschikt een groot aandeel van de vrou-
wen vandaag de dag slechts over deeltijds werk en gedeeltelijke socialezekerheids-
rechten. Wat deze deeltijdse werkneemsters betreft, worden de verklaringen die
door het FPB en de regering worden gegeven, zeer oppervlakkig uitgedrukt, wat
leidt tot een werkgelegenheidsbeleid dat zich slechts weinig bekommert om de pen-
sioenen van deze werkneemsters.

De meeste Lidstaten, waaronder ook België, hebben zich ertoe verbonden om syste-
matisch de werkgelegenheidspercentages van de vrouwen op te trekken. In werke-
lijkheid passen deze Staten ten overstaan van de vrouwen een ondertewerkstellings-
beleid toe waarin deze kwestie van het deeltijds werk op de voorgrond staat.

Dit deeltijds werk werd en wordt nog steeds vanuit politieke zijde gestimuleerd. In
sommige landen, waaronder ook België, werden voor het deeltijds werk financiële
stimulansen aangewend. Bij ons werd het bovendien een verplichting in het kader
van de werkloosheidsreglementering. Het recente Regeringsakkoord verklaart deel-
tijdse arbeid te willen stimuleren door de sociale lasten te verminderen. In sommige
landen worden de vrouwen om reden van de schooluren en het gebrek aan opvang-
infrastructuur voor kleine kinderen, systematisch verhinderd om een voltijdse baan
te betrekken. De slechtste situatie vinden we ongetwijfeld in Nederland, dat door
onze politieke en sociale verantwoordelijken jammer genoeg vaak als een model
wordt aangehaald.

(8) Het strategisch rapport steunt op de beschouwingen van het FPB, januari 2002, p. 83.
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De overgrote meerderheid van de deeltijdse werkneemsters behoort tot de catego-
rie met lage lonen en in vele landen die een hoog aandeel deeltijdse werkneemsters
tellen, is ook het aandeel van de vrouwen in de categorie met lage lonen hoog; dit is
het geval voor België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland,... 

Met andere woorden: zelfs als we ervan uitgaan dat deze deeltijdse werkneemsters
een volledige deeltijdse loopbaan hebben — wat niet het geval is — dan nog zouden
ze optimaal op pensioenleeftijd slechts de helft van een minimum rustpensioen heb-
ben, wat heel wat minder zou bedragen dan de IGO en slechts ongeveer 21% van
het Nationaal inkomen per inwoner.

Op pensioenleeftijd zal de overgrote meerderheid van de deeltijdse werkneemsters
dus geen fatsoenlijke levensstandaard hebben, noch “delen in de economische wel-
vaart van hun land of actief deelnemen aan het sociale en culturele openbaar
leven”, zoals wordt vooropgesteld in het eerste punt van de 11 doelstellingen die
door de Lidstaten werden goedgekeurd.

Ze zullen integendeel afhankelijk zijn, ofwel van een partner met wie ze samenwo-
nen, ofwel van afgeleide rechten van een overleden echtgenoot, ofwel van de socia-
le bijstand. In sommige landen (België, Verenigd Koninkrijk,...) gebeurt het dat de
werkneemsters afzien van hun eigen rechten en de voorkeur geven aan het ver-
hoogde pensioenbedrag dat aan hun partner wordt toegekend. Deze oplossing mag
voor het gezinsinkomen dan al voordeliger zijn, de bijdragen die door deze werk-
neemsters werden betaald, gaan voor hen verloren, aangezien het “gezinstarief” het-
zelfde is, ongeacht of de echtgenote heeft bijgedragen of niet. Dit is een manier om
de bijdragende waarde van het beroepswerk van heel wat vrouwen teniet te doen.

Dit beleid voor deeltijds werk leidt ertoe dat er onvoldoende hoge pensioenen voor
de vrouwen worden opgebouwd. Grafiek 4 toont voor elk land het aandeel van de
vrouwen in de lagelonenbanen, het werkgelegenheidspercentage en de deeltijdse
arbeidsgraad (waaronder de vrouwen die geen voltijdse baan vinden en degenen die
niet voltijds willen werken).

Dit deeltijds werk is slechts een van de facetten van het beleid van ondertewerkstel-
ling bij vrouwen. In de meeste Lidstaten hebben allerhande maatregelen tot doel om
de vrouwen gedeeltelijk, tijdelijk of definitief van de arbeidsmarkt te verwijderen.
De maatregelen die bedoeld zijn om “het beroepsleven met het gezinsleven te ver-
zoenen”, zijn maatregelen om werknemers van de arbeidsmarkt te houden en zijn
om die reden in de eerste plaats bestemd voor de vrouwen. Ook bij een volledige
sociale dekking slagen deze maatregelen er vaker dan men denkt in om de moeders
te demotiveren voor hun werk en bevorderen ze aldus dat vrouwen uit het beroeps-
leven stappen.
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GRAFIEK 4: VROUWEN: AANDEEL IN DE LAGE LONEN; TEWERKSTELLINGSGRAAD (15/64 JAAR);
CIJFERS DEELTIJDSE ARBEID; INCL. VROUWEN DIE GEEN VOLTIJDSE BAAN HEBBEN GEVONDEN EN
DIEGENE DIE GEEN VOLTIJDSE BAAN WILLEN

[HPP/mei 2003] Bronnen: Household Panel (1997); Eurostat, FT (2001); L’emploi en Europe (2002).

In een aantal landen zijn afgeleide rechten en beduidende fiscale voordelen bestemd
om de gehuwde en samenwonende man ervan te overtuigen dat de beroepsinkom-
sten van zijn vrouw nauwelijks hoger liggen dan de voordelen waar hij recht op
heeft als zij niet werkt. België en Luxemburg scoren op dit vlak het hoogst.

4. IMPACT VAN HET WERKLOOSHEIDSBELEID OP DE PENSIOENEN VAN DE VROUWEN

In de meeste Lidstaten zijn de periodes van uitkeringsgerechtigde werkloosheid
periodes die worden gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. De wacht-
tijden, de niet-gelijkgestelde periodes, de verschillen in de berekeningswijzen en de
uitsluitingen van het recht op werkloosheidsuitkeringen hebben daarentegen een
negatieve invloed op het niveau van het pensioen.

1305

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

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

la
g

e
lo

n
e

n

w
e

rk
g

e
le

g
e

n
-

h
e

id
s
c
ij
fe

rs
c
ij
fe

rs
 d

e
e

lt
ij
d

s

v
in

d
t 

g
e

e
n

 v
o

lt
ij
d

s
w

il
 g

e
e

n
 

w
il 

ge
en

 v
ol

tij
ds

FORUM-n.qxd  16/03/04  15:35  Pagina 1305



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2003

Bijna overal is de werkloosheidsgraad bij de vrouwen hoger dan bij de mannen. Dit
fenomeen is verrassend, aangezien de uiteenzettingen hieromtrent een wederzijdse
samenhang vaststellen tussen het werkloosheidscijfer en het lage opleidings- en
kwalificatieniveau. In 6 Lidstaten echter is het geheel van de vrouwelijke bevolking
op actieve leeftijd hoger geschoold dan het geheel van de mannelijke bevolking van
dezelfde leeftijdscategorie; in 4 andere Lidstaten is de vrouwelijke bevolking van de
leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar hoger geschoold dan de mannelijke bevolking van
dezelfde leeftijd. In alle Lidstaten hebben meisjes van 15 een beter begrip van de
geschreven taal dan de jongens (9).

De wederzijdse samenhang die zo argeloos werd vastgesteld tussen het opleidingsni-
veau en de werkloosheid, blijkt in het geval van de vrouwen — en dus ook in het
algemeen — duidelijk fout te zijn. Deze oververtegenwoordiging van vrouwen in de
werkloosheidscijfers is van dezelfde aard als bij de jongeren, die, ook al zijn ze dan
hoger geschoold dan de ouderen, moeilijker aan werk komen, en bij de kinderen uit
de immigratie die, met eenzelfde opleidingsniveau als de autochtonen, veel meer
moeite hebben om werk te vinden. De werkloosheidsuitkering is een voorziening
die een discriminerende selectie maakt, zowel op het vlak van ontslagen als op het
niveau van toegang tot werk. De oververtegenwoordiging van de vrouwen in de
werkloosheidscijfers uit zich eveneens in werkloosheid van langere duur.

In de meeste Lidstaten hebben sommige aspecten van de werkloosheidsreglemente-
ring tot gevolg dat de werkloze vrouwen verhoudingsgewijs minder vaak een werk-
loosheidsuitkering krijgen dan de werkloze mannen. Dit verschil in het aantal uitke-
ringsgerechtigden is nog opvallender als men het geval van de gehuwde mannen
vergelijkt met dat van de gehuwde vrouwen. Het is echter bekend dat alleen met de
uitkeringsgerechtigde werkloosheid rekening wordt gehouden voor de berekening
van het pensioen.

Grafiek 5 geeft voor elk land het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen weer, achter-
eenvolgens bij de mannen, de gehuwde mannen, de vrouwen en de gehuwde vrou-
wen. De discrepanties zijn opmerkelijk.

België behoort tot de uitzonderingen. De vrouwen schijnen bij ons een vrij hoog cij-
fer te scoren op het vlak van de uitkeringsgerechtigheid. In werkelijkheid gaat het
hier om gezichtsbedrog. De uitsluitingen die de verschillende vormen van “mis-
bruik” bestraffen, worden voor mannen en vrouwen op een verschillende manier
toegepast. De vrouwen zijn opvallend vaker het slachtoffer van definitieve uitslui-
ting van hun recht op werkloosheidsuitkering (in hoofdzaak door de toepassing van
art. 83 §1), terwijl de mannen vaker slechts tijdelijk worden uitgesloten. In het alge-
meen gaat het in de helft van de gevallen van uitsluiting bij vrouwen om definitieve
uitsluiting, terwijl slechts ongeveer 15% van de sancties bij mannen definitief is. Het

(9) OESO, gegevens PISA, 2000.
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GRAFIEK 5: AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZEN: MANNEN, GEHUWDE MANNEN,
VROUWEN, GEHUWDE VROUWEN

[HPP/mei 2003] Bron: Maruani, Les mécomples du chômage + Eurostat, FT, 2001.

gevolg is dat de uitgesloten vrouwen uit de werkloosheidsstatistieken verdwijnen,
terwijl de mannen er blijven deel van uitmaken, maar hun tijdelijke uitsluiting heeft
een grotere invloed op hun graad van uitkering.

Als gevolg van een uitsluiting voor een onbepaalde periode hebben de werklozen —
in hoofdzaak vrouwen — voor de berekening van hun pensioen niet langer recht op
de gelijkstelling met werkdagen. Terwijl de werklozen die met een tijdelijke schor-
sing worden bestraft, opnieuw van het voordeel van de gelijkstelling genieten zodra
hun schorsingsperiode is afgelopen. Deze ongelijke behandeling blijft dus verder
gevolgen hebben tot op het niveau van de berekening van de rustpensioenen. Tus-
sen 1991 en 2000 werden ongeveer 180.000 vrouwen van het recht op werkloos-
heidsuitkering uitgesloten. Daardoor hebben ze ook hun persoonlijke rechten verlo-
ren in alle sectoren van de sociale zekerheid en meer bepaald in de gelijkstelling van
uitkeringsgerechtigde periodes voor de berekening van hun pensioen.

Het is bekend dat langdurige werkloosheid verschillende vormen van “ontmoedi-
ging” van werkzoekende werklozen met zich meebrengt. Sommigen kroppen hun
beperkte “inzetbaarheid” op en als ze de omvang van de werkloosheid om zich
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heen zien, houden ze er spontaan mee op, zich op de arbeidsmarkt aan te bieden.
Anderen stellen vast dat de duur van hun werkloosheid hun beroepswaarde doet
afnemen in de ogen van de werkgevers en dat hun verzoek om werk a priori wordt
afgewezen; om die opeenvolgende vernederingen te vermijden geven ze het zoeken
naar werk op.

In de meeste Lidstaten worden vrouwen, die verhoudingsgewijs vaker het slachtoffer
zijn van langdurige werkloosheid, ook vaker getroffen door deze vorm van uitsluiting
van de arbeidsmarkt. In Europa is 38% van de vrouwen op het einde van een periode
van langdurige werkloosheid nog steeds werkloos, maar 33% is in “inactiviteit”, dat
wil zeggen: uitgesloten van de arbeidsmarkt, hetzij ten gevolge van de bovengenoem-
de ontmoediging, hetzij ten gevolge van officiële “uitsluitingen”, zoals we in de vorige
paragraaf hebben aangehaald. Grafiek 6 stelt deze gegevens visueel voor: werkloos-
heidscijfers, langdurige werkloosheid voor elk land en voor heel Europa, de voor-
naamste situaties op het einde van een periode van langdurige werkloosheid.

GRAFIEK 6: (PER LAND, 2001) VROUWEN: CIJFERS WERKLOZEN EN LANGDURIG WERKLOZEN
(EUROPA, 1995/98) VROUWEN: VERTREK WERKLOOSHEID NAAR INACTIVITEIT, WERKLOOSHEID,
TEWERKSTELLING 

[HPP/mei 2003]: Bronnen, Eurostat, AK, 2001; Employment in Europe (2002).
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In België ligt het aantal langdurig werkloze vrouwen minder hoog dan in andere lan-
den van de Europese Unie; ongeveer de helft onder hen daarentegen komt in de
inactiviteit terecht (door uitsluiting of ontmoediging) na afloop van een periode van
langdurige werkloosheid. Klaarblijkelijk genieten de langdurig werkloze vrouwen
nauwelijks van het beleid tot uitbreiding van de arbeidsmarkt, waardoor ze zouden
kunnen herintegreren, en van het uitkeringsbeleid (brugpensioenen), dat hen voor
uitsluiting en ontmoediging zou kunnen behoeden.

Deze ex-werkloze vrouwen die zo tot inactiviteit worden gedwongen, verliezen hun
autonome rechten op het vlak van sociale zekerheid en meer bepaald hun rechten
voor de berekening van het pensioen.

Het is vrij aanstootgevend als de ontoereikendheid van de arbeidstijd of de duur van
de loopbaan worden aangehaald om lage rustpensioenen van de vrouwen te verkla-
ren, terwijl verschillende wettelijke bepalingen en politieke praktijken nu net de uit-
sluiting, schorsing of inkrimping van de rechten van de werkneemsters op het vlak
van hun pensioen beogen.

5. AANSPORING TOT HET AANLEGGEN VAN EEN AANVULLEND PENSIOEN (TWEEDE PIJLER)

Hoewel de meeste Lidstaten verklaren — maar we hebben gezien dat dit slechts een
vrome wens is — dat ze de eerste pijler willen consolideren, namelijk die van de wet-
telijke rust- of ouderdomspensioenen gebaseerd op verdeling, zijn de meeste onder
hen reeds in meer of mindere mate gestart met de ontwikkeling van een tweede
pensioenpijler, gebaseerd op (sociale of individuele) kapitalisatie, teneinde de
inkrimping van de uitgaven van de eerste pijler te compenseren.

De 8e doelstelling van het Gezamenlijk verslag betreft deze tweede pijler en beveelt
aan om “de toereikendheid en financiële soliditeit van de privé-pensioenregelingen
te garanderen”. Dat betekent dat men “erover moet waken dat, door toedoen van
een passende regelgeving en verantwoord beheer, particuliere en door de overheid
gefinancierde pensioenregelingen, met de vereiste doelmatigheid, kunnen voorzien
in betaalbare, meeneembare en gewaarborgde pensioenen”.

Het definitief rapport COM(2002) toont aan dat de pensioenen van de tweede pijler
zeer ongelijk worden ontwikkeld in de verschillende Europese landen.

In België geniet 12,8% van de huidige gepensioneerden van een aanvullend pensioen en
35% van de huidige werknemers draagt bij voor een aanvullend bedrijfspensioen.
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In Denemarken geniet 68% van de huidige gepensioneerden van het aanvullend
pensioen ATP en 82% van de voltijdse werknemers draagt bij voor een aanvullend
bedrijfspensioen.

In Spanje wordt het aantal werknemers dat momenteel door een aanvullend
bedrijfspensioen is gedekt, geschat op 10%.

In Italië zou het gaan om 8,7%.

In Nederland geniet 83% van de huidige gepensioneerden van een aanvullend
bedrijfspensioen en 91% van de huidige werknemers draagt bij voor een dergelijk
aanvullend pensioen.

In Oostenrijk geniet 2% van de huidige gepensioneerden van een aanvullend
bedrijfspensioen en 10% van de huidige loontrekkenden draagt bij voor een derge-
lijk pensioen.

In het Verenigd Koninkrijk geniet 60% van de huidige gepensioneerden van een aan-
vullend pensioen en 44% van de beroepsbevolking draagt bij voor een aanvullend
pensioen (mannen: 5% en vrouwen: 37%!).

De inburgering van het aanvullend pensioen verschilt van land tot land, maar soms
verschilt dit ook binnen het land zelf, tussen de verschillende sectoren van de eco-
nomie. In België komt het aanvullend pensioen het meest voor in grote onderne-
mingen uit de secundaire en tertiaire marktsector. Maar het geheel van de diensten
van de non-profitsector, de KMO’s en de KMI’s hebben amper de middelen om deze
tweede pijler in te voeren. En het is precies in deze sectoren dat de vrouwen over-
vertegenwoordigd zijn.

Bovendien zijn er, naargelang van de bedrijfstak, grote verschillen tussen de niveaus
van de rente die wordt gegarandeerd.

Tot slot kunnen de ondernemingen ook voordelen aanbieden die verschillen naarge-
lang van de personeelscategorie: arbeiders, bedienden, kaderleden,... .

De vrouwen worden door al deze verschillen nooit als eerste bevoorrecht.

Bovendien krijgen de meeste stelsels voor aanvullend pensioen de steun van fiscale
stimulantia, die haast altijd voordeliger zijn naarmate de inkomsten hoger liggen,
wat in principe dus gunstiger is voor de mannen.

Tot slot bevat een groot aantal van de aanvullende bedrijfspensioenen een formule
die erop is gericht om het pensioen van de eerste pijler aan te vullen met een
bedrag dat een vervangingsratio garandeert die ten opzichte van de laatste bezoldi-
gingen hoog ligt. De bedragen die door het aanvullende pensioen worden toege-
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kend, liggen dus hoger naarmate de laatste bezoldigingen hoger liggen. Dit stelsel
stimuleert de top van de beroepshiërarchie om de laatste lonen op te drijven. Wat
sociaal tamelijk onrechtvaardig is, maar ook ongunstig is voor de vrouwen, die
slechts zelden boven aan de loonschaal zitten.

Gezien de diversiteit van de plannen voor aanvullend pensioen, zal het altijd moei-
lijk blijven om waar te nemen of de gelijke behandeling van mannen en vrouwen
overal wordt gerespecteerd.

Wel staat vast dat de ontwikkeling van de aanvullende pensioenen tot nieuwe socia-
le ongelijkheden zal leiden, waarvan de belangrijkste het nog grotere verschil is tus-
sen de pensioeninkomsten van mannen en vrouwen.

Verschillende landen geven toe dat dit de vermoedelijke evolutie is. Maar ze troos-
ten zich met de gedachte dat de inkomsten van het “gezin” waarschijnlijk minder
verschillen zullen vertonen dan de individuele inkomsten. Deze beschouwing is
tegelijkertijd schijnheilig en onrechtvaardig.

Schijnheilig, omdat vrouwen minder vaak “samenwonen” dan mannen, vooral tij-
dens de laatste jaren van hun leven. Uit de 3e golf van het European Community
Household Panel (1996) blijkt dat er in België op 100 gepensioneerden 18,5 alleen-
wonende vrouwen en 5 alleenwonende mannen zijn; de rest bestaat uit koppels
(50,9), complexe gezinnen en andere.

Onrechtvaardig ook, omdat dat erop neerkomt dat, ondanks de reusachtige hoeveel-
heid werk dat (beroepshalve en privé) door de vrouwen wordt verzet, zij niet de
middelen hebben en ook niet zullen hebben om, eens ze op de pensioenleeftijd zijn
gekomen, een autonoom en behoorlijk leven te leiden.

De kwestie van het aanvullend pensioen staat reeds lang op de agenda van de Euro-
pese Unie, zowel in de context van de vrije concurrentie, als in die van het vrij ver-
keer van werknemers. De verschillende documenten die over dit onderwerp wer-
den gepubliceerd, besteden geen aandacht aan de verschillen tussen mannen en
vrouwen. De beschikbare statistieken zijn niet uitgesplitst volgens het geslacht (10).
Dit wekt misschien enige verwondering, aangezien deze pensioenen van de tweede
pijler reeds tot verscheidene conflicten hebben geleid en het Europese Hof van Jus-
titie reeds meermaals een arrest heeft moeten vellen. In december 1996 keurde de
Raad een nieuwe Richtlijn goed tot wijziging van de Richtlijn 86/378 inzake de ten-
uitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op
het gebied van de sociale zekerheid (11). Deze nieuwe Richtlijn verzet zich niet
tegen de invoering van actuariële berekeningselementen die verschillen volgens het 

(10) Zie bv. Special feature on pension funds. Data 1997-2000, Europese Commissie, Eurostat, Thema
4, ed. 2002.
(11) Richtlijn 96/97 van 20 december 1996 tot wijziging van Richtlijn 86/378.
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geslacht, in de stelsels “met vaste bijdragen”. Deze mogelijkheid is, volgens ons, dis-
criminerend, aangezien geen enkel pensioenfonds of geen enkele groepsverzeke-
ring voor het bepalen van de bedragen van de rentes rekening meent te moeten
houden met de andere soorten verschillen in de levensverwachting, bijvoorbeeld de
verschillen die er zijn tussen kaderleden en arbeiders, of tussen Vlamingen en
Walen, of rokers/alcoholverslaafden en niet-rokers/niet-alcoholverslaafden, enz. Het
is dan ook duidelijk dat er van alle gekende verschillen in de levensverwachting, er
slechts één wordt weerhouden, zoals de Belgische wet dat doet, namelijk datgene
dat het mogelijk maakt om de rentes voor de vrouwen te verlagen, wat duidelijk dis-
criminerend is.

Gelukkig hebben sommige Lidstaten maatregelen getroffen die verbieden dat van de
mogelijkheid die deze Richtlijn biedt, gebruik wordt gemaakt (12). Zo werd in
december 2000 in Nederland een wet goedgekeurd die bepaalt dat mannen en vrou-
wen gelijke bijdragen zouden moeten betalen en gelijke pensioenen zouden moeten
krijgen in de stelsels van de tweede pijler met vaste bijdrage. Italië eist dat, voor de
berekening van de pensioenen, gebruik wordt gemaakt van dezelfde tarieven voor
mannen en vrouwen. In Zweden worden de prestaties van het nieuwe stelsel voor
het aan inkomsten gebonden ouderdomspensioen, zowel voor het gedeelte dat
steunt op de verdeling (bijdragen van 16% op alle inkomens) als op het gedeelte dat
op de kapitalisatie steunt (bijdragen van 2,5% op alle inkomens), toegekend volgens
een coëfficiënt die verband houdt met de levensverwachting van de leeftijdscatego-
rie waartoe de gepensioneerde behoort, maar daarbij werd expliciet vermeld dat er
geen enkel onderscheid zou worden gemaakt volgens het geslacht. Zo zouden de
vrouwen en mannen die eenzelfde inkomen hebben, ook eenzelfde pensioen moe-
ten krijgen, wat, rekening houdende met het verschil in levensverwachting, een
herverdeling zou moeten garanderen die ten gunste is van de vrouwen.

In die stelsels voor aanvullend pensioen duiken ook weer afgeleide rechten op,
meer bepaald overlevingspensioenen, wat eveneens moet worden beschouwd als
een loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. Toch bieden sommige plannen
voor aanvullend pensioen de houder de keuze tussen twee mogelijkheden: een
beperkt pensioen maar desgevallend met een overlevingspensioen of een hoger
pensioen maar dan zonder overlevingspensioen.

6. CONCLUSIES

Ondanks de mooie woorden die op regelmatige tijdstippen tot de vrouwen worden
gericht, zowel op Europees vlak als op het vlak van de Lidstaten, is het duidelijk dat
men er niet voor terugdeinst om die tendensen te volgen waarvan bekend is dat ze 

(12) We wijzen erop dat het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot uitvoering van het beginsel
van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en
diensten [doc. COM(2003)657 definitief van 5/11/2003] elke mogelijkheid uitsluit om zich te beroe-
pen op verschillende actuariële berekeningen voor mannen en vrouwen in heel het domein van de
verzekeringen...
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ongunstig zijn voor de vrouwelijke werknemers. Zij worden openlijk verzocht om
zich beter in de arbeidsmarkt te integreren, terwijl tegenstrijdige stromingen hen
eerder aanzetten tot een terugtrekking van de arbeidsmarkt.

De mooie woorden over de gevaren voor armoede bij oudere vrouwen en over de
noodzaak om hun een voldoende hoog inkomen te “geven” verhullen alle onrecht-
vaardige beleidsvormen en praktijken, die erop gericht zijn hun eigen rechten, die
zij hebben verworven door middel van een steeds aanzienlijker wordende beroeps-
arbeid, te verminderen of in te krimpen.

Het blijft hoogst aanstootgevend om te moeten vaststellen dat de vrouwen, ondanks
hun hogere opleidingsniveaus, de overgrote meerderheid blijven uitmaken van
degenen die met zoveel moeite van hun arbeid kunnen bestaan. Wat moeten we
dan zeggen over hun situatie als ze met pensioen zijn? Hoeveel vrouwen zullen, van
al de toekomstige rechthebbenden op een rustpensioen, zichzelf sociaal-econo-
misch autonoom kunnen noemen? Wordt het geen tijd om schattingen te maken
van dit andere aspect van de afhankelijkheidsgraad?

(Vertaling)
__________
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“Onzichtbare pensioenen in België. Over de aard, omvang en verdeling van de
tweede en derde pensioenpijler”
door Hans Peeters, Veerle Van Gestel, Gerhard Gieselink, Jos Berghman en Bea Van

Buggenhout

Dit artikel tracht de omvang van en de toegang tot de tweede en derde pensioenpij-
ler in België zichtbaarder te maken, daarbij verwijzend naar de onderbelichte plaats
die deze aanvullende voorzieningen vaak kregen in vraagstukken omtrent de pen-
sioenen in het verleden. Een definitie van de verschillende pijlers wordt voorgesteld,
flexibel genoeg om de aanvullende pensioenen comparatief te bestuderen en tegelij-
kertijd duidelijk af te bakenen wat wel en wat niet tot de sociale zekerheid behoort.
Het belang en de evolutie van de aanvullende pensioenpijlers worden kritisch
belicht. Zowel de absolute als relatieve toename van de tweede en de derde pijler
worden gekaderd in de wettelijke ontwikkelingen van de laatste decennia. Vervol-
gens bieden sociologische analyses meer informatie over de verdeling van deze voor-
zieningen. Informatie over aanvullende pensioenen is in België slechts partieel toe-
gankelijk, bijgevolg worden er aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van een ade-
quate dataverzameling in de toekomst. Tenslotte wordt een aanzet gegeven tot enke-
le prangende vragen die over deze materie zullen moeten beantwoord worden.

“Invisible pensions in Belgium. Concerning the nature, extent and distribution
of these second and third pension pillars of pensions”
by Hans Peeters, Veerle Van Gestel, Gerhard Gieselink, Jos Berghman and Bea Van

Buggenhout

This article seeks to throw light onto the extent and accessibility of these second
and third pillars of pensions in Belgium. In so doing, it looks at the obscure position
that such complementary systems have often been given in past in studies about
pensions. It suggests a definition for the different pillars that is sufficiently flexible
to enable a comparative study of complementary pensions to be made while, at the
same time, clearly defining the boundaries of what is social security and what is
separate from it. The size and development of the pillars of complementary pen-
sions are critically examined. Both the absolute and relative growth of the second
and third pillars is taken in the context of the legal developments of the recent deca-
des. Sociological analyses then give us further information about the spread of these
systems. In Belgium, information relating to complementary pensions is only partial-
ly accessible and so recommendations are made for a more adequate gathering of
data in the future. Finally, it addresses several urgent questions on the subject to
which answers are needed.

*
*     *
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“Aanbod van en behoefte aan geneesheren: verwachtingen voor de Frans- en
Duitstalige Gemeenschap van België”
door Denise Deliège en Vincent Lorant

In dit artikel proberen we het aanbod van en de “behoefte” aan geneesheren voor
de toekomst te schatten, voor de Franstalige (en Duitstalige) Gemeenschap van Bel-
gië. Tevens bespreken we het gewenste aantal nieuwe gediplomeerden in de
geneeskunde.

Bij de gevolgde methode worden voor de effectieven van actieve geneesheren voor-
uitzichten voor de toekomst opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het
sterftecijfer per leeftijd en per geslacht in de betrokken groepen, cijfer dat met de
tijd afneemt, en met de geschatte actieven op basis van de arbeidsdeelname per leef-
tijd en geslacht waargenomen in 1999; van verschillende scenario’s van numerus
clausus wordt de impact beoordeeld.

Daarna wordt gepoogd om de “behoeften” te ramen, uitgaande van de effectieven
die momenteel nodig zijn, op basis van een grote plethora, geschat in vergelijking
met Frankrijk. Vervolgens wordt de toekomst bekeken, vertrekkende van de ver-
wachtingen op het vlak van bevolking en het aantal keer dat een beroep gedaan
wordt op een geneesheer (ongeacht de technologische vooruitgang); deze cijfers
worden geëxtrapoleerd op basis van de tendensen van het verleden, zonder reke-
ning te houden met de vergrijzing, en vervolgens toegepast op de schattingen voor
de bevolking per leeftijdscategorie in de toekomst. Ook wordt rekening gehouden
met de impact van de vervrouwelijking op het effectieve werkaanbod en met de
vervangingsbehoeften, naargelang van het sterftecijfer, de pensioenen en de voortij-
dige vertrekken, volgens de cijfers vastgesteld in 1999.

Daaruit blijkt dat de Franstalige Gemeenschap van België in 20 jaar tijd 250.000 indi-
viduen meer zal tellen, waardoor 900 actieve geneesheren extra noodzakelijk zijn,
in verhouding met de dichtheid van artsen in Frankrijk; dat de “behoeften” van de
bevolking zullen toenemen, dat de plethora minder groot zou kunnen zijn dan de
weerhouden plethora en dat de vervangingsbehoeften in vijftien jaar tijd zullen ver-
dubbelen. Vastgesteld wordt dat het aantal effectieve geneesheren zal dalen, ook al
brengt men de numerus clausus in de Franstalige Gemeenschap op 400. Dat bij een
ongewijzigde numerus clausus het verlies omstreeks 2030-2050 38% zou bedragen
doordat het aantal actieve geneesheren op 11.000 zou neerkomen. De analyse toont
aan dat de effectieven, die in aantal afnemen, niet aan de stijgende vraag zullen vol-
doen. Wel zullen aanpassingsstrategieën de schade beperken, maar deze houden
ook gevaren in.

Het artikel eindigt met een aantal aanbevelingen. Daar de voorspelbare tekorten op
het vlak van het aanbod te groot zijn om in korte tijd te kunnen worden wegge-
werkt, wordt de suggestie geformuleerd om het aantal nieuwe gediplomeerden te
beperken tot dat aantal dat in staat is om te voldoen aan de vervanging op federaal
niveau; een aantal van ongeveer 1000 nieuwe erkende geneesheren per jaar zou vol-����
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doende zijn om de stabilisatie van de werkkrachten op nationaal vlak te verzekeren.
Het is overigens niet meer wenselijk om het pensioen van geneesheren verplicht te
maken. Tot slot is het om de uitgaven voor gezondheidszorg binnen de perken te
houden, niet voldoende om het aanbod beperkt te houden; radicalere hervormin-
gen zijn noodzakelijk en om deze voor te bereiden zou men een observatorium van
gezondheidspersoneel en een permanente gezondheidsraad moeten oprichten.

“Supply and demand for doctors: forecast for the French and German speaking
communities in Belgium”
by Denise Deliège and Vincent Lorant

It is proposed here to give an estimation of the supply and “needs” for future doc-
tors for the French speaking (and German speaking) community of Belgium and to
discuss how many new medically qualified persons it is desirable to have.

The method used, establishes the prospects for the body of medical practitioners,
taking into account mortality rates by age and sex of the better off classes, which is
diminishing over time, and the estimation of active people, based on activity rates
by age and sex recorded in 1999; the impact of various numerus clausus scenarios is
evaluated.

It is then intended to give an estimation of the “needs”, starting with an evaluation
of the numbers currently needed, based on a substantial estimated plethora, compa-
red to France; and then with a view of the future, using projections of population
and rates of recourse (excluding technological progress); these rates are extrapola-
ted on the basis of past tendencies excluding ageing, that are then applied to estima-
tions of population by age for the future. Account is also taken of the impact of the
increasing number of women on the jobs market, as well as replacement needs, in
relation to mortality, retirement and early departure according to the figures obser-
ved in 1999.

The result is that the French speaking community in Belgium will have an additional
250 000 people in 20 years, which means a requirement for an extra 900 practising
doctors, according to density ratio for doctors in France; that the “needs” of this
population will grow, that the plethora could be less than that which is accepted
and that the replacement needs will double in fifteen years. It is pointed out that the
number of doctors will diminish, even if the numerus clausus is raised to 400 in the
French speaking Community. If the numerus clausus remains unchanged, the loss
will reach 38% by 2030-2050, as the numbers will have declined to 11,000. The
study shows that these diminishing numbers will not be enough to meet the rising
demand. Although it is true that strategies for adaptation will lessen the impact, they
will also present certain dangers.
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The article concludes with recommendations. Since the foreseeable deficit in terms
of offer, is too substantial to be filled rapidly, it is suggested that the number of
those who are newly qualified be limited to that which is necessary to meet
replacement needs at the federal level; approximately 1000 newly qualified doctors
per year would stabilise the working force at the national level. Furthermore, it is no
longer desirable to make retirement of doctors obligatory. Finally, in order to get a
handle on the costs of health care, it is not enough to limit the offer, more radical
reforms are necessary and in order to prepare for these, an Observatory of health
care professionals and a permanent health council should be set up.

*
*     *

“‘Targets’ voor het Nationaal Actieplan sociale inclusie: algemene beschouwin-
gen en een advies”
door Bea Cantillon, Rudi Van Dam en Karel Van den Bosch

De introductie van indicatoren van sociale inclusie en het vaststellen van ‘targets’
inzake de reductie van sociale inclusie vormen een belangrijke ontwikkeling op het
vlak van het sociaal beleid. Indicatoren maken de resultaten van het beleid zichtbaar
en zijn een evaluatiecriterium voor het gevoerde beleid.  Het stellen van ‘targets’
zou een belangrijke stap vooruit betekenen inzake het politiek engagement ten aan-
zien van de bestrijding van de armoede. ‘Targets’ leveren een focus voor beleidsma-
kers en bij het bredere publiek kunnen zij het bewustzijn van sociale beleidsmaat-
regelen gericht op sociale inclusie bevorderen. Een overzicht van ervaringen in Ier-
land, het Verenigd Koninkrijk en Nederland tonen echter aan dat men zeer voor-
zichtig moet zijn bij de formulering van ‘targets’. Slecht opgestelde ‘targets’ kunnen
beleidsmakers in moeilijkheden brengen en de geloofwaardigheid en effectiviteit
van armoedebeleid eerder schaden dan verbeteren.  

Om verschillende redenen lijkt het op dit moment niet opportuun om voor België
een ‘target’ te formuleren inzake een reductie van het algemene armoedepercenta-
ge. Een reductie van de relatieve armoede (gemeten met een welvaartsvaste armoede-
lijn) is zeer moeilijk te realiseren. Daarenboven staan de meetinstrumenten ter
zake, met name de verzameling en verwerking van de nodige gegevens, nog niet op
punt. Op dit moment is het wellicht aangewezen om eerder ‘targets’ in termen van
middelen (policy-effort targets) voorop te stellen. Voorwaarde is wel dat de relatie
tussen de middelen-’targets’ en reductie van de omvang van de armoede evident is
of wordt aangetoond.
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“‘Targets’ of the National Action Plan for social inclusion: general considerations
and an opinion”
by Bea Cantillon, Rudi Van Dam and Karel Van den Bosch

The introduction of indicators of social inclusion and the setting of ‘targets’ for
reducing the difficulties of social inclusion, constitute essential developments in the
field of social policy. The indicators clearly show the results of the policy and
amount to evaluation criteria for the implementation of the policy. The setting of
targets constitutes an important step forward in political commitment towards the
fight against poverty. The targets become a focal point for policy makers and for the
public at large, they can improve awareness of social policy measures aimed at
social inclusion. A brief look at the experiences of Ireland, the U.K. and Holland,
however, show one must be extremely prudent in the formulation of such targets.
Badly conceived targets can put policy makers in difficulty and can prove to be
more harmful than beneficial to the credibility and effectiveness of the policy
against poverty.

For various reasons, it does not seem to be appropriate for Belgium nowadays to for-
mulate a target in terms of a general percentage reduction in poverty. A relative
reduction in poverty (measured by reference to a stable threshold of poverty in rela-
tion to prosperity) is very difficult to achieve. Furthermore, in this field, the
methods of measurement, and more particularly, the gathering and processing of
the necessary data, are not yet up to scratch. At the moment, it would seem more
appropriate to put forward such targets as goals of endeavour (policy-effort targets).
There is, however, one prior condition: the rapport between such targets as indica-
tors of policy effort and the reduction of the extent of the poverty must be evident
or demonstrable.

*
*     *

“De RSZ: een goed presterende dienst in de “non-profitsector””
door Pierre Van der Vorst

Vanuit zijn ervaring aan het hoofd van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
en in nauwe samenwerking met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en
diens informaticadienst, de vzw “SmalS-MvM”, toont de auteur aan in welk opzicht
de Rijksdienst voor sociale zekerheid vandaag de dag kan worden beschouwd als
een goed presterende dienst in de non-profitsector. Uit de activiteiten, initiatieven
en resultaten van de RSZ blijkt ook dat heel de sociale openbare sector buitenge-
woon goed presteert en uit eigen beweging een ware “pre-Copernicaanse” meta-
morfose heeft bewerkstelligd.
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Deze metamorfose steunt op twee hoofdlijnen. Enerzijds is er de hoofdlijn die al
tien jaar lang alle openbare instellingen van sociale zekerheid de e-tijd binnenleidt
en blijft binnenleiden, dankzij een ambitieus project dat nu “e-government van de
sociale zekerheid” wordt genoemd. Anderzijds is er de hoofdlijn die — eveneens na
een tiental jaren een weg bezaaid met hindernissen te hebben bewandeld — deze
zelfde instellingen in de “publieke tijd”, de tijd van de vernieuwde dienstverlening
aan het publiek, heeft binnengevoerd en blijft binnenvoeren, dankzij een omvangrijk
en baanbrekend project, namelijk de stimulering van het verantwoordelijkheidsgevoel
en de modernisering van het beheer door middel van de bestuursovereenkomsten.

“An effective non commercial service: the RSZ/O.N.S.S.”
by Pierre Van der Vorst

The author shows, through his experience at the head of the Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid/Office national de sécurité sociale (RSZ/O.N.S.S.), in close collaboration
with the Kruispuntbank/Banque-Carrefour of the social security and their data pro-
cessing service, the (non-profit) organization “SmalS-MvM”, how the national social
security office can not only be considered today to be an effective non-commercial
service but also how it perfectly illustrates through its activities, initiatives and
results, the truly effective character of the whole of the public social sector which,
of its own accord, has undertaken a veritable “precopernical” metamorphosis.

This metamorphosis is based on two key axes: on the one hand, that which has
been conducted for 10 years and continues to be conducted by all the public institu-
tions of social security in e-era, thanks to an ambitious program that is known today
as the e-government of social security, and on the other hand, that which has led,
after also a decade of obstacle courses, and continues to lead these same institutions
into the “public era”, the era of renewed service to the public, thanks to another
major and groundbreaking project, that of  accountability and management moder-
nisation through the instrument of administration contracts.

*
*     *

“De elektronische aangifte van een sociaal risico (ASR) in de sector van de werk-
loosheidsverzekering”
door Georges Carlens

Sinds 1 januari 2003 kunnen de werkgevers bepaalde sociale risico’s elektronisch
aangeven. Een sociaal risico is een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot de toe-
kenning van sociale zekerheidsvergoedingen of –uitkeringen aan de werknemer. Dit
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artikel behandelt de sociale risico’s van de sector werkloosheid. Komen aan bod:
het wettelijk kader, het tijdsschema voor de inwerkingstelling van de elektronische
aangiften, uitleg over de sociale risico’s die nu al elektronisch aangegeven kunnen
worden, de praktische procedure, de weg die de gegevens afleggen tot aan de
bevoegde instelling en de rol van de verschillende intervenanten, de verwerking van
de aangiften door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en tot slot de voordelen
van deze nieuwe procedure voor de werkgevers, voor de werknemers en voor de
instellingen van sociale zekerheid.

De elektronische aangifte van sociale risico’s vormt samen met de onmiddellijke
aangifte van tewerkstelling (Dimona) en de multifunctionele aangifte (de elektroni-
sche trimestriële aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) het e-govern-
ment van de sociale zekerheid.
Dit project betekent een echte administratieve revolutie. Immers, de betrokken
instellingen hebben niet alleen de “front office” ontwikkeld, dit wil zeggen de
mededeling van gegevens door de aangever, maar ook de “back office”, dat wil zeg-
gen de verwerking van deze gegevens door de bevoegde instelling.

Op deze manier komt deze revolutie ten goede zowel aan de werkgevers, de sociaal
verzekerden als aan de administraties.

“Electronic declaration of a social risk (DSR) in the sector of ‘unemployment’
insurance”
by Georges Carlens

Since 1st January 2003, employers are able to make electronic declarations of cer-
tain social risks. What is meant by “social risk”, is those events which may give rise
to the award of compensation or social security benefits to an employee. This article
deals with social risks in the unemployment sector. The following topics are looked
at: the legal framework, the calendar for production of the electronic declarations,
comments on the social risks that can already be declared electronically, the practi-
cal procedure, the through-put of data to the appropriate institution and the role of
the various participants, the processing of declarations by the Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening/l’Office national de l’Emploi and lastly, the advantages of this
new procedure for employers, workers and the social security institutions.

The electronic declaration of social risks, together with the immediate declaration
of employment (Dimona) and the multi-functional declaration (the quarterly Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid/Office national de sécurité sociale electronic declara-
tion) constitute the e-government of the social security.
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This project amounts to a veritable administrative revolution. The institutions in
question have not only developed the “front office”, i.e., the communication of
information by the declarer, but also the “back office”, i.e., the processing of data
by the relevant institution.

In this way, this revolution benefits employers, employees covered by the system
and the administration itself.

*
*     *

“Overzicht rechtspraak kinderbijslag 1998-2003”
door Hilde Hermans, Frank Princen en Marc Roos

In dit overzicht wordt de interessante rechtspraak in de kinderbijslagsector behan-
deld. Zonder exhaustief te zijn, brengt deze bundeling een vrij volledig overzicht
van de relevantste jurisprudentie van de voorbije vijf jaar (1998-2003), waarbij ener-
zijds duidelijk naar voor komt dat afgezien van de specifieke problematiek van de
vaststelling van de ongeschiktheid van het kind, de kinderbijslagreglementering wei-
nig aanleiding geeft tot betwistbare appreciatie door de kinderbijslaginstellingen,
terwijl anderzijds de beleidsmakers vrij snel inspelen op die rechtspraak en op de
maatschappelijke evoluties door de regelgeving desgewenst aan te passen. Hierdoor
wordt redundante rechtspraak beperkt.

Uit het overzicht blijkt dat de invloed van de rechtspraak op de toepassing van de
regelgeving geenszins verwaarloosbaar is, terwijl de impact van de jurisprudentie
van het Arbitragehof op de wetgeving zelf zeer substantieel is. Anderzijds wordt de
wisselwerking tussen de kinderbijslagregelgeving en andere wetgevingen zoals de
wet motivering van de bestuurshandelingen, de wet bescherming persoonlijke
levenssfeer of het handvest van de sociaal verzekerde, steeds groter.

Met betrekking tot de gevolgde structuur wordt eerst de rechtspraak in verband met
de kinderbijslagregeling voor werknemers besproken, vervolgens deze in verband
met het handvest van de sociaal verzekerde en tenslotte de jurisprudentie inzake het
residentiële stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag.

“Survey of jurisprudence relating to family allowances 1998-2003”
by Hilde Hermans, Frank Princen and Marc Roos

This survey brings together the more interesting jurisprudence in the field of family
allowances. Without being exhaustive, this survey gives a fairly comprehensive
overview of the most important elements of jurisprudence during these last 5 years
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(1998-2003). It clearly shows that, on the one hand, apart from the specific problem
area of assessment of child incapacity, the regulation relating to family allowances
hardly gives rise at all to assessments by the family allowances organisation that are
contested and on the other hand, that those in charge of management take proper
account of this jurisprudence and social evolution and that they rapidly adapt the
regulation to needs. This results in a reduction of redundant jurisprudence.

The review reveals that the incidence of jurisprudence on the application of the
regulation is not inconsiderable and that the impact of the jurisprudence of the Arbi-
tragehof/Cour d’arbitrage on the legislation itself is very substantial. Furthermore,
the interaction between the regulation on family allowances and other legislation,
such as the law on the justification of administrative decisions, the law on the pro-
tection of privacy or the Charter of the socially insured, is increasingly important.

As regards the structure, consideration is first given to the jurisprudence relating to
the system of family allowances for salaried workers, then to that of the Charter of
the socially insured and finally to the jurisprudence relating to the residual system of
guaranteed family services.

*
*     *

“Pensioenen: een strategisch plan zonder de vrouwen...?”
door Hedwige Peemans-Poullet

De auteur analyseert de nationale strategische plannen, waarvan overeenkomstig de
Open Coördinatiemethode de tiende doelstelling betrekking heeft op de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen, en ze verdiept zich in de beschouwingen die de gerin-
ge rustpensioenen van de vrouwen zouden moeten verklaren.

Ze betreurt dat de nationale rapporten in hun kostenanalyse van de vergrijzing de
last van de afgeleide rechten (“gezinstarief”, overlevingspensioen, pensioenen
gescheidenen) niet afzonderlijk hebben beschouwd, omdat deze geenszins aan de
vergrijzing is toe te schrijven. Daardoor is de vergelijking tussen de landen verte-
kend. In verschillende lidstaten, waaronder België, zou de financiering van de pen-
sioenen in het jaar 2050 geen enkel probleem zijn als men de kosten van deze, niet
op bijdragen steunende, rechten zou uitsluiten.

Ondanks de sussende woorden over het behoud van de eerstepijlerpensioenen,
nemen deze onverbiddelijk af en werd er geen enkele norm voor de vervangingsra-
tio bepaald. In de meeste Lidstaten ligt de vervangingsratio van de pensioenen van
vrouwen lager dan die van de mannen, wat niet normaal is in systemen die op socia-
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le verdeling zijn gebaseerd. Bovendien zijn de verschillen tussen de pensioenen
voor de mannen en de pensioenen voor de vrouwen heel vaak groter dan de ver-
schillen tussen hun lonen.

Dat de rustpensioenen van de vrouwen laag zijn, kan slechts voor een gedeelte wor-
den toegeschreven aan hun te korte loopbaan. In bijna alle landen hebben specifieke
politieke maatregelen op het vlak van werkgelegenheid, werkloosheid, gelijkgestelde
dagen, een negatief effect op de berekening van de rustpensioenen voor vrouwen.

De ontwikkeling van een “tweede pijler” maakt (nu en in de toekomst) de ongelijk-
heden tussen de inkomens, die voorafgaandelijk door de beroepsactiviteit van
respectievelijk de mannen en de vrouwen werden verdiend, nog groter.

“Pensions: a strategic plan without women...?”
by Hedwige Peemans-Poullet

The author analyses the national strategic plans, according to the Open Method of
Coordination, the tenth objective relates to equality between men and women and
raises questions about the considerations that purport to explain the modest level of
women’s retirement pensions.

She deplores the fact that, in their analysis of the cost of ageing, the national reports
have not ring fenced the cost of derived rights (“household index”, survival, pen-
sions of divorcees) which is nothing to do with ageing. Comparisons between coun-
tries are distorted. In several member states, including Belgium, the financing of
pensions on the 2050 horizon would pose no problem if one were to exclude the
cost of these non-contributing entitlements.

Despite reassuring declarations about safeguarding “first pillar” pensions, they are
being inexorably eroded and no standard of replacement factor has been fixed. In
the majority of member states, the replacement factor for women’s retirement is
below that for men, which is not normal in systems that are based on social distribu-
tion. Finally, the differences between retirement pensions for women and for men
are often more pronounced than the differences between their salaries.

The low level of women’s retirement pensions can only partially be attributed to
their shorter careers. In almost all countries, specific political measures related to
employment, unemployment, days counted as working days, have a negative effect
on the calculation of women’s retirement pensions.

The development of a “second pillar” will result in a widening of the gap between
the respective incomes of men and women earned from professional activities.

__________
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