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

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

Dit nummer stelt twee themata centraal. Het eerste thema behandelt de herziening
van de Europese wetgeving op het vlak van sociale zekerheid en werd uitgewerkt
onder de coördinatie van professor Jef Van Langendonck.
De bijdragen weerspiegelen de referaten van de sprekers op de studiedag ‘De her-
ziening van de Europese verordeningen inzake sociale zekerheid’, georganiseerd
door het Genootschap voor sociale zekerheid, de Belgische afdeling van het Euro-
pees Instituut voor Sociale Zekerheid, van 2 juni 2004 te Brussel.
De artikelen schetsen de totstandkoming van de herziening en beantwoorden de
vraag in hoeverre deze er in geslaagd is om de coördinatie van de socialezekerheids-
rechten af te stemmen op de toegenomen diversiteit van stelsels en systemen en om
de toepasselijkheid van de nationale stelsels te vereenvoudigen teneinde de hinder-
palen voor de mobiliteit van personen in het algemeen en arbeidskrachten in het bij-
zonder weg te werken.

Het tweede themadeel onderzoekt de problematiek van armoede en sociale uitslui-
ting. De coördinatie van dit deel werd opgenomen door professor Jan Vranken en
door Katrien De Boyser, hierbij steunend op hun ‘Jaarboek Armoede en Sociale Uit-
sluiting’, Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS).
Armoede blijkt niet synoniem te zijn van sociale ongelijkheid of sociale uitsluiting
maar een bijzondere vorm er van te zijn. Uitsluitingsmechanismen komen daarenbo-
ven voor bij heel wat vitale structurele factoren zoals onderwijs, tewerkstelling en
arbeidsomstandigheden, inkomen, huisvesting en gezondheidszorg.
Omdat de aanpak van de armoede- en uitsluitingsproblematiek sterk afhankelijk is
van de perceptie, is een integrale en gedifferentieerde benadering van wezenlijk
belang, zoniet dreigt het beleid de vicieuze cirkel van de armoede, anders dan het
bedoelt, te bestendigen.

In de rubriek ‘Ontwikkelingen van het sociaal Europa’ stelt David Natali de tweede
van een reeks van vier bijdragen voor vanuit het project ‘Pensioenen en opencoördi-
natiemethode en Europese integratie’, ontwikkeld door het Observatoire social
européen, in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid.
Dit artikel spitst zich toe op de rol die de vakbonden hebben gespeeld bij de hervor-
mingsprocessen inzake pensioenen en welke vertaling dit opleverde in de wetgevin-
gen van de EU-lidstaten.
Duidelijk is dat de invloed van de vakbondsbeweging niet in alle landen gelijk-
lopend was en deze niet altijd recht evenredig was met de syndicalisatiegraad.

Ivan Ficher typeert in zijn bijdrage in de rubriek ‘Eindverhandelingen universiteits-
studenten’ de verschillende modaliteiten van de begrippen patiëntenresponsabilise-
ring en compenserende maatregelen (zoals de maximumfactuur) om aldus de
impact op lange termijn op de verplichte ziektekostenverzekering te kunnen meten.
In het licht van de huidige tendens naar privatisering van de gezondheidszorg lijken
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immers de vragen welke verplichte ziektekostenverzekering wij willen: minimaal of
uitgebreid, selectief of universeel, solidair of met meer verantwoordelijkheid, alles-
behalve vrijblijvend te zijn.

__________
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DE HERZIENING VAN DE EUROPESE
VERORDENINGEN INZAKE SOCIALE
ZEKERHEID

DOOR JEF VAN LANGENDONCK

Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Bij de oprichting, in 1958, van de Europese Economische Gemeenschap, de voor-
loper van de huidige Europese Unie, behoorden tot de allereerste Verordeningen,
die onder het nieuwe supranationale EEG-recht uitgevaardigd werden, de Verorde-
ningen nr. 3 en 4 over de sociale zekerheid van de migrerende werknemers. Het
mag verwondering wekken dat de EEG destijds zo op een korte tijd een regeling
kon tot stand brengen voor een zo technisch ingewikkelde materie.

Dat was natuurlijk niet echt het geval. Sinds 1952 was men in het kader van de toen-
malige Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal bezig, met de hulp van experts
van de Internationale Arbeidsorganisatie, met het uitwerken van een coördinatie-
regeling voor de socialezekerheidsrechten van de werknemers in de kolen- en staal-
industrie. Daar was men net mee klaar in 1958, en de kersverse EEG heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de aldus uitgewerkte regeling meteen als een rege-
ling op het ruimere vlak van de EEG uit te vaardigen.

Hoe dan ook blijkt hieruit duidelijk welk groot belang door de EEG gehecht werd
aan de coördinatie van de sociale-zekerheidsrechten van de werknemers. Het vrij
verkeer van arbeidskrachten was een van de grondpijlers waarop de Europese Eco-
nomische Gemeenschap was gevestigd, en men ging ervan uit dat een echte arbei-
dersmobiliteit niet mogelijk was, als de betrokkenen, bij het migreren van het ene
land naar het andere, dreigden hun rechten onder de sociale zekerheid geheel of
gedeeltelijk te verliezen. Als men een Europese arbeidsmarkt wou opbouwen,
moest men dus een oplossing vinden voor de vele problemen van toepasselijkheid
van de nationale stelsels van sociale zekerheid, van opbouw van rechten over perio-
den van tewerkstelling in meer dan één land, en van behoud van rechten bij het ver-
laten van het land van oorsprong.

Van bij de aanvang hadden de Verordeningen nr. 3 en 4 een uitgesproken ingewik-
keld karakter, dat nog onderlijnd werd door de overvloedige en niet altijd voor de
leek gemakkelijk verstaanbare rechtspraak van het Hof van Justitie in deze materie.
De Verordeningen zijn herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, tot in 1971 de nood-
zaak gevoeld werd om ze te herschrijven en in een nieuwe vorm uit te vaardigen.

643
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Sindsdien spreekt men van Verordening nr. 1408/71, aangevuld met Verordening
nr. 574/72 “tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening nr.
1408/71”. Deze Verordeningen integreerden belangrijke rechtspraak van het Hof
van Justitie in de tekst en beoogden ook een vereenvoudiging van de regeling, al
werd die in de praktijk niet altijd zo ervaren.

In de daarop volgende jaren werden de Verordeningen nog een aanzienlijk aantal
keren aangepast en gewijzigd. De belangrijkste verandering was ongetwijfeld de uit-
breiding ervan tot de zelfstandigen, bij Verordening nr. 1390/81 en Verordening nr.
3795/81 en meer recent de uitbreiding tot personen van andere nationaliteiten die
binnen de EU tewerkgesteld zijn, bij Verordening nr. 859/2003.

Al die tijd bleven de klachten duren over de ingewikkeldheid van de regelingen,
waarvan zelfs gezegd werd dat zij op zichzelf een hinderpaal voor de mobiliteit van
de arbeidskrachten uitmaakten. In werkelijkheid werden de Europese regelingen
zelfs vaak niet toegepast waar men er nochtans recht op had. Toeristen verkozen
duidelijk reisbijstandsverzekeringen te kopen, eerder dan het EG document E110 of
E111 te gebruiken, dat hun een kosteloos recht op medische zorgen in het land van
bestemming moest garanderen.

Na vele jaren van onderhandelen heeft dan het Belgisch voorzitterschap van de EU,
in de tweede helft van 2001, blijkbaar de beslissende stoot gegeven om tot een her-
ziening van de Verordeningen te komen. Voortaan zal dus gesproken worden van
Verordening 883/2004.

In haar bijzonder interessante bijdrage geeft mevrouw Annemie Pernot, die als soci-
aal attaché bij de Belgische permanente vertegenwoordiging bij de EU zelf nauw bij
deze werkzaamheden betrokken was, een inzicht in de totstandkoming van die her-
ziening en in de rol die het Belgisch voorzitterschap, en meer bepaald minister
Frank Vandenbroucke, hierin gespeeld heeft. Zij geeft aan welke de uitgangspunten
van de herziening waren, welke belangrijke vooruitgang kon gerealiseerd worden,
en wat helaas in de mappen moest blijven steken.

Aan collega Danny Pieters werd gevraagd een kritische blik te werpen op deze nieu-
we Verordening. Hij is al sinds vele jaren een van de grootste specialisten en een
échte deskundige op het gebied van het Europese socialezekerheidsrecht. Samen
met collega Paul Schoukens heeft hij actief deelgenomen aan de ‘seminars’ die in de
verschillende Europese landen zijn georganiseerd over de knelpunten in de toepas-
sing van de oude Verordeningen. Zij hebben hierover voor de Commissie een uitge-
breid rapport geschreven. Aan die knelpunten is door de nieuwe tekst in zekere
mate tegemoet gekomen. Hier zijn belangrijke punten van vooruitgang te signale-
ren, zoals de toepasselijkheid van de Verordening op mensen van extracommunau-
taire nationaliteiten (zij het onder een aparte regeling, buiten de hier bedoelde Ver-
ordening) en de afschaffing van de uitzondering op het beginsel van de toepasselijk-
heid van één regeling in het geval van degenen die werknemer waren in een land en
zelfstandige in een ander land. Maar op een aantal gewichtige punten laat de nieuwe
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regeling te wensen over. Deze punten worden hier klaar onder de aandacht
gebracht.

De heer Herwig Verschueren, administrateur bij de Commissie van de EU, heeft bij
deze beide inleidingen bijzonder interessante aanvullende beschouwingen gegeven,
vanuit een betrokkenheid uit de eerste hand. Hij zet zich daarbij af tegen bepaalde
punten van kritiek op de hervorming, wijzende op de moeilijke omstandigheden
waarin zij moest tot stand komen en op de ontegensprekelijke vooruitgang die zij
op bepaalde punten gebracht heeft. Maar hij wijst anderzijds toch ook op bepaalde
minpunten, die niet ontkend kunnen worden. Meer bepaald vestigt hij de aandacht
op het feit dat de hervorming pas in voege kan treden als de uitvoeringsverordening
gemaakt is, die in de plaats moet komen van Verordening 574/72, wat nog jaren in
beslag kan nemen, en, gezien de moeilijke beslissingsprocedure in de uitgebreide
Unie, misschien nog tot ernstige problemen kan leiden.

Vervolgens vroegen wij aan enkele specialisten op bepaalde deelgebieden om van-
uit hun specifieke invalshoek de nieuwe regeling te commentariëren.

De heer Willy Palm, directeur van de Association Internationale de la Mutualité,
geeft zijn zienswijze op de regeling inzake recht op medische zorgen. Op dit vlak is
de evolutie grotendeels buiten de Verordeningen over de sociale zekerheid om
gegaan. Men herinnert zich de arresten Kohll en Decker van het Hof van Justitie, die
gevolgd werden door een hele rits gelijkaardige uitspraken, en die het recht op
medische zorgen buiten de eigen landsgrenzen toetsten aan het recht op vrij ver-
keer van goederen en diensten in de EG. Er is ook de ontwerprichtlijn-Bolkestein
over de vrije verlening van diensten in de niet-commerciële sector. De nieuwe rege-
ling op het gebied van medische zorgen van Verordening 883/2004 wordt daar
naast gelegd en ermee vergeleken. Hij besteedt uitgebreid aandacht aan de nieuwe
Europese ziekteverzekeringskaart, die op 1 mei 2004 officieel geïntroduceerd werd,
en die een aantal specifieke problemen oproept. En hij vestigt ook de aandacht op
de problematiek van de grensarbeiders en van de gepensioneerden, die vóór en ná
verzorging naar hun land van oorsprong willen terugkeren.

Voor de pensioensector konden wij niemand beter vinden dan de heer Gabriel Perl,
administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen. De pensioensector is de
meest technische en ingewikkelde van de hele coördinatieregeling. Typisch is het
ook de sector waarin het minst fundamenteel gewijzigd is. Wel zijn er een aantal
punten van wijziging, die niet van belang ontbloot zijn. Zij worden hier een voor
een kort belicht. Wat de meeste punten betreft, gaat het vooral om verduidelijkin-
gen van de bestaande tekst. De heer Perl wijst wel in het bijzonder op de belangrij-
ke wijziging inzake de toepassing van nationale anti-cumulregelingen, die tevoren in
bepaalde gevallen tot onlogische en onbillijke resultaten konden leiden. Als aanvul-
ling bij zijn bijdrage besteedt hij ook aandacht aan de regeling van de eenheid van
loopbaan, die in de Belgische pensioenwetgeving aangepast werd aan de Europese
regelgeving terzake.
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De heer Georges Carlens, directeur-generaal bij de RVA, nam voor ons de belangrij-
ke en controversiële sector van de werkloosheid onder de loep. Hij vergelijkt tel-
kens op systematische manier de huidige regeling en de inhoud van de hervorming,
en geeft hiervan een duidelijke evaluatie en beoordeling. Dit gaat met name over het
in aanmerking nemen van perioden van tewerkstelling anders dan als werknemer
(bv. als zelfstandige), over het loon dat als berekeningsbasis dient voor de uitke-
ring, over de rechten van grensarbeiders en, uiteraard, over het fundamenteel pro-
bleem van de beperkte exporteerbaarheid van de werkloosheidsuitkeringen. En hij
eindigt met enkele pertinente beschouwingen over nieuwe interpretatieproblemen
die door de hervorming zullen opgeroepen worden, met name inzake gedeeltelijke
werkloosheid en inzake brugpensioenen.

Op het einde van de studiedag werd aan collega Philippe Pochet, directeur van het
Observatoire social européen, en sinds jaren een gekend en erkend observator van
de sociale politiek in Europa, gevraagd enkele slotbeschouwingen te formuleren,
waarbij het de bedoeling was deze hervorming in een ruimer geheel van Europese
sociale politiek te situeren. Om te beginnen herinnert hij eraan dat de hervorming
tot stand gekomen is in een periode van nakende uitbreiding van de EU tot 25
leden, waarin gevreesd werd dat geen enkele overeenstemming over een hervor-
ming meer zou gevonden kunnen worden in zoverre het principe van de eenparig-
heid bewaard bleef. Van dit principe is in de versie van de Europese Grondwet
(voor zover die er ooit komt) in zekere mate afgestapt, maar met een alarmbelpro-
cedure van Britse inspiratie, die een rem plaatst op elke toekomstige ontwikkeling
op dit gebied. Verder wijst hij heel terecht op de evolutie van reglementair com-
munautair recht naar Europees ‘soft law’, waarin de convergentiemethode van de
‘open method of coordination’ de plaats inneemt van strikte juridische regels. Nieu-
we hervormingen van de Verordeningen liggen daar niet in de lijn van de verwach-
tingen. En hij wijst ook op de gewijzigde context van het migratiedebat, dat thans
veel meer gaat over fraude en illegaliteit, een problematiek die de landen aanzet tot
een restrictieve politiek die ingaat tegen de basisprincipes van de Europese coördi-
natie.

__________
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DE VERVANGING VAN VERORDENING
1408/71 DOOR VERORDENING 883/2004
BETREFFENDE DE COORDINATIE VAN DE
SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS

DOOR ANNEMIE PERNOT

Sociaal attaché, Permanente vertegenwoordiging van België bij de EU

1. DE VEREENVOUDIGING EN MODERNISERING VAN VERORDENING 1408: EEN INI-
TIATIEF VAN HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EU (JULI-DECEMBER 2001)

Binnen enkele jaren spreken we niet meer van Verordening 1408/71 maar wel van
Verordening 883/2004. Voor de beleidsverantwoordelijken, de organisaties en de
instellingen die betrokken zijn bij het vrij verkeer van werknemers is Verordening
1408 door de jaren heen een begrip geworden. Maar na 30 jaar was de Verordening
dringend aan modernisering en vereenvoudiging toe. Door de talrijke aanpassingen
van de teksten aan de gewijzigde situaties in de Lidstaten, de uitbreiding tot nieuwe
Lidstaten en de overvloedige jurisprudentie, was de Verordening enkel nog leesbaar
en verstaanbaar voor een kleine groep deskundigen en ingewijden.

We moeten de geschiedenis ergens beginnen. Welnu de vereenvoudiging van de
Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels kreeg voor
het eerst vaste vorm in het voorstel van de Commissie van 21 december 1998 (PB C
38 12-2-1999).

Het voorstel van de Commissie werd hoofdstuk per hoofdstuk gedurende twee jaar
en door vier achtereenvolgende voorzitterschappen onderzocht, met name het
Finse, Portugese, Franse en Zweedse Voorzitterschap. Het onderzoek heeft niet
onmiddellijk tot een akkoord geleid maar het was een noodzakelijke etappe in het
identificeren van de problemen.

Op het einde van de oefening was er de vraag hoe het nu verder moest. Er was
nood aan een nieuwe impuls om het werk verder te zetten. Een nieuwe dynamiek
moest een politieke vertaling krijgen om de coördinaties van de socialezekerheids-
stelsels aan te pakken.
Begin 2001 werd het toekomstige Belgische Voorzitterschap getoetst op haar inten-
ties. Toen een zeker enthousiasme te bespeuren viel, gaf de Europese Raad van
Stockholm van 23 en 24 maart 2001 prompt een mandaat aan de Raad:
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“33. Op basis van de technische werkzaamheden die op deskundigenniveau zijn uit-
gevoerd, en alle bovengenoemde factoren in aanmerking nemend, verzoekt de Euro-
pese Raad de Raad om voor eind 2001, in het licht van een evaluatie van de alterna-
tieven, overeenstemming te bereiken over parameters voor de modernisering van
Verordening nr. 1408/71 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstel-
sels, teneinde de Raad en het Europees Parlement in staat te stellen de aanneming
ervan te bespoedigen.”

Parameters zijn de bouwstenen of de basisopties aan de hand waarvan de Verorde-
ning zou worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. Vanaf het begin was het duide-
lijk dat er zou worden voortgebouwd op het voorafgaande werk van de Commissie
en van de laatste voorzitterschappen. Maar de originaliteit lag in de manier waarop
het werk werd aangepakt. Er werd afgestapt van de pure juridische analyse van arti-
kels en van de techniciteit van de Verordening. Er werd gezocht naar een politiek
akkoord over de algemene principes die vervolgens in een latere fase in een juridi-
sche tekst zouden worden gegoten.

2. DE PARAMETERS

Begin juli 2001 lag een eerste ontwerp van parameters op tafel. De artikels 39 en 42
van het Verdrag bepalen hierbij het juridische kader en de uitgangspunten. De prin-
cipes waarop de modernisering gebaseerd is, zijn dan ook:
� de gelijke behandeling;
� het behoud van de verworven rechten, te weten de mogelijkheid om uitkeringen
van sociale zekerheid uit te voeren;
� de totalisering van periodes (van verzekering, van woonplaats of van de tewerkstel-
ling in een andere Lidstaat volbracht om een recht te openen in een andere Lidstaat.

De parameters situeren zich eveneens binnen het kader van de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels. Er was geen sprake om hiervan af te wijken. De Verorde-
ning tracht de verschillende socialezekerheidsstelsels op elkaar te doen aansluiten
zodat een werknemer die gebruik maakt van het vrij verkeer, daardoor geen rechten
zou verliezen.

Er werden zeven algemene principes uitgewerkt met horizontale werking. Deze
werden de algemene parameters genoemd. Verder zijn er vijf parameters die op de
verschillende takken van de sociale zekerheid van toepassing zijn en die de bijzon-
dere parameters werden genoemd.

We overlopen de belangrijkste parameters.
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2.1. ALGEMENE PARAMETERS

2.1.1. Parameter 1
Het hoofddoel van modernisering van de coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels is vereenvoudiging ten behoeve van de burger zonder onevenredige com-
plicaties voor de overheid. Het tweede doel van de modernisering is de hervor-
ming van de huidige coördinatie, hetgeen moet bijdragen tot de verbetering van
het stelsel in het belang van de burger.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden was gebleken dat het begrip “moderni-
sering” van het mandaat moest worden verduidelijkt. De modernisering werd als
volgt invulling gegeven: enerzijds had deze betrekking op de “vereenvoudiging” van
de tekst zodat de Verordening beter leesbaar en transparant werd voor de burger;
anderzijds was er het aspect “hervorming”, waarbij vooral getracht werd om de
coördinatie beter te doen aansluiten op de noden van de burgers die zich binnen de
Unie verplaatsen en ook gepoogd werd de vele specifieke regels voor specifieke
categorieën van verzekerden af te schaffen en te stroomlijnen.

2.1.2. Parameter 2
De coördinatie moet in beginsel van toepassing zijn op alle personen die onder-
worpen zijn, of zijn geweest, aan de socialezekerheidswetgeving van een of meer
Lidstaten. De uitbreiding tot onderdanen van derde landen en de modernisering
zullen parallel worden besproken, overeenkomstig het mandaat van de Europese
Raad van Tampere.

Deze parameter bepaalt het personele toepassingsgebied. De Verordening was met
de jaren uitgebreid tot verschillende categorieën van personen. De intentie van de
parameter was het toepassingsgebied uit te breiden tot alle verzekerden van de EU,
wat de sleutel zou geweest zijn van een echte vereenvoudiging. Er moet evenwel
rekening worden gehouden met de specifieke situaties van sommige Lidstaten die
een socialezekerheidsstelsel kennen dat gebaseerd is op de woonplaats, vooral
m.b.t. de toepassing van de verordening op niet economisch actieve personen.

De uitbreiding van de coördinatie tot de onderdanen van derde landen was een
sociale en politieke eis geworden sinds de Europese Raad van Tampere. Omwille
van de moeilijkheden met de juridische basis voor de uitbreiding werd het dossier
gesplitst. De twee dossiers werden evenwel parallel besproken en behandeld.

2.1.3. Parameter 3
De lijst van takken van de sociale zekerheid waarop de coördinatie van toepas-
sing is, moet limitatief zijn, de takken omvatten die er momenteel onder vallen,
en tevens de regelingen voor vervroegde uittreding. Voorts moet de coördinatie in
beginsel beperkt blijven tot de wettelijke regelingen, maar onder bepaalde voor-
waarden kunnen er ook contractuele regelingen in worden opgenomen.
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Deze parameter behandelt het materieel toepassingsgebied. Uiteindelijk werd er
geopteerd voor een limitatieve lijst van takken van sociale zekerheid waaraan de
regelingen voor vervroegde uittreding werden toegevoegd. Tevens werd er ruimte
geschapen voor een flexibel mechanisme waarmee conventionele regelingen naast
de wettelijke regelingen, via een verklaring van de betrokken Lidstaten, in de wer-
kingssfeer kunnen worden opgenomen.

2.1.4. Parameter 4
Het exporteren van prestaties moet gewaarborgd worden, al kunnen naar beho-
ren gemotiveerde en nauwkeurig omschreven uitzonderingen toegestaan zijn.

Het exporteren van prestaties (opheffing van bepalingen inzake de woonplaats) is
een van de vereisten van een coördinatie die strookt met de grondbeginselen van
het Gemeenschapsrecht. Niettemin lijkt men – ook de Commissie in haar voorstel –
ervan uit te gaan dat bepaalde prestaties niet exporteerbaar behoren te zijn, met
name als het gaat om prestaties die nauw gerelateerd zijn aan de sociale context van
een bepaalde Lidstaat (de “niet op premie- of bijdragenbetaling berustende presta-
ties van het gemengde type”), of slechts binnen bepaalde grenzen of in bepaalde
omstandigheden exporteerbaar mogen zijn (werkloosheidsuitkeringen).

2.1.5. Parameter 5
Men is slechts aan de wetgeving van één enkele Lidstaat onderworpen, die in
beginsel voor de tot de beroepsbevolking behorende personen de staat is op het
grondgebied waarvan deze hun werkzaamheden uitoefenen, en voor de niet tot
de beroepsbevolking behorende personen, de staat waarin zij wonen. Er moeten
goed uitgebalanceerde bijzondere regels worden opgesteld voor detacheringen en
gevallen waarin gelijktijdig werkzaamheden op het grondgebied van verschillen-
de Lidstaten worden uitgeoefend.

Het beginsel dat iemand slechts aan de wetgeving van één enkele Lidstaat onder-
worpen is, werd nog versterkt. De uitzonderingen op de regel van de uniciteit van
de toe te passen wetgeving moeten beperkt en goed afgebakend worden.

2.1.6. Parameter 6
Binnen de grenzen van haar werkingssfeer komt de coördinatieverordening in
beginsel in de plaats van de overeenkomsten tussen de Lidstaten. De Lidstaten
behouden echter de mogelijkheid tot het sluiten van onderlinge overeenkomsten
die gebaseerd zijn op de beginselen en de geest van de verordening. Bestaande
overeenkomsten kunnen worden toegepast als zij gunstiger zijn voor de belang-
hebbende, of als zij betrekking hebben op specifieke historische omstandigheden
en voor een in de tijd beperkte periode van kracht zijn.
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2.1.7. Parameter 7
In beginsel zouden feiten of gebeurtenissen die zich op het grondgebied van een
andere Lidstaat voordoen, hetzelfde rechtsgevolg moeten hebben als feiten of
gebeurtenissen die zich op het grondgebied van de bevoegde Lidstaat voordoen;
dit beginsel moet gelden volgens bijzondere bepalingen die in elk specifiek hoofd-
stuk van de verordening moeten worden vastgesteld.

Het beginsel van de gelijkstelling van feiten en gebeurtenissen vloeit rechtstreeks
voort uit het Verdrag en werd dan ook in een algemene bepaling neergelegd. Bijzon-
dere bepalingen kunnen dit beginsel per hoofdstuk preciseren.

2.2. BIJZONDERE PARAMETERS
De algemene parameters hebben een horizontale werking en zijn dus van toepas-
sing op de verschillende hoofdstukken over de bijzondere categorieën prestaties.
Verder gelden bijzondere parameters op bepaalde takken van de sociale zekerheid.

2.2.1. Parameter 8
Rekening houdend met de algemene parameters moet de huidige tekst van de
bepalingen van het hoofdstuk ziekte worden vereenvoudigd. In dit hoofdstuk
moet evenwel een stelsel worden opgenomen voor de vergoeding tussen de instel-
lingen onderling op basis van de werkelijke kosten van de verstrekkingen, dan
wel op basis van vaste bedragen, zulks voor Lidstaten waar de vergoeding op
basis van de werkelijke kosten niet gepast is wegens de juridische en/of adminis-
tratieve structuren. 
Voorts moet worden nagegaan of het opportuun is de verordening aan te passen
in het licht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie op het gebied van het
vrije verkeer van goederen en diensten.
In dit stadium moeten gepensioneerde oud-grensarbeiders behandelingen die zij
hebben aangevangen op het grondgebied van de voormalige Lidstaat van arbeid,
kunnen voortzetten.

Deze parameter is de minst nauwkeurige gebleken omdat verdere vooruitgang niet
mogelijk bleek over het vergoedingssysteem tussen de instellingen (werkelijke kos-
ten of vaste bedragen), over de bijzondere regels voor grensarbeiders en hun gezins-
leden en over de omzetting van de rechtspraak van het Hof inzake het vrij verkeer
van patiënten. Vooral dit laatste valt te betreuren. Een kans om verder te gaan in de
opvolging van de rechtspraak van het Hof van Justitie in verband met het principe
van het vrij verkeer van goederen en diensten op het gebied van de toegang tot
gezondheidsdiensten, werd hierdoor gemist. Ondertussen hebben we moeten vast-
stellen dat deze materie is opgenomen in het Commissievoorstel voor de richtlijn
betreffende de diensten in de interne markt (de zogenaamde “Bolkestein”-richtlijn).
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2.2.2. Parameter 9
Van de hoofdstukken invaliditeit, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen,
arbeidsongevallen en beroepsziekten alsmede uitkeringen bij overlijden moet de
huidige tekst van de bepalingen met behulp van de algemene parameters worden
vereenvoudigd.

Naast de vereenvoudiging vallen er geen grote vernieuwingen te noteren. De bepa-
lingen werden niet zo lang geleden, in 1992, grondig herzien.

2.2.3. Parameter 10
Het hoofdstuk werkloosheid moet vereenvoudigd worden, met inachtneming van
de huidige coördinatiebepalingen. Het moet echter worden uitgebreid met de in
bepaalde Lidstaten bestaande regelingen voor zelfstandigen. Verder moet werklo-
zen het recht worden gegarandeerd om gedurende een periode van ten minste
drie maanden onder vereenvoudigde voorwaarden met behoud van de werkloos-
heidsuitkering in de Unie actief werk te zoeken.

2.2.4. Parameter 11
In het hoofdstuk gezinsbijslagen moeten regels worden opgenomen waarbij
wordt gegarandeerd dat, naar het model van de huidige voor werknemers gel-
dende regels, aan alle begunstigden de hoogste bijslagen worden geboden. Voor
degenen die niet tot de beroepsbevolking behoren, kunnen evenwel aangepaste
regels worden vastgesteld.

Door de eenmaking van de regels wordt hetzelfde scala van gezinsbijslagen aan
iedereen toegekend, zowel aan gepensioneerden, werknemers en werklozen als aan
personen met wezen. Bijzondere aandacht gaat ook naar de stelsels gebaseerd op de
woonplaats.

2.2.5. Parameter 12
Er moeten overgangsbepalingen worden vastgesteld om de door de betrokkenen
verworven gunstiger rechten te waarborgen.

Het principe van het behoud van verworven rechten wordt gegarandeerd.

3. DE BETEKENIS VAN DE HERZIENING

Onder de belangrijkste vernieuwingen vermelden we:
� de uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle EU-verzekerden en sinds 1 juni
2003 tot onderdanen van derde landen wanneer zij zich als legaal verblijvende naar
een andere Lidstaat begeven;
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� een sterke vereenvoudiging van de regels over de toepasbare wetgeving;
� de versterking van het principe van gelijke behandeling, van de export van uitke-
ringen en van de gelijkstelling van feiten;
� uitbreiding van het recht op gezondheidszorgen in andere Lidstaten;
� verbetering van de voorwaarden voor werklozen om werk te zoeken in andere
Lidstaten en ook voor de grensarbeiders;
� principe van goede administratie geldt op de toepassing van de Verordening:
instellingen zijn verplicht burgers te helpen. Duidelijke regels moeten de onderlinge
samenwerking tussen de instellingen verbeteren.

Waar de herziening van de Verordening niet ver genoeg is gegaan:
� de nadruk lag vooral op vereenvoudiging en minder op modernisering;
� de uitbreiding van het recht op gezondheidszorgen voor grensarbeiders en hun
gezinsleden bleef beperkt; inzake de mobiliteit van patiënten werd de rechtspraak
van het Hof niet voldoende omgezet;
� de opname van de afhankelijksverzekering als nieuw risico in het materieel toe-
passingsgebied kwam er niet.

4. DE HERZIENING: EEN PROCEDURESLAG EN WEDLOOP TEGEN DE TIJD

Een herziening van Verordening 1408 valt volgens het Europees Verdrag onder de
zwaarste procedure. In de Raad is er unanimiteit vereist en de definitieve goedkeu-
ring gebeurt in medebeslissing met het Europees Parlement (codecisie).
Bovendien stond de herziening op de agenda aan de vooravond van de ontbinding
van het Europees Parlement, met aansluitend de uitbreiding van de Raad tot 25 Lid-
staten vanaf 1 mei 2004 en de Europese verkiezingen op 13 juni 2004. Een definitie-
ve goedkeuring moest vóór eind april 2004 plaatshebben.

Gedeeltelijke akkoorden werden bereikt:
� op 3 juni 2002 over (Titel I en II) de algemene bepalingen met horizontale wer-
king onder Spaans Voorzitterschap;
� op 3 december 2002 over (Titel III) ziekte, moederschap, vaderschap, arbeidson-
gevallen en beroepsziekten en uitkeringen bij overlijden, onder Deens Voorzitter-
schap;
� op 3 juni 2003 over invaliditeit, pensioenen en overlevingspensioenen (Titel III
hoofdstukken 4, 5 en 8) onder Grieks Voorzitterschap;
� op 1 december 2003 over vervroegde uitdiensttreding en gezinsbijslagen (Titel III,
hoofdstukken 7 en 8) onder Italiaans Voorzitterschap.

Op 3 september 2003 beëindigde het Europees parlement zijn eerste lezing met 47
amendementen en op 10 oktober 2003 keurde de Commissie haar gewijzigd voor-
stel goed. Op 26 januari 2004 keurde de Raad het gemeenschappelijke standpunt
goed. Na intense onderhandelingen tussen Raad, Commissie en Europees parle-
ment, keurde het Europees parlement twee amendementen op het gemeenschappe-
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lijke standpunt goed op 20 april 2004. Na goedkeuring van deze 2 amendementen
door de Raad, werd Verordening 883/2004 van het Europees parlement en van de
Raad definitief goedgekeurd op 29 april 2004.

5. TOT SLOT: EEN SUCCESVERHAAL

In maart 2001 gaf de Europese Raad het mandaat aan de Raad om tegen eind decem-
ber 2001 parameters op te stellen. Hieraan moest het Belgisch Voorzitterschap
invulling geven. In april werd onmiddellijk gestart met een degelijke voorbereiding.
Er werd uitgekeken naar de academische wereld voor een wetenschappelijke onder-
steuning en voor het juridische onderzoek met betrekking tot de uitbreiding van de
Verordening tot de derdelandsonderdanen.

In de loop van de maand juni hadden er bilaterale ontmoetingen plaats op ministe-
rieel niveau en nadien in Brussel op experten-niveau. Een unieke samenwerking
kwam tot stand tussen de Minister van Sociale Zaken en zijn beleidsverantwoordelij-
ken en de hogere ambtenaren van de Federale Overheidsdienst van Sociale Zaken
en de sociaal attachés van de Permanente Vertegenwoordiging. Tijdens de voorbe-
reidende periode en op cruciale momenten was er intens overleg met de Commis-
sie. Voor een degelijke administratieve ondersteuning stond het Raadssecretariaat
paraat. Niet onbelangrijk te vermelden was reeds in deze beginfase het overleg met
de Rapporteur van het Europees parlement en de Belgisch Europese parlementairen
van de Commissie Sociale Zaken met het oog op de latere medebeslissingsprocedure.

Ten slotte vermelden we de persoonlijke inzet van Minister Frank Vandenbroucke,
die overtuigd was van het belang van de Verordening als instrument van een Sociaal
Europa. Hij beschouwde Verordening 1408 niet als een onaantrekkelijk technisch
instrument, wel in tegendeel. De Verordening is een instrument van sociaal beleid
voor de burger die gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer.

__________
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KRITISCHE SITUERING VAN DE
HERVORMING VAN DE EUROPESE
COORDINATIEVERORDENING *

DOOR DANNY PIETERS

Gewoon hoogleraar K.U. Leuven
Secretaris-generaal van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid

INLEIDING

Het kritisch evalueren van de nieuwe verordening stuit op de moeilijkheid aan de
hand van welke criteria het werk te evalueren. Moeten we ervan uitgaan dat elke
verbetering meegenomen is en de hervorming daarom reeds positief gewaardeerd
dient te worden? Moeten we veeleer uitgaan van het ideale herdenken van het coör-
dinatiemechanisme om beter aan te sluiten bij de huidige migratiewerkelijkheid?
Moet er rekening gehouden worden met de politieke haalbaarheid van een hervor-
ming en de noodzaak de hervorming nog door te voeren vóór de toetreding van 10
nieuwe lidstaten? Of moeten we veeleer uitgaan van de vraagstelling of de nieuwe
coördinatieverordening nog wel echt het vrije verkeer van werkenden en andere
personen dient, dan wel bijna tot hinderpaal van het vrije verkeer verworden is?
Naargelang van het standpunt dat ingenomen wordt, zal het glas eerder half vol of
veeleer halfleeg zijn. Wellicht zullen voor- en tegenstanders van de huidige hervor-
ming wel beamen dat het glas te klein is, dat te weinig kon worden aangepakt.

Ik denk dat het essentieel is om eerst de maatstaf voor evaluatie te bepalen. En dan
denk ik dat de voorgeschiedenis van deze operatie een goed aanknopingspunt
biedt.

De aandacht voor de complexiteit van de Europese coördinatiesystematiek kwam de
voorbije jaren niet alleen meer van de auteurs, ook de staatshoofden van de Europe-
se Unie riepen reeds in 1992, tijdens de Top van Edinburgh, op tot een radicale ver-
eenvoudiging van het bestaande coördinatiesysteem (1). Verder heeft ook de Euro-
pese Commissie het niet nagelaten op verscheidene momenten haar welwillendheid
te uiten om zich in te zetten voor de vereenvoudiging van de coördinatieregels inza-

* Nadat mevrouw Pernot de doorgevoerde herziening van verordening EG 1408/71 presenteerde, zal
ik de hervorming kritisch situeren, waarbij mijn aandacht zich veeleer zal richten op de algemene
delen. De regeling voor de sectoren pensioenen, gezondheid en werkloosheid vormen immers reeds
het voorwerp van andere bijdragen.
(1) Doc. SN/456/92.
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ke sociale zekerheid (2), een proces dat uiteindelijk werd ingezet met de organisatie van
een conferentie in juni 1996 in Stockholm. Daarop volgden nationale conferenties over
de moeilijkheden bij de toepassing op het vlak van de coördinatieverordeningen.

Collega Paul Schoukens en ikzelf hebben de vijftien conferenties bijgewoond en
konden de bevindingen ervan neerleggen in een omstandig rapport (3). Het rapport
leverde ons talloze knelpunten op, waarvan kon en kan gehoopt worden dat zij bij
een grondige vereenvoudiging en modernisering van de coördinatieverordening
zouden opgepakt worden. Op basis van deze bevindingen en eerder onderzoek,
kwam ik zo tot het ontwikkelen van een vijftiental toetsstenen waarop het succes
van de niet-sectorgebonden delen van de verordeningshervorming kunnen afgewo-
gen worden.

Ik zal achtereenvolgens nagaan in hoeverre de vier basisbeginselen van de huidige
coördinatiesystematiek naar de toekomst toe al dan niet behouden moeten worden.

Verder wordt het personeel en materieel toepassingsgebied van de Coördinatiever-
ordening 1408/71 nader bestudeerd: de uitdaging die hier opgenomen wordt,
betreft zowel de vraag of deze toepassingsgebieden wellicht uitgebreid kunnen wor-
den, als de vraag of bestaande afzonderlijke categorieën van personen of regelingen
afgeschaft kunnen worden.

In laatste instantie gaat de aandacht uit naar de financieringsproblematiek van de
sociale zekerheid.

Besluiten zal ik doen door het debat wat open te trekken en een aantal mij funda-
menteel lijkende vragen op te werpen.

1. DE VIER BASISBEGINSELEN VAN DE COORDINATIE

Traditioneel karakteriseert het coördinatiesysteem zich door vier basisbeginselen:
de eenheid van de toepasselijke wetgeving, de gelijke behandeling van alle Europe-
se burgers, de bescherming van verkregen rechten en de bescherming van rechten
in opbouw. We zullen hierna nagaan of op elk van deze beginselen eerder vooruit-
gang dan wel een stilstand of zelfs achteruitgang te noteren valt.

(2) Zie onder meer Het Witboek betreffende het “Europees sociaal beleid”. (COM (94) 333); het
“Sociaal actieprogramma op middellange termijn: 1995-1997.” (COM (95) 134); de Mededeling aan-
gaande de “Modernisering en verbetering van de sociale bescherming in Europa.” (COM (97) 102)
van 12 maart 1997 of het “Actieplan inzake het vrije verkeer van werknemers.” (COM (97) 586) van
12 november 1997.
(3) “Final Report Concerning the Seminars Organised in the Member States concerning the Applica-
tion of Co-ordination Regulation (EC) 1408/71”, in Pieters, D. (ed.), The Co-ordination of Social Secu-
rity at Work. Text, Cases and Materials, Acco, Leuven/Amersfoort, 497 p., pp. 25-104, 1999.
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1.1. EENHEID VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING
Om (positieve of negatieve) inzake sociale wetsconflicten zekerheid op te lossen,
ontwikkelde de Europese wetgever in de coördinatieverordeningen een aantal
regels op basis waarvan kan vastgesteld worden welke nationale wetgeving van toe-
passing is op een persoon die zich in een grensoverschrijdende socialezekerheids-
situatie bevindt.

In tegenstelling tot de toewijzingsregels in het internationaal privaat recht, was het
niet voldoende een persoon toe te wijzen aan één nationale socialezekerheidswetge-
ving. Het was immers cruciaal de mogelijkheid uit te sluiten dat socialezekerheids-
regelingen van andere (niet-bevoegde) lidstaten tegelijkertijd van toepassing zijn.
Daarenboven was het ook nodig dat verzekerd werd dat het socialezekerheidsstelsel
van de aangewezen staat daadwerkelijk de betrokken persoon zou dekken, zelfs
indien dit volgens zijn eigen werkingssfeer niet het geval zou zijn. Om deze redenen
kregen de aanwijsregels een exclusieve en sterke werking, wat betekende dat alleen
het socialezekerheidsstelsel van de bevoegde staat van toepassing is, ongeacht hier-
mee strijdige nationale bepalingen.

In principe kan een werknemer of zelfstandige dan ook op eenzelfde moment maar
het rechtssubject zijn van een socialezekerheidsstelsel van één lidstaat. Tot nu toe
gold dit principe in alle situaties met uitzondering van het geval waar een persoon
tegelijkertijd loontrekkende is in land A en zelfstandige in land B. Deze uitzondering
werd opgeheven, wat zeker bijdraagt tot de vereenvoudiging.

Een volgend punt dat dient aangekaart te worden in verband met het principe van
eenheid van toepasselijke wetgeving, is de vraag naar de wijze waarop de bevoegde
staat dient aangewezen te worden. Wanneer immers elementen van verschillende
lidstaten relevant zijn voor de situatie van één en dezelfde persoon, dan dient het
Gemeenschapsrecht vast te stellen welk element doorslaggevend is opdat de gehele
situatie geregeld wordt door de sociale wetgeving van één lidstaat.

De huidige aanwijsregels steunen op het principe van de ‘lex loci laboris’ of het
principe van de werkplaats. Het uitgangspunt van de aanduiding van de bevoegde
staat is met andere woorden de toepasselijkheid van het socialezekerheidsstelsel van
het land waar de werknemer of zelfstandige feitelijk werkt.

In sommige situaties is deze doorslaggevende factor echter niet te handhaven, daar-
om voorzien de coördinatieverordeningen in een aantal specifieke aanwijsregels.
Een voorbeeld is de situatie waarbij iemand in twee landen werkt, waarvan het ene
het land is waar hij woont, dan zal de bevoegde staat deze zijn waar de betrokken
persoon zijn permanente verblijfplaats heeft. Wanneer een persoon in een land
loontrekkende is en in een ander land zelfstandige, dan zal de bevoegde staat in
principe deze zijn waar de persoon in kwestie loontrekkende is.
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De nieuwe verordening heeft het aantal uitzonderingen op de lex loci laboris eerder
beperkt en heeft ook verduidelijkt waar de grens tussen werk en niet-werk voor de
post-actieven getrokken dient te worden, wat weer als positief ervaren kan worden.
Blijft de meer fundamentele vraag of het basisprincipe van de aanwijzing van de
bevoegde staat, het ‘lex loci laboris’-principe, nog steeds gerechtvaardigd is, inzon-
derheid voor regelingen als gezondheidszorg en gezinsbijslagen, zeg maar de kosten-
compenserende regelingen, die in een overgrote meerderheid van de lidstaten, ook
deze van Bismarckiaanse signatuur, op basis van ingezetenschap en niet op grond
van professionele activiteit toepassing vinden. Bij uitbreiding kan vastgesteld wor-
den dat de coördinatielogica hier (en overigens ook nog op andere onderdelen) nog
steeds al te zeer gekleurd wordt door de coördinatiebehoeften en mogelijkheden
van de stelsels van de 6 oorspronkelijke lidstaten van de EG een halve eeuw gele-
den. Deze logica in vraag stellen – hoezeer ik ervan overtuigd ben dat zulks nodig
is – bleek vooralsnog een brug te ver.

De aanwijsregels, zoals opgenomen in de huidige coördinatieverordeningen, kun-
nen in uitzonderlijke gevallen opzijgezet worden om zo een persoon onder het
socialezekerheidsstelsel te houden waaronder hij tot dan toe viel, in het geval deze
persoon voor een kortere periode naar het buitenland gaat. Men spreekt in dat geval
van detachering. Daarnaast kunnen bevoegde lidstaten onderlinge afspraken maken
inzake de toepasselijke sociale wetgeving (cfr. Artikel 17 Coördinatieverordening
1408/71) in het voordeel van groepen of personen. In het verleden werd deze bepa-
ling dan ook vaak gebruikt om de termijnen van een detachering te verlengen tot
meer dan 5 jaar, en zelfs tot periodes van 10 of 20 jaar.
Deze uitzonderingen en met name de detachering kregen de voorbije jaren steeds
meer aandacht. Het blijkt dat het fenomeen van de detachering kwantitatief steeds
belangrijker wordt, maar dat de procedures niet worden nagevolgd.
De hervormingsoperatie heeft een aantal misgroeiingen pogen weg te werken, maar
is er niet in geslaagd echt orde te scheppen op dit domein. Zo werd bijvoorbeeld de
maximumduur voor detachering tot 24 maanden verlengd, maar werd de mogelijk-
heid tot afwijkende bilaterale afspraken gehandhaafd.

1.2. GELIJKE BEHANDELING VAN DE EUROPESE BURGERS
Het spreekt vanzelf dat het principe van de gelijke behandeling van de nationale
onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, als een van de belangrijkste
principes van het Verdrag (4), naar de toekomst toe behouden dient te worden als
basisbeginsel van de coördinatiesystematiek (5). Gaat het hier immers niet om dé
uitdrukking van een Unieburgerschap?

(4) Artikel 7 EG-Verdrag.
(5) Artikel 3 Coördinatieverordening 1408/71.
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De huidige Coördinatieverordening verbiedt in de eerste plaats onderdanen van een
andere lidstaat anders te behandelen dan de eigen onderdanen. Uit de vaststaande
rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het beginsel van de gelijke behande-
ling een ruime betekenis heeft gekregen: niet alleen directe discriminatie, maar ook
indirecte discriminatie (discriminatie op grond van een niet-nationaliteitscriterium
of een op het eerste gezicht neutraal criterium, maar met hetzelfde effect als directe
discriminatie) zijn verboden. Deze indirecte discriminatie is niet altijd even makke-
lijk te onderkennen. Verder leek het ons ook aangewezen om, met behoud van het
verbod op directe en indirecte discriminatie, expliciet te vermelden dat situaties die
zich voordoen in een andere staat, moeten behandeld worden alsof ze zich in de
bevoegde staat voordoen.

Eindelijk voorziet de nieuwe verordening inderdaad in een bepaling dat, indien de
socialezekerheidsregeling van een bepaalde lidstaat bepaalde feitelijke situaties (bv.
militaire dienst of een studie) gelijkstelt met het volbrengen van verzekeringsperio-
des, een lidstaat dient rekening te houden met dergelijke feitelijke situaties die zich in
een andere lidstaat voordoen (6). Op deze manier wordt naar onze mening een serieu-
ze belemmering opgeheven voor de effectieve toepassing van de coördinatie, die als
doelstelling heeft personen die door de Europese Unie trekken te beschermen.

1.3. BESCHERMING VAN DE VERKREGEN RECHTEN
Ook voor het beginsel van het behoud van de verkregen rechten geldt dat dit niet
kon aangetast worden bij een radicale herziening van de coördinatiesystematiek.
Het is duidelijk dat indien we de socialezekerheidsstelsels van de verschillende lid-
staten willen coördineren, het niet zo kan zijn dat de socialezekerheidsuitkeringen
waarop men recht heeft in de ene lidstaat, beperkt of geweigerd zouden worden
omdat men niet in de bevoegde lidstaat verblijft.

De vragen die hier aan de orde zijn, hebben betrekking op de uitzonderingen op dit
principe van exportabiliteit van de uitkeringen: met name in de gezondheidszorg en
de werkloosheidsregeling.

Algemeen zou men kunnen stellen dat het principe van de exportabiliteit als alge-
meen principe zou kunnen opgenomen worden onder de eerste Titel “Algemene
bepalingen” van de coördinatieverordening. Zo dient het principe niet steeds aange-
kaart te worden in verband met de verschillende uitkeringen en zou men zich ver-
der kunnen beperken tot het inschrijven van eventuele uitzonderingen op het prin-
cipe. Dit is niet als dusdanig gebeurd, maar is op zich ook niet zo belangrijk.

(6) Zie H.v.J. 28 juni 1978, Kenny, nr. C-1/78, Jur. H.v.J., 1978, 1489 en H.v.J. 24 april 1980, Coonan,
nr. C-110/79, Jur. H.v.J.,1980, 1445.
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Het behoud van de rechten verkregen onder werkloosheidsregelingen maakt het
voorwerp uit van een aantal beperkingen: indien een werkloze zich gedurende de
eerste vier weken na werkloos te zijn geworden, aanbiedt bij de diensten voor
arbeidsbemiddeling van de bevoegde staat, dan is het hem toegestaan in een andere
lidstaat werk te gaan zoeken. Hij moet zich dan wel gaan registreren bij de diensten
voor arbeidsbemiddeling van die andere lidstaat. Vervolgens is hij gerechtigd om
zijn werkloosheidsuitkering gedurende drie maanden te exporteren. Indien de
werkzoekende binnen deze drie maanden naar de bevoegde staat terugkeert, dan
blijft deze staat gewoon doorbetalen. Indien hij echter maar terugkeert na de drie
vooropgestelde maanden, dan wordt zijn uitkering stopgezet, zelfs indien dit vol-
gens het louter nationale recht niet zou hoeven. Deze vroeger jurisprudentieel
bevestigde regel, door de nieuwe verordening lijkt nu enigszins versoepeld te zijn.
Zo kan de bevoegde staat de drie maand verlengen tot maximaal zes; en wordt aan-
vaard dat indien het nationale recht van de bevoegde staat gunstiger is (versta hier-
onder: zelf aanvaardt dat iemand terug recht op uitkering in eigen land kan hebben
bij terugkeer na een langere periode), zulks aanvaardbaar is. We verstaan dit laatste
als een toepassing van het Petroni-principe (7) ook voor werkloosheiduitkeringen,
wat mij de logischere benadering lijkt. In ieder geval meer hierover in de bijdrage
van collega Carlens.

Voor een analyse van de houdbaarheid van de uitzondering op de exportabiliteit
inzake de gezondheidszorg en de mogelijke consequenties van de volle toepassing
van het exportprincipe in deze materie, verwijzen we graag naar onze kritiek met
betrekking tot het niet verdisconteren van de beginselen van het vrije verkeer aan
het eind van onze uiteenzetting, evenals naar de tussenkomst van collega Willy Palm.

1.4. BESCHERMING VAN DE RECHTEN IN OPBOUW
De huidige coördinatieverordeningen voorzien in de optelling van de verzekerings-,
arbeids- en verblijfsperiodes die volbracht worden in verschillende lidstaten. Deze
periodes worden in rekening genomen indien noodzakelijk bij de vaststelling van
een recht op uitkeringen in een andere lidstaat dan deze waar de periodes volbracht
werden. Deze techniek kon niet anders dan behouden blijven, daar ze rechtstreeks
gelinkt is aan het verlies van rechten als gevolg van de migratie. De toepassing van
het aggregatieprincipe heeft echter reeds tot vele complexe situaties geleid, vooral
op het gebied van de pensioenen. De vraag naar mogelijke vereenvoudiging wordt
dan ook vaak gesteld. Laat mij me hier gemakkelijk van de zaak afmaken door aan de
ene kant te verwijzen naar de interventie van collega Perl, en aan de andere kant de
enigszins gemakkelijke vaststelling te maken dat de coördinatie op vlak van pensioe-
nen zeer, in mijn ogen zelfs overdreven ingewikkeld was, en dat ze ook na de her-
vorming nog steeds uitermate complex blijft. Indien het de bedoeling is de verordening

(7) H.v.J. 21 oktober 1975, Petroni, C-24/75, Jur. H.v.J., 1975, 1149.
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dichter bij de burger te brengen, dan is hier heel wat werk én moed tot vernieu-
wing nog steeds geboden. Daarbij herhaal ik dat in het licht van het adagium “sum-
mum ius, summa iniuria” ook dat een extreme toepassing van het Petroni-beginsel
in vraag moet kunnen gesteld worden.

2. PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED

Vielen niet onder de toepassing van de vroegere Verordening 1408/71: (a) de stu-
denten (8), personen met een handicap en niet-actieve personen die niet of niet lan-
ger gezien worden als gezinslid, ten laste van een onderdaan van de Europese Unie
die zelf een werknemer, zelfstandige of gepensioneerde is; (b) de onderdanen van
staten die niet tot de Europese Unie of de Europese Economische ruimte behoren,
tenzij ze gezinsleden zijn van een onderdaan van de Europese Unie die zelfs een
werknemer, zelfstandige of gepensioneerde is en (c) de ambtenaren die uitsluitend
gedekt worden door bijzondere regelingen voor ambtenaren.
Wij zijn steeds van mening geweest dat dit personeel toepassingsgebied van de coör-
dinatieverordening uitgebreid diende te worden naar alle personen die legaal in de
Europese Unie verblijven en/of werken, die deelnemen aan of verzekerd zijn door een
socialezekerheidsregeling van een of meer lidstaten van de Europese Unie, wat is
opgenomen in het materiële toepassingsgebied van de Coördinatieverordening.

De nieuwe coördinatieverordening gaat een heel eind in die richting. Zo wordt
inderdaad de onderwerping aan de sociale zekerheid van een lidstaat als uitgangs-
punt genomen, niet de kwaliteit van werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Dit is
principieel al een hele stap voorwaarts, ook al zien we in de verdere uitwerking, bij-
voorbeeld wat de bepaling van de bevoegde lidstaat betreft, het belang van de
beroepsactiviteit terugkomen. Ook moet opgemerkt worden dat het aantal bijzondere
regelingen voor allerlei groepen verzekerden toch enigszins teruggelopen is. Zo zijn de
aparte regelingen voor bijvoorbeeld transportarbeiders of het personeel van diplomatie-
ke missies verdwenen. Hoe dan ook had men ook hierin verder kunnen gaan.

(8) Op basis van de Verordening 1290/97 van de Raad van 27 juni 1997 (PB 4 juli 1997, L 176, 1-16.)
werd de Verordening 1408/71 gewijzigd wat de toepassing van de Verordening op studenten betreft.
Een nieuw ingevoegd artikel 22 quater stelt: “Een persoon, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 3, en
artikel 22bis, die in een nadere dan de bevoegde lidstaat verblijft om daar een studie of beroepsoplei-
ding te volgen die tot een door de nationale overheid van een lidstaat erkend officieel attest leidt, als-
mede de gezinsleden die hem tijdens de duur van zijn verblijf vergezellen, kunnen de bepalingen van
artikel 22, lid 1 onder a), doen gelden wanneer gedurende het verblijf op het grondgebied van de lid-
staat waar deze persoon zijn studie of opleiding volgt, prestaties moeten worden verleend.” Deze wij-
ziging vult in artikel 2 lid 3 aangaande de persoonlijke toepassing op ambtenaren en met hen gelijk-
gestelden uitdrukkelijk toe dat ook hun gezinsleden en nabestaanden onder de toepassing van de
Verordening 1408/71 vallen.

663

KRITISCHE SITUERING VAN DE HERVORMING VAN DE EUROPESE COORDINATIEVERORDENING

PIETERS-NED.qxp  7/04/2005  13:21  Pagina 663



Blijft nog wel in de verordening de beperking op grond van de nationaliteit; met
andere woorden wie de verordening leest, wordt het beeld getoond van een coördi-
natieverordening die geen toepassing vindt op derdelandsonderdanen. Elders, met
name in een verordening genomen op een andere rechtsgrond dan de coördinatie-
verordeningen, te weten op basis van de EG Verdragsbepaling atikel 63, punt 4, is
bepaald dat de coördinatieverordeningen 1408/71 en 574/72 van toepassing zijn op
‘de onderdanen van derde landen die alleen vanwege hun nationaliteit nog niet
onder deze bepalingen vallen, alsmede op hun gezinsleden en nagelaten betrekkin-
gen, mits zij legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven en zich in een
situatie bevinden die niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer van een enkele
lidstaat ligt’ (9). Daarmee was eerder dus reeds het vraagstuk van de toepassing van
het coördinatiemechanisme misschien juridisch minder fraai, maar politiek wel haal-
baar opgelost. De nieuwe verordening verandert ten deze niets; en zo wordt een
gebrek aan duidelijkheid versteend. Maar wellicht primeert hier het praktische
resultaat op de stijl en de duidelijkheid.

3. MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED

De coördinatieverordeningen nr. 1408/71 en 574/72 coördineren nationale sociale-
zekerheidsregelingen. Nochtans werd ‘sociale zekerheid’ er nog steeds omschreven
in de zin waarin het concept algemeen werd begrepen ten tijde van de Verordenin-
gen nrs. 3 en 4. Volgens de Bismarckiaanse logica, die toen gevolgd werd, kon socia-
le zekerheid min of meer gelijk gesteld worden aan sociale verzekeringen; sociale
zekerheid had dan ook niets te maken met sociale bijstand en kon verder duidelijk
onderscheiden worden van de uitkeringsregelingen voor oorlogsslachtoffers. De
specifieke regelingen voor ambtenaren werden toen vooral opgezet als een onder-
deel van de speciale publiekrechtelijke regeling, die de werkomstandigheden (in de
brede zin van het woord) van de ‘ambtenaren’ regelde.

Sociale verzekeringen worden slechts gecoördineerd naarmate ze de opgesomde
sociale risico’s betreffen. De coördinatieverordeningen verwezen daarbij trouw naar
de opsomming van sociale risico’s in de IAO-Conventie nr. 102 van 1952 met
betrekking tot de minimumnormen voor ‘sociale zekerheid’. In artikel 4, §1 van de
Verordening 1408/71 lazen we: “Deze Verordening is van toepassing op alle wette-
lijke regelingen betreffende volgende takken van sociale zekerheid: (a) prestaties bij
ziekte en moederschap (b) prestaties bij invaliditeit, met inbegrip van die tot
instandhouding of verbetering van de verdiencapaciteit, (c) uitkeringen bij ouder-
dom, (d) uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, (e) prestaties bij arbeidsongeval-
len en beroepsziekten, (f) uitkeringen bij overlijden, (g) werkloosheidsuitkeringen
en (h) gezinsbijslagen”.

(9) Verordening EG nr. 859/2003 van 14 mei 2003 tot uitbreiding van de bepalingen van Verorde-
ning (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen die
enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen, PB20 mei 2003, L 124/1,1-3.
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De sociale zekerheid is echter veel veranderd in de voorbije halve eeuw. In vele
nationale socialezekerheidsstelsels worden regelingen teruggevonden die moeilijk
onder de traditionele sociale risico’s terug te brengen zijn. De grens tussen sociale
zekerheid (in de zin van sociale verzekering) en sociale bijstand heeft veel van haar
klaarheid verloren, daar waar steeds meer middelentoetsen in de socialeverzeke-
ringsstelsels werden opgenomen en de sociale bijstand een wettelijk afdwingbaar
subjectief recht geworden is, zonder dat er enige ruimte wordt gelaten voor een dis-
cretionaire beslissing van de bevoegde bijstandsadministratie. In vele landen staan
ook de specifieke regelingen voor de ambtenaren onder druk en is er een harmoni-
satie van de dekking van de werknemers in de privé- en de publieke sector.

We hebben er in het verleden herhaaldelijk op gewezen dat de verordening bij haar
modernisering rekening zou moeten houden met deze gegevenheden. Doet de nieu-
we verordening dit nu?

Als positief zijn zeker de uitbreiding van de erkende socialezekerheidstakken met
(equivalente) vaderschapsuitkeringen en prepensioneringsregelingen te waarderen.
We betreuren echter dat de realiteit van het opkomen van een zelfstandige sector
zorg- of autonomieverzekering niet werd meegenomen. Het voorstel van de Europe-
se Commissie om geen exhaustieve opsomming van de sociale risico’s op te nemen,
werd spijtig genoeg verworpen. Tevens blijft men vasthouden aan het toch wel
moeilijk gebleken onderscheid tussen sociale zekerheid (eigenlijk sociale verzeke-
ring) en sociale (en medische) bijstand. In één adem is dan ook gezegd dat ook de
dubieuze categorie van de bijzondere non-contributieve prestaties in geld gehand-
haafd werd.

4. FINANCIERING

De huidige Coördinatieverordening toonde weinig aandacht voor de financiële kant
van de coördinatie. In feite is het principe duidelijk: de bevoegdheid van landen
voor de socialezekerheidsdekking van een persoon impliceert dat zowel de uitkerin-
gen als de bijdragen betaald dienen te worden volgens de wettelijke regels van die
bevoegde staat.

De voorbije jaren werden echter steeds meer vragen gesteld bij deze financiering
van de coördinatie. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de sociale-
zekerheidsstelsels van de lidstaten steeds vaker gefinancierd worden door andere
financiële middelen dan bijdragen. Hier opnieuw kwam de logica van de Bis-
marckiaanse sociale verzekeringen om de hoek kijken: deze werden immers volledig
door bijdragen gefinancierd. Nu heeft een aantal landen zich aangesloten bij de
Europese Unie waar de financiering van de sociale zekerheid gebeurt uit het over-
heidsbudget; en ook landen waar vroeger bijdragen de bron van financiering bij uit-
stek waren, doen meer en meer een beroep op overheidsgeld en dus op de belastin-
gen om hun sociale zekerheid te financieren.
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De belastingswetgeving is niet onderworpen aan Europese coördinatieregelingen.
Dit betekent bijvoorbeeld dat een persoon die persoonlijke inkomstenbelasting
betaalt in land A, maar sociaal verzekerd is in land B, in land B sociale bijdragen zal
betalen. Wanneer nu een deel van de socialezekerheidsuitgaven gedekt wordt door
belastingen en er een duidelijk verschil bestaat inzake belastingdruk tussen land A
en B, zal de werknemer hetzij profiteren, hetzij lijden onder deze situatie.

Het is duidelijk dat de structuur van financiering van de socialezekerheidsregelin-
gen, door het verschuiven van een financiering via bijdragen naar een financiering
op basis van belastingen, geen rechtstreekse impact kan hebben op de financiële
situatie van de personen die sociale bijdragen en belastingen in hetzelfde land die-
nen te betalen. De situatie ligt echter wel anders voor personen die de sociale bij-
dragen in een lidstaat betalen en de belastingen in een andere.

We kunnen slechts betreuren dat de vereenvoudigings- en moderneringsoperatie
niet geleid heeft tot meer aandacht voor de financieringskant van de sociale zeker-
heid binnen een coördinatielogica. De talloze hiermee samenhangende problemen
blijven dan ook onverkort voortbestaan.

5. SLOTBESCHOUWINGEN

We hebben hiervoor in zeer grove trekken de voors en tegens van de nieuwe coör-
dinatieregelgeving op een rijtje gezet. Tellen we de plussen en de minnen bij
mekaar op, dan blijkt het geheel eerder neutraal geëvalueerd te kunnen worden.

Bij een algemene beschouwing als deze, zou ik nog wat randbemerkingen willen
plaatsen. Na enige tijd werd 30 april 2004 als absolute streefdatum om de nieuwe
verordening aan te nemen, door iedereen erkend: dan kon men immers nog met zijn
vijftien de klus klaren. Vanaf 1 mei zouden de tien nieuwe lidstaten meebeslissen, of
juister zou elk van deze, alles kunnen blokkeren. De uiteindelijke teksten van de
basisverordening werden inderdaad aangenomen op de laatste valreep. De ongeluk-
kige scheiding tussen een verordening en een toepassingsverordening werd gehand-
haafd. Het valt af te wachten hoe de toepassingsverordening er zal uitzien. Ook zijn
er nog de bijlagen, die voor de feitelijke toepassing van de nieuwe verordening wel
eens belangrijk zouden kunnen blijken. Een en ander maakt dat de ‘nieuwe’ verorde-
ning pas bij het in werking treden van de toepassingsverordening ook effectief in
voege zal kunnen treden. Als we dan voor ogen houden dat de Commissie haar ont-
werp van toepassingsverordening, voor zover ik weet, nog steeds moet neerleggen,
dan weten we dat de vernieuwing nog zal moeten wachten tot … 2005, 2007, 2009, ...

Graag tot slot nog vier bijkomende bedenkingen. 
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De efficiëntie gebood wellicht spoed te zetten om tegen 1 mei 2004 klaar te zijn,
maar is zo een handelswijze wel fair naar de nieuwe lidstaten toe? Zij hebben hun
toetreding onderhandeld rekening houdend onder meer met de bestaande coördinatie-
regelgeving. Zou het niet correcter geweest zijn hen ook een stem in het kapittel
van de modernisering en vereenvoudiging te geven?

Ten tweede, efficiëntie gebood te handelen voor 1 mei 2004, zo wordt gesteld,
want na 1 mei 2004 nog een consensus bereiken, lijkt de meeste ingewijden uitge-
sloten. Dit laatste accepteren, betekent dan wel een ‘verstening’ van de huidige
coördinatie aanvaarden, wat bijzonder schadelijk lijkt voor de socialezekerheidsdi-
mensie van het vrije verkeer.

Ten derde, de nieuwe coördinatieverordening is niet in staat gebleken om een aan-
tal heikele problemen aan te pakken, denk zo nog maar aan de tweesporigheid inza-
ke toegang tot geneeskundige verzorging in het buitenland, waarbij een persoon de
keuze heeft: of de weg aangegeven door de coördinatieverordening te bewandelen,
dan wel rechtstreeks een beroep te doen op het beginsel van het vrij verkeer van
goederen en diensten. Collega Palm gaat hier voorzeker nog uitgebreid op in. Van
een meer algemene relevantie is het vast te stellen dat de nieuwe verordening, lees
de lidstaten, de bestaande ambivalentie handhaven; maar dat elders, te weten door
commissaris Bolkestein, een richtlijn vrij verkeer wordt voorbereid die de tweede,
door het Hof van Justitie aangewezen weg nog versterkt. Als de lidstaten daarop
ingaan, zullen we slechts kunnen vaststellen, dat de lidstaten vertegenwoordigd
door hun administraties sociale zaken in de nieuwe verordening één weg uitgaan,
terwijl diezelfde lidstaten, maar dan vertegenwoordigd door hun Ecofin-ministers,
een andere kant uitkijken. Deze verglijding van het Europese debat over sociale aan-
gelegenheden naar niet-sociale gremia kunnen we slechts betreuren; maar ze weer-
spiegelt wel een tendens die ook in menige lidstaat vastgesteld kan worden dat er
meer over de sociale sector ten gronde beslist wordt door de ministers van begro-
ting, economische aangelegenheden en/of financiën, dan door hun collegae op
sociale departementen.

Ten vierde, rond de concrete invulling van de toepassingsverordening en de bij-
lagen zal nog wel zwaar strijd geleverd worden. Veel van het succes of mislukken
van de nieuwe coördinatie zal afhangen van de kleine lettertjes van de toepassings-
verordening en de bijlagen.

Zo komen we dan tot onze slotbeschouwing. We hebben het hier gehad over de
modernisering en de vereenvoudiging van de bestaande coördinatieverordeningen.
Aan de rechtsgrond waarop deze gebouwd zijn, kon uiteraard niet geraakt worden.
Toch vindt een aantal problemen daar reeds zijn oorsprong: de coördinatie – die
overigens als zulks niet vermeld wordt in het Verdrag – vindt zijn juridische grond-
slag in de artikelen 42 en 308 van het EG-verdrag. Dit was zo voor verordeningen
nrs. 1408/71 en 574/72 en is nu ook het geval voor de nieuwe verordening. Als dus-
danig vereist elke wijziging aan de coördinatie-instrumenten de eenparige instem-
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ming van alle lidstaten. In den beginne waren dat er 6; nu zijn het er 25! Dit bete-
kent een zeer grote hinderpaal om wat dan ook nog te wijzigen aan de verordenin-
gen en, als het toch kan, een hele hoge prijs die moet betaald worden om landen
die problemen met deze of gene wijziging hebben – of die elders op Unieniveau wat
te bekomen hebben – over de streep te halen. Dat het uitzicht van de nieuwe veror-
dening zo weinig voldoening geeft, is reeds een resultaat van deze nood om vijftien
landen achter de hervorming te krijgen; men weet wel wat beter zou zijn, maar als
elke lidstaat uiteindelijk moet instemmen, blijkt er telkens wel veel water in de wijn
gedaan te moeten worden.

Nu is het stellen van een eenparigheidvereiste in de sociale artikelen van het Ver-
drag een welbekende hinderpaal voor de ontwikkeling van de sociale dimensie van
de Unie. Ook de Conventie voor de Toekomst van Europa was zich hiervan bewust
en voorstellen werden geformuleerd om onder allerhande voorbehouden welis-
waar, besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid mogelijk te maken, onder
meer op het vlak van de coördinatie van de socialezekerheidsregelingen ten gunste
van migrerende werknemers (10). De Conventie wou anderzijds ook een duidelijker
bevoegdheidsafbakening tussen de lidstaten en de Unie en stond daarom nogal vij-
andig tegenover een containerbevoegdheidsartikel zoals het huidige artikel 308 EG.
Voortaan zou de uitoefening van deze restbevoegdheid aan heel wat voorwaarden
onderworpen worden; de subsidiariteitstoets zou hier uitgeoefend worden met
medezeggenschap van de nationale parlementen en in elk geval zouden bevoegdheden
op basis van het restbevoegdheidsartikel slechts uitgeoefend kunnen worden als alle
lidstaten instemden (11).

Ongewild gevolg van de in de Conventie voorgestane benadering was dat er een
einde dreigde te komen aan de eenheid van de coördinatieregeling. Immers, voor
zover het om werknemers gaat, zou een gekwalificeerde meerderheidsprocedure
gevolgd kunnen worden, voor de anderen zou de moeilijke weg van het restartikel
moeten ingeslagen worden. Concreet zou dit wellicht betekenen dat, bij de invoe-
ring van de EU-grondwet, de geldende verordening ten eeuwigen dage zou gelden
voor niet-werknemers, terwijl wijzigingen in de coördinatieregels voor werknemers
gemakkelijker zouden worden. Van een complicatie gesproken. Na veel aandringen,
heeft men de anomalie (gedeeltelijk) willen inzien en werd in het desbetreffende
artikel (III-18) niet alleen verwezen naar werknemers, maar ook naar zelfstandigen.
Van de anderen geen sprake, wat dus de goede intentie van de verbreding van de
personele werkingssfeer van de nieuwe verordening tot alle sociaal verzekerden in
een lidstaat weer tegenspreekt. Laat ons echter hopen dat het verhaal van de tekst
van het Ontwerp van nieuw Unieverdrag nog verder geschreven wordt. Ook dit
wordt vervolgd.

__________

(10) Zie artikel III-18 van het Ontwerp.
(11) Zie artikel I-17 van het Ontwerp.
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DE NIEUWE VERORDENING (EG)
NR. 883/2004. EEN REPLIEK

DOOR HERWIG VERSCHUEREN

Europese commissie *

Ik had graag gereageerd op de kritische analyse die professor Pieters heeft gemaakt
van de nieuwe Verordening (1). Hij besluit met te zeggen dat het geheel eerder een
neutraal resultaat heeft opgeleverd: op een aantal punten zijn de vooraf gestelde
doelen gehaald, op een aantal andere niet. Globaal genomen volgens hem evenveel
positief als negatief, neutraal dus.

Ik deel zijn mening niet. Uiteraard kan men het uiteindelijke resultaat afmeten aan
doelstellingen geformuleerd in voorbereidende studies, ambitievolle verklaringen of
congresconclusies.

Maar zelf meet ik het resultaat liever af aan de toestand zoals die er zou hebben uit-
gezien indien er in de voorbije maanden geen politiek akkoord zou zijn tot stand
gekomen over een nieuwe verordening. Het zou geleid hebben tot een ernstig deba-
cle en het zou wellicht een nieuwe poging om het wetgevend proces opnieuw op
gang te trekken voor lang moeilijk hebben gemaakt. We zouden met de huidige Ver-
ordening nr. 1408/71 blijven zitten zijn en gedoemd zijn geweest om steeds
opnieuw kleine en partiële wijzigingen eraan aan te brengen. Tegenover dit scena-
rio kan ik moeilijk het resultaat neutraal noemen.

1. HET BESLUITVORMINGSPROCES

Om het belang van dit akkoord goed te kunnen inschatten is het nodig eerst duidelijk te
maken dat het het resultaat is van een lang en ingewikkeld politiek besluitvormingsproces.

Lang: het voorstel van de Europese Commissie dateert van eind 1998 en zoals Anne-
mie Pernot heeft uitgelegd, vanaf het Belgische voorzitterschap (in de tweede helft
van 2001) zijn er intensieve onderhandelingen gevoerd in de Raad en met het Euro-
pese Parlement.

* Deze bijdrage is de schriftelijke weergave van de mondelinge tussenkomst van de auteur op de
studiedag van 2 juni 2004.  Ze drukt zijn persoonlijke mening uit en niet noodzakelijk die van de
Europese Commissie. De auteur is sedert eind 2004 gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en
aan de Vrije Universiteit Brussel.
(1) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB.L. 200, 7.6.2004. 671
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Moeilijk: omdat het EG-Verdrag door de combinatie van de rechtsbasissen (art. 42 en
art. 308) de meest veeleisende besluitvormingsprocedure voorschrijft: unanimiteit in
de Raad en medebeslissingsrecht van het Europees Parlement. Dit wil zeggen dat de
nieuwe verordening alleen maar kon worden goedgekeurd indien alle lidstaten én de
meerderheid van de leden van het EP vóór waren. Bovendien schrijft de wetgevings-
procedure in het verdrag voor dat vanaf het moment dat de Raad een gemeenschap-
pelijk standpunt heeft ingenomen in eerste lezing (en dat was in december 2003), er
strikte tijdslimieten moeten worden gerespecteerd voor de tweede lezing en een
eventuele conciliatieprocedure. Zoniet zou het voorstel vervallen.

Het kan daarom een huzarenstuk worden genoemd dat over zulk een juridisch-tech-
nische en soms politiek delicate materie een allesomvattende nieuwe wettekst door
deze procedure is geraakt. Hierbij hebben in de laatste maanden verschillende partij-
en inderdaad water bij de wijn moeten doen, en het resultaat is vanuit academisch
oogpunt beschouwd verre van ideaal. Maar indien de Raad van Ministers en het
Europese Parlement, met de actieve steun van de Europese Commissie, niet tot een
akkoord zouden zijn gekomen binnen de tijdslimieten die de communautaire wetge-
vingsprocedure vooropstelt, zouden we nu geconfronteerd zijn geweest met een
debacle waar we met de thans 25 lidstaten moeilijk zouden zijn uitgekomen.

Zijn de 10 nieuwe lidstaten, door een akkoord dat gedateerd is op 29 april 2004
(amper twee dagen vóór de toetreding op 1 mei), buiten spel gezet? Zeker niet. Ze
waren reeds een hele tijd mee betrokken geweest bij de onderhandelingen en heb-
ben steeds te kennen gegeven het resultaat te kunnen aanvaarden. Bovendien zijn
de bijlagen in de nieuwe verordening die betrekking zouden hebben op de toepas-
sing van hun nationale wetgeving, voorlopig opengelaten. De inhoud van deze bijla-
gen zal in een volgend stadium, op basis van een bijkomend voorstel van de Com-
missie, onderhandeld worden uiteraard met de huidige 25 lidstaten, inclusief hun
vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Vanuit het oogpunt van het politieke besluitvormingsproces is deze nieuwe verorde-
ning dus ongetwijfeld een krachttoer. Een collectieve krachttoer: de opeenvolgende
voorzitterschappen in de Raad hebben moeite noch tijd gespaard om tot een
akkoord te komen, het Europese Parlement (met rapporteur mevr. Jean Lambert
voorop) heeft kritisch en constructief zijn bijdrage geleverd en de Europese Com-
missie was alom tegenwoordig om dit proces gaande te houden en om erover te
waken dat er stappen vooruit werden gezet en dat er niet zou worden geraakt aan
de beginselen van het Europees recht. We mogen hierbij ook de rol van het Europe-
se Hof van Justitie niet vergeten. Haar rechtspraak, geveld in de loop van de jaren
dat er onderhandeld werd, heeft vaak een beslissende invloed gehad op deze onder-
handelingen. Hierbij denk ik ondermeer aan de rechtspraak inzake het vrije verkeer
van patiënten (Kohll, Decker, Vanbraekel, Smits, Peerbooms, Muller-Fauré, Van
Riet, Inizan), over de lijst van niet-exporteerbare uitkeringen (Jauch, Leclere), de
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gelijkstelling van feiten en gebeurtenissen (Duchon), de kwalificatie van de zorgver-
zekering als uitkeringen bij ziekte (Molenaar, Jauch) en de rechtsbasis voor de toe-
passing van de socialezekerheidscoördinatie op derdelandsonderdanen (Khalil).

2. PUNTEN WAAROP VOORUITGANG IS GEBOEKT

Ook inhoudelijk mag het resultaat er zijn en kunnen we het niet zonder meer neu-
traal noemen. In vergelijking met de huidige Verordening nr. 1408/71 is er op een
aantal punten duidelijk vooruitgang geboekt. Laat me enkele voorbeelden geven.

Wat het personeel toepassingsgebied betreft, zal de nieuwe verordening van toepas-
sing zijn op alle verzekerden in de lidstaten, ongeacht hun hoedanigheid (werkne-
mer, zelfstandige, student, …). Dit betekent op de eerste plaats een belangrijke ver-
eenvoudiging (geen ingewikkelde definities meer nodig van wie werknemer of zelf-
standige is; geen aparte bepalingen meer voor de verschillende categorieën van ver-
zekerden). Maar het is ook een element van modernisering: de verordening neemt
daardoor definitief afstand van zijn historische wortels (met name het bevorderen
van het vrij verkeer voor werknemers alleen) om een instrument te worden voor
alle Europese burgers die zich binnen de Unie verplaatsen.

Inzake het materieel toepassingsgebied is de vooruitgang miniem: het hanteren van
een open lijst van socialezekerheidstakken bleek niet haalbaar en enkel het brug-
pensioen is aan dit materiële toepassingsgebied toegevoegd.

Op bepaalde punten betekent de tekst van de nieuwe verordening een duidelijke
vereenvoudiging t.a.v. de huidige verordening. Zo zijn een aantal principes van de
socialezekerheidscoördinatie samengebracht in algemene bepalingen zodat het niet
meer nodig was om voor elke tak deze principes te herhalen. Dat geldt onder meer
voor het beginsel van gelijke behandeling (art. 4), de gelijkstelling van prestaties,
inkomsten, feiten en gebeurtenissen uit andere lidstaten (art. 5) en de samentelling
van tijdvakken (art. 6). Het onderdeel met de regels inzake het bepalen van de toe-
pasbare wetgeving (titel II, art. 11 tot 16) is drastisch vereenvoudigd. Dit gebeurde
onder meer door het weglaten van bijzondere bepalingen voor aparte categorieën
en door het definitief afschaffen van de mogelijkheid om onderworpen te zijn voor
twee activiteiten aan de wetgeving van twee verschillende lidstaten (zie bijv. de
huidige bijlage VII over het cumuleren van activiteiten als werknemer en als zelfstandige).
Prof. Pieters betreurde dat het werklandbeginsel volledig gehandhaafd blijft, maar ik
kan bevestigen dat daar tijdens de onderhandelingen weinig discussie over bestond,
onder meer omdat dit een toepassing blijkt te zijn van het beginsel van gelijke
behandeling van werknemers in het werkland. Bovendien zagen de onderhandelaars
de toepassing van twee of meer verschillende wetgevingen op dezelfde persoon
niet als een vereenvoudiging. Overigens is voor de niet-actieven het woonlandbegin-
sel ingevoerd.
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Op het vlak van de grensoverschrijdende toegang tot de gezondheidszorg is er een
aantal eerder bescheiden stappen gezet voor de gezinsleden van grensarbeiders en
voor voormalige grensarbeiders (art. 18 en 28). Er werd bovendien opnieuw aange-
sloten bij het medische criterium (i.p.v. een administratief criterium) voor het al dan
niet verlenen van toestemming voor geplande zorg in een andere lidstaat (art. 20).

De werkloosheidsregeling voor grensarbeiders is, in tegenstelling tot wat de Com-
missie had voorgesteld, niet echt gewijzigd: het woonland blijft bevoegd. Wel zal de
werkloze grensarbeider de mogelijkheid hebben om zich ook in zijn voormalig
werkland ter beschikking te stellen van de diensten voor arbeidsbemiddeling (art.
65).

Andere belangrijke vernieuwingen lijken me ook te zijn: het opheffen van het
onderscheid voor de gezinsuitkeringen tussen werknemers/zelfstandigen enerzijds
en gepensioneerden anderzijds, het opnemen van meer expliciete criteria om uit te
maken voor welke uitkeringen eventueel een woonplaatsvereiste mag worden inge-
steld (niet-exporteerbaarheid; art. 70), en de nieuwe bepalingen inzake de verplich-
te administratieve samenwerking tussen de lidstaten o.m. bij het bepalen van de
rechten van betrokkenen (art. 76).

3. MINPUNTEN

Ondanks de vooruitgang op deze punten, blijft het akkoord op een aantal zaken
natuurlijk niet de ideale oplossing en kan men spreken van minpunten.
Hierbij denk ik op de eerste plaats aan het feit dat de rechtspraak van het Hof van Jus-
titie m.b.t. het recht op grensoverschrijdende toegang tot de gezondheidszorg, niet in
de nieuwe verordening is geïncorporeerd. Daardoor blijft er een belangrijke juridi-
sche dubbelzinnigheid bestaan: in bepaalde gevallen zal de verordening de mogelijk-
heid bieden aan verzekerden om zich in een andere lidstaat te laten verzorgen, in
andere gevallen zal de verzekerde een beroep moeten doen op andere rechtsinstru-
menten, met name de rechtstreekse toepassing van de verdragsbepalingen inzake het
recht op vrije dienstverlening. Zoals Willy Palm uiteenzet, geeft dit aanleiding tot een
juridisch en administratief uitermate complexe en onduidelijke situatie.

Het is ook te betreuren dat niet alle socialezekerheidsprestaties en -uitkeringen in
het toepassingsgebied van de nieuwe verordening zijn opgenomen. Er is vooreerst
de gesloten lijst van het materiële toepassingsgebied en bovendien blijft sociale bij-
stand uitgesloten en is er een lijst van bepaalde gezinsuitkeringen die ook uitgeslo-
ten worden (zie bijlage I). Deze uitsluiting betekent niet dat het gemeenschapsrecht
op deze uitkeringen niet van toepassing zou zijn. Andere bepalingen zullen van toe-
passing zijn (bijv. Verordening nr. 1612/68, het EG-Verdrag zelf), zodat eventuele
rechthebbenden zich opnieuw een weg moeten zoeken in deze wirwar van juridi-
sche en administratieve regelingen.
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Vanuit het oogpunt van coherentie zou men het ook kunnen betreuren dat de derde-
landsonderdanen niet zijn opgenomen in het personele toepassingsgebied van de
nieuwe verordening. Deze categorie van personen zal ook in de toekomst nog een
beroep moeten doen op de aparte verordening, met name Verordening nr.
859/2003 van de Raad van 14 mei 2003 (2).
Deze verordening bevat maar één bepaling, zeggende dat de bepalingen van Veror-
dening 1408/71 van toepassing zijn op derdelandsonderdanen die wettig in een lid-
staat verblijven. Het was nodig om zulk een aparte “brugverordening” aan te nemen,
omwille van de discussie over de rechtsbasis die zou kunnen gebruikt worden om
het statuut van de derdelandsonderdanen te regelen. Uiteindelijk is er een politiek
akkoord gekomen om hiervoor art. 63, punt 4 EG-Verdrag te gebruiken en niet de
rechtsbasis van de Verordening nr. 1408/71 zelf, met name art. 42 en 308. Het was
politiek de enige mogelijkheid om de communautaire socialezekerheidscoördinatie
ook van toepassing te maken op de 13 miljoen derdelandsonderdanen. Het nadeel is
wel dat om ook de nieuwe verordening van toepassing te maken op derdelands-
onderdanen, een wijziging van Verordening nr. 859/2003 nodig is en dit met unani-
miteit in de Raad. Zolang deze laatste verordening niet is gewijzigd, zal de oude ver-
ordening nr. 1408/71 van toepassing blijven op derdelandsonderdanen (zie art. 90
Verordening nr. 883/2004). Deze bepaling is natuurlijk een belangrijke stok achter
de deur om alsnog via een wijziging van Verordening nr. 859/2003 de derdelands-
onderdanen onder het toepassingsgebied van de nieuwe verordening te brengen. 

4. PERSPECTIEVEN

Zo kom ik bij wat er in de toekomst nog moet gebeuren om deze nieuwe verorde-
ning ook effectief in werking te doen treden. Ze zal maar toepasselijk worden vanaf
het moment dat de toepassingsverordening in werking zal treden. Deze toepassings-
verordening moet de huidige Verordening nr. 574/72 vervangen. De Europese Com-
missie heeft aangekondigd dat ze later dit jaar met een voorstel zal komen. Dat voor-
stel moeten dan opnieuw de hele wetgevingsprocedure doorlopen, d.w.z. unanimi-
teit in de Raad en medebeslissing in twee lezingen door het Europees Parlement.
Dat proces zou wel eens tot 2006 of 2007 kunnen duren. Daarnaast moeten ook nog
een aantal bijlagen van de nieuwe verordening worden aangevuld, meer bepaald die
bijlagen die bijzondere regels zouden bevatten over de toepassing van de nationale
wetgeving in specifieke gevallen. De bijlagen moet ook aangevuld worden met de
vermeldingen die betrekking hebben op de nieuwe lidstaten. Ook deze aanvullingen
moeten gebeuren volgens de wetgevingsprocedure die ik zojuist heb aangegeven.

Juist op dat terrein is er voor de komende jaren geen beterschap te verwachten. De
Conventie die het ontwerp van Grondwettelijk Verdrag heeft opgesteld, noch de inter-
gouvernementele conferentie die in juni 2004 dit Grondwettelijke Verdrag heeft aange-
nomen, zijn erin geslaagd om de unanimiteitsregel in de Raad te doorbreken (3).

(2) PB.L. 124, 20.5.2003.
(3) PB.C. 310, 16.12.2004.
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Weliswaar voert de nieuwe rechtsgrondslag voor de socialezekerheidscoördinatie
de gekwalificeerde meerderheid en de medebeslissing voor het Europees Parlement
in, maar deze rechtsgrondslag is enkel van toepassing op werknemers en zelfstandi-
gen (nieuw art. III-136). Er is dus voor een coördinatie die van toepassing is op alle
verzekerden, een tweede grondslag nodig, meer bepaald die met betrekking tot het
recht van alle burgers om zich vrij te verplaatsen binnen de Unie (nieuw art. III-125,
lid 2). Maar in die rechtsgrondslag wordt voor maatregelen inzake de sociale zeker-
heid, de unanimiteitsregel gehandhaafd. Dit betekent in de praktijk dat ook in de
toekomst een wijziging aan de coördinatieverordeningen alleen maar zal kunnen
met een combinatie van twee rechtsbasissen en twee procedures: de unanimiteit in
de Raad en medebeslissing van het Europees Parlement.

Het moge dus duidelijk zijn dat bij de goedkeuring van Verordening nr. 883/2004
we niet in het juridische en politieke walhalla zijn terechtgekomen. Maar het gaat
wel om een cruciale en meer dan verdienstelijke stap in de richting van een betere
socialezekerheidscoördinatie in thans 25 en later misschien 30 of meer EU-lidstaten.
Het kan altijd beter, maar wat mij betreft mag het resultaat er zijn.

__________

676

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

VERSCHUEREN-NED.qxp  7/04/2005  13:22  Pagina 676



INHOUDSTAFEL

DE NIEUWE VERORDENING (EG) NR. 883/2004. EEN REPLIEK

1. HET BESLUITVORMINGSPROCES 671

2. PUNTEN WAAROP VOORUITGANG IS GEBOEKT 673

3. MINPUNTEN 674

4. PERSPECTIEVEN 675

677

DE NIEUWE VERORDENING (EG) NR. 883/2004. EEN REPLIEK

VERSCHUEREN-NED.qxp  7/04/2005  13:22  Pagina 677



DE BETEKENIS VAN DE HERZIENING VAN
VERORDENING 1408/71 VOOR DE
GEZONDHEIDSSECTOR

DOOR WILLY PALM

Directeur, Association Internationale de la Mutualité

1. INLEIDING

De coördinatie van socialezekerheidsstelsels wordt traditioneel beschouwd als de
meest concrete bevoegdheid die aan het Europese niveau werd toebedeeld op het
terrein van de sociale zekerheid, hoewel deze niet rechtstreeks gebaseerd is op de
artikelen rond sociaal beleid, dan wel op het vrij verkeer van personen.

Toch hebben we de jongste jaren moeten vaststellen dat het belang ervan – althans
voor wat de gezondheidszorg betreft – gevoelig verminderd is als gevolg van de
Europese rechtspraak. Met succes hebben verschillende Europese burgers sinds
1998 voor het Hof van Justitie een recht laten erkennen op terugbetaling van zorgen
aan hen verstrekt in een andere dan de bevoegde lidstaat, buiten het reguliere kader
van deze zogenaamde coördinatieverordening. Dit recht werd rechtstreeks geba-
seerd op de artikelen 49 en 50 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, met name de fundamentele principes van vrij verkeer van goederen
en diensten, en niet op grond van het vrij verkeer van personen, vervat in het artikel
42, dat de wettelijke basis vormt voor de socialezekerheidscoördinatie.

Hoewel het Hof van Justitie niet rechtstreeks heeft willen raken aan de procedure
op grond van de coördinatieverordening, kan men bij het evalueren van de her-
ziening van dit stuk Europese regelgeving – althans voor wat betreft het hoofdstuk
ziekte en moederschap – deze rechtspraak en het politieke proces dat zich errond
heeft afgespeeld, niet buiten beschouwing laten.

2. DE NOODZAAK TOT MODERNISERING

Nog los van de Europese rechtspraak, heeft de sector van de gezondheidszorg sinds
het prille ontstaan van de coördinatieverordening belangrijke evoluties doorge-
maakt. Sommige daarvan rechtvaardigen inderdaad een herziening van het regel-
gevende kader.
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Oorspronkelijk was de coördinatieverordening vooral bedoeld voor migrerende werk-
nemers die zich in een andere lidstaat gingen vestigen. Het gaandeweg wegvallen van
stages en wachttijden in het kader van wettelijke ziekteverzekeringsstelsels, heeft de
administratieve overstap van het ene naar het andere stelsel danig versoepeld. Daar-
door is het accent gaandeweg verschoven naar meer tijdelijke en occasionele ver-
plaatsingen naar het buitenland. De algemeen toegenomen mobiliteit van personen
binnen de Unie heeft vanzelfsprekend een impact op de vraag naar gezondheidszorg
buiten de lidstaat van aansluiting. Meer mensen dan voorheen verblijven tijdelijk in
het buitenland voor persoonlijke en professionele doeleinden en doen er occasioneel
een beroep op zorgverstrekkers wanneer zij zorg nodig hebben.

Door de internationalisering van de gezondheidszorg neemt ook de medische mobi-
liteit toe, waarbij patiënten doelbewust naar het buitenland gaan om zorgen te
genieten. Het feit dat in verscheidene landen problemen zijn gerezen rond de toe-
gankelijkheid van de zorg, versterkt dit alleen maar. Het bestaan van wachtlijsten in
heel wat lidstaten, de gepercipieerde kwaliteitsproblemen in de publieke gezond-
heidszorg, maar ook toenemende kosten ten laste van de patiënt (als gevolg van
remgeldverhogingen of pakketversmalling) dragen bij tot een grotere interesse voor
wat over de grens beschikbaar is. Bovendien heeft de invoering van de euro prijs-
vergelijking rond geneesmiddelen en andere medische goederen en diensten bevorderd.

De toegenomen verwachtingen en kennis van patiënten omtrent beschikbare
behandelingsmogelijkheden hebben dit proces alleen maar verstrekt. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat Europese burgers de weigering van hun nationale overheden
om toestemming te geven voor behandelingen in het buitenland, aangevochten heb-
ben tot voor het Europees Hof van Justitie. Reeds voorheen werd het toestemmings-
beleid voor grensoverschrijdende zorg van lidstaten als te restrictief ervaren (1).

Deze veranderingsfactoren alsook de eerste arresten van het Hof van Justitie dien-
den zich aan precies op het ogenblik dat men op Europees niveau een aanvang nam
met de vereenvoudiging en modernisering van de als ingewikkeld en bureaucratisch
ervaren coördinatieverordening (2).

(1) Association Internationale De La Mutualité, Les soins transfrontaliers dans la Communauté
européenne, april 1991, 190 p.
(2) Dit vond onder meer plaats in het kader van de derde fase van het SLIM-intiatief (Simpler Legisla-
tion for the Internal Market), gelanceerd in maart 1998 (Simpler Legislation for the Single Market
(SLIM): Extension to a Third Phase – Working document of the Commission Services SEC (98) 559 of
26.03.1998).
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De herziening van de coördinatiebepalingen in verband met ziekte en moederschap,
die onder het Deense voorzitterschap tijdens het tweede semester van 2002 werd
afgerond, was gericht op vier belangrijke doelstellingen:

� integratie van de Europese rechtspraak rond geprogrammeerde zorg;
� gelijkschakeling van rechten op zorg bij tijdelijk verblijf;
� de situatie van pensioengerechtigden die niet in de bevoegde lidstaat wonen, en
hun recht op verzorging in het land van oorsprong;
� de situatie van grensarbeiders en hun gezinsleden.

3. HERZIENING VAN DE COORDINATIEREGELS INZAKE GEZONDHEIDSZORG

3.1. INTEGRATIE VAN DE EUROPESE RECHTSPRAAK INZAKE GEPROGRAMMEERDE ZORG
Een van de belangrijkste punten rond de herziening van de coördinatieverordening
was zonder meer de vraag op welke manier rekening zou gehouden worden met de
Europese rechtspraak inzake het recht op terugbetaling van niet-dringende zorg die
verstrekt werd in een andere lidstaat en waarvoor geen voorafgaande toestemming
werd verkregen van het bevoegde orgaan (3).

In opeenvolgende arresten (4) heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat, hoe-
wel het aan de nationale overheden toekomt om de sociale zekerheid en de gezond-
heidszorg op hun grondgebied te organiseren, dit niet wegneemt dat zij hierbij het
Gemeenschapsrecht dienen na te leven. In dat verband werd eraan herinnerd dat
het verstrekken van medische goederen en diensten als een economische activiteit
moet worden aangemerkt en derhalve valt onder het fundamentele principe van het
vrij verkeer. Het kader waarbinnen deze zorg zich voltrekt (intramuraal of extramu-
raal), noch de manier waarop de toegang tot zorg wordt gegarandeerd (terug-
betaling van de kosten of verstrekking in natura) doen iets af aan deze juridische
classificatie.
Op deze gronden oordeelde het Hof dat het vereisen van een voorafgaande toe-
stemming door de bevoegde socialezekerheidsinstelling voor de vergoeding van
grensoverschrijdende zorg, een belemmering uitmaakt van het vrij verkeer, aange-
zien het patiënten ontmoedigt om zich te richten tot buitenlandse zorgverstrekkers.
Wel erkende het Hof dat onder bepaalde omstandigheden een dergelijk toelatings-
systeem gerechtvaardigd kan zijn, voor zover het noodzakelijk wordt geacht om het
financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel te vrijwaren of om een even-
wichtige en universeel toegankelijke medische dienstverlening of een voor de volks-

(3) Zie ook Palm W., La Cour de Justice européenne et la mobilité des patients : un nouveau pas fran-
chi, Revue Médicale de l’Assurance Maladie, vol. 34, nr. 3, juli-september, pp. 175-181, 2003.
(4) H.v.J., 28 april 1998, C-120/95 (Decker,) en C-158/96 (Kohll); 12 juli 2001, C-157/99 (Geraerts-
Smits en Peerbooms); 13 mei 2003, C-385/99 (Müller-Fauré en Van Riet).
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gezondheid noodzakelijke verzorgingscapaciteit en deskundigheid op het eigen
grondgebied in stand te houden. Maar zelfs in dat geval dienen de gehanteerde crite-
ria objectief en niet-discriminerend te zijn jegens buitenlandse beroepsbeoefenaars.

Op basis van deze principes oordeelde het Hof dat een voorafgaande toestemming
in het geval van ambulante zorg niet langer gerechtvaardigd kon worden. Ook zon-
der toestemmingsvereiste verwacht het geen spectaculaire toename van het aantal
gevallen. Bovendien beschouwt het Hof dit als een financieel neutrale operatie, aan-
gezien de terugbetaling gebeurt op grond van de eigen tarieven.

Wat intramurale zorg betreft, is het oordeel van het Hof van Justitie genuanceerder.
Hier acht het de voorwaarden van een voorafgaande toestemming gerechtvaardigd,
gezien het belang van ziekenhuisplanning om een rationeel, stabiel en evenwichtig
en toegankelijk aanbod tot kwaliteitszorg te garanderen. Toch geeft dit de Lidstaten
niet de vrijheid om zomaar elke vraag tot ziekenhuisbehandeling in een andere lid-
staat te weigeren: enkel wanneer dezelfde of een even doeltreffende behandeling tij-
dig beschikbaar is in een gecontracteerde instelling op het eigen grondgebied, kan
de toestemming geweigerd worden. Wat betreft de vraag wat verstaan moet worden
onder ‘tijdig beschikbare behandeling’, stelt het Hof dat dit een louter medische
beoordeling moet zijn en dat rekening gehouden dient te worden met zowel de hui-
dige als vroegere medische toestand van de betrokkene, inclusief de graad van pijn
en ongeschiktheid.

Op basis van deze rechtspraak kwam een nieuwe procedure tot stand voor de ver-
goeding van geprogrammeerde zorg, een die rechtstreeks gebaseerd is op het Euro-
pees Verdrag en in se losstaat van het reguliere kader van de socialezekerheidscoör-
dinatie. De bewuste arresten viseerden nooit de bewuste bepaling in de coördinatie-
verordening, artikel 22, 1, c, die een toestemming door het bevoegde orgaan vereist
voor de vergoeding van een behandeling buiten het grondgebied van de bevoegde
Staat die niet dringend noodzakelijk is. Die vergoeding vindt immers plaats op basis
van de voorwaarden en tarieven van de lidstaat waar de zorg wordt verstrekt “alsof
de betrokkene er verzekerd was”. Zoals het Hof stelde, verzet artikel 22 EG-Verorde-
ning 1408/71 er zich niet tegen dat een lidstaat grensoverschrijdende zorg vergoedt
volgens de eigen tarieven, “alsof de betrokkene de behandeling had verkregen in de
staat van aansluiting”.

In het arrest Inizan (5) heeft het Hof uitdrukkelijk de verenigbaarheid van artikel 22
EG-Verordening 1408/71 met het principe van vrij goederen- en dienstenverkeer
bevestigd. Het Hof voerde aan dat de bewuste bepaling de sociaalverzekerden
immers rechten verleent die zij anders niet zouden bezitten, met name toegang tot
zorg op basis van de wetgeving van het land van verstrekking, en dat de gemeen-
schapswetgever aan de door hem ter verzekering van het vrije verkeer van werkne-
mers verleende voordelen voorwaarden en beperkingen kan verbinden.

(5) H.v.J., 21 januari 2003, C-56/01 (Inizan).
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Niettemin heeft het Hof van Justitie artikel 22 in het licht van de artikelen 49 en 50
EG-Verdrag op twee punten gewijzigd.
In de eerste plaats heeft het Hof met het arrest Vanbraekel (6) een bijkomende garan-
tie ingebouwd voor sociaalverzekerden die toestemming voor behandeling in het
buitenland hebben of zouden moeten hebben verkregen. Indien zou blijken dat de
dekking onder de regels van de socialezekerheidscoördinatie lager uitvalt dan krach-
tens de eigen vergoedingsregels van de bevoegde lidstaat, dient dit verschil gecom-
penseerd te worden. Immers, de omstandigheid dat een sociaalverzekerde een min-
der gunstige dekking geniet wanneer hij in een ziekenhuis in een andere lidstaat een
behandeling ondergaat dan wanneer hij dezelfde behandeling in de lidstaat van aan-
sluiting ondergaat, is naar de mening van het Hof een belemmering van het vrij dien-
stenverkeer. Hoewel de draagwijdte van dit arrest zich lijkt uit te strekken tot alle
vergoedingsgevallen van grensoverschrijdende zorg, werd dit principe evenwel niet
verwerkt in de artikelen 19 en 20 van de vernieuwde coördinatieverordening (7).

Wat wel werd verwerkt, zijn de door het Hof gehanteerde criteria van medische
noodzaak. In de arresten Smits-Peerbooms en Van Riet werd scherper gesteld onder
welke omstandigheden toestemming voor ziekenhuisbehandeling niet geweigerd
mag worden. Met name rond het tijdigheidsbegrip gaf het Hof aan dat dit uitsluitend
op individueel-medische en niet op economische gronden geëvalueerd diende te
worden. In zijn arrest Inizan heeft het Hof van Justitie dit verder doorgetrokken naar
artikel 22, lid 2, tweede alinea van EG-Verordening 1408/71. Een toestemming
onder dit artikel mag dus niet geweigerd worden wanneer de bewuste behandeling
gedekt is in het woonland maar er niet tijdig kan verkregen worden, rekening hou-
dende met de huidige en vroegere gezondheidstoestand van de betrokkene, evenals
de mate van pijn of de aard van de handicap. Om die reden werd in het nieuwe arti-
kel 20, lid 2 de vroegere formulering “binnen de termijn die gewoonlijk nodig is”
vervangen door “binnen een termijn die medisch verantwoord is”. De consequentie
hiervan is dat het “gewoonlijk” bestaan van wachttijden in één land niet langer als
zodanig in aanmerking mag genomen worden bij de beoordeling van het al dan niet
tijdig beschikbaar zijn van een behandeling.

Met de Europese rechtspraak werd een duale situatie geschapen, met twee onder-
scheiden vergoedingsprocedures voor zorg verkregen in een andere lidstaat, die elk
gebaseerd zijn op een verschillende rechtsgrond en een ander beginsel van gelijke
behandeling hanteren: op grond van het vrij personenverkeer worden patiënten in
het kader van de socialezekerheidscoördinatie gelijk behandeld met sociaalverzeker-
den van het land waar de zorg verstrekt wordt, terwijl de procedure gebaseerd op
het vrij goederen- en dienstenverkeer, de sociaalverzekerde van het land van aanslui-
ting die dezelfde behandeling thuis onderging, als referentie neemt.

(6) H.v.J., 12 juli 2001, C-368/98 (Vanbraekel).
(7) Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezeker-
heidsstelsels, Pb. L 166, 30 april 2004.
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Aangezien de lidstaten in het kader van de herziening van de coördinatieverorde-
ning er niet toe gekomen zijn om de door de rechtspraak geschapen procedure te
integreren in de nieuwe coördinatieverordening, heeft toenmalig Europees Commis-
saris voor interne markt Frits Bolkestein dan maar het initiatief genomen om de
rechtspraak te codificeren naar communautair recht. Daarmee wou hij niet enkel
onduidelijkheden rond de draagwijdte van de arresten wegwerken, maar vooral de
lidstaten ertoe verplichten deze rechtspraak om te zetten in hun eigen wetgeving en
administratieve praktijk. In de ontwerprichtlijn over de diensten in de interne markt
(8), die beoogt belemmeringen van het vrije verkeer in de dienstensector weg te
nemen, voorziet artikel 23 in een vertaling van de door het Hof vastgestelde begin-
selen voor de vergoeding van kosten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Net als het Hof maakt deze bepaling het onderscheid tussen extramurale en intra-
murale zorg, die in de ontwerprichtlijn gedefinieerd wordt als “medische zorg die
slechts binnen een medische structuur kan worden verleend en die in principe de
opname vereist van degene die deze zorg ontvangt” (9).

De terugbetaling van ambulante zorg verstrekt in een andere lidstaat kan dus niet
afhankelijk gesteld worden van toestemming, voor zover lidstaten die prestatie zou-
den vergoeden indien ze op hun grondgebied was verstrekt. Wel kunnen aan de
patiënt dezelfde voorwaarden en formaliteiten opgelegd worden als wanneer hij
zich zou laten verzorgen in eigen land (10). Wat ziekenhuiszorg betreft, blijft het
vereisen van een toestemming mogelijk maar kan een lidstaat deze enkel weigeren
wanneer de behandeling niet is opgenomen in het verzekeringspakket of wanneer
de prestatie er tijdig voorhanden is. Wat het vergoedingsniveau betreft, stelt artikel
23, lid 3 dat de vergoeding van in een andere lidstaat verstrekte gezondheidszorg
niet lager mag zijn dan de vergoeding die het bevoegde socialezekerheidsstelsel
geeft voor soortgelijke op het eigen grondgebied verstrekte gezondheidszorg. Op
dit laatste punt, zou men kunnen stellen dat deze rechtsbepaling verder gaat dan
wat het Hof heeft vastgesteld. Om net de eigenheid van naturastelsels overeind te
houden die selectief contracteren met bepaalde verstrekkers, werd in het arrest
Müller-Fauré (C-385/99) een opening gelaten voor aparte (lees: lagere) terug-
betalingstarieven voor (niet-gecontracteerde) zorg in het buitenland (11).

(8) COM (2004) 2 Voorstel voor een Richtlijn betreffende diensten op de interne markt.
(9) Hieraan wordt nog aan toegevoegd dat de benaming, de organisatie noch de wijze van financie-
ring van de betrokken medische structuur van enig belang zijn. Over de vraag of overnachting
beschouwd moet worden als een essentieel bestanddeel om intramurale zorg te typeren, zijn niet alle
lidstaten het eens. Voor zover een behandeling niet overal als ziekenhuisprestatie wordt aangemerkt,
is de definitie door de lidstaat van aansluiting bepalend. Dit werd verduidelijkt in een verklarende
nota van de Commissie aan de Raad (nr. 11570/04).
(10) Als voorbeeld wordt gegeven de verplichte doorverwijzing door een huisarts of bijzondere ver-
goedingsregels voor bepaalde tandheelkundige behandelingen.
(11) “In de derde plaats staat niets in de weg dat de bevoegde lidstaat waar een naturastelsel geldt, de
hoogte van de vergoeding bepaalt waarop patiënten die een behandeling in een andere lidstaat heb-
ben ondergaan, recht hebben, mits deze bedragen berusten op objectieve, niet-discriminerende en
transparante criteria” (overweging 107).
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Louter formeel is dit nieuwe artikel 23 in het voorstel van Dienstenrichtlijn coherent
met het nieuwe artikel 20 van de Verordening 883/2004. Toch is deze regeling niet
geheel bevredigend te noemen, zeker niet vanuit het oogpunt van de patiënt die
zijn weg moet zoeken en een keuze moet maken tussen verschillende toegangs-
procedures. Deze keuze is wel bepalend voor de terugbetaling die hij uiteindelijk zal
krijgen. Zo blijft onder het nieuwe artikel 20 van de socialezekerheidscoördinatie
ook voor ambulante zorg een voorafgaande toestemming vereist wanneer de betrok-
kene hiervoor doelbewust naar een andere lidstaat gaat en hij vergoed wenst te wor-
den volgens de vergoedingsregels van dat land. De vraag blijft of niet beter was
getracht de rechtspraak in de coördinatieverordening zelf te integreren.

Art. 19-20 Art. 23
Verordening 883/2004 Voorstel van Richtlijn betreffende

diensten in de interne markt

(vrij personenverkeer) (vrij goederen- en dienstenverkeer)

E111 – zorg die medisch noodzakelijk wordt Extramurale zorg: indien gedekt in het thuisland
tijdens verblijf: indien gedekt door SZ-stelsel
van land van verstrekking

E112 – voorafgaande toestemming Intramurale zorg: vergoeding kan niet worden
kan niet worden geweigerd indien: geweigerd indien:
� behandeling gedekt in thuisland; � behandeling gedekt in thuisland;
� behandeling kan niet worden verstrekt � behandeling kan niet worden verstrekt

binnen medisch aanvaardbare termijn. binnen medisch aanvaardbare termijn.

‘‘alsof men verzekerd was in het land van ‘‘alsof men behandeld werd in het thuisland’’
verstrekking’’ � niet lager dan tarieven thuisland
� tarieven van het verstrekkingsland, tenzij de � voorwaarden en formaliteiten van het thuisland

eigen tarieven gunstiger zijn (HvJ Vanbraekel)
� voorwaarden en formaliteiten van het 

verstrekkingsland

Financiële regeling tussen Lidstaten Vooruitbetaling – ex post facto terugbetaling

3.2. GELIJKSCHAKELING VAN RECHTEN OP ZORG BIJ TIJDELIJK VERBLIJF
Ander belangrijk aandachtspunt bij de modernisering van de coördinatieverorde-
ning was de gelijkschakeling van het recht op zorg bij tijdelijk verblijf. Dit kadert in
een ruimere Europese ambitie om de mobiliteit van burgers – en zeker de professio-
nele mobiliteit – te bevorderen met het oog op de verwezenlijking van de doelstel-
lingen van Lissabon (12).

(12) Op de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 hebben de Europese regeringsleiders een stra-
tegie vastgesteld die van Europa tegen 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie
ter wereld moet maken met volledige tewerkstelling en grotere sociale samenhang.
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Op grond van de aanbevelingen uitgewerkt door de Commissie in het Actieplan
voor vaardigheden en mobiliteit (13), heeft de Europese Raad van Barcelona (maart
2002) beslist met ingang van 1 mei 2004 een Europese ziekteverzekeringskaart in te
voeren waarmee de burgers van de Europese Unie gemakkelijker en sneller medi-
sche zorg kunnen krijgen in een andere lidstaat. Deze Europese ziekteverzekerings-
kaart, die door de Commissie gepromoot werd als een soort Europees paspoort van
de burger, was er niet op gericht nieuwe rechten te creëren op vergoeding van
grensoverschrijdende zorg, maar eerder de toegang te versoepelen door de bestaan-
de papieren formulieren die in het kader van de socialezekerheidscoördinatie
gehanteerd worden (E110, E111, E119, E128) te vervangen door één enkele kaart,
die in een later stadium ook elektronische communicatie tussen instellingen moge-
lijk zou moeten maken (14).

Om een uniforme en veralgemeende garantie van verzorging bij verblijf in een ande-
re lidstaat mogelijk te maken, dienden evenwel eerst de rechten van alle sociaalver-
zekerden gelijkgeschakeld te worden. Een belangrijke stap in dat verband was de
veralgemening naar onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan de
sociale zekerheid binnen de Unie. Deze stap werd reeds vroeger gerealiseerd (15).
Een andere noodzakelijk stap was de verschillende behandeling tussen gepensio-
neerden en andere verzekerden weg te werken. Daar waar artikel 22, lid 1, a EG-
Verordening 1408/71 enkel een recht erkent op “onmiddellijk noodzakelijke zorg”,
geldt voor rechthebbenden op een pensioen of een rente en hun gezinsleden op
grond van artikel 31 van diezelfde Verordening geen vereiste van urgentie. Het Hof
van Justitie had er reeds op gewezen dat dit artikel 31 een recht op verstrekkingen
geeft wanneer die noodzakelijk worden gedurende een verblijf in een andere lid-
staat (16) en dat dit geenszins afhankelijk kan worden gemaakt van de voorwaarde
dat de aandoening plotseling is ingetreden waardoor een onmiddellijke behandeling
noodzakelijk wordt (17). De ruimere toegang voor gepensioneerden tot zorg buiten
het eigen woonland, werd gemotiveerd door hun potentieel grotere kwetsbaarheid
en afhankelijkheid op gezondheidsvlak en de ruimere tijdsbestedingsmogelijkheden
die verblijf in het buitenland vaker mogelijk maakt.

(13) COM (2002) 72 def., Mededeling van de Commissie van 13 februari 2002, Actieplan van de
Commissie voor vaardigheden en mobiliteit.
(14) COM (2003) 73 def., Mededeling van de Commissie van 17 februari 2003 betreffende de invoe-
ring van de Europese ziekteverzekeringskaart.
(15) Verordening (EG) nr. 859/2003 van 14 mei 2003 tot uitbreiding van de bepalingen van Verorde-
ning (EEG) nr. 1408/71 en Verordening (EEG) nr. 574/72 tot de onderdanen van derde landen die
enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen, Pb L 124 van 20 mei 2003.
(16) H.v.J., arrest van 31 mei 1979, Pierik, C-182/78.
(17) H.v.J., arrest van 25 februari 2003, IKA / Ioannidis, C-326/00.
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De gelijkschakeling van de rechten op zorg bij tijdelijk verblijf, die onmiddellijk
werd gerealiseerd ten behoeve van de invoering van de Europese ziekteverzeke-
ringskaart (18), gebeurt dus op het niveau van de categorie van gepensioneerden. In
het nieuwe artikel 19 coördinatieverordening krijgen alle verzekerden een recht op
verstrekkingen “welke tijdens het verblijf medisch noodzakelijk worden, met inacht-
neming van de aard van de verstrekkingen en de verwachte duur van het verblijf”.
De afschaffing van de urgentievoorwaarde gaat dus gepaard met de invoering van
twee andere elementen: het soort van behandeling en de verwachte duur van het
verblijf. Hoewel hiermee duidelijk is gemaakt dat geen onvoorwaardelijk recht op
zorg in het buitenland wordt gecreëerd, blijft het evenzeer de vraag hoe deze voor-
waarden in de praktijk moeten worden toegepast en gecontroleerd (19). Door de
Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers,
wordt dit geïnterpreteerd als zorg die moet voorkomen dat de betrokkene genood-
zaakt is terug te keren naar huis vóór het voorziene einde van zijn verblijf (20). Aan-
gezien het hier niet een louter medische afweging betreft, maar men ook de ver-
wachte duur van het verblijf moet kennen om de beoordeling te maken, wordt het
bijzonder moeilijk om dit naderhand nog te betwisten. Bovendien, zoals ook uit de
zaak Ioannidis blijkt, is niet altijd even gemakkelijk uit te maken of de betrokkene al
dan niet in een andere lidstaat verbleef met de bedoeling zorg te genieten.

Dit alles zou aanleiding kunnen geven tot een groeiend aantal geschillen, zeker als
men ook in rekening neemt dat door het groeiend verschil in de verzekerings-
pakketten van de verschillende socialezekerheidsstelsels verzekerden gemotiveerd
zouden kunnen zijn om zorgen in het buitenland op te nemen die in eigen land niet
of niet langer vergoed worden.

Voorlopig heeft de Administratieve Commissie er zich toe beperkt het recht op ver-
strekkingen te erkennen in verband met zwangerschap en geboorte die noodzakelijk
worden tijdens een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat (21). Tevens werden nier-

(18) Verordening (EG) nr. 631/2004 van 31 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Ver-
ordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening
(EEG) nr. 1408/71 ter harmonisatie van de rechten en vereenvoudiging van de procedures, Pb. L 100
van 06 april 2004.
(19) Zie ook Jorens, Y., Impact van de meest recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie
inzake de invloed van de regelen inzake interne markt op de nationale gezondheidssystemen, met
name van de arresten die werden geveld na december 2001: de zaken Müller-Fauré – Van Riet, Inizan
en Leichtle, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 375-398, 2004.
(20) Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, Richtsnoe-
ren inzake de uniforme toepassing van artikel 22 §1 a) i) door de organen van de sociale zekerheid
van de lidstaten, nota 376/03 – bijlage 1a.
(21) Besluit nr. 195 van 23 maart 2004 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1,
onder a) i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 inzake de verstrekkingen in verband met zwanger-
schap en geboorte, Pb. C 160/143 van 30 april 2004.
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dialyse- en zuurstofbehandelingen in het kader van artikel 22, lid 1 bis (nieuw artikel
19, lid 2) opgenomen op de lijst van verstrekkingen die om praktische redenen tijdens
een verblijf in een andere lidstaat worden verstrekt, op voorwaarde dat dit vooraf is
overeengekomen tussen de betrokkene en het orgaan dat de zorg verstrekt (22).

3.3. DE SITUATIE VAN PENSIOENGERECHTIGDEN DIE NIET IN DE BEVOEGDE LIDSTAAT
WONEN, EN HUN RECHT OP VERZORGING IN HET LAND VAN OORSPRONG
Een derde punt is de problematische toegang tot zorg in het bevoegde land voor
gepensioneerden en hun gezinsleden die zich in een andere lidstaat hebben geves-
tigd. Zoals ook al bleek uit de bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakte zaken Van
der Duin en Van Wegberg (23), wensen gepensioneerden die in een andere lidstaat
wonen dan de lidstaat die het pensioen uitbetaalt, voor meer ernstige aandoeningen
vaak terug te keren naar hun land van origine om zich daar te laten verzorgen.

Zoals het Hof ook aangaf in zijn arrest, valt een terugkeer om medische redenen
naar het land van oorsprong onder de strikte toepassing van artikel 22, lid 1, sub c,
wat betekent dat hiervoor voorafgaande toestemming moet verleend worden.
Bovendien moet deze toestemming gegeven worden door het orgaan van de woon-
plaats. In het huidige systeem rekent de bevoegde lidstaat, met name de lidstaat die
het pensioen uitkeert, voor deze groepen immers systematisch een forfaitair bedrag
af met de lidstaat van vestiging als dekking voor alle ziektekosten die door de
betrokken personen worden gegenereerd, inclusief de kosten van zorg verkregen
buiten het woonland (24). Dit impliceert de integrale overdracht van de verant-
woordelijkheid voor de betrokkenen, wat betekent dat het orgaan van de woon-
plaats als bevoegd orgaan moet worden beschouwd voor de uitreiking van zowel
het E111- als het E112-formulier, en ook de kosten ervan ten laste neemt.

Doordat verschillende lidstaten zich financieel benadeeld voelen bij deze forfaitaire
regeling – de ziektekosten worden aan hen forfaitair vergoed daar waar zij voor de
zorg die deze personen genieten in het buitenland bij tijdelijk verblijf of na toestem-
ming de reële kost dienen te vergoeden – weigeren zij vaak toestemming te verle-
nen aan gepensioneerden om zich in hun land van origine te laten verzorgen. Om
de mogelijkheid tot terugkeer te versoepelen, bepaalt het nieuwe artikel 27, lid 2
van de coördinatieverordening dat lidstaten er voortaan expliciet in kunnen voor-
zien dat hun gepensioneerden die in het buitenland wonen zich ten allen tijde kun-

(22) Besluit nr. 196 van 23 maart 2004 betreffende de toepassing van artikel 22, lid 1 bis, Pb. C
160/145 van 30 april 2004.
(23) H.v.J., arrest van 3 juli 2003, C-156/01 (van der Duin-Wegberg / ANOZ).
(24) Artikel 95 Verordening (EEG) nr. 574/72 van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toe-
passing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsrege-
lingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeen-
schap verplaatsen, Pb. L 74 van 27 maart 1972.

688

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

PALM-NED.qxp  7/04/2005  13:19  Pagina 688



nen laten verzorgen in de bevoegde lidstaat en voor rekening van deze laatste. Hier-
voor dienen deze lidstaten zich te laten opnemen in de lijst van bijlage IV bij de
coördinatieverordening.

Het zoeken naar een evenwichtige verdeling van de kosten voor gepensioneerden tus-
sen de betrokken instellingen vormde ook meer algemeen een van de doelstellingen
voor de herziening van de socialezekerheidscoördinatie, zoals voorzien in parameter 8.
Vandaar dat het nieuwe artikel 35 de afrekening op basis van werkelijke uitgaven nu
naar voor schuift als de gangbare procedure, ook voor pensioengerechtigden en hun
gezinsleden. De forfaitaire afrekening wordt in principe enkel nog gereserveerd voor
“lidstaten met zodanige juridische of administratieve structuren dat toepassing van ver-
goeding op grond van werkelijk gemaakte kosten niet passend is”.

Indien een lidstaat toch opteert voor afrekening aan vaste bedragen voor gepensio-
neerden en gezinsleden die er wonen, dan wordt dat woonland overeenkomstig
artikel 27, lid 5 de bevoegde lidstaat voor de toepassing van de regels inzake gepro-
grammeerde zorg (25) en staat het in voor het geven van voorafgaande toestem-
ming, het afleveren van het E112-formulier en de vergoeding van de op die basis
verstrekte zorg.
Het forfait dekt evenwel niet de niet-geprogrammeerde zorg. De lidstaat bevoegd
voor de uitbetaling van het pensioen blijft altijd instaan voor de uitreiking van en de
kosten verbonden aan de Europese ziekteverzekeringskaart (E111).

Met deze nieuwe financiële regeling wordt wel afbreuk gedaan aan de logica en
coherentie van de huidige socialezekerheidscoördinatie die “décharge” voorziet
voor de bevoegde lidstaten die voor hun gepensioneerden en achtergebleven
gezinsleden een vast bedrag betalen aan het woonland. Bovendien wordt ook de
administratieve complexiteit verhoogd. Het feit dat elke lidstaat vrij kan opteren
voor zowel afrekening aan vaste bedragen als voor het toekennen aan hun elders in
de Unie woonachtige gepensioneerden van een onvoorwaardelijk recht op zorg in
het land van origine, creëert een veelvoud van combinatiemogelijkheden tussen lid-
staten onderling.

3.4. DE SITUATIE VAN GRENSARBEIDERS EN HUN GEZINSLEDEN
Tenslotte beoogde de herziening van de socialezekerheidscoördinatie de situatie
van de grensarbeider verder te verbeteren. Reeds vroeger werd meermaals betoogd
dat de onvoorwaardelijke dubbele toegang tot zorg waarvan grensarbeiders genie-
ten in zowel het woon- en werkland, diende uitgebreid te worden. De nieuwe coör-
dinatieverordening voorziet hierin, althans gedeeltelijk.

(25) Hetzelfde geldt voor achtergebleven gezinsleden van verzekerden die wonen in een andere lid-
staat dan de lidstaat waar de verzekerde woont (artikel 20, lid 4).

689

DE BETEKENIS VAN DE HERZIENING VAN VERORDENING 1408/71 VOOR DE GEZONDHEIDSSECTOR

PALM-NED.qxp  7/04/2005  13:19  Pagina 689



In artikel 18, lid 2 EG-Verordening 883/2004 krijgen ook de gezinsleden van grensar-
beiders recht op zorg bij verblijf in het werkland van de grensarbeider. Lidstaten,
die zich laten opnemen in bijlage III van de verordening, kunnen hier echter op
afwijken. In dat geval geldt voor gezinsleden van grensarbeiders de algemene regel,
namelijk een recht op zorg die medisch noodzakelijk wordt bij verblijf in het werk-
land van de grensarbeider, met inachtneming van de aard van de verstrekkingen en
de verwachte duur van het verblijf.

Verder wordt het voordeel van de dubbele toegang die de grensarbeider geniet, uit-
gebreid tot na diens pensionering, en dit voor rekening van de lidstaat die verant-
woordelijk is voor de ziektekosten van de grensarbeider in het woonland. Artikel
28, lid 1 voorziet in de eerste plaats in de mogelijkheid om een aangevatte behande-
ling in de lidstaat waar de grensarbeider laatst werkzaamheden verrichtte, ook na de
oppensioenstelling voort te zetten. Zowel onderzoeken, diagnostische als curatieve
prestaties vallen onder dit begrip van “voortzetting van een behandeling”. Verder
kunnen lidstaten, ook buiten het geval van voortgezette behandelingen, gepensio-
neerde grensarbeiders hun onvoorwaardelijke recht op zorg in het vroegere werk-
land laten behouden (artikel 28, lid 2). De betrokkene moet dan wel in de laatste vijf
jaar voor zijn pensionering ten minste twee jaar als grensarbeider hebben gewerkt.
Verder moeten zowel het vroegere werkland als de bevoegde lidstaat die de ziekte-
kosten van de gepensioneerde in het woonland moet dragen, voor deze optie heb-
ben gekozen en zich hebben laten opnemen in bijlage V van de verordening. Dit
geldt tevens voor de gezinsleden van gepensioneerde grensarbeiders, voor zover zij
dit recht reeds op grond van artikel 18, lid 2 genoten in de periode voorafgaand aan
de pensionering of aan het vroegtijdig overlijden van de grensarbeider.

Hoewel een verbreding van de dubbele toegang tot zorg van grensarbeiders in de
nieuwe coördinatieverordening formeel wordt mogelijk gemaakt, blijft veel afhan-
gen van de vraag of de lidstaten deze deur openen of sluiten. De mogelijkheid om
op basis van bilaterale akkoorden de voordelen van de socialezekerheidscoördinatie
uit te breiden, bestond ook reeds voordien. Tevens werd geen uitbreiding gecreëerd
naar de bewoners van een grensstreek, die soms meer dan grensarbeiders en hun
gezin baat hebben bij het neerhalen van de grenzen in de zorg. Een hertaling van de
notie ‘grensarbeider’ naar de notie ‘grensbewoner’ had, ook in het licht van de
gewijzigde omgevingsfactoren, een belangrijk teken kunnen zijn van de modernise-
ringsgedachte die ten grondslag lag aan deze herzieningsoperatie.

4. CONCLUSIES

In se zijn de regels met betrekking tot gezondheidszorg vrij eenduidig en draaien ze
rond drie vragen: waar en onder welke voorwaarden wordt een recht op verstrek-
kingen geopend, welke wetgeving bepaalt de omvang en modaliteiten van dit recht
op verstrekkingen en wie draait op voor de kosten? Voor de beantwoording van
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deze vragen dienen we drie aanknopingspunten te kennen: het land waar de betrok-
kene en zijn gezinsleden zijn aangesloten (bevoegde lidstaat), het land waar zij
wonen en het land waar zij behandeld worden of behandeld willen worden.

Op basis van deze parameters hadden de Europese hervormers van de socialezeker-
heidscoördinatie misschien een nieuw, transparanter en duidelijker geheel kunnen
brouwen. Nu blijft de indruk bestaan dat men nauw heeft willen aanleunen bij de
bestaande structuur van Verordening 1408/71.
Zo blijven de regels die bepalen welke lidstaat bevoegd is voor het vergoeden van de
ziektekosten van de gepensioneerde die pensioenrechten heeft opgebouwd in meer-
dere lidstaten (artikelen 23 tot 25), vervat in het hoofdstuk rond ziekte en moeder-
schap, daar waar men deze ook had kunnen overdragen naar titel II omtrent de vast-
stelling van de toepasselijke wetgeving. Het is trouwens ook eigenaardig dat het recht
van gepensioneerden op zorg buiten het woonland in een apart artikel (artikel 27)
behandeld wordt, daar waar het net de bedoeling was om die rechten gelijk te schake-
len met andere sociaalverzekerden, zoals opgenomen in de artikelen 18, 19 en 20.

Ook in de nieuwe verordening blijven de vroegere coördinatieprincipes overeind.
De Verordening zorgt er in de eerste plaats voor dat iedereen een recht heeft in het
land waar hij of zij woont. Indien men niet in de bevoegde lidstaat woont, wordt
een recht geopend voor de verzekerde en zijn gezinsleden, “alsof men in het woon-
land verzekerd was”, en waarvan de kosten voor rekening vallen van de bevoegde
lidstaat, zelfs indien er in het woonland een recht bestaat op basis van ingezeten-
schap. Ten tweede zorgt de socialezekerheidscoördinatie er onder bepaalde omstan-
digheden voor dat een recht geopend wordt buiten het woonland, voor zorg die
medisch noodzakelijk wordt bij verblijf in een andere lidstaat of voor behandelingen
waarvoor voorafgaande toestemming werd gegeven. Ten slotte wordt onder bepaal-
de omstandigheden ook een recht op zorg voorzien in de bevoegde lidstaat zelf,
wanneer die verschilt van het woonland. Dit is traditioneel het geval voor grensar-
beiders, maar dit wordt nu onder bepaalde voorwaarden uitgebreid tot hun gezinsle-
den, tot gepensioneerde grensarbeiders en tot gepensioneerden die zich gevestigd
hebben in een andere lidstaat, zoals vast te leggen in bijlagen III, IV en V.

Het blijft hoe dan ook verwonderlijk dat niet meer inspanningen werden geleverd
om de vermelde Europese rechtspraak te integreren in het reguliere kader van de
socialezekerheidscoördinatie. Het feit dat deze moderniseringsoperatie niet echt
heeft geleid tot een drastische vereenvoudiging van de regels en de administratieve
procedures, en dat met de codificering van de Europese arresten nu tevens een een-
voudigere en transparantere procedure ter beschikking staat – althans voor ambu-
lante zorg – dreigt de communautaire socialezekerheidscoördinatie meer en meer
tot een subsidiaire rol te degraderen. Zoals ook al bleek uit de resultaten van het
denkproces omtrent patiëntenmobiliteit en ontwikkeling in de gezondheidszorg
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binnen de EU, dat op vraag van de Europese Raad in 2003 op poten werd gezet
(26), evolueert het beleid van de lidstaten, zeker wat intramurale zorg betreft, meer
in de richting van een coördinatie van gezondheidssystemen, waarbij men via grens-
overschrijdende samenwerking of contractering het eigen zorgaanbod vervolledigt.

De tijd en de nog te hervormen toepassingsverordening zullen leren of de nieuwe
coördinatieverordening zijn voortrekkersrol van een Europees sociaal beleid – nog
steeds in wording – ook in de toekomst zal blijven spelen.

__________

(26) COM (2004) 301 def., Mededeling van de Commissie, Follow-up van het denkproces op hoog
niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese
Unie, 20 april 2004.
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ALGEMENE COORDINATIEBEGINSELEN
OP HET VLAK VAN PENSIOENEN

DOOR GABRIEL PERL

Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Pensioenen

Dit artikel belicht één na één de verschillende uitkeringen in het kader van:
� de coördinatieregels van de nationale wetgevingen voor het bepalen van de voor-
waarden voor het openen van het recht op uitkeringen (wachttijden), voor de bere-
kening van het bedrag dat door elke nationale instelling wordt toegekend, en voor
de betaling van de uitkeringen buiten de bevoegde Staat;
� de pensioencoördinatieregels betreffende de invaliditeits-, ouderdoms- en overle-
vingsuitkeringen, uit hoofde van de algemene regelingen (d.w.z. van toepassing op
het geheel van de bevolking), de specifieke regelingen (regelingen voor de ambtena-
ren, de mijnwerkers), de contributieve en niet-contributieve regelingen.

1. INVALIDITEITSUITKERINGEN

In het huidige stelsel bestaan er wetgevingen:
� van het type A: waarbij het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen niet afhangt van
de volbrachte periodes van verzekering, in die zin dat ze volledige uitkeringen toe-
kennen, in de vorm van een forfaitair bedrag of percentage van het gederfde loon,
onafhankelijk van de duur van die periodes; bijvoorbeeld: België, Ierland, het Ver-
enigd Koninkrijk, Nederland. 
� van het type B: waarbij het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen wel afhangt van
de duur van de volbrachte periodes van verzekering, in die zin dat ze uitkeringen
toekennen berekend zoals de ouderdomspensioenen, naar evenredigheid van deze
periodes; bijvoorbeeld: Duitsland, Luxemburg, Italië.

Wegens de terughoudendheid van het Verenigd Koninkrijk en Ierland werd deze
unificatie slechts gedeeltelijk gerealiseerd: de vereffeningswijze ‘van het type B’
wordt de regel, maar voor de Staten die in een bijlage zijn opgenomen, blijft de
mogelijkheid bestaan om de vereffeningswijze ‘van het type A’ toe te passen.

België, dat tot het ‘type A’ behoort, heeft aangekondigd dat het in de toekomst de
vereffeningswijze ‘van het type B’ zou toepassen: dit stelsel biedt immers een even-
wichtigere oplossing, gezien vanuit het standpunt van de kostenverdeling tussen de
betrokken socialezekerheidsstelsels, en is vooral rechtvaardiger voor de betrokkene,
omdat men het gevaar uitsluit dat alleen de wetgeving die een mindere bescher-
mingsregeling toekent, wordt toegepast.
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1.1. PERSONEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN, HETZIJ WETGEVINGEN VAN HET TYPE
B, HETZIJ WETGEVINGEN VAN HET TYPE B EN HET TYPE A
In de huidige regeling kan de wetgeving van een Lidstaat, gebaseerd op het optre-
den van het risico (type A), het toekennen van de invaliditeitsuitkeringen afhanke-
lijk maken van de vervulling van een tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid
(art. 40 §3 van verordening 1408/71). In dat geval kan het recht op invaliditeitsuit-
keringen worden geopend bij het einde van het tijdvak van primaire arbeidsonge-
schiktheid en ten vroegste:
� op de datum van de opening van het recht op uitkeringen uit hoofde van de wet-
geving van de tweede Lidstaat;
� of op de dag volgend op de laatste dag waarop de betrokkene recht heeft op de
ziekte-uitkeringen uit hoofde van de wetgeving van de tweede Lidstaat.

Aangezien de wetgevingen van het type A voortaan de uitzondering zijn, werd deze
regel uit het reglement geschrapt. De Staten die van een dergelijke bepaling willen
blijven genieten, hebben een verklaring in die zin afgelegd (zie bijlage 2, de verkla-
ringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk).

Als blijkt dat dit type van regel van toepassing kan zijn op de wetgevingen van het
type B, dan zou België eveneens een verklaring moeten indienen, aangezien de
periodes van primaire arbeidsongeschiktheid ook in onze wetgeving bestaan.

1.2. VERERGERING VAN EEN INVALIDITEIT
In het geval van verergering van de invaliditeit worden de uitkeringen, zelfs tussen
de Lidstaten van het type A, voortaan toegekend in overeenstemming met de bepa-
lingen van hoofdstuk 5, die naar analogie worden toegepast. In elk geval zullen de
uitkeringen worden toegekend uit hoofde van de verschillende wetgevingen waar-
aan de werknemer onderworpen was, verhoudingsgewijs met de in elke wetgeving
volbrachte periodes van verzekering. Bijvoorbeeld: een persoon die krachtens de
Nederlandse wetgeving gedeeltelijk invalide werd verklaard, komt enige tijd in Bel-
gië werken en constateert dan dat zijn toestand achteruitgaat. In dat geval wordt de
volledige invaliditeitsuitkering niet langer naar België overgedragen; de uitkering
komt ten laste van Nederland en België, verhoudingsgewijs tot de periodes van ver-
zekering die onder elk van deze wetgevingen werden volbracht.

In het geval echter dat een persoon aan verschillende wetgevingen van het type A
werd onderworpen en vanaf het ogenblik dat hij van een invaliditeitsuitkering
genoot, niet langer aan andere wetgevingen onderworpen is geweest, komt de last
van de verergering toe aan de Staat die uit hoofde van de regels van artikel 39, §2
bevoegd is.
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We merken hierbij op dat de garantie die door het huidige art. 41, §1c wordt gebo-
den, behouden blijft: indien het totale bedrag van de verschuldigde uitkering lager
ligt dan het bedrag van de uitkering die de werknemer voordien kreeg, moet de
instelling die de eerste betalingslast voor het pensioen droeg, een aanvulling storten
die gelijk is aan het verschil tussen de twee bedragen.

1.3. OMZETTING VAN DE INVALIDITEITSUITKERINGEN IN OUDERDOMSUITKERINGEN
– NIEUWE BEREKENING VAN DE UITKERINGEN DIE OVEREENKOMSTIG DE BEPA-
LINGEN VAN ARTIKEL 39 WORDEN TOEGEKEND
Dit artikel handhaaft het beginsel uit artikel 43 van verordening 1408/71, met name
dat de invaliditeitsuitkeringen toegekend krachtens een wetgeving die de omzetting
van invaliditeitsuitkeringen in ouderdomsuitkeringen voorziet op het ogenblik dat
de gerechtigde de pensioenleeftijd bereikt, worden omgezet in ouderdomsuitkerin-
gen, onder de voorwaarden die door deze wetgeving zijn voorzien, en in overeen-
stemming met de bepalingen van hoofdstuk 5.

De pensioenleeftijd is niet in alle stelsels dezelfde: wanneer dan de gerechtigde op
invaliditeitsuitkeringen, die onderworpen is aan de wetgevingen van verschillende
Staten, niet terzelfdertijd de voorwaarden vervult die door al deze wetgevingen ver-
eist zijn om recht te hebben op ouderdomsvergoedingen, maar enkel aan de voor-
waarden voldoet van een of meer van deze wetgevingen en hij zijn rechten daarop
laat gelden, moeten de invaliditeitsuitkeringen waarvan hij geniet krachtens de ove-
rige wetgevingen, verder worden uitgekeerd tot op het moment waarop ze volgens
deze wetgevingen in ouderdomsvergoeding moeten worden omgezet.

2. OUDERDOMS- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN 

De bepalingen van dit hoofdstuk bevatten de regels volgens dewelke de ouderdoms-
uitkeringen en de overlevingsprestaties moeten worden vereffend als de betrokken
persoon onderworpen was aan de wetgevingen van twee of meer Lidstaten. Zoals
hierboven wordt vermeld, zijn deze regels eveneens van toepassing voor de vereffe-
ning van de invaliditeitsuitkeringen.

De basisprincipes van de huidige tekst worden gehandhaafd, namelijk enerzijds de
vereffening van de uitkeringen krachtens elk van de wetgevingen waaraan de per-
soon onderworpen was, en anderzijds de berekeningsmethode van de uitkeringen
naar evenredigheid van de periodes van verzekering die onder elk van die wetgevin-
gen werden volbracht.

De nieuwe verordening wijzigt de huidige regels niet fundamenteel, meer bepaald
omdat het hoofdstuk van verordening nr. 1408/71 dat aan de ouderdoms- en overle-
vingspensioenen is gewijd, reeds in 1992 en na verloop van lange debatten, grondi-
ge wijzigingen had ondergaan, in het bijzonder voor wat de toepasselijke anticumu-
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latieregels betreft. De enige opmerkenswaardige wijziging betreft artikel 50 (huidige
artikel 46 quater), dat inspeelt op een eis van verschillende afvaardigingen, waaron-
der België.

2.1. VERGELIJKENDE ANALYSES VAN DE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

2.1.1. Algemene bepalingen inzake de vereffening van de uitkeringen wanneer een
persoon aan de wetgeving van twee of meer Lidstaten onderworpen is geweest
Paragraaf 1 neemt de regel van het huidige artikel 44 §2 over. Zodra een aanvraag
wordt ingediend, moeten de uitkeringen door alle bevoegde instellingen worden
vereffend, behalve als de betrokkene uitdrukkelijk om de opschorting van de ver-
effening verzoekt of als hij niet gelijktijdig voldoet aan de vereisten van alle wetge-
vingen van de Lidstaten, rekening houdend met de samentelling van de periodes
van verzekering of van verblijf.

Een bepaling van de toepassingsverordening moet het geval regelen waarbij de
betrokkene (al dan niet bewust) nalaat om de loopbaanjaren in andere Lidstaten aan te
geven, waardoor het moeilijk wordt om te bepalen welke datum voor de indiening
van de aanvraag moet worden weerhouden. Indien de betrokkene bij de indiening van
de oorspronkelijke aanvraag geen enkele aanwijzing geeft waaruit blijkt dat hij in het
buitenland periodes heeft volbracht, wordt de volgende oplossing voorgesteld: de
datum die in aanmerking moet worden genomen voor de indiening van de aanvraag,
zou de datum zijn waarop de betrokkene op nuttige wijze zijn eerste aanvraag vervol-
ledigt of bij een van de betrokken instellingen een tweede aanvraag indient.

Paragraaf 2 vereenvoudigt enigszins de regel van het huidige artikel 49. Bij de bere-
kening nemen de instellingen die een wetgeving toepassen waarvan de voorwaar-
den werden vervuld, steeds die periodes in aanmerking die werden volbracht onder
de wetgevingen waarvan de voorwaarden niet werden voldaan, behalve als deze
inaanmerkingneming tot een lager uitkeringsbedrag leidt.

Paragraaf 3 neemt de regel van het huidige artikel 49 paragraaf 1, alinea 2 over.

Paragraaf 4 neemt de regel van het huidige artikel 49 paragraaf 2 over. Er wordt
sowieso een nieuwe berekening uitgevoerd naarmate aan de door de andere wetge-
vingen gestelde voorwaarden wordt voldaan of als een persoon de vereffening van
een uitgestelde ouderdomsuitkering aanvraagt conform paragraaf 1.
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2.1.2. Bijzondere bepalingen inzake de samentelling van de periodes van verzeke-
ring of verblijf voor het verwerven, behouden of terugwinnen van het recht op
uitkeringen
Dit artikel neemt de bepalingen van het huidige artikel 45 over, zij het in een ver-
eenvoudigde versie. Voor de toekenning van de uitkeringen van een bijzondere
regeling geldt de verplichting om uitsluitend rekening te houden met die periodes
die in een andere Lidstaat onder een bijzondere regeling werden volbracht. Niette-
min, als een recht niet in een bijzondere regeling wordt geopend, dan worden de
periodes van verzekering die in een dergelijke regeling van een andere Lidstaat wer-
den volbracht, in aanmerking genomen voor de toekenning van de uitkeringen van
de algemene regeling.

2.1.3. Vereffening van de uitkeringen
Dit artikel bevat de basisregels aangaande de vereffening van de uitkeringen. Het
neemt de bepalingen van het huidige artikel 46 over en verduidelijkt ze.

Paragraaf 1, a heeft betrekking op de eventualiteit waarbij het recht op uitkeringen
wordt geopend zonder dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de samentelling
van periodes van verzekering.

In dat geval moet de bevoegde instelling het bedrag berekenen van de uitkering die
enerzijds uit hoofde van alleen de nationale wetgeving (nationaal pensioen) en
anderzijds uit hoofde van de verordening (pro-ratopensioen) is verschuldigd. De
betrokkene geniet van het hoogste bedrag.

Paragraaf 1, b heeft betrekking op de eventualiteit waarbij het recht op uitkeringen
slechts wordt geopend in geval van samentelling van de periodes van verzekering.
In dat geval berekent de bevoegde instelling het theoretische bedrag van de uitke-
ring waarop de betrokken werknemer aanspraak zou kunnen maken als hij zijn vol-
ledige loopbaan onder de door haar toegepaste wetgeving heeft volbracht; indien
volgens deze wetgeving het uitkeringsbedrag losstaat van de duur van de periodes
van verzekering, wordt dit bedrag als het theoretische bedrag beschouwd. Op basis
van dit theoretische bedrag bepaalt de instelling vervolgens het effectieve uitke-
ringsbedrag: het theoretische bedrag wordt verminderd naar evenredigheid van de
duur van de periodes van verzekering die vóór het intreden van het risico werden
volbracht onder de door de instelling toegepaste wetgeving, in vergelijking met de
totale duur van de periodes die vóór het intreden van het risico werden volbracht
onder alle wetgevingen waaraan de werknemer onderworpen was.

Paragraaf 2 voorziet dat na de berekening van het nationale pensioen en het pro-
ratopensioen de eventuele anticumulatieclausules op deze pensioenen worden toe-
gepast, binnen de in artikel 48 tot 50 voorziene beperkingen.
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Paragraaf 3 voorziet, op een duidelijkere manier dan nu, dat nadat de dubbele bere-
kening – volgens het nationale recht en het communautaire recht – werd uitge-
voerd en nadat desgevallend de nationale anticumulatieclausules werden toegepast,
de instelling de twee verkregen bedragen met elkaar moet vergelijken en vervolgens
aan de betrokken persoon het hoogste bedrag moet vereffenen.

Bij de berekening van de autonome uitkering volgens paragraaf 1, geeft paragraaf 4
een Staat de mogelijkheid om af te zien van een pro-ratoberekening, als deze altijd
tot een lager bedrag leidt.

2.1.4. Algemene bepalingen betreffende clausules voor vermindering, opschorting of
afschaffing die op de invaliditeits- ouderdoms- en overlevingsuitkeringen van
toepassing zijn krachtens de wetgevingen van de lidstaten (anticumulatieregels)
Dit artikel, dat de regels van het huidige artikel 46 bis overneemt, bevat algemene
bepalingen inzake de toepassing van de nationale anticumulatieregels in het geval
van de cumulatie van zowel gelijksoortige als andersoortige uitkeringen.

2.1.5. Bijzondere bepalingen betreffende de cumulatie van gelijksoortige uitkeringen
krachtens de wetgeving van twee of meer lidstaten
Dit artikel voorziet de bijzondere bepalingen inzake de toepassing van de nationale
anticumulatieclausules in het geval van de cumulatie van gelijksoortige uitkeringen.
De toepassing van dergelijke bepalingen is slechts in specifieke gevallen toegestaan.
De bepalingen van het huidige artikel 46 ter worden overgenomen, onder voor-
behoud van zuiver formele wijzigingen.

2.1.6. Cumulatie van een of meer gelijksoortige uitkeringen met een of meer ander-
soortige uitkeringen of met andere inkomsten, als twee of meer Lidstaten
betrokken zijn
Dit artikel wil de toepassing van de nationale anticumulatieclausules beperken in
het geval van cumulatie van andersoortige uitkeringen, wat voor de migrerende
werker een negatieve invloed zou kunnen hebben. In de huidige verordening leidt
dit artikel 46 quater echter tot onlogische en onsamenhangende resultaten, meer
bepaald als het gevolg is dat twee Staten de helft van hun uitkering moeten betalen,
terwijl het pensioen volledig zou zijn opgeschort in toepassing van de nationale
wetgeving van elk van deze twee staten. Met andere woorden, de toepassing van dit
artikel verschaft sommige migrerende werkers een ‘meevaller-effect’, waardoor ze
van aanzienlijk hogere uitkeringen kunnen genieten dan de niet-migrerende werk-
nemers die zich in een gelijkaardige situatie zouden bevinden.
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Paragraaf 1 probeert te vermijden dat de gezamenlijke toepassing van de
anticumulatiebepalingen door verschillende Lidstaten voor de migrerende werkne-
mer een nadelig gevolg zou teweegbrengen.

Littera a) wijzigt de regel van artikel 46 quater, paragraaf 1 van verordening nr.
1408/71: in het geval van toepassing van de anticumulatieclausules op verschillende
autonome uitkeringen, wordt het bedrag van de uitkering(en), zoals deze in aanmer-
king worden genomen, gedeeld door het aantal uitkeringen dat aan de genoemde
clausules onderworpen is.

Littera b) herneemt, zonder het te wijzigen, artikel 46 quater, paragraaf 2: als het
gaat om pro-rato-uitkeringen, wordt met de uitkeringen of andere inkomsten, en
met alle andere elementen (trappen, drempels, plafonds) die in de anticumulatie-
clausule meetellen, slechts rekening gehouden voor een fractie van het bedrag
ervan, bepaald naar evenredigheid van de periodes van verzekering.

Littera c) gaat over het geval waarbij de toepassing van de anticumulatieclausule
tegelijkertijd een vermindering van een of meer autonome uitkeringen en van een of
meer pro-rato-uitkeringen met zich meebrengt. In dat geval wordt voor de autono-
me uitkeringen littera a) en voor de pro-rato-uitkeringen littera b) toegepast.

Paragraaf 2 gaat over het geval waarbij de wetgeving van een Lidstaat zelf voorziet
dat een autonoom pensioen wegens het recht op een andere uitkering slechts kan
worden beperkt voor een fractie die overeenstemt met de verhouding tussen ener-
zijds de duur van de perioden van verzekering die in deze Staat werden volbracht,
en anderzijds de duur van de perioden van verzekering die in alle Lidstaten werden
volbracht. In dat geval wordt de voor de nationale uitkeringen voorziene verdeling
niet toegepast, aangezien de nationale wetgeving reeds een regel voorziet die de
anticumulatieclausule beperkt.

Paragraaf 3 voorziet de toepassing naar analogie met de paragrafen 1 en 2, als een
uitkering niet kan worden toegekend wegens het recht op een andersoortige bui-
tenlandse uitkering of andere inkomsten.

Bijlage 2 illustreert het beginsel van de onaantastbaarheid van de verworven rechten
en voorziet overgangsregelingen, teneinde erover te waken dat de bepalingen van
de nieuwe verordening slechts worden toegepast op situaties die nog niet door de
oude verordening werden geregeld.
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2.1.7. Bijkomende bepalingen voor de berekening van de uitkeringen
Paragrafen 1, a en b nemen de overeenkomstige bepalingen van het huidige artikel
47 over.

De voorgestelde paragraaf 1 c) vervangt overigens paragraaf 1,c, d, e, f en g van het
huidige artikel 47, waarbij de grondbeginselen gevrijwaard blijven.

Paragraaf 2 neemt de overeenkomstige bepalingen van het huidige artikel 47 over.

In bijlage 2 beschouwen Denemarken en Oostenrijk het feit dat de uitkeringen
waarvan de financiering exclusief op kapitalisatiestelsels is gebaseerd, moeten wor-
den berekend door alleen rekening te houden met de bijdragen die aan dergelijke
stelsels worden betaald.

2.1.8. Perioden van verzekering of van verblijf van korter dan een jaar
De bepalingen van het huidige artikel 48 worden overgenomen, onder voorbehoud
van zuiver formele wijzigingen. Als de totale duur van de perioden van verblijf en
verzekering, volbracht volgens de wetgeving van een Lidstaat korter is dan één jaar,
geven deze periodes alleen geen recht op uitkeringen.

2.1.9. Toekenning van een aanvulling als de som van de uitkeringen die uit hoofde
van de wetgevingen van de verschillende Lidstaten verschuldigd zijn, niet het
minimum uitmaakt dat door de wetgeving van de staat van verblijf van de
gerechtigde is voorzien
Dit artikel neemt de bepalingen van het huidige artikel 50 over. Het bepaalt dat een
uitkeringsgerechtigde op wie het onderhavige hoofdstuk werd toegepast, geen uitke-
ringsbedrag kan ontvangen dat lager ligt dan dat van de minimum uitkering, die –
voor een tijdvak van verzekering of verblijf dat gelijk is aan het geheel van de perio-
den waarmee in overeenstemming met de bepalingen van dit hoofdstuk voor de ver-
effening rekening wordt gehouden – wordt bepaald door de wetgeving van de Staat
van verblijf krachtens dewelke hem een uitkering verschuldigd is. Een aanvulling
wordt desgevallend door de instelling van de Staat van verblijf gestort, opdat de
gerechtigde, zolang hij in deze Staat verblijft, het minimale uitkeringsbedrag bekomt.

2.1.10.Nieuwe berekening en opwaardering van de uitkeringen
Dit artikel neemt de bepalingen van het huidige artikel 51 over, waarbij de volgorde
van de paragrafen wordt gewijzigd (de regel komt weer vóór de uitzondering).

Indien de nationale wetgeving inzake de bepalingswijze of de berekeningsregels voor
de uitkeringen worden gewijzigd, moet een nieuwe berekening worden uitgevoerd.
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Indien daarentegen, wegens de stijging van de kosten voor het levensonderhoud, de
schommelingen van het niveau van de lonen of andere aanpassingsredenen, de uit-
keringen van de betrokken staten worden gewijzigd volgens een bepaald percenta-
ge of bedrag, dan moet dit percentage of bedrag rechtstreeks op de uitkeringen
worden toegepast, zonder dat er volgens het genoemde artikel tot een nieuwe bere-
kening moet worden overgegaan.

2.1.11.Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de personen die van een bij-
zonder ambtenarenstelsel genieten
Dit artikel groepeert alle bijzondere bepalingen die op de bijzondere ambtenaren-
stelsels van toepassing zijn. Het neemt de regels van artikel 51 bis van verordening
1408/71 over.

3. BIJZONDERE UITKERINGEN VAN NIET-CONTRIBUTIEVE AARD

Deze ‘bijzondere, niet-contributieve’ uitkeringen zijn tweedelig: ze horen bij de
sociale bijstand voor zover de behoefte een essentieel toepassingscriterium is en de
toekenningsvoorwaarden elke eis inzake de cumulatie van de perioden van beroeps-
activiteit of bijdrage buiten beschouwing laten; door andere eigenschappen benade-
ren ze echter de sociale zekerheid voor zover er geen discretionaire bevoegdheid is
in de wijze waarop deze uitkeringen, zoals deze zijn voorzien, worden toegekend
en ze de gerechtigden een wettelijk bepaalde positie verlenen.

Rekening houdend met het feit dat deze uitkeringen een uitzondering vormen op
het beginsel van de exporteerbaarheid van de uitkeringen, wou het Hof van Justitie
er slechts een beperkte draagwijdte aan toekennen en stelde het een reeks criteria
op waaraan moet worden voldaan opdat een uitkering als bijzonder en niet-contri-
butief kan worden beschouwd. Het nieuwe hoofdstuk 8 van het voorstel van het
voorzitterschap houdt met deze criteria rekening en biedt een gepaste omschrijving
voor deze bijzondere categorie van uitkeringen.

Paragraaf 1 wijst op de tweedelige aard van de bijzondere, niet-contributieve uitkeringen.

Paragraaf 2 bevat een cumulatieve omschrijving van deze uitkeringen:
� Ofwel moeten ze tussenkomen bij wijze van vervangende, aanvullende of bijko-
mende prestatie in de dekking van een van de risico’s die door de verordening wor-
den gedekt, en de betrokkene een inkomen garanderen dat hem de nodige bestaans-
middelen verzekert gezien de economische en sociale context van de betrokken Lid-
staat. De financiële behoeften zijn een essentieel criterium voor de bijzondere uit-
keringen, aangezien de doelstelling daarvan is om armoede te voorkomen.
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� Ofwel moeten ze er uitsluitend toe bestemd zijn om de specifieke bescherming
van gehandicapten te verzekeren, in een nauw verband met de sociale omgeving
van de personen in de betrokken Lidstaat. De doelstelling van de uitkering is de
sociale integratie van de gehandicapte persoon te bevorderen.

De financiering ervan moet uitsluitend gebeuren door belastingen die de algemene
openbare lasten moeten dekken, en de voorwaarde voor het toekennen en bepalen
ervan mag naar geen enkel contributief element verwijzen.

Ze moeten uiteindelijk worden opgenomen in een ad-hocbijlage.

Paragraaf 3 bevat de uitzonderingsclausule bij het beginsel van de exporteerbaar-
heid van de uitkeringen.

In overeenstemming met paragraaf 4 worden de desbetreffende uitkeringen uitslui-
tend toegekend op het grondgebied van de Staat van verblijf en krachtens de wetge-
ving van deze Staat, waarbij indien nodig de perioden van arbeid, beroepsactiviteit
of verblijf die in een andere Lidstaat werden volbracht, worden samengeteld. Ze
worden door de instelling van de verblijfplaats en ten laste van deze laatste uit-
betaald (artikel 10 bis van de huidige verordening).

4. CONCLUSIES

Om de toegevoegde waarde van de nieuwe reglementering ten overstaan van de
algemene en specifieke parameters te beoordelen, moeten de bepalingen van de
toekomstige toepassingsverordening worden bestudeerd. Bovendien is ook de uit-
voering ervan voor de bevoegde instellingen doorslaggevend.

Verder is een analyse van de nationale regelgevingen noodzakelijk om de impact
ervan te meten.

De communautaire regelgeving en de interpretatie ervan door het Hof van Justitie
kunnen immers ongunstige gevolgen hebben als een ‘omgekeerde discriminatie’
ontstaat tegenover de werknemers die uitsluitend onderworpen waren aan de wet-
geving van één enkele Lidstaat (zie: bijlage 2).

(Vertaling)
__________
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BIJLAGE 1

Toeken- Rust- Grens- Over- Overle- Overle- Over- Art. 50, 1,
baar pensioen bedrag schrijdings vings- vings- schrijdings- a) nieuwe
overle- bedrag pensioen pensioen bedrag verorde-
vings- (nationale (art. 46 ning
pensioen regel) quater

lid 1)

250 600 1100 0 250 250 0 250

250 800 1100 0 250 250 0 250

250 1000 1100 150 100 175 75 175

250 1200 1100 350 0 125 175 75

500 600 1100 0 500 50 0 500

500 800 1100 200 300 400 100 400

500 1000 1100 400 100 300 200 300

500 1200 1100 600 0 250 300 200

750 600 1100 250 500 625 125 625

750 800 1100 450 300 525 225 525

750 1000 1100 650 100 425 325 425

750 1200 1100 850 0 375 425 325

SOM 2400 4200 4050
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BIJLAGE 2: BEPERKING VAN DE LOOPBAAN VAN DE LOONTREKKENDE WERKNEMER

1. INLEIDING

In het KB nr. 50 van 24 oktober 1967 werd door het KB nr. 205 van 29 augustus
1983 (BS van 6 september 1983) een artikel 10 bis ingevoegd; volgens dit artikel is
de regel van eenheid van loopbaan, die van toepassing is als de werknemer een
homogene loopbaan van loontrekkende heeft, ook van toepassing in het geval van
cumulatie tussen een rustpensioen of een als dusdanig geldend voordeel toegekend
krachtens een ander Belgisch stelsel (met uitzondering van het stelsel voor zelfstan-
digen) of krachtens elk ander analoog buitenlands stelsel of een stelsel dat van toe-
passing is op het personeel van een instelling van internationaal publiek recht.

Deze regel geldt ook bij het onderzoek van de rechten op een overlevingspensioen.

2. PRINCIPE

De som van de breuken die het belang van elk van de pensioenen uitdrukken, moet
tot een eenheid worden beperkt; in geval van overschrijding wordt het pensioen
van de loontrekkende werknemer verminderd.
De breuk die het belang van het pensioen van de andere stelsels uitdrukt, is gelijk
aan de verhouding tussen de duur van de aanvaardbare perioden (of elk ander crite-
rium, met uitzondering van het bedrag) en het maximum op basis waarvan een vol-
ledig pensioen kan worden toegekend.

Voorbeeld: het pensioen van een personeelslid van een overheidsdienst bereikt zijn
maximum als het pensioenbedrag 75% van het gemiddelde van de voorbije 5 jaren
loon bedraagt. Als dit pensioen in 1/60-sten wordt berekend, wordt het maximale
pensioen bereikt na 45 jaar (75% van 60); als de gebruikte noemer 55 is (bijvoor-
beeld voor een leerkracht), dan wordt het maximale pensioen bereikt na 41,25 jaar.
Indien de werknemer jaren heeft gepresteerd in het stelsel voor loontrekkenden,
terwijl hij een maximaal pensioen heeft van 41 jaar en één trimester, dan wordt het
pensioen van loontrekkende geweigerd aangezien het maximum bereikt is.

Om te voorkomen dat de pensioenen van andere stelsels, die bij wijze van bijko-
mende prestatie worden toegekend, het pensioen van de loontrekkende werknemer
in te grote proporties doet afnemen, wordt de regel van de eenheid versoepeld: als
het omgezette pensioenbedrag van het andere stelsel (dat wordt verkregen door het
te vermenigvuldigen met het omgekeerde van de breuk die er de grootte van uit-
drukt) lager ligt dan het forfaitaire bedrag van het pensioen van loontrekkende
werknemer (vastgelegd op 6.506,98 € aan indexcijfer 138,01 van toepassing op de
overheidspensioenen), kan geen enkele verminderingsregel worden toegepast. Als
het omgezette bedrag in beperkte mate het forfaitaire bedrag overschrijdt, wordt
het aantal jaren dat zou kunnen worden geschrapt, beperkt.
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Tot slot is voorzien dat het aantal te schrappen jaren in geen enkel geval hoger mag
liggen dan 15.

3. UITZONDERING 

Op grond van artikel 46 ter van EG-verordening nr. 1408/71 zoals het door EG-veror-
dening nr. 1248/92 van 30 april 1992 van de Raad van de Europese Gemeenschap-
pen werd gewijzigd, zijn de bepalingen van de Belgische wetgeving inzake de ver-
mindering, opschorting of afschaffing van de Belgische uitkeringen niet langer van
toepassing, voor zover deze bepalingen de cumulatie van gelijksoortige uitkeringen
regelen die worden toegepast in stelsels uit het toepassingsgebied van EG-verorde-
ning 1408/71.

Concreet betekent dat, dat artikel 10 bis van het KB nr. 50 uitsluitend van toepas-
sing is in het geval van cumulatie van een pensioen van loontrekkend werknemer
met de gelijksoortige uitkeringen die worden toegekend uit hoofde van: 
� een ander Belgisch stelsel dan dat voor de zelfstandigen;
� een stelsel van een andere Lidstaat van de EEG dat niet in het toepassingsgebied
van EG-verordening nr. 1408/71 valt;
� een stelsel van een ander land dat geen EEG-lidstaat is;
� een stelsel dat van toepassing is op het personeel van een instelling van nationaal
publiekrecht.

Artikel 10 bis wordt nooit toegepast als de werknemer geniet van een pensioen ten
laste van een andere Lidstaat van de EEG, als het stelsel onder het toepassingsgebied
van EG-verordening nr. 1408/71 valt. 

Deze regel leidt tot discriminatie tussen de werknemers: voor de werknemer die
zijn loopbaan uitsluitend in België of in België en in een Staat buiten de EEG heeft
gerealiseerd, kan de regel van de eenheid worden toegepast; de werknemer die
dezelfde loopbaan achter de rug heeft, maar gerealiseerd in België en in een EEG-lid-
staat, kan daarentegen nooit een beperking ondergaan.

Bijvoorbeeld: Loopbaan van een loontrekkende 
werknemer in België: 30/45

Loopbaan ten laste genomen door de DOSZ: 20/45
Aantal jaren overschrijding: 5/45
Loopbaan van loontrekkend werknemer toegekend: 25/45 

Loopbaan van loontrekkend werknemer in België: 30/45
Loopbaan in Frankrijk: 20/45
Aantal jaren overschrijding: 5/45
Loopbaan van loontrekkend werknemer toegekend: 30/45 (10 bis niet mogelijk)

__________
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DE GEVOLGEN VAN DE HERZIENING VAN
DE EUROPESE VERORDENINGEN INZAKE
SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET STELSEL
VAN DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING

DOOR GEORGES CARLENS

Directeur-generaal, RVA

1. INLEIDING

De bepalingen van de Europese verordeningen inzake sociale zekerheid die speci-
fiek over de werkloosheidsuitkeringen handelen, zijn:
� de artikelen 67 tot 71 van verordening nr. 1408/71;
� de artikelen 80 tot 84 van verordening nr. 574/72.

Deze bepalingen hebben betrekking op:
� het in aanmerking nemen van de periodes van verzekering en van arbeid vervuld
in een andere Lidstaat van de Unie;
� de berekening van de uitkeringen;
� de uitvoer van uitkeringen;
� het recht op uitkeringen van werknemers die in één land verblijven en in een
ander land werken.

We voegen hier onmiddellijk aan toe dat deze bepalingen niet alleen van toepassing
zijn voor de Lidstaten van de Europese Unie, maar ook voor Noorwegen, Ijsland en
Liechtenstein, krachtens de Overeenkomst van 2 mei 1992 aangaande de Europese
Economische Ruimte (EER) (1).
Ze zijn ook van toepassing op Zwitserland, op grond van een overeenkomst
betreffende het vrij verkeer van personen, die op 21 juni 1999 met de Europese
Unie werd afgesloten (2).

(1) Overeenkomst goedgekeurd door de wet van 18 maart 1993.
(2) Overeenkomst goedgekeurd door België per wet van 30 januari 2002 (BS van 17 september 2002).
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De nieuwe verordening nr. 883 goedgekeurd op 29 april 2004 (3) door medebeslissing
van de Europese Raad en het Europees Parlement (4), zal de huidige verordening
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 vervangen zodra de toepassingsverordening die de huidige
verordening nr. 574/72 van 21 maart 1972 vervangt, zal zijn goedgekeurd (5).

Deze nieuwe verordening wijzigt op een min of meer ingrijpende manier de bepa-
lingen betreffende de werkloosheidsuitkeringen van de huidige verordening.

2. INHOUD VAN DE HERVORMING

2.1. DE SAMENTELLING VAN DE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING OF ARBEID

2.1.1. Huidig stelsel (6)
Dit beginsel stelt de zich binnen de Unie verplaatsende werknemers ertoe in staat
om zich te beroepen op de arbeidsprestaties die ze in één Lidstaat hebben verricht,
teneinde in een andere Lidstaat het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen.

Onder ‘tijdvakken van verzekering’ wordt concreet verstaan, de periodes van arbeid
en de gelijkgestelde periodes die aanleiding geven tot onderwerping aan de sociale
zekerheid en die het recht op werkloosheidsuitkeringen openen in het land waar de
prestaties werden verricht (7).

Onder ‘tijdvakken van arbeid’ wordt verstaan, de periodes die door het land waar ze
werden gepresteerd, als dusdanig worden gedefinieerd of aanvaard, evenals de
periodes die door diezelfde wetgeving ermee worden gelijkgesteld (8).

Wanneer in een bepaald land het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt geo-
pend op basis van de tijdvakken van verzekering, dan moet dat land rekening hou-
den met: 
� de tijdvakken van verzekering vervuld in om het even welke Lidstaat van de Euro-
pese Unie;
� de tijdvakken van arbeid vervuld in om het even welke Lidstaat van de Unie, op
voorwaarde dat deze periodes van arbeid als periodes van verzekering worden
beschouwd in het land waar de uitkeringen worden aangevraagd.

(3) PB L 166 van 30 april 2004.
(4) Deze hervorming werd doorgevoerd op initiatief van de Europese Commissie in haar voorstel
COM (1998) 779.(5) De daadwerkelijke inwerkingtreding van deze verordeningen wordt pas tegen
eind 2006 verwacht.
(6) Artikel 67 van verordening 1408/71.
(7) Artikel 1, r van verordening 1408/71.
(8) Artikel 1, s.
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Als in een bepaald land het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt geopend op basis
van de periodes van arbeid, dan moet dit land rekening houden met alle periodes van
verzekering of arbeid vervuld in om het even welke Lidstaat van de Europese Unie.

Volgens de Belgische werkloosheidswetgeving moet de werknemer die
werkloosheidsuitkeringen wil genieten, een wachttijd hebben doorlopen, dat wil
zeggen, een tijdvak van arbeid waarin van zijn loon sociale bijdragen werden afge-
houden voor de werkloosheidssector. Het recht op werkloosheidsuitkeringen wordt
in België dus geopend op basis van de periodes van verzekering.

De bevoegde Belgische instelling – de RVA – houdt dus rekening met: 
�de periodes van verzekering vervuld in om het even welke Lidstaat van de Europese Unie; (9)
� de periodes van arbeid vervuld in om het even welke Lidstaat van de Europese Unie,
op voorwaarde dat deze periodes van arbeid in België aanleiding zouden hebben gege-
ven tot de betaling van socialezekerheidsbijdragen voor de werkloosheidssector.

De samentelling is slechts toegestaan op voorwaarde dat de betrokkene kort geleden,
naargelang het geval, een tijdvak van verzekering of een tijdvak van arbeid heeft ver-
vuld krachtens de wettelijke regeling waarvan de uitkeringen worden aangevraagd.

Dat betekent dat de prestaties verricht in een andere Lidstaat van de Europese Unie
slechts in aanmerking kunnen worden genomen indien de betrokkene na deze pres-
taties en voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag een tijdvak van verzekering heeft
vervuld in het land waar hij de uitkeringen aanvraagt, d.w.z. werk heeft verricht dat
aanleiding heeft gegeven tot het betalen van socialezekerheidsbijdragen voor de
werkloosheidssector. Eén werkdag volstaat als de bevoegde Staat België is.

De bovenbedoelde voorwaarde is niet van toepassing op volledig werkloze grensar-
beiders, noch op werknemers die op het ogenblik van hun laatste tewerkstelling in
een andere Lidstaat verbleven dan de Lidstaat op het grondgebied waarvan ze
tewerkgesteld waren, en die zich ter beschikking stellen van de dienst voor arbeids-
bemiddeling van het land waar ze verblijven (cf. infra, punt 2.4).

(9) Om te bepalen of een tijdvak van arbeid dient te worden beschouwd als een tijdvak van verzeke-
ring, moet worden verwezen naar de wetgeving waaronder dit tijdvak werd vervuld, op grond van
artikel 1, r van verordening 1408/71. Sinds het arrest Frangiamore van 15 maart 1978, moet België
bijgevolg rekening houden met een periode van activiteit als dienstbode in Italië, aangezien de Itali-
aanse wetgeving deze periode als een tijdvak van verzekering beschouwde. Het feit dat dit tijdvak in
België niet als een tijdvak van verzekering werd beschouwd, doet niet ter zake.
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2.1.2. De hervorming (10)
De voornaamste wijziging schuilt in het feit dat rekening wordt gehouden met de
periodes van werkzaamheden anders dan in loondienst (11).

Deze periodes worden echter met periodes van arbeid gelijkgeschakeld. Hieruit
vloeit voort (voor landen zoals België, waar de wetgeving het recht op uitkeringen
doet afhangen van een tijdvak van verzekering) dat deze periodes van niet in loon-
dienst verrichte arbeid slechts in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat
deze periodes, indien ze op grond van de toepasselijke wetgeving zouden zijn ver-
vuld, als periodes van verzekering zouden worden beschouwd.

Welnu, in België worden deze periodes van werkzaamheden anders dan in loon-
dienst niet beschouwd als periodes van verzekering (die het recht op werkloos-
heidsuitkeringen openen) (12). Deze periodes kunnen echter in aanmerking wor-
den genomen als gebeurtenissen die de referteperiode waarin de werknemer een
aantal dagen arbeid in loondienst moet bewijzen, verlengen. Dat is bijvoorbeeld het
geval voor de periodes van activiteit als zelfstandige, die de referteperiode met
maximum 9 jaar kunnen verlengen (13). Deze verlenging geldt eveneens als het tijd-
vak van zelfstandige arbeid werd vervuld in een andere Lidstaat van de Europese
Unie. Dit wordt bevestigd door een nieuwe bepaling (14) van de nieuwe verorde-
ning aangaande de gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten of gebeurtenissen.
Deze voorziet dat, indien de wetgeving van de bevoegde Lidstaat rechtsgevolgen
toekent aan bepaalde feiten of gebeurtenissen, die Lidstaat rekening houdt met
soortgelijke feiten of gebeurtenissen die zich in een andere Lidstaat voordoen alsof
zij zich op het eigen grondgebied hebben voorgedaan.

(10) Artikel 61 van verordening 883.
(11) Krachtens artikel 1, b van verordening 883 wijst het begrip “werkzaamheden anders dan in
loondienst” op een activiteit of gelijkgestelde situatie die als dusdanig wordt beschouwd voor de toe-
passing van de socialezekerheidswetgeving van de Lidstaat waarin deze activiteit wordt uitgeoefend
of de gelijkaardige situatie zich voordoet.
(12) De periodes van activiteit als ambtenaar dienen te worden beschouwd als periodes van in loon-
dienst verrichte arbeid in de brede zin (arrest Naruschawicus van 1 februari 1996). Zij worden in Bel-
gië reeds in aanmerking genomen:
- hetzij als tijdvak van verzekering indien ze als dusdanig worden beschouwd in de Lidstaat waar ze
worden vervuld;
- hetzij als periodes van arbeid indien ze als dusdanig worden beschouwd in de Lidstaat waar ze wor-
den vervuld en als de activiteit beëindigd is ten gevolge van een eenzijdige beslissing van de buiten-
landse overheid. Om met de periodes van arbeid rekening te kunnen houden, moet het immers – en
dat volstaat – gaan om periodes van arbeid die als periodes van verzekering zouden worden
beschouwd indien ze zouden worden vervuld onder de wetgeving die door de instelling bij wie de
werkloosheidsuitkeringen worden aangevraagd, wordt toegepast. In België heeft de ambtenaar die
door een eenzijdige beslissing van de overheid wordt ontslagen, overeenkomstig een wet van 20 juli
1991, recht op werkloosheidsuitkeringen (via de retroactieve storting van de socialezekerheidsbijdra-
gen voor het aantal dagen dat noodzakelijk is om het recht op uitkeringen te openen).
(13) Artikel 30, alinea 3, 3° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering.
(14) Artikel 5 van verordening 883.
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We merken hierbij echter wel op dat, als een tijdvak van niet in loondienst verrichte
activiteit wordt beschouwd als een tijdvak van verzekering dat het recht op werk-
loosheidsuitkeringen opent in het land waarin dit tijdvak werd vervuld, dit tijdvak
ook door de RVA in aanmerking wordt genomen. Dit beginsel is momenteel reeds
geldig en is dus geen gevolg van de nieuwe verordening.

2.2. DE BEREKENING VAN DE UITKERINGEN

2.2.1. Huidig stelsel (15)
Als in een bepaald land het bedrag van de uitkeringen wordt berekend op basis van
het gederfde loon, dan moet dit land rekening houden met het loon dat de betrok-
kene ontving voor de laatste betrekking die hij op het grondgebied van dit land
heeft uitgeoefend.

Als de betrokkene zijn laatste betrekking echter niet gedurende minstens 4 weken
heeft uitgeoefend in het land waar hij de uitkeringen aanvraagt, dan moeten deze
uitkeringen worden berekend op basis van het gebruikelijke loon dat normaliter in
dit land zou worden toegekend voor prestaties die vergelijkbaar zijn met degene die
hij het laatst heeft verricht op het grondgebied van een andere lidstaat.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
(16), is deze bijzondere bepaling niet van toepassing op de grensarbeiders, voor wie
de werkloosheidsuitkering in principe steeds moet worden berekend op basis van
het laatste loon ontvangen in de werkstaat.

Anderzijds, als de wetgeving van een Staat voorziet dat het bedrag van de uitkerin-
gen varieert naargelang van het aantal gezinsleden, dan moet deze Staat eveneens
rekening houden met de gezinsleden van de betrokkene die op het grondgebied van
een andere Lidstaat verblijven, als zouden ze op het grondgebied van de bevoegde
Staat verblijven. Deze bepaling wordt niet toegepast als in het land van de verblijf-
plaats van de gezinsleden een andere persoon recht heeft op werkloosheidsuitkerin-
gen voor zover met de gezinsleden rekening wordt gehouden voor de berekening
van deze uitkeringen.

2.2.2. De hervorming (17)
Drie wijzigingen werden doorgevoerd.

(15) Artikel 68 van verordening 1408/71.
(16) Arrest Fellinger van 28 februari 1980.
(17) Artikel 62 van verordening 883.
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Ten eerste werd de afwijkende bepaling opgeheven dat met het loon dat de betrok-
kene voor zijn laatste betrekking ontving, geen rekening wordt gehouden indien
deze betrekking niet gedurende minstens 4 weken werd uitgeoefend. Bijgevolg
wordt het bedrag van de uitkeringen in de toekomst altijd berekend op basis van het
loon dat de betrokkene ontving voor zijn laatste betrekking in het land waar hij de
uitkeringen aanvraagt. Deze regel is eveneens van toepassing als de door de bevoeg-
de instelling toegepaste wetgeving een referentieperiode voorziet voor de bepaling
van het loon dat als basis dient voor de berekening van de uitkeringen en waar de
betrokkene, voor de volledige duur of voor een deel van deze periode, aan de wet-
geving van een andere Lidstaat onderworpen was (18).

Ten tweede bevestigt en integreert de nieuwe verordening de rechtspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aangaande de grensarbeiders.
Voor hen houdt de instelling van de verblijfplaats rekening met het laatste loon dat
in de werkstaat werd ontvangen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde
verordening (die hiervan dus de modaliteiten moet bepalen).

Ten derde werd de bepaling waardoor bij het bepalen van het bedrag van de uitke-
ringen eventueel rekening wordt gehouden met de gezinsleden die in een andere
Lidstaat verblijven, niet langer weerhouden.

2.2.3. Evaluatie
De Europese reglementering inzake het loon dat moet worden in aanmerking geno-
men bij de berekening van de uitkeringen, wordt aldus vereenvoudigd en verduide-
lijkt, doordat rekening wordt gehouden met de rechtspraak.

Deze oplossing verhoogt de rechtszekerheid, maar zal niet noodzakelijk gunstig zijn
voor de grensarbeiders die in België werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Rekening
houdend met de tegenstrijdigheid tussen de tekst van verordening 1408/71 en de
jurisprudentiële uitlegging ervan, berekent de RVA momenteel immers de uitkerin-
gen op basis van het voor de werknemer gunstigste loon, dat wil zeggen, ofwel het
werkelijk ontvangen loon in de werkstaat, ofwel het gebruikelijke loon.

De nieuwe verordening bepaalt daarentegen niet hoe de uitkeringen moeten wor-
den berekend van werknemers die geen grensarbeider zijn, in één Lidstaat verblij-
ven en in een andere Lidstaat werken en die, in geval van volledige werkloosheid,
uitkeringen aanvragen in de Lidstaat waar ze verblijven (zie punt 2.4 hierna) (19).

(18) Dit is het geval voor de Belgische reglementering, die een referentietijdvak voorziet van min-
stens vier opeenvolgende weken activiteit bij dezelfde werkgever binnen een periode van 6 maan-
den voorafgaand aan de aanvraag van de uitkeringen (artikel 65, §1 van het Ministerieel besluit van
26 november 1991 houdende de uitvoeringsbepalingen van de werkloosheidsreglementering).
(19) In dat geval kunnen de uitkeringen niet worden berekend op basis van een loon dat in de woon-
staat werd ontvangen, aangezien de betrokkene er in laatste instantie niet heeft gewerkt. Ze kunnen
blijkbaar niet worden berekend op basis van het loon dat in de werkstaat werd ontvangen, aangezien
de nieuwe verordening deze regel voorbehoudt voor de grenswerknemers.
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Men dient dus op de toepassingsverordening te wachten om de modaliteiten te ken-
nen van de wijze waarop het loon in aanmerking moet worden genomen.

Inzake de opheffing van de bepaling die voorziet dat voor het vaststellen van het
bedrag van de uitkeringen eventueel rekening wordt gehouden met de gezinsleden,
kan men daaruit besluiten dat dit beginsel niet langer van toepassing is?

Uit de definities van de nieuwe verordening (20) blijkt dat, wanneer een persoon
krachtens de toepasselijke wetgeving slechts als gezinslid of huisgenoot wordt
beschouwd indien hij of zij in hetzelfde huishouden als de verzekerde persoon
inwoont, deze voorwaarde als vervuld wordt beschouwd wanneer deze persoon in
hoofdzaak op kosten van de verzekerde wordt onderhouden. Daarenboven moet er
eveneens rekening worden gehouden met voormelde nieuwe bepaling betreffende
de gelijkstelling van uitkeringen, inkomsten, feiten of gebeurtenissen. We herinne-
ren ook aan het feit dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
onlangs aan België heeft opgelegd (21) om het uitkeringsbedrag “gezinshoofd” toe
te kennen aan een werkloze van Italiaanse origine, wiens vrouw en kinderen naar
Italië waren teruggekeerd maar te zijnen laste bleven. De werkloze moet evenwel
het bewijs voorleggen dat de leden van zijn gezin daadwerkelijk en hoofdzakelijk te
zijnen laste zijn. Met het oog hierop voorziet verordening nr. 574/72 een attest dat
moet worden uitgereikt door de instelling aangeduid door de bevoegde overheid
van de Lidstaat op het grondgebied waarvan de gezinsleden verblijven (22).

Ook hier dient men te wachten op de toepassingsverordening van de nieuwe verordening.

2.3. HET EXPORTEREN VAN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

2.3.1. Huidig stelsel (23) (24)

a) Beginselen
In tegenstelling tot de andere socialezekerheidsuitkeringen kunnen de werkloos-
heidsuitkeringen in principe niet naar andere landen van de Europese Unie worden
geëxporteerd (en a fortiori ook niet naar andere landen). Het recht op werkloos-
heidsuitkeringen is gebonden aan de woonplaatsvereiste in het land dat ze toekent.

(20) Artikel 1, i van verordening 883.
(21) Arrest Stallone van 16 oktober 2001. Voor de ontwikkelingen van deze zaak, zie het artikel van Denis
Roulive: “Evolution récente de la Jurisprudence en matière de chômage”, J.T.T. 2004, p. 151 en 152.
(22) Artikel 82 van verordening 574/72.
(23) Artikels 69 en 70 van verordening nr. 1408/71.
(24) Ter informatie, 1177 werknemers hebben in 2002 hun werkloosheidsuitkeringen van België
naar een andere Lidstaat van de EER geëxporteerd. Omgekeerd hebben 199 werknemers van een
andere Lidstaat van de EER hun uitkeringen naar België geëxporteerd.
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Het voormelde artikel 69 vormt een uitzondering op dit principe, doordat het het
recht op uitvoer van werkloosheidsuitkeringen invoegt, beperkt in de tijd en onder-
worpen aan een aantal voorwaarden.

Deze bepaling gaat verder dan alleen de coördinatie van de nationale wetgevingen.
Ze voert een echt autonoom stelsel in dat van de regels van nationaal recht afwijkt.
Het stelsel dat door artikel 69 van de verordening wordt ingevoerd, is een facultatief
stelsel. Het wordt uitsluitend toegepast voor zover de werknemer erom verzoekt.

b) Wie kan uitkeringen exporteren?
De volledig werkloze die recht heeft op werkloosheidsuitkeringen en die zich naar
één of meer Lidstaten begeeft om daar werk te zoeken.

c) Onder welke voorwaarden en met welke beperkingen?
Vóór zijn vertrek moet hij als werkzoekende zijn ingeschreven en vanaf het begin
van de werkloosheid gedurende ten minste 4 weken ter beschikking hebben
gestaan van de diensten voor arbeidsbemiddeling van de bevoegde overheid.

Hij moet zich in elk van de Lidstaten waarnaar hij zich begeeft, inschrijven als werk-
zoekende en er zich aan de controle onderwerpen.

Het recht op werkloosheidsuitkeringen blijft slechts behouden gedurende een periode
van maximum 3 maanden, ingaande vanaf de datum vanaf dewelke de betrokkene niet
langer ter beschikking staat van de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling.

d) Terugkeer naar de bevoegde Staat
Indien de betrokkene naar de bevoegde Staat terugkeert vóór het einde van de
periode waarin hij recht heeft op uitkeringen, blijft hij het recht op uitkeringen
behouden overeenkomstig de wetgeving van deze Staat.

Indien de betrokkene na het einde van de termijn van 3 maanden naar de bevoegde
Staat terugkeert, verliest hij elk recht op uitkeringen overeenkomstig de wetgeving
van deze Staat. Deze zeer strenge en fel bekritiseerde bepaling werd beoordeeld als
zijnde in overeenstemming te zijn met het principe van vrij verkeer van werkne-
mers en met de fundamentele rechten die in de communautaire rechtsorde worden
gegarandeerd (25).

In het geval dat de bevoegde Staat België is, heeft de werkloze die na het einde van
de termijn van 3 maanden naar België terugkeert, in principe elk recht op Belgische
uitkeringen verloren en heeft hij pas opnieuw recht op deze uitkeringen nadat hij
gedurende ten minste 3 maanden in België tewerkgesteld is geweest.

(25) Arrest Testa, Maggio en Vitale van 19 juni 1980.
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e) De werkloze die opnieuw zijn uitkeringen wenst uit te voeren
Het recht op het behoud van de werkloosheidsuitkeringen om in een of meer ande-
re Lidstaten een baan te zoeken, kan slechts eenmaal tussen twee periodes van
tewerkstelling worden ingeroepen.
De werkloze die reeds daadwerkelijk van het recht op uitvoer van werkloosheids-
uitkeringen heeft genoten, kan hierop derhalve slechts opnieuw aanspraak maken
na een werkhervatting (ongeacht de duur hiervan).

f) Toekenning van uitkeringen en terugbetaling
De werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald door de bevoegde instelling van
elke Lidstaat waar de betrokkene een baan gaat zoeken, en worden later door de
bevoegde Staat terugbetaald, behalve indien tussen de betrokken landen een over-
eenkomst tot niet-terugbetaling bestaat (26).

2.3.2. De hervorming (27)
Voorafgaande opmerking: Verordening 1408/71 formuleert het beginsel van de
opheffing van de woonplaatsclausules voor de uitkeringen bij invaliditeit of
ouderdom en de uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, de renten bij arbeids-
ongevallen of beroepsziekten en de uitkeringen bij overlijden. Deze uitkeringen
kunnen dus worden geëxporteerd (28).
Het exportbeginsel wordt in de nieuwe verordening versterkt. Het wordt uitgebreid
tot alle uitkeringen, wat inhoudt dat deze uitkeringen “niet worden verminderd,
gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de
rechthebbende of de leden van zijn gezin in een andere Lidstaat wonen dan die
waar zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is.” (29)
Aangezien het exporteren van uitkeringen de regel wordt, werd in hoofdstuk 6
betreffende de werkloosheidsuitkeringen een specifieke bepaling toegevoegd (30) om
het exportbeginsel in deze materie uit te sluiten (behalve in de gevallen uitdrukkelijk
voorzien in de verordening en binnen de beperkingen hierin vastgelegd).
Kortom, het beginsel dat de werkloosheidsuitkeringen niet exporteerbaar zijn, blijft
van toepassing.

Eén van de doelstellingen van de hervorming bestaat erin, de mobiliteit van de
werknemers te bevorderen. Daartoe moet het zoeken naar werk in de verschillende
Lidstaten worden vergemakkelijkt (31).

(26) België heeft met Frankrijk, Duitsland en Ierland een dergelijke overeenkomst afgesloten.
(27) Artikel 64 van verordening 883.
(28) Artikel 10 van verordening 1408/71.
(29) Artikel 7 van verordening 883.
(30) Artikel 63 van verordening 883.
(31) Considerans nr. 32.
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Daarom had de Commissie voorgesteld om de periode waarin een werknemer in
een andere Lidstaat werk mag zoeken zonder zijn recht op werkloosheidsuitkerin-
gen te verliezen, uit te breiden van 3 maanden tot 6 maanden.
De Raad is over dit voorstel niet tot een akkoord gekomen.
Toch werd een compromis bereikt, waardoor de exportperiode voor de werkloosheids-
uitkeringen kan worden verlengd en de situatie van de werknemer wordt verbeterd.

Dit gemeenschappelijke standpunt steunt op de volgende beginselen:
� de huidige duur van 3 maanden blijft behouden. Het bevoegde orgaan heeft ech-
ter de mogelijkheid om deze periode tot maximum 6 maanden uit te breiden;
� tijdens de exportperiode worden de werkloosheidsuitkeringen uitbetaald door en
voor rekening van het bevoegde orgaan;
� de werkloze die na afloop van de exportperiode naar de bevoegde Staat terug-
keert, verliest, zoals nu, elk recht op uitkeringen krachtens de wetgeving van die
Staat. De nieuwe verordening voegt hier echter aan toe: “onder voorbehoud van
gunstigere bepalingen van deze wetgeving”. De strengheid van deze bepaling kan
door de bevoegde Staat dus worden gematigd. Bovendien wordt de specifieke bepa-
ling voor België (32) – die voorziet dat de werkloze die na afloop van de termijn van
drie maanden naar dit land terugkeert, pas opnieuw recht op uitkering van dit land
krijgt nadat hij er gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden heeft uitge-
oefend – afgeschaft;
� de werkloze kan in de toekomst gebruik maken van de mogelijkheid om zijn uitke-
ringen tussen twee periodes van tewerkstelling in meermaals te exporteren, op
voorwaarde dat hij de maximale exportduur (met andere woorden 3 tot 6 maanden,
afhankelijk van de beslissing van het bevoegde orgaan) niet overschrijdt.

2.3.3. Evaluatie
De mogelijkheid om de duur van export van de werkloosheidsuitkeringen uit te
breiden van 3 tot maximum 6 maanden, betekent een vooruitgang die de mobiliteit
van de werkzoekenden bevordert. Hierdoor ontstaat evenwel een vorm van discri-
minatie tussen de werklozen, aangezien de periode waarin zij in een andere Lidstaat
werk kunnen zoeken, in de toekomst van de ene tot de andere Lidstaat kan verschil-
len, afhankelijk van de beslissing van het bevoegde orgaan.

Het feit dat het bevoegde orgaan de uitkeringen tijdens de periode van export blijft
betalen, houdt zonder meer een administratieve vereenvoudiging in. De werkloze
kan zo zijn uitkeringen blijven ontvangen, zonder dat hij daarvoor in het land van
bestemming stappen hoeft te ondernemen. Zo worden vertragingen of moeilijkhe-
den bij de betalingen, die in het huidige stelsel niet zeldzaam zijn, vermeden (33).

(32) Artikel 69, §4 van verordening 1408/71.
(33) Sommige landen, waaronder Spanje, betalen de uitkeringen van een bepaalde maand tussen de
10e en de 15e van de daaropvolgende maand. Bovendien moet de werkloze op het ogenblik van de
betaling aanwezig zijn of een gevolmachtigde ter plaatse aanwijzen.
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Ook hoeft hij geen formaliteiten meer te vervullen om zijn sociale zekerheid in de
bevoegde Staat te behouden, meer bepaald op het vlak van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering en de kinderbijslag. De socialezekerheidsinstellingen worden ont-
last van een complexe procedure, met inbegrip van de behandeling van bijkomende
dossiers, het informeren van de werklozen, het bijhouden en beheren van een boek-
houding voor de terugbetalingen tussen Staten en in sommige gevallen zelfs de
omrekening van valuta.

Tot slot kan de sanctie in geval van laattijdig terugkeren, door de bevoegde Staat worden
gematigd. Dat is een goede zaak omdat het verlies van het recht op uitkeringen een
extreme en buitenmaatse sanctie is in verhouding tot het toegekende voordeel (34).

De afschaffing van de bijzondere bepaling voor België gaat ook in die richting. Hier-
bij moet echter worden opgemerkt dat het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen de draagwijdte van deze bepaling reeds eerder aanzienlijk had
beperkt. Zo was het Hof van oordeel dat deze bepaling slechts het “herkrijgen” van
het recht op uitkeringen beoogt, en niet de verwerving van het recht op uitkeringen
(35). Dat betekent dat de werkloze die, op de dag dat hij uitkeringen aanvraagt, aan
de door de Belgische wetgeving voorziene wachttijdvoorwaarden voldoet (36),
recht heeft op uitkeringen. Het is echter zeer goed mogelijk dat de betrokkene bij
zijn terugkeer kan bewijzen dat hij op basis van zijn studies of zijn arbeidsprestaties
en gelijkgestelde periodes recht op uitkeringen heeft. De vergoede periodes van
werkloosheid, met inbegrip van de exportperiode, zijn immers gelijkgestelde perio-
des die in aanmerking kunnen worden genomen. Als de werkloze daarentegen niet
aan deze wachttijdvoorwaarden voldoet en hij het recht op uitkeringen wil “terug-
winnen”, dat wil zeggen een vrijstelling van wachttijd inroept (37), dan moet hij
een bewijs van werkhervatting in België gedurende minstens 3 maanden kunnen
voorleggen. In een ander arrest (38) oordeelde het Hof van Justitie reeds dat deze
bepaling niet van toepassing is als de werkloze laattijdig terugkeert na in een andere
Lidstaat tewerkgesteld te zijn geweest. In dat geval kan hij zich beroepen op de vrij-
stelling van wachttijd voorzien door de Belgische reglementering, om zijn recht op
uitkeringen te herkrijgen, zonder dat hij een werkhervatting van minstens 3 maan-
den in België hoeft te bewijzen (onverminderd de mogelijkheid om desgevallend
een nieuwe toelating aan te vragen).

(34) Voor meer commentaar over deze bepalingen, zie de artikels van Sean Van Raepenbusch: “La
Jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de prestation
de chômage”, J.T.T. 1985, p. 97 en 98, en van Podromos Mavridis, “Y a-t-il une libre circulation des
chômeurs”, CDS, 1998, p. 476 en 477.
(35) Arrest Spataro van 13 juni 1996.
(36) Artikels 30 tot 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering.
(37) Artikel 42 van het hoger genoemde KB van 25 november 1991.
(38) Arrest Van Haeren van 28 april 1988.
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De afschaffing van deze bepaling heeft tot gevolg dat de werkloze, bij een laattijdige
terugkeer, zich voortaan ook op de vrijstelling van wachttijd kan beroepen, waar-
door hij zijn toelaatbaarheid gedurende 3 jaar ingaande vanaf de laatste vergoede
dag, kan behouden. Dat betekent dat de werkloze, zelfs indien hij laattijdig terug-
keert, in de meeste gevallen zijn recht op uitkeringen ten laste van België behoudt. 

2.4. HET RECHT OP UITKERINGEN VAN DE WERKNEMERS DIE IN EEN LAND WONEN
EN IN EEN ANDER LAND WERKEN

2.4.1. Huidig stelsel (39)
De huidige verordening onderscheidt 2 categorieën van werknemers, namelijk de
grensarbeiders en de andere werknemers.

De ‘grensarbeider’ is een werknemer die zijn beroepsactiviteit op het grondgebied
van één Lidstaat uitoefent en verblijft op het grondgebied van een andere Lidstaat,
waar hij in principe elke dag of minstens eenmaal per week terugkeert.

In geval van gedeeltelijke werkloosheid of werkloosheid door onvoorziene omstan-
digheden, geniet de betrokkene werkloosheidsuitkeringen volgens de wetgeving
van de Staat van tewerkstelling.
In geval van volledige werkloosheid geniet de betrokkene werkloosheidsuitkeringen
volgens de wetgeving van de woonstaat (40).

Een voorbeeld: een werknemer die onderdaan is van een Lidstaat van de Europese
Unie, verblijft in België maar werkt in het Groothertogdom Luxemburg. Hij keert
dagelijks of minstens één keer per week terug naar zijn verblijfplaats in België. Als hij
door de onderneming waarvoor hij werkt, gedeeltelijk werkloos wordt gesteld, dan
heeft de betrokkene recht op werkloosheidsuitkeringen volgens de Luxemburgse
wetgeving; hij moet zich dus tot het bevoegde orgaan van dit land richten. Als hij vol-
ledig werkloos wordt, heeft hij recht op uitkeringen volgens de Belgische wetgeving.
In dat geval hoeft hij geen bewijs te leveren van een laatste periode van tewerkstelling
in België om zijn prestaties in Luxemburg in aanmerking te laten nemen.

(39) Artikel 71 van verordening 1408/71.
(40) In het arrest Miethe van 12 juni 1986 onderstreept het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen dat de volledig werkloze grenswerknemer uitsluitend aanspraak kan maken op de
uitkeringen van de Lidstaat waar hij woont, zelfs als hij voldoet aan alle voorwaarden die door de
wetgeving van de Lidstaat van zijn laatste tewerkstelling worden gesteld voor de toekenning van een
recht op uitkeringen (hier wordt echter wel aan toegevoegd dat alleen de nationale rechtspraak kan
bepalen of de werknemer niet kan worden beschouwd als een niet-grensarbeider, aangezien hij in de
werkstaat persoonlijke en beroepsmatige banden heeft behouden, waardoor hij precies in deze Staat
de meeste kansen maakt op wedertewerkstelling).
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Met ‘andere werknemer’ wordt bedoeld, de werknemer die tijdelijk is tewerkge-
steld in een andere Lidstaat van de Europese Unie dan het land waar hij gewoonlijk
verblijft en waar zich zijn voornaamste belangencentrum bevindt. Deze omschrij-
ving beoogde oorspronkelijk de seizoenarbeiders, maar werd aanzienlijk uitgebreid
naarmate de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
evolueerde.

Het woord ‘verblijfplaats’ staat voor normale woonplaats. Voor het bepalen van de ver-
blijfplaats wordt rekening gehouden met de gezinssituatie van de werknemer, de duur
en de continuïteit van de verblijfplaats vóór de werknemer werd overgeplaatst, de
duur en het doel van zijn afwezigheid, de aard van de tewerkstelling in de andere Lid-
staat, evenals de intentie van betrokkene zoals deze uit alle omstandigheden blijkt. 

In geval van volledige werkloosheid heeft de betrokkene de keuze:
� als hij ter beschikking blijft van zijn werkgever of van de diensten voor arbeidsbe-
middeling van het land waar hij het laatst was tewerkgesteld, geniet hij van de uitke-
ringen volgens de wetgeving van het land van zijn laatste tewerkstelling;
� als hij zich ter beschikking stelt van de diensten voor arbeidsbemiddeling van de
Staat waar hij verblijft, geniet hij werkloosheidsuitkeringen volgens de wetgeving
van deze woonstaat.

Indien de werknemer werkloosheidsuitkeringen geniet in de Staat waar hij laatst
was onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving, moet hij eerst gebruik maken
van de procedure van export van uitkeringen naar zijn woonstaat voorzien in artikel
69 van de verordening.

Hij kan in de woonstaat  geen uitkeringen genieten gedurende de periode waarin hij
op grond van artikel 69 aanspraak kan maken op uitkeringen voorzien door de wet-
geving waaraan hij in laatste instantie onderworpen was.

Zoals door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werd bevestigd
(41), willen deze bepalingen de migrerende werknemers de garantie bieden dat ze
van hun recht op werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten in die omstandighe-
den die voor het zoeken naar een nieuwe baan het gunstigst zijn.

2.4.2. De hervorming (42)
Wat de gedeeltelijke werkloosheid betreft, verandert er niets, maar voor de volledi-
ge werkloosheid worden drie wijzigingen doorgevoerd.

(41) Arrest Mouthaan van 15 december 1976, arrest Aubin van 27 mei 1982 en arrest Miethe van 12
juni 1986.
(42) Artikel 65 van verordening 883.
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In de eerste plaats moet de volledig werkloze grensarbeider, net zoals thans het
geval is, zich ter beschikking stellen van de diensten voor arbeidsbemiddeling van
de woonstaat en geniet hij uitkeringen ten laste van deze Staat. Nieuw is dat hij zich
bovendien ter beschikking kan stellen van de diensten voor arbeidsbemiddeling van
de Staat waar hij het laatst was tewerkgesteld. Dat geldt tevens voor de volledig
werkloze werknemer die geen grensarbeider is en die naar de woonstaat terugkeert.

Vervolgens wordt voor een volledig werkloze werknemer die geen grensarbeider is,
het recht te kiezen tussen de woonstaat en de werkstaat voortaan bepaald door zijn
beslissing om al dan niet naar de woonstaat terug te keren. Als hij terugkeert, moet
hij zich ter beschikking stellen van de diensten voor arbeidsbemiddeling van de
woonstaat en geniet hij uitkeringen ten laste van die Staat. Zoals we daarnet hebben
gezien, kan hij zich ook ter beschikking stellen van de diensten voor arbeidsbemid-
deling van de werkstaat. Als hij niet naar de Staat van verblijf terugkeert, moet hij
zich ter beschikking stellen van de diensten voor arbeidsbemiddeling van de werk-
staat en geniet hij uitkeringen ten laste van deze Staat.

Tot slot, als de uitkeringen voor volledige werkloosheid ten laste zijn van de woon-
staat, is gedurende de eerste 3 of 5 maanden van vergoeding een mechanisme van
terugbetaling door het bevoegde orgaan van de Lidstaat aan de wetgeving waarvan
de betrokkene in laatste instantie onderworpen was, voorzien (43).

2.4.3. Evaluatie
Doordat de volledig werkloze grenswerknemer de mogelijkheid heeft om zich ook
ter beschikking te stellen van de diensten voor arbeidsbemiddeling van de Staat
waar hij het laatst was tewerkgesteld, zijn voor hem de omstandigheden om
opnieuw werk te vinden beter.

Ook de situatie van de volledig werkloze niet-grensarbeider is duidelijker en cohe-
renter (44). Hij kan geen uitkeringen meer eisen van de woonstaat als hij er niet
terugkeert, noch kan hij uitkeringen eisen van de werkstaat als hij naar de woon-
staat terugkeert. Momenteel is dat wel mogelijk met de fictie die dit veronderstelt
op het vlak van controle en daadwerkelijke beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

(43) De terugbetalingsperiode wordt op 5 maanden gebracht als de betrokkene in de loop van de
voorbije 24 maanden gedurende ten minste 12 maanden periodes van arbeid of van niet in loon-
dienst verrichte activiteiten heeft verricht in de Lidstaat aan de wetgeving waarvan hij in laatste
instantie onderworpen was.
(44) Voor een kritiek op de huidige bepalingen, zie meer bepaald het werk van B. Graulich en P. Pal-
sterman: “Les droits et obligations du chômeur”, Uitgeverij Kluwer, Brussel, 2003, p. 137 tot 140.
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Het mechanisme van beperkte terugbetaling van de uitkeringen voor volledige
werkloosheid aan de woonstaat door de werkstaat betekent weliswaar een schade-
vergoeding voor de woonstaat die voor de werknemer die hij ten laste moet nemen,
geen bijdragen heeft ontvangen, maar het leidt ook tot een zeer ingewikkelde admi-
nistratie voor de betrokken socialezekerheidsinstellingen (45).

3. NIEUWE OF ONOPGELOSTE PROBLEMEN

Zoals hiervoor vermeld, biedt de nieuwe verordening oplossingen voor of antwoor-
den op bepaalde problemen van de huidige verordeningen, namelijk wat betreft het
exporteren van uitkeringen en het recht op uitkeringen voor werknemers die in één
Lidstaat verblijven en in een andere Lidstaat werken.

Wat dit laatste punt betreft, leidt het terugbetalingsmechanisme voor de uitkeringen
tussen Staten zoals voorzien door de nieuwe verordening, desalniettemin tot admini-
stratieve verwikkelingen, vooral dan voor de socialezekerheidsinstellingen.

Bovendien kan men zich thans moeilijk de nieuwe problemen voorstellen die door
de toepassing van de nieuwe verordening zouden kunnen ontstaan. Deze proble-
men zullen namelijk afhangen van de interpretatie van de nieuwe teksten door de
bevoegde rechtbanken aangaande de concrete gevallen die hun worden voorgelegd.

Indien men abstractie maakt van de problemen veroorzaakt door het nationale recht
die worden of moeten worden opgelost door de rechtspraak van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen (46), vinden de nog overblijvende problemen
voornamelijk hun oorsprong in de afwezigheid of ontoereikendheid van definities
van bepaalde begrippen in de huidige verordering en in de nieuwe verordening.

We denken hierbij meer bepaald aan de definiëring van gedeeltelijke werkloosheid
enerzijds en van vervroegd pensioen anderzijds.

3.1. GEDEELTELIJKE WERKLOOSHEID
In de Franstalige versie van de nieuwe verordening werden de begrippen ‘chômage
partiel ou accidentel’ vervangen door ‘chômage partiel ou intermittent’. In de
Nederlandstalige en de Engelstalige versie van de verordening werden de termen

(45) Te meer daar het aantal werknemers dat mogelijkerwijs in aanmerking komt, hoog ligt. Volgens
de krant “L’écho” van 1 juni 2004 telde België op 30 juni 2002, 55.277 vertrekkende grenswerkne-
mers en 30.509 aankomende grenswerknemers.
(46) Bijvoorbeeld de problematiek aangaande het recht op wachtuitkeringen voor de jongeren die
hun studies in het buitenland hebben voltooid, dat het voorwerp uitmaakte van het arrest D’Hoop
van 11 juli 2002 en van opmerkingen in het hogergenoemde artikel van Denis Roulive, J.T.T. 2004,
p. 131 en 132.
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blijkbaar niet gewijzigd. Deze terminologische wijziging zou dus geen invloed hebben
op de interpretatie van de verordening. Net zomin als in verordening 1408 werd het
begrip gedeeltelijke werkloosheid in de nieuwe verordening niet omschreven.

Deze definitie is echter wel van belang, met name om te bepalen welke Staat het
toekennen van werkloosheidsuitkeringen voor zijn rekening moet nemen voor de
werknemers die in één Lidstaat deeltijds werkzaam zijn en in een andere Lidstaat
verblijven.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geeft in een recente zaak
enkele antwoorden (47). Deze zaak betrof een werknemer die in Nederland verbleef
en in België deeltijds werkzaam was. België was van oordeel dat het ging om een vol-
ledig werkloze, aangezien hij niet door een arbeidscontract was gebonden voor zijn
inactiviteitsuren. Als volledig werkloze grensarbeider moest hij dus door Nederland
ten laste worden genomen. Het Hof oordeelde echter dat deze werknemer moest
worden beschouwd als een gedeeltelijk werkloze ten laste van België. Het Hof herin-
nerde er bij deze gelegenheid aan dat het criterium dat moet worden gebruikt om te
bepalen of een grensarbeider in de zin van artikel 71 van verordening 1408/71 een
volledig werkloze of een gedeeltelijk werkloze is, eenvormig en communautair moet
zijn. Deze beoordeling kan niet worden gebaseerd op criteria van het nationale
recht. Het Hof heeft overigens geen communautaire omschrijving gegeven voor het
begrip gedeeltelijke werkloosheid. Het herinnerde er enerzijds aan dat de verorde-
ning tot doel heeft om de werknemers die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen,
te onderwerpen aan het socialezekerheidsstelsel van één enkele Lidstaat. Aldus ver-
mijdt men de cumulatie van nationale wetgevingen en de verwikkelingen die daaruit
voortvloeien. Anderzijds wees het Hof erop dat artikel 71 tot doel heeft de migreren-
de werknemer het recht op werkloosheidsuitkeringen te garanderen in die omstan-
digheden die voor hem het gunstigst zijn om een nieuwe betrekking te vinden. In dat
opzicht oordeelde het Hof dat de instelling van de verblijfplaats minder goed in staat
zou zijn dan die van de bevoegde Lidstaat om de werknemer te helpen bij het vinden
van een aanvullende werkgelegenheid waarvan de omstandigheden compatibel zou-
den zijn met het werk dat hij reeds deeltijds uitoefent.
Het ging hier echter om een specifieke situatie, in die zin dat de werknemer in
kwestie eerst voltijds had gewerkt en onmiddellijk daarna voor dezelfde werkgever
deeltijds had gewerkt.

Hoe het ook zij, het belang van deze discussie is voor wat België betreft, beperkt.

Een overeenkomst die België respectievelijk met Frankrijk, Duitsland en Luxemburg
heeft gesloten in toepassing op artikel 17 van de verordening, voorziet dat de werk-
nemer die werkloosheidsuitkeringen geniet ten laste van de woonstaat en deeltijds

(47) Arrest de Laat van 15 maart 2001.
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werkt op het grondgebied van een andere Staat, onderworpen blijft aan de eerstge-
noemde Staat, zowel voor de storting van de socialezekerheidsbijdragen als voor het
toekennen van de uitkeringen.

3.2. VERVROEGD PENSIOEN
De uitkeringen vervroegde uittreding worden door de nieuwe verordening in het
materiële toepassingsgebied van de verordening geïntegreerd.

Door uitkeringen vervroegde uittreding in de verordening op te nemen, wil men de
gelijkheid van behandeling en de mogelijkheid om de uitkeringen vervroegde uittre-
ding te exporteren, garanderen, evenals het toekennen van de gezinsbijslagen en de
geneeskundige verzorging aan de betrokken personen (48).

De nieuwe verordening sluit evenwel de regel van samentelling van periodes van
verzekering of arbeid uit voor het openen van het recht op deze uitkeringen (49).
Deze uitsluiting wordt gerechtvaardigd in de considerans bij de nieuwe verorde-
ning, aangezien “de wettelijke stelsels voor vervroegde uittreding slechts in een zeer
beperkt aantal Lidstaten bestaan” (50).

De definitie die voor vervroegde uittreding wordt gegeven, lijkt het conventionele
Belgische brugpensioen niet te dekken.

Met ‘uitkeringen bij vervroegde uittreding’ beoogt de nieuwe verordening immers
“alle uitkeringen, met uitzondering van een werkloosheidsuitkering of een vervroeg-
de ouderdomsuitkering, die vanaf een bepaalde leeftijd worden verstrekt aan de
werknemer die zijn beroepsactiviteiten heeft verminderd, beëindigd of opgeschort
tot de leeftijd waarop hij recht heeft op een ouderdomspensioen of een vervroegd
ouderdomspensioen en waaraan niet de voorwaarde verbonden is dat de rechtheb-
bende zich ter beschikking stelt van de arbeidsvoorzieningsdiensten van de bevoeg-
de Staat (51)”.

Het Belgische brugpensioen bestaat nu net uit een werkloosheidsuitkering waaraan
men een aanvullende vergoeding toevoegt, ten laste van de werkgever.

Het bestanddeel werkloosheidsuitkering van het conventionele brugpensioen mag
dan al duidelijk worden uitgesloten uit de omschrijving van vervroegde uittreding,
de situatie voor de voormelde aanvullende vergoeding is minder duidelijk. Deze
vindt haar oorsprong in de collectieve arbeidsovereenkomsten die door koninklijk
besluit verplicht zijn geworden.

(48) Considerans nr. 33.
(49) Artikel 66 van verordening 883.
(50) Considerans nr. 33.
(51) Artikel 1, x van verordening 883.
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De huidige verordening is op deze vergoeding niet van toepassing, vermits de defi-
niëring van het begrip wetgeving de contractuele bepalingen uitsluit, ook als een
beslissing van de overheid ze bindend maakt (52). Een Lidstaat kan echter deze uit-
sluiting opheffen door hieromtrent bij de Commissie een verklaring af te leggen. De
nieuwe verordening bepaalt het volgende: “Contractuele bepalingen vallen niet
onder deze term. Wel blijft de term gelden voor contractuele bepalingen die een
verzekeringsplicht instellen die is afgeleid van de in de eerste zin bedoelde wetten
of regelingen die bij een besluit van het bevoegde overheidsorgaan algemeen ver-
bindend zijn verklaard, dan wel een ruimere werkingssfeer hebben gekregen, mits
de betrokken Lidstaat een verklaring in die zin opstelt waarvan hij de voorzitter van
het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad van de Europese Unie in ken-
nis stelt” (53). Deze bepaling zou leesbaarder kunnen worden gemaakt. Wat kan een
Lidstaat verklaren? Dat hij bepaalde conventionele stelsels wil uitsluiten, of, integen-
deel, ze juist wil opnemen? Welke conventionele stelsels kunnen het voorwerp van
deze verklaring uitmaken? In tegenstelling tot de tekst van de verordening lijkt con-
siderans nr. 6 te pleiten voor het behoud van het huidige stelsel, namelijk de uitslui-
ting van de contractuele bepalingen, zelfs als ze door de overheden bindend zijn
gemaakt, tenzij een andersluidende kennisgeving van een Staat deze beperking
opheft (54). Deze indruk wordt bevestigd door voormelde considerans nr. 33, die
over de wettelijke stelsels vervroegde uittreding handelt.

Hoe het ook zij, twee recente initiatieven van nationaal recht hebben de exportmo-
gelijkheden voor de vervroegde uittreding aanzienlijk uitgebreid.

Het gaat enerzijds om de reglementering die de oudere werklozen en bruggepensio-
neerden van 60 jaar of ouder in staat stelt om in het buitenland te verblijven (55).

Anderzijds gaat het om de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 vicies sexies van
7 oktober 2003 (56) die de werkgever ertoe verplicht de bijkomende vergoeding te
betalen aan de werknemer die op het ogenblik van zijn ontslag zijn voornaamste
verblijfplaats heeft in een land van de Europese economische ruimte (EER) of die
naar een land van de EER verhuist als hij al met brugpensioen is. Krachtens deze
CAO moet de werknemer werkloosheidsuitkeringen ontvangen ten laste van het
land van verblijf en aan alle voorwaarden voldoen om het statuut van bruggepensio-
neerde te bekomen.

(52) Artikel 1, j van verordening 1408/71.
(53) Artikel 1, l, alinea 2 van verordening 883.
(54) Deze considerans wordt als volgt geformuleerd: “De nauwe band tussen de socialezekerheids-
wetgeving en de contractuele bepalingen die deze wetgeving aanvullen of vervangen, en die door
een besluit van de overheid verplicht zijn gemaakt dan wel een ruimere werkingssfeer hebben gekre-
gen, kan ten aanzien van de toepassing van die contractuele bepalingen een soortgelijke bescher-
ming noodzakelijk maken als die welke door de verordening wordt geboden. Als eerste stap in die
richting zouden de ervaringen kunnen worden geëvalueerd van de Lidstaten die van dergelijke rege-
lingen kennis hebben gegeven”.
(55) Koninklijk besluit van 20 september 2002 (BS 28.09.2002).
(56) CAO, bindend gemaakt door een koninklijk besluit van 23 december 2003 (BS van 20.01.2004).
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4. CONCLUSIES

Werkt de nieuwe verordening het vrij verkeer van werknemers in de hand en verge-
makkelijkt ze hun zoeken naar werk in de verschillende Lidstaten?

Op dit vlak kan de vooruitgang van de nieuwe verordening ten opzichte van de hui-
dige verordening bescheiden lijken en voldoet ze niet aan bepaalde verwachtingen
onder meer wat de mobiliteitsmogelijkheden van de werkzoekenden betreft (57).

Inzake het exporteren van de werkloosheidsuitkeringen werden er weliswaar wel
vorderingen gemaakt, zij het dan beperkt. Aangezien het niet mogelijk was om tot
een unaniem akkoord te komen, worden bovendien de uitbreiding van de exportpe-
riode en het opheffen van de sanctie in geval van laattijdige terugkeer, overgelaten
aan het goeddunken van elke Lidstaat.

De hervorming moet evenwel niet worden beoordeeld op basis van dit ene criterium.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de Europese verordeningen inzake
sociale zekerheid er niet naar streven, de nationale socialezekerheidsstelsels te uniforme-
ren, maar wel ze te coördineren (58). De doelstelling is de mobiliteit binnen de Europe-
se Unie te garanderen en de werknemer die zich verplaatst, te beschermen tegen het
risico dat hij zijn rechten op het vlak van de sociale zekerheid verliest (59).

Verder moet worden vermeld dat niet alleen de verordeningen zelf, maar ook de
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een grote
verworvenheid betekenen op het domein van de sociale rechten (60). Deze verwor-
venheid zal ongetwijfeld nog verder worden ontwikkeld met de interpretatie van de
nieuwe verordening. 

(57) Zie meer bepaald het hoger genoemde artikel van Podromos Mavridis: “Y a-t-il une libre circula-
tion des chômeurs?” CDS, 1998, p. 472 en volgende, en in het bijzonder zijn opmerkingen over het
huidige exportstelsel voor de werkloosheidsuitkeringen.
(58) Waarnaar in considerans nr. 4 van de nieuwe verordening wordt verwezen.
(59) Zie ook het artikel van Rob Cornelissen: Résultats et limites du règlement (CEE) n° 1408/71,
J.T.T. 1997, p. 209 en volgende, voor een gedetailleerdere benadering van de doelstellingen en
beginselen van de Europese samenwerking op het vlak van de sociale zekerheid.
(60) Behalve de reeds eerder aangehaalde auteurs, zoals Podromos Mavridis, wiens artikel uitsluitend
is gewijd aan de rechtspraak op het vlak van de werkloosheidsverzekering, kunnen ook de talloze
artikelen van Sean Van Raepenbusch worden geraadpleegd aangaande de rechtspraak van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (bijvoorbeeld het onlangs verschenen artikel “Ten-
dances récentes (1998-2003) de la jurisprudence sociale de la Cour de justice des Communautés
européennes”, J.T.T. 2003, p. 277 en volgende), evenals zijn werken: “La sécurité sociale des person-
nes qui circulent à l’intérieur de la Communauté économique européenne”, Story-Scientia, Brussel
1991 en “La sécurité sociale des travailleurs européens: Principes directeurs et grands arrêts de la
Cour de justice des Communautés européennes”, De Boeck en Larcier, Brussel, 2001.
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Tot slot had de hervorming niet alleen het bevorderen van de mobiliteit van de
werknemers tot doel. De bedoeling was ook en vooral om de verordening te moder-
niseren en te vereenvoudigen, teneinde rekening te houden met de evolutie van de
socialezekerheidsstelsels in de Lidstaten en het begrijpen ervan te vergemakkelijken
voor de personen tot wie ze gericht zijn, en voor de instellingen die belast zijn met
de uitvoering. Vanuit dit opzicht is het resultaat positief. De verordening heeft nieu-
we begrippen opgenomen en haar toepassingsgebied uitgebreid. Verder werd een
deel van de verworvenheden uit de rechtspraak geïntegreerd. De teksten van de
meeste bepalingen werden ook beknopter en duidelijker opgesteld. De verordening
heeft blijkbaar dus aan duidelijkheid gewonnen. Dit was nochtans geen sinecure,
aangezien de discrepantie tussen de socialezekerheidsstelsels van de Lidstaten groot
blijft, ook al wordt er terecht van een Europees sociaal model gesproken.

Voor een meer volledige evaluatie zal echter moeten worden gewacht op de toepas-
singsverordening en de ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen ten overstaan van deze nieuwe verordening en
de uitdaging van het uitgebreide Europa met 25 Lidstaten.

(Vertaling)
__________
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HERZIENING VAN VERORDENING
1408/71: OVERPEINZINGEN BIJ WIJZE
VAN CONCLUSIE

DOOR PHILIPPE POCHET

Directeur, Observatoire social européen

Deze overpeinzingen zijn geen poging om de welgevulde bijdragen van dit thema
samen te vatten, ze zullen evenmin de punten van spanning en convergentie in de
voorgestelde analyses naar voren schuiven. Het is eerder de bedoeling om deze
beschouwing over de nieuwe verordening en haar geschiedenis en inhoud uit te
breiden door ze in het kader van het sociaal beleid van de Europese Unie in het alge-
meen te plaatsen. Ik zou hier met andere woorden eerst en vooral de context van de
verordening willen schetsen. Vervolgens wil ik de begrippen harmonisatie, coördi-
natie en convergentie onder de loep nemen. Ten derde wil ik me buigen over de
wijzigingen die door het ontwerp voor het constitutionele verdrag worden aange-
bracht, en tot slot wil ik de nieuwe vooruitzichten belichten.

1. DE VERORDENING IN DE CONTEXT VAN HET EUROPESE SOCIALE BELEID

Verordening 1408/71 (Raad van de Europese gemeenschappen, 1971) wordt vaak
voorgesteld als een onderdeel van de eerste periode van het Europese sociale
beleid, een periode waarin er voornamelijk naar werd gestreefd om het vrij verkeer
te verzekeren door de gelijkheid van rechten voor de nationale en communautaire
burgers van elk nationaal systeem te erkennen. In deze context fungeert de coördi-
natie als loopbrug tussen de verschillende nationale systemen. Dankzij deze verorde-
ning kunnen de migrerende communautaire werknemers ervoor zorgen dat de
arbeidsperiodes in verschillende Lidstaten geldig kunnen worden verklaard. De
onrechtstreekse uitwerking op de nationale coördinatiesystemen was, zoals de bij-
drage van Perl in dit nummer aantoont, niet zonder betekenis (zie ook Liebfried en
Pierson, 1995). Wat we hier echter vooral moeten aanhalen, is het feit dat het
coördinatiedebat een belemmering vormde voor het harmonisatiedebat. Deze bena-
dering werd verondersteld neutraal te zijn voor de nationale systemen.
Het is niet noodzakelijk om de verschillende stappen van het Europese sociale
beleid in de voorbije veertig jaar te beschrijven. Door onze aandacht op de tweede
helft van de jaren negentig te richten, kunnen we een aantal evoluties en zelfs breu-
ken met deze eerste fase van de Europese sociale constructie vaststellen.
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De analyse die in de loop van de voorbije tien jaren steeds dominanter is geworden,
stelt dat het Europese recht (richtlijn of verordening) niet langer is aangepast aan de
diversiteit van de nationale systemen. Dit leidt tot een beschouwing die voorname-
lijk handelt over de modernisering van de nationale systemen en de invoering van
zogenaamd reflexievere middelen van de ‘soft law’. Opleiding, evaluatie, vergelij-
king en navolging vormen de nieuwe woordenschat van het sociale Europa (zie
onder andere De la Porte en Pochet, 2002; Zeitlin en Pochet, 2005). De kritische
analyse van het recht beklemtoont overigens ook het feit dat het niet in staat is om
gedragingen te wijzigen, zoals onder meer blijkt uit de hardnekkige verschillen in
loon tussen mannen en vrouwen, ondanks een steeds groter arsenaal van wetten
(Rubery et al., 2003).
Tot slot wordt wel vaker gezegd dat eenparigheid van stemmen binnen de Raad in
werkelijkheid elke regelgeving in het domein waar ze wordt toegepast (bijvoor-
beeld sociale zekerheid en fiscaliteit) onmogelijk maakt.
Deze drie kort aangehaalde punten moeten opnieuw worden bekeken in het licht
van de herziening van de verordening, maar ook in dat van de vorige herziening, die
het toepassingsgebied ervan uitbreidde tot de niet-communautaire werknemers (zie
in dat verband het artikel van Dalila Ghailani in het nummer 1/2003 van het Bel-
gisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, waarin de resultaten evenals het goedkeu-
ringsproces worden besproken).

Wat de goedkeuring met eenparigheid van stemmen betreft, blijken drie factoren de
doorslag te hebben gegeven voor het aannemen van deze herziening:
� In de eerste plaats de vrees dat elke wijziging voor 25 Lidstaten onmogelijk wordt,
en vandaar ook het gevoel dat men tot een compromis moest komen, eerder dan het
risico te lopen dat er helemaal geen verandering komt, althans niet voor lange tijd.
� Vervolgens het einde van de legislatuur van het Europees Parlement, dat ook het
onderzoek van de wijzigingen naar een veel latere datum zou hebben verschoven.
� Ten slotte de herzieningsmethode, gebruikt tijdens het lange hervormingsproces,
hoofdstuk na hoofdstuk. De Lidstaten belast met het EU-voorzitterschap, waren
gesensibliliseerd voor de noodzaak om tot resultaten te komen in dit ongetwijfeld
zeer technische dossier.

Het blijkt dus dat sommige combinaties het mogelijk maken om wezenlijke verande-
ringen door te voeren, ondanks de noodzaak om in de Raad tot eenparigheid van
stemmen te komen en het feit dat Parlement en Raad samen moeten beslissen. 
Dit was tevens het geval voor de twee non-discriminatierichtlijnen die op artikel 13
(voormalige nummering) gebaseerd waren en toch werden goedgekeurd. In dat
geval (in de context van de conservatieve/extreem-rechtse alliantie in Oostenrijk)
was de prijs voor het nietsdoen hoger dan de prijs voor het goedkeuren van een
compromis in dit dossier (De Schutter, 2005). Zo kunnen we tevens verwijzen naar
de gouden tijd van het sociaal beleid, toen, in de jaren zeventig, talloze richtlijnen
werden goedgekeurd ondanks de voorwaarde van eenparigheid van stemmen die in
het Verdrag van Rome was opgenomen vanuit de politieke wil ontloken uit een ver-
warde sociale context.
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Het tweede punt is dat van de inhoud van en de commentaren op het traditionele
recht. Uit de verschillende bijdragen blijkt dat er uiteenlopende waarderingen en
beoordelingen zijn aangaande de herziening. De bijdragen leggen vaak ook de klem-
toon op het belang van de toepassing van bepaalde beginselen. De manier van toe-
passen en de interpretatie van de nieuwe bepalingen zouden minstens even belang-
rijk zijn als de inhoud stricto sensu om op een meer diepgaande manier te oordelen
over de inbreng en de beperkingen van de nieuwe verordening. Dit is de uiting van
de traditionele vraagstelling (die evenwel steeds duidelijker in de debatten van
rechtsgeleerden en andere deskundigen naar voren komt) aangaande de verschillen
tussen de formulering van de juridische regel en de toepassing ervan. De kritiek van
voornamelijk professor Pieters in dit werk als zou de herziening niet aan de nieuwe
belangen zijn aangepast, is radicaler. Onrechtstreeks en zonder dat dit noodzakelij-
kerwijze de bedoeling is van deze auteur, komen we tot een kritiek van het hoger
genoemde recht als zou het de nieuwe, veranderende situaties niet regelen, maar de
oudere kwesties onbuigzamer maken. 
Wat zou in het geval van de coördinatie echter de eventuele inbreng van de ‘soft
law’ kunnen zijn? Het gaat er bij deze verordening in de eerste plaats om de coördi-
naties van de nationale rechten te regelen en af te bakenen. Dit onderwerp zou ik in
het volgende punt willen behandelen.

2. HARMONISATIE, COORDINATIE, CONVERGENTIE

Het tweede punt dat ik zou willen vermelden, is het verband tussen harmonisatie,
coördinatie en convergentie.
Op het vlak van het socialebeschermingsbeleid werd het harmonisatiedebat reeds
afgerond vóór het Verdrag van Rome. Zoals Peter Hall (2002) onderstreepte, was dit
ongetwijfeld het enige moment waarop een harmonisatieproces mogelijk zou zijn
geweest. Een dergelijke werkwijze zou hebben geleid tot een configuratie die lijn-
recht tegenover de Europese integratie staat. De coördinatie is dus opgebouwd,
enerzijds op de interne harmonisatie van de rechten en plichten van de nationale en
communautaire werknemers (die nu tot niet-communautaire werknemers wordt uit-
gebreid) en anderzijds op de erkenning van de diversiteit. Deze verscheidenheid is
nog toegenomen door de opeenvolgende uitbreidingen van de Unie aan de ene kant
en door de versnippering van de sociale bescherming tussen de openbare en privé-
sector aan de andere kant (ik zal in deel 4 dieper op dit punt ingaan). Sommige
richtlijnen (onder andere de gelijke kansen voor mannen en vrouwen) hadden ove-
rigens transversale effecten in het geheel van de Lidstaten. De toenemende com-
plexiteit, door de eveneens groter wordende verscheidenheid, heeft geleid tot veel-
voudige en vaak ad-hocherzieningen van de verordening. Coördinatie is een pro-
bleem in een onstabiele en evolutieve omgeving. Sinds enkele jaren zijn er, zoals in
het eerste punt werd aangehaald, processen ontstaan die, onafgezien van de subsi-
diariteit, convergentie-effecten wilden creëren door de open coördinatiemethode
(Pochet, 2004). Dit raakt het domein van de pensioenen, de werkloosheid (en de
tewerkstelling), de gezondheidszorg, de sociale uitsluiting en de armoede. Met ande-
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re woorden domeinen die aan de coördinatie tussen de Staten onderworpen zijn,
zijn ook onderworpen aan open coördinatieprocedures. Tussen de twee processen
wordt echter geenszins een expliciete link gelegd. Blijkbaar gaat het om twee afzon-
derlijke sferen. Olivier de Schutter (2005) pleitte ervoor (zie ook de Búrca, 2003)
dat de grondrechten door de OCM-procedures concreet ten uitvoer zouden kunnen
worden gelegd. Een vergelijkbare beschouwing over de complementariteit tussen
de coördinatieverordening en de open coördinatie zou vruchten kunnen afwerpen,
ook al zou blijken dat geen complementariteit mogelijk is.

3. VOORUITZICHT NAAR AANLEIDING VAN DE INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE

Het derde punt dat ik hier te berde zou willen brengen, is de toekomst. Een com-
plexe politieke procedure gecombineerd met een gevoel van hoogdringendheid
heeft geleid tot de goedkeuring van deze herziening. Wat is de situatie voor de
komende jaren? Zullen we dankzij het voorstel voor het nieuwe constitutionele ver-
drag in de toekomst soepeler kunnen inspelen op deze uitdagingen?

Frank Vandenbroucke (2002), destijds Belgisch Minister van Sociale Zaken, had tij-
dens een lezing in het Max Planck-Instituut, in het bijzonder de klemtoon gelegd op
de noodzaak om artikel 42 (voormalige nummering) te wijzigen en het om te zetten
in een gekwalificeerde meerderheid. De debatten verliepen moeizaam en de Britten
hadden van het behoud van de eenparigheid van stemmen op het domein van de
sociale zekerheid een ‘red line’ gemaakt waaraan niet mocht worden geraakt. De
oplossing die uiteindelijk werd goedgekeurd, was een hybridische oplossing. De
coördinatie gaat wel degelijk over naar de gekwalificeerde meerderheid, maar een
‘emergency brake’-formule stelt een Lidstaat in staat om de beslissing naar de Euro-
pese Raad te verwijzen. Het nieuwe artikel ziet er als volgt uit:

ARTIKEL III-136

� Op het vlak van de sociale zekerheid bepaalt de wet of Europese kaderwet de
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrij verkeer van
werknemers, met name door een stelsel in te voeren waardoor voor migrerende
loontrekkende en niet-loontrekkende werknemers en hun rechthebbenden het vol-
gende mogelijk is:
a) de samentelling, voor het verkrijgen en behouden van het recht op uitkeringen,
evenals voor het berekenen daarvan, van alle tijdvakken die door de verschillende
nationale wetgevingen in overweging worden genomen;
b) de betaling van de uitkeringen aan de personen die op het grondgebied van de
Lidstaten verblijven.
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� Als een lid van de Raad oordeelt dat een wetsontwerp of Europese kaderwet,
beoogd in artikel 1, fundamentele aspecten van zijn socialezekerheidsstelsel zou
schenden, meer bepaald voor wat het toepassingsgebied, de kosten of de financiële
structuur ervan betreft, of het financiële evenwicht ervan zou verstoren, kan hij
eisen dat de kwestie voor de Europese Raad wordt gebracht. In dat geval wordt de
in artikel III-396 beoogde procedure opgeheven. Na bespreking en binnen een ter-
mijn van vier maanden vanaf deze opheffing:
a) verwijst de Europese Raad het project door naar de Raad, wat een einde maakt
aan de opheffing van de procedure beoogd in artikel III-396, of 
b) vraagt de Europese Raad aan de Commissie om een nieuw voorstel in te dienen;
in dat geval wordt de oorspronkelijk voorgestelde akte beschouwd als zijnde niet
goedgekeurd.

Het gaat hier dus om een interessant vooruitzicht waarvan het de moeite loont om
ook de volgende herzieningen te beoordelen, evenals het vermogen om verder te
gaan in een context waar de veto’s althans formeel niet langer het herzienings-
proces kunnen blokkeren.

4. COORDINATIE: NIEUWE VOORUITZICHTEN

In zijn bijdrage onderzocht Palm het vermogen van de coördinatie om het hoofd te
bieden aan de basisontwikkelingen op het vlak van sociale bescherming. Door de
ontwikkeling van  geprivatiseerde stroken in de sociale bescherming neemt het aan-
deel van de individuele sociale bescherming buiten de coördinatie toe. Insgelijks
zijn we getuige van de toename van het aantal bilaterale regelingen. 
Wat mijns inziens echter het belangrijkst is, is de link tussen de migratie en de coör-
dinatie. Dit moet worden begrepen in een Europa in volle uitbreiding en met onge-
lijke ontwikkelingsniveaus. Deze verschillen in niveaus zullen niet zo gemakkelijk
verdwijnen, aangezien elke nieuwe kandidaat een lager economisch en sociaal
niveau heeft dan de vorige (landen uit Oost- en Centraal-Europa, Roemenië en Bulga-
rije, daarna ongetwijfeld Turkije en de Balkanlanden). 

De coördinatie werd ontworpen op een ogenblik waarop de arbeidsmigraties van
middellange duur waren (minstens enkele jaren). Vraag naar en aanbod van werk
werden, ook sociaal, gecontroleerd door toedoen van het arbeidscontract van onbe-
paalde duur en voor voltijdse tewerkstelling en door organisaties van werknemers-
vertegenwoordigers die op sectoraal vlak en op het vlak van de onderneming aan-
wezig waren. Dit laatste postulaat wordt door de huidige uitbreiding echter op losse
schroeven gezet. Zwart- en grijswerkers en ook schijnzelfstandigen zijn in veel gro-
teren getale aanwezig en de administratieve en sociale controles zijn in de nieuwe
Lidstaten veel minder streng. Anderzijds kan de migratie eerder schommelend dan
definitief zijn. Korte en roterende verblijven afhankelijk van de kansen en visa zijn
courant. 
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Tot slot werden de nationale regels aangepast, teneinde rekening te houden met de
opmerkingen van het Hof van Justitie aangaande de discriminatie tussen nationale
en Europese werknemers en aangaande de onrechtstreekse discriminatie, meer
bepaald voor de gezinsleden (echtgenote, kinderen).

Dit heeft tot nieuwe debatten geleid, vooral dan in de Scandinavische landen. In de
onderstaande tekst is het niet zozeer belangrijk om te weten of het om fantasieën
dan wel om echte toekomstvragen gaat, maar wel om aan te tonen hoe het belang
van de coördinatie en de verordening in een andere economische en sociale context
opnieuw onder de loep werd genomen.

Twee vooronderstellingen omkaderen het debat. Enerzijds, dat we getuige zijn van
een tijdelijke vestiging, die net niet frauduleus is voor zover het arbeidscontract niet
echt zou zijn of zou zijn opgesteld als voor een zelfstandige dienstverlener om de
beperkingen te omzeilen die in de meeste Lidstaten zijn opgelegd voor de vestiging
van werknemers uit nieuwe Lidstaten in de Unie van 15.
De andere vooronderstelling is dat de werknemer en zijn gezin naar hun land van
oorsprong zullen terugkeren met de uitkeringen die ze zo hebben ‘verdiend’. Jon
Kvist (2004) noemde deze mogelijke handelwijze ‘sociale raids’. De ‘sociale raid’
verschilt van het ‘sociale toerisme’ in die zin dat bij ‘sociaal toerisme’ wordt
gevreesd voor migratie met de bedoeling om van sociale uitkeringen (maatschappe-
lijke bijstand) te genieten in een land waar deze hoger zouden liggen; in het geval
van ‘sociale raid’ daarentegen zou het de bedoeling zijn om met de uitkeringen naar
het land van oorsprong terug te keren. Het voorbeeld dat Kvist geeft, is dat van een
werknemer die met een contract eventueel uit berekening naar Denemarken komt.
Hij kan dan zijn gezin en zijn zwangere vrouw laten overkomen. Ze bevalt in een
Deens ziekenhuis en zou, net als elke Deense vrouw, twee jaar lang kunnen genie-
ten van de Deense zwangerschapsuitkeringen. Ze zou ze krijgen in haar land van
oorsprong, aangezien men niet mag discrimineren. Kort samengevat, dit is een van
de te vrezen gevolgen van ‘sociale raids’. De oplossing zou erin kunnen bestaan om
de uitkeringen te beperken tot gebruik alleen op het nationale grondgebied. We
gaan hier niet dieper in op de juridische mogelijkheid om dit al dan niet te doen.
Wat mijns inziens belangrijk is, is dat de coördinatie in een nieuwe context ten
opzichte van de omstandigheden in het begin van de jaren zeventig – toen deze ont-
stond – aanleiding geeft tot eveneens nieuwe benaderingen.

CONCLUSIE

Het belang van de herziening van de verordening reikt verder dan de goedkeuring
van deze herziening. Ze zet ons ertoe aan om na te denken over de voorwaarden
voor goedkeuring van de ‘hard law’ versus de dominantie van het debat over de
‘soft law’, maar ook over eventuele synergieën. Het nieuwe constitutionele verdrag
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zou op dit vlak mogelijk moeten maken dat de hypotheek op de eenparigheid van
stemmen wordt opgeheven. De nieuwe uitdagingen en misschien ook nieuwe
opvattingen kunnen er echter ook toe leiden dat we veel radicaler zullen moeten
oordelen over de beperking van de coördinatiebenadering.

(Vertaling)
__________
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OVER ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING:
INLEIDING

In het verleden viel in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid regelmatig een
artikel te lezen over de problematiek van armoede en sociale uitsluiting. De redactie
vond de tijd rijp voor een volledig themadeel in dit nummer.
De redacteurs en auteurs van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting hebben
uit het voorradige materiaal geput voor een actuele stand van zaken.

Eerst schetst Jan Vranken het theoretisch kader dat de auteurs van het Jaarboek han-
teren. Hij bespreekt een aantal ‘armoedemodellen’ die gangbaar zijn bij de publieke,
wetenschappelijke en beleidsmatige waarneming van armoede. Daarna definieert hij
de centrale concepten die nodig zijn bij het lezen van de volgende bijdragen.

Omdat armoede zich manifesteert via uitsluiting op verschillende levensdomeinen is
het uitzonderlijk moeilijk of zelfs onmogelijk om de stand van of de ontwikkelingen
in armoede op één noemer te brengen. Daarom geeft Katrien De Boyser in de twee-
de bijdrage een breed overzicht van de sociale uitsluiting op verschillende maat-
schappelijke domeinen zoals op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op het vlak van
huisvesting en gezondheid. Er werd een selectie gemaakt uit recent onderzoeks-
materiaal en administratieve gegevens.

Het derde artikel handelt over de inkomenssituatie van arme huishoudens. Het
beschikbare inkomen is immers nog altijd de meest gangbare indicator van armoe-
de. Het inkomen speelt een cruciale rol in het verwerven van de meeste goederen
en diensten en bepaalt mee de ongelijke toegang tot verschillende maatschappelijke
domeinen. Het hoofdstuk situeert eerst de lage inkomens in de algemene Belgische
inkomens- en vermogensverdeling. Vervolgens verschuift de focus naar het onderste
deel van de inkomensladder, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de residuele of
bodemuitkeringen. Tot slot komt ook het moeilijke evenwicht tussen inkomens en
bestedingen aan bod en de daarmee verbonden problematiek van overkreditering
en schuldoverlast.

Katia Levecque en Jan Vranken hebben het vervolgens over mentale gezondheid –
een thema dat in overheidsprogramma’s in België nog steeds te weinig aandacht
krijgt. Mentale gezondheidsproblemen zoals depressies treffen een aanzienlijk deel
van de bevolking, en gaan gepaard met een hoogoplopend maatschappelijk prijs-
kaartje. Er zijn de hoge directe medische en niet-medische kosten, maar ook de indi-
recte, niet-medische kosten zoals voortijdig overlijden door zelfmoord, een verlaag-
de economische productiviteit, inkomensverlies door absenteïsme op het werk, ver-
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mindering van levenskwaliteit of familiale belasting. Dit artikel onderstreept het
belang van inzicht in de depressieproblematiek als onderdeel van een efficiënt
(armoede)beleid.

Jan Vranken, Katrien De Boyser en Danielle Dierckx besluiten met een aantal reflec-
ties omtrent deze stand van zaken en omtrent het gevoerde beleid dat een antwoord
wil bieden op deze ontwikkelingen. Voorliggende artikels vormen een aangepaste
selectie uit het ‘Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2003’. Het Jaarboek ver-
schijnt telkens in de maand december en gaat gepaard met een colloquium waarop
deze publicatie wordt voorgesteld.

__________
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OVER ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING:
HET BEGRIPPENKADER

DOOR JAN VRANKEN

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Universiteit Antwerpen

In deze inleidende bijdrage bespreken we eerst een aantal ‘armoedemodellen’ die
worden gehanteerd bij de publieke, wetenschappelijke en beleidsmatige waarne-
ming van de armoede. Daarna definiëren we een aantal centrale concepten die
nodig zijn bij het lezen van het rest van deze publicatie. Vervolgens schetsen we
een aantal opvallende maatschappelijke ontwikkelingen die mee de plaats en het
beeld van armoede en andere vormen van sociale uitsluiting in de hedendaagse con-
text bepalen.

1. WIE KRIJGT DE SCHULD?

Naar armoede en andere vormen van sociale uitsluiting wordt vanuit verschillende
invalshoeken gekeken. In de meest eenvoudige versie zijn er dat vier: twee ‘schuld-
modellen’ en twee ‘ongevalmodellen’, met telkens één persoonlijke en één maat-
schappelijke versie. Deze opdeling steunt op twee criteria: op welk niveau de oor-
zaak van de armoede wordt gezocht (de persoon of de samenleving) en of die oor-
zaak intern is (‘schuld’) of extern (‘ongeval’) (Vranken, 1977).

Ondertussen breidden we deze typologie uit tot zes modellen (zie Vranken, 1998;
Driessens, 2003; Vranken en De Boyser, 2003). Daarin wordt een derde niveau inge-
last, tussen het microniveau van het individu en het macroniveau van ‘de’ samenle-
ving, het bij uitstek sociologische mesoniveau van de groepen, de gemeenschap-
pen, de instituties (zie tabel 1).
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TABEL 1: ZES VERKLARINGSMODELLEN VOOR ARMOEDE

Niveau van de Aard van de oorzaak
oorzaak

Intern Extern

Micro: Persoonlijke tekorten Persoonlijke ongevallen
het individu (Individueel schuldmodel) (1) (Individueel ongevallenmodel) (2)

Meso: De structuur en/of het Groepen, instituties, organisaties
groepen, functioneren van de groep, uit de omgeving 
gemeenschappen, gemeenschap, institutie, (Institutioneel ongevalmodel) (4)
instituties, organisatie.
organisaties (Institutioneel schuldmodel) (3)

Macro: De maatschappelijke ordening Maatschappelijke veranderingen en
‘de’ samenleving conjuncturen

(Maatschappelijk schuldmodel) (6) (Maatschappelijk ongevalmodel) (5)

Een eerste model (1) legt de schuld (van hun armoede, hun werkloosheid) bij de
mensen zelf: omdat ze lui, spilzuchtig, drankzuchtig, onverantwoord zijn. Deze ver-
klaring mag het dan goed doen aan de toog of in sommige politieke vertogen, voor
een beter begrip van armoede is ze volkomen ontoereikend. Ze miskent de omstan-
digheden waarin mensen opgroeien en leven, kijkt voorbij aan de spanning tussen
maatschappelijk gewaardeerde doelen en de zeer beperkte middelen die velen maar
hebben om ze te bereiken. Deze benadering volgt de lijn van de onwerkelijke
robinsonades waarmee economen (en filosofen) zo graag hun modellen onderbou-
wen. Het individueel schuldmodel is daarenboven sterk culpabiliserend en belem-
mert daarmee een doeltreffend armoedebeleid. Ook de mildere variant van de per-
sonele modellen (2), die de oorzaken van armoede en sociale uitsluiting zoekt in
persoonlijke tegenslagen, zoals ziekte, handicap, verlies van een baan, zondigt door
een overbelichting van wat de persoon overkomt en laat daardoor waardoor dat
gebeurt, onderbelicht. Beide individuele modellen kunnen het evenement aangeven
waardoor sommige individuen in armoede terechtkomen, maar laten de maatschap-
pelijke processen die tot dit gebeuren leiden, en de structuur die eraan ten grond-
slag ligt, buiten beschouwing.

Modellen drie en vier betreffen het mesoniveau van de samenleving, hetgeen soms
ook wel ‘het maatschappelijke middenveld’ of de ‘civil society’ wordt genoemd.
Daar bevinden zich onder meer geïnstitutionaliseerde vormen van het samenleven,
zoals de kerken, de vakbonden, scholen en universiteiten, bedrijven, verenigingen
en bij uitbreiding ook het gezin, evenals grotere samenlevingsvormen zoals de buurt
en (etnische) gemeenschappen. De interne variant (3) zoekt de verklaring bij de
inrichting en het functioneren van deze instituties, groepen en gemeenschappen.
We kunnen hier op het eerste gezicht vrij uiteenlopende illustraties geven zoals
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ontoegankelijkheid, bureaucratisering, onvoldoende of ‘andere’ socialisering door
het gezin, de eigen (‘afwijkende’) waarden en normen van de gemeenschap (zoals
de armoedecultuur).

De externe versie (4) gaat over fenomenen zoals stereotypering, stigmatisering, het
fenomeen van de ‘wij’-groep en de ‘zij’-groep, onvoldoende beleidsaandacht voor
minderheden. We geven toe dat het onderscheid tussen modellen 3 en 4 niet altijd
gemakkelijk te maken is, evenmin als waar ‘institutionele modellen’ overgaan in het
‘maatschappelijke schuldmodel’. Vele van de aangehaalde factoren hebben immers
te maken met – meer nog, maken essentieel deel uit van – de ‘inrichting van een
samenleving’. Welke rol spelen de gemeenschappen van de armen zelf in het ont-
staan van een armoedecultuur en welke is die van de hen omringende samenleving?
Door het inbouwen van drempels (tot het onderwijs, de arbeidsmarkt), door het
stigmatiseren van de armen en/of door andere vormen van ‘symbolisch geweld’ (het
opdringen van een dominante cultuur) verhindert het niet-arme deel van de samen-
leving dat de personen die in armoede leven, deelnemen aan de (middelen van de)
omringende samenleving. De armoedecultuur gaat er dan weer van uit dat de armen
een eigen cultuurpatroon ontwikkelen, zowel ter bevestiging van de eigen identiteit
als ter bescherming tegen de vijandige buitenwereld. Door die armoedecultuur zou-
den de armen de kansen die in de buitenwereld voor het grijpen liggen, niet zien of
niet kunnen gebruiken.

Een vijfde benadering (5) stelt veranderingen, conjuncturen centraal, die per defini-
tie tijdelijk van aard zijn. Een economische crisis, waardoor de werkloosheid toe-
neemt en de middelen verminderen waarover het beleid beschikt. Snelle maatschap-
pelijke veranderingen, die dikwijls maar niet altijd het gevolg zijn van technolo-
gische ontwikkelingen, zoals de introductie van ICT, die nieuwe vormen van onge-
letterdheid in zijn zog meevoert. Of demografische veranderingen, waardoor de tra-
ditionele gezinsverbanden plaats moeten ruimen voor meer fragiele en minder
beschermende relaties. De veronderstelling van dit ‘maatschappelijkongevalmodel’
is dat de armoede zal verdwijnen wanneer de magere jaren plaats ruimen voor de
vette of wanneer de maatschappelijke onrust die is ontstaan ten gevolge van deze
veranderingen, gaat luwen.

Modellen op microniveau, op mesoniveau of conjuncturele modellen leren ons veel.
Ze vertellen ons waarom bepaalde groepen van mensen in armoede terechtkomen
of waarom omvang en samenstelling van de armenbevolking veranderen. Evenwel
kunnen ze niet verklaren waarom armoede, doorheen alle conjuncturen en alle wel-
vaartsregimes, een kenmerk is en blijft van alle hooggeïndustrialiseerde en welva-
rende samenlevingen. Laten we dit even illustreren aan de hand van een hypothese.
Stel dat er een massale inspanning wordt geleverd waardoor de toestand van de
‘onderkant’ fundamenteel verbetert, wat dan met degenen die net daarboven leef-
den en nu de nieuwe ‘onderkant’ vormen? Zijn dát dan niet de nieuwe armen? Bij
het gebruik van een relatieve armoedegrens en behoud van de rest van de inko-
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mensverdeling, ja. En wat met de ‘oude’ armen, wanneer hun inkomensverbetering
geen impact heeft op de rest van hun maatschappelijke positie (werk, onderwijs
voor de kinderen, kwaliteit van de woning, gezondheid)?

Een beter inzicht in de mechanismen die een antwoord op deze vraag kunnen
geven, vinden we bij het ‘maatschappelijke schuldmodel’ (6). Bij deze bij uitstek
structurele benadering gaat de aandacht niet alleen naar de armoede zelf, maar even-
zeer naar de samenleving die deze armoede altijd opnieuw voortbrengt en in stand
houdt. Illustraties zijn de dominantie van het economisch produceren bij de positie-
bepaling van de bevolking en de sociale ongelijkheden die daarvan het gevolg zijn,
ongelijkheden inzake de verdeling van inkomen, status en macht. Het gaat over ver-
houdingen tussen centrum en periferie, zowel ruimtelijk als sociaal, over de geseg-
menteerde (of zelfs duale) arbeidsmarkt en over de opdeling van de stad in ‘gated
communities’, middenklassen- en arbeidersbuurten en ‘ghetto’s’.

Ondanks deze verdere verfijning blijft het natuurlijk zo dat feitelijk bestaande bena-
deringen van de problematiek meestal niet onder deze of gene hoofding kunnen
worden ondergebracht. Ze vertonen vrijwel altijd kenmerken van verschillende
modellen en dat ligt niet anders voor het perspectief dat in deze en volgende bijdra-
gen wordt gehanteerd. Toch is het identificeren van deze grote modellen nuttig,
omdat het ons helpt om zowel de wetenschappelijke als de alledaagse verklaringen,
het onderzoek, het gevoerde beleid en de concrete hulpverlening te situeren. De
aandacht moet daarbij vooral uitgaan naar de hiërarchie die binnen het feitelijk
gehanteerde perspectief wordt gelegd tussen (stukken uit) voornoemde modellen.
Of dus het ‘maatschappelijke schuldmodel’ het fundament vormt en het ‘persoonlij-
ke ongevalmodel’ een van de verdere specificaties daarvan of omgekeerd. Om nog
eens Peter Townsend – in een tekst van net een kwarteeuw geleden – te parafrase-
ren: er loopt een band van theorievorming over onderzoeksmethode naar beleid en
actie, die ervoor zorgt dat de keuze die men op een terrein maakt ook de andere
bepaalt. Samengevat, de soms uitdrukkelijk, soms onderhuids gebruikte invalshoek
voor armoede vertelt ons meteen iets over het mens- en maatschappijmodel waar-
mee de actor naar de werkelijkheid kijkt.

De keuze voor een structureel model, voor het ‘maatschappelijke schuldmodel’,
heeft dus niet enkel gevolgen voor het soort van analyse dat wordt gevoerd, maar
evenzo voor de aard van de oplossingen. Bij het bestrijden van de armoede gaat het
dan niet om het disciplineren van de armen of om het opvoeden, herscholen of acti-
veren van de mensen die in armoede leven. De verleiding voor zulke maatregelen
blijft sterk, omdat het voor vele verantwoordelijken de gemakkelijkste, goedkoopste
of snelste ‘oplossing’ is. Een structureel beleid kan evenmin volstaan met het uitbou-
wen van sociale beschermingsstelsels, zoals de sociale zekerheidsstelsels tegen-
woordig worden genoemd – noteer de verschuiving in de term van de verzekerings-
idee naar een mengsel van verzorging en bijstand. Die stelsels zijn bedoeld om de
financiële gevolgen van individuele of collectieve tegenslagen op te vangen, maar ze
treden pas op nadat het ongeluk is gebeurd. Bij een structurele aanpak zoekt men
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naar het productieproces van armoede, naar de plaats en de aard van de uitsluitings-
mechanismen en probeert men deze uit te bannen, te wijzigen of minstens onder
controle te krijgen. Armoede moet, met andere woorden, in de eerste plaats wor-
den voorkomen.

Wanneer een structurele aanpak te radicaal wordt doorgedacht kan dat tot ontmoe-
diging leiden. Daarvoor bestaat geen reden. Natuurlijk moeten samenlevingsstructu-
ren grondig veranderen om armoede ten gronde te bestrijden, maar zoiets kan niet
gebeuren van de ene dag op de andere en evenmin op alle domeinen tegelijk. De
geschiedenis heeft ons dat geleerd en het zijn wijze lessen, die ons nieuwe ontgoo-
chelingen kunnen besparen. Dat men naar veranderingen ten gronde toewerkt,
houdt in dat men ondertussen aandacht heeft voor alle kleinere stappen in wetge-
ving, voorzieningen en hulpverlening die dit doel dichterbij brengen. Alleen moet
het dan niet bij cheques blijven voor theaterbezoek of bij gratis openbaar vervoer,
hoe aangenaam dat ook voor de betrokkenen is. Theater moet betekenis geven aan
het dagelijkse leven en de tram of de bus moet ergens naartoe leiden.

We kunnen dan wel vurig pleiten voor een méér structurele benadering en aanpak
van armoede en sociale uitsluiting, maar wat denken ‘de mensen’ erover? Het blijkt
dat de manier waarop ze naar armoede kijken, samenhangt met velerlei factoren,
zoals hun eigen maatschappelijke positie, het soort van ‘welvaartsregime’ waarin ze
leven en – natuurlijk – van de economische cycli. In de meeste landen van Noord-
Europa en Centraal-Europa ziet men dat mensen bij een verslechterende economi-
sche situatie minder grijpen naar individuele luiheid en meer naar sociale onrecht-
vaardigheid en de conjuncturele situatie om armoede te verklaren. Ook het omge-
keerde is waar: wanneer het economisch beter gaat, zoekt men de schuld vaker bij
het individu dan bij de sociale context. Het niveau van werkloosheid blijkt sterk
voorspellend te zijn voor waar de publieke opinie de oorzaken van armoede legt.
Voorts is in deze landen het individuele ongevalmodel het meest gangbare armoede-
perspectief: mensen komen in armoede terecht ten gevolge van een ongelukkig life
event. In ons land ziet in 2001 18% van de bevolking een persoonlijke tegenslag als
oorzaak van armoede, 18% wijst armoede toe aan persoonlijke schuld (luiheid); 31%
zoekt de oorzaak in het feit dat er veel onrechtvaardigheid is in onze samenleving en
voor 24% maakt armoede onvermijdelijk deel uit van de moderne samenleving (Gal-
lie en Paugam, 2002, 2).

Laten we even verder ingaan op de perceptie van de doorsnee Vlaming. Voor
hem/haar zijn de meest uitgesloten groepen in onze samenleving de drugsverslaaf-
den, daklozen en politieke vluchtelingen: meer dan 60% meent dat deze groepen
uitgesloten zijn op vele of alle terreinen. Meer dan de helft van de mensen meent
dat ook analfabeten, mensen met een psychische aandoening en mensen met een
alcoholverslaving op vele of alle terreinen zijn uitgesloten. De oorzaken van sociale
uitsluiting zoekt men veelal in individuele problematieken: drugs, langdurige ziek-
ten, alcoholisme; ook langdurige werkloosheid en opgegroeid zijn in een arm milieu
werden vaak als oorzaak genoemd. Breda, Schoenmakers en Van Geel (2003) werk-
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ten een typologie van gepercipieerde oorzaken uit die grotendeels parallel loopt
met de vier eerder vermelde verklaringsmodellen voor armoede. Voor bijna de helft
(45%) van de respondenten is sociale uitsluiting een combinatie van individueel
interne (schuld) en individueel externe (het lot, individueel ongeval zoals werkloos-
heid of echtscheiding) oorzaken. In de meeste gevallen gaat het om een combinatie
van maatschappelijke en individuele oorzaken. Mensen die de individuele schuld-
benadering hanteren, blijken ook minder solidair te zijn met wie risico’s neemt qua
levensstijl, door bijvoorbeeld ongezond te leven.

2. DOORHEEN DE BOMEN HET BOS ZIEN EN VICE VERSA

Is armoede gewoon een ander woord voor sociale ongelijkheid, deprivatie, achter-
stelling, marginalisering, uitsluiting? Ten dele ja, vooral neen. Waar situeren we
‘armoede’ dan binnen deze veelheid aan begrippen, bomen die soms verhinderen
dat we het bos zien? We leggen meteen onze kaarten op tafel: armoede is een bij-
zondere vorm van sociale uitsluiting, een begrip dat zélf moet worden onderschei-
den van ‘gewoon maar’ ongelijkheid.

Ons – niet zo verborgen – uitgangspunt is de vraag: ‘Wanneer beschouwen we ver-
schillen als een verrijking, wanneer als problematisch voor de betrokkenen én voor de
samenleving?’ Ze vormen een verrijking wanneer ze de vorm aannemen van sociale
verscheidenheid (of differentiëring) en zelfs van sociale fragmentering; ze vormen een
bedreiging wanneer ze sociale ongelijkheid of sociale uitsluiting worden.

Hoe verhouden deze termen, die natuurlijk aan toestanden in de samenleving refere-
ren, zich tot elkaar? Daartoe gebruiken we twee centrale concepten, met name
‘relaties’ en ‘breuklijnen’. Relaties tussen mensen, groepen of maatschappelijke
deelgebieden kunnen onderschikkend/bovenschikkend of nevenschikkend zijn; met
andere woorden hiërarchisch of niet.

Omdat vooral het fenomeen van de breuklijnen kenmerkend is voor de armoede,
gaan we daar even op in. Breuklijnen wijzen op een kwalitatief verschil tussen men-
sen, groepen of deelgebieden. Dat is het geval bij al dan niet uitkeringsgerechtigd
zijn, al dan niet over politieke rechten beschikken, tot de ene of andere (etnische)
gemeenschap behoren, op de primaire of secundaire arbeidsmarkt terechtkomen, in
deze of gene buurt wonen. Het gaat dus om een plots verval in het maatschappelijk
continuüm. Dat is niet altijd een negatief fenomeen, zoals uit bovenstaande voor-
beelden mag blijken en we straks extra willen illustreren door de verschillen tussen
culturen. Deze verschillen kunnen ook geleidelijk gebeuren, een continuüm vor-
men, enkel kwantitatief van aard zijn, zoals verschillen in lengte of gewicht; dan is
er van breuklijnen natuurlijk geen sprake. Relevantere illustraties in deze context
zijn inkomensverschillen of verschillen in socio-economische status.
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Breuklijnen treffen we aan op alle maatschappelijke niveaus: op het microniveau
(van individuen en hun netwerken), het mesoniveau (van groepen, gemeenschap-
pen en instituties) en het macroniveau (van de samenleving). Hier bespreken we
drie soorten breuklijnen, één op elk van de genoemde niveaus: relationele, ruimtelij-
ke en maatschappelijke breuklijnen.

Relationele breuklijnen zien we in de relaties tussen individuen. Mensen ruilen sociale
goederen (zoals macht of status) met elkaar. Via die sociale ruil maken ze deel uit van
sociale netwerken. Sociale uitsluiting is dan het gevolg van uitsluiting uit deze sociale
netwerken omdat men met de anderen niets te ruilen heeft, enkel te ontvangen (via
bijstand, hulp). ‘Gatekeepers’ spelen daarbij een belangrijke rol. Het zijn actoren
(mensen, maar vooral instituties) die zich op strategische knooppunten van het net-
werk bevinden. Ze kunnen de stroom van sociale goederen (sociaal, economisch en
cultureel kapitaal) tegenhouden en zo werk, woning, onderwijs, inkomen, status en
macht onthouden aan de laaggeschoolden, de migranten, de thuislozen.

Een tweede soort breuklijn is deze tussen sociale klassen, gemeenschappen en –
best zichtbaar – de ruimtelijke breuklijn tussen buurten. Sociale uitsluiting ver-
schijnt hier als het monopoliseren van economisch, sociaal en cultureel kapitaal
voor de eigen groep. Dit leidt tot ‘sociale sluiting’ ten aanzien van andere groepen.
De reactie van uitgesloten groepen is dikwijls dat ze zelf grenzen stellen naar nog
machtelozere groepen, wat dan leidt tot een ‘tweezijdige sluiting’ (Parkin, 1974).
Een illustratie? Sociale sluiting treedt op bij het voorbehouden van jobs, van kwalita-
tief goed onderwijs, van de aantrekkelijke ruimtes in de stad voor een deel van de
eigen – autochtone – gemeenschap. Als reactie hierop verschijnt tweezijdige slui-
ting onder de vorm van het optreden van arme autochtonen in achtergestelde buur-
ten tegenover allochtonen uit dezelfde buurt, of het optreden van beide groepen
ten aanzien van nog recentere ‘nieuwkomers’, zoals asielzoekers of illegalen.

Een derde soort van breuklijnen zijn de maatschappelijke. We vinden ze in de ruimere
structuren en processen, zoals in de moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt voor lang-
durige en/of laaggeschoolde werklozen of in het onthouden van (sommige) sociale en
politieke rechten aan allochtonen. De centrale vraag bij maatschappelijke breuklijnen
is of de samenleving zich in haar geheel of op betekenisvolle terreinen tot deelsamen-
levingen ontwikkelt, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt (duale arbeidsmarkt) of inzake
inkomensverwerving (‘verdiende’ versus ‘uitgekeerde’ inkomens).

Wanneer we beide kenmerken – de aanwezigheid of de afwezigheid van breuk-
lijnen en hiërarchie – combineren, komen we tot een typologie van vier soorten
‘sociale verschillen’ in de volgende tabel.
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TABEL 2: SOCIALE UITSLUITING, DEEL VAN EEN KWARTET

Hiërarchie (boven- en onderschikking)

Breuklijn Neen Ja

Neen Sociale differentiatie Sociale ongelijkheid

Ja Sociale fragmentering Sociale uitsluiting

Zonder breuklijnen leiden relaties van nevenschikking tot sociale verscheidenheid
(sociale differentiatie). Verschillen in lengte of gewicht, in haarkleur of de kleur van
ogen leiden tot sociale verscheidenheid. Deze verscheidenheid beschouwen we als
een verrijking van de samenleving.

Worden relaties in de maatschappij wél hiërarchisch geordend (van hoog naar laag),
maar zijn er geen breuklijnen, dan krijgen we sociale ongelijkheid. De inkomens-
verdeling is daarvan het klassieke voorbeeld. Waar het om draait bij het onderscheid
tussen ‘verscheidenheid’ en ‘ongelijkheid’, is dat het bij sociale ongelijkheid gaat om
een criterium dat belangrijk is voor het toewijzen van posities in de samenleving,
zoals de economische participatie of de sociale status. Die criteria zullen historisch
en ruimtelijk verschillen; zo was in andere tijden de kleur van haren en ogen wél
een belangrijk criterium voor de toewijzing van sociale goederen.

Ook fragmentering refereert aan nevenschikkend geordende gehelen, maar verschilt
van differentiëring doordat een breuklijn (of een discontinuïteit) optreedt. Het gaat
bij fragmentering bijvoorbeeld om een polycentrische ruimte, waarbij verschillende
centra in een relatie van relatieve gelijkwaardigheid staan, zoals in een écht multi-
culturele samenleving of in een wereldstad met verschillende etnische ‘dorpen’
(een ‘Little Italy’, een Franse ‘village’, een Chinatown, een Joodse ‘stetl’). Een ander
voorbeeld vormen verschillende subculturen van jongeren of supportersgroepen in
het voetbal. Deze groepen staan evenwaardig naast elkaar, maar hanteren zeer strik-
te kledings- of muziekcodes die bepalen wie wel of niet tot de wij-groep behoort.

Sociale uitsluiting ontstaat wanneer de eenheden (individuen, posities of groepen)
hiërarchisch geordend zijn (ongelijkheid) én er daarenboven ook duidelijke breuk-
lijnen optreden. Bij uitsluiting denken we meteen aan de analfabeten, de thuislozen,
de campingbewoners, de ‘stemlozen’ in de politiek, de armen. Maar dan hebben we
het over individuen of groepen, terwijl het eigenlijk over een structureel gebeuren
gaat, over de organisatie van de samenleving. Zo’n breuklijn neemt dan de vorm van
een sociale kloof aan, van een hoge muur of van een steile (fysische of sociale)
drempel en dat op verschillende maatschappelijke domeinen: het onderwijs, de
arbeidsmarkt, de woonmarkt, in de politiek. Het gaat over de relatie tussen ghetto

752

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

VRANKEN-3-NED.qxp  7/04/2005  13:23  Pagina 752



en stad, tussen institutionele vormen van opsluiting (psychiatrische instelling,
gevangenis) en de rest van de samenleving, tussen de reguliere en de sociale econo-
mie. Daarmee wordt sociale uitsluiting een koepelbegrip van hetzelfde niveau als
ongelijkheid, differentiatie en fragmentering (Vranken, 2001; Vranken, Geldof en
Van Menxel, 1997b).

De verschillende ‘vormen van verschillen’ zijn natuurlijk verbonden. Nemen we het
voorbeeld van de personele inkomensverdeling. Die gaat over sociale ongelijkheid,
wanneer we ze louter als hiërachie, als continuüm van hoog naar laag gerangschikte
inkomens bekijken. Ze wordt al iets ‘breuklijnerig’ wanneer we de inkomens op-
delen in decielen. Het wordt helemaal breuklijn wanneer we er een armoedegrens
tussen steken, zoals het leefloon, en zo de laagste inkomens afscheiden van de rest.

Miskennen we ook niet het dynamische karakter van de breuklijnen. Zo kunnen we
het emancipatieproces van vrouwen typeren als een traject van sociale uitsluiting
naar sociale ongelijkheid; de verwachting is dat het in sociale fragmentering of
sociale differentiatie eindigt. De emancipatie van de arbeiders is blijven steken bij
ongelijkheid; die van de allochtonen moet nog beginnen; zij zitten nog altijd in de
fase van de uitsluiting. Voor de armen geldt dit evenzeer.

Armoede is een bijzondere vorm van sociale uitsluiting. Alleen gaat het bij armoede
om breuklijnen in het meervoud, want armoede is altijd multi-aspectueel; verschil-
lende vormen van uitsluiting interageren en versterken elkaar in de armoede. Dat
terwijl sociale uitsluiting óók betrekking kan hebben op één domein, zoals bij anal-
fabeten of aids-patiënten of gevangenen. We definiëren armoede dan ook als “(…)
een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden
van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen
aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen
kracht overbruggen” (1).

(1) Van Regenmortel, 2002, ontwikkelde een psychologische dimensie van deze definitie. Deze sluit
nauw aan bij inzichten uit kwalitatief onderzoek. Dit zoeken naar verklaringen – in de traditie van
het ‘Verstehen’ – voor (persistente) uitsluitingssituaties vanuit de leefwereld zelf, brengt onderliggen-
de uitsluitingsprocessen en oplossingsstrategieën aan de oppervlakte die bij een kijk van bovenaf niet
worden waargenomen. Zo introduceerde Van Regenmortel de component van het empowerment.
Dit theoretische paradigma kijkt naar armen (en naar de individuele aanpak van armoede) vanuit een
krachtenbenadering. Op basis van deze overwegingen stelde ze een geamendeerde versie van onze
armoededefinitie voor. We zijn het volkomen eens met de motivering die Van Regenmortel aanhaalt
voor haar voorstel. Onze vraag is enkel of dat alles thuishoort in een definitie van wat armoede is.
Meer specifiek vragen we ons af of we moeten vermelden dat óók personen die in armoede leven,
trots en zelfwaarde hebben en of we de voorwaarden ‘om de kloof te overbruggen’ niet in een com-
plementaire definitie horen te gieten – over wat armoedebestrijding hoort te doen.
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Deze definitie van armoede – die voor verbetering vatbaar is – bevat de gevraagde
oproep om structurele veranderingen door te voeren en laat voldoende ruimte om
de psychologische en sociale randvoorwaarden te realiseren, zodat personen die in
armoede leven, hun levenswandel naar eigen behoefte en op eigen maat kunnen
invullen. Ook mensen die in armoede leven, horen keuzevrijheid te hebben. Deze
keuzes moeten maatschappelijk worden gewaardeerd en niet gestigmatiseerd, ook
al stroken ze niet met de klassieke activeringspaden van opleiding en werkgelegen-
heid. Tegelijk laat deze definitie van armoede ruimte voor andere benaderingen;
alleen toetst ze deze, minstens impliciet, aan de structurele benadering.

3. EEN KLEIN LAND IN EEN GROTE BOZE WERELD: HET CANVAS

Wat heeft de sociale werkelijkheid gemeen met de sterrenhemel? Dat sociale feiten
even ontelbaar zijn als de sterren en op het eerste oog even willekeurig verspreid.
Astronomen en sociologen proberen enige structuur in die menigvuldigheid te bren-
gen. Daarin slagen ze – min of meer – door zich te concentreren op de helderste
sterren, de opvallendste feiten; daarin figuren te zien die als houvast kunnen dienen
voor het interpreteren van die andere, minder in het oog springende feiten. Zo
schetsen we ook dit canvas, waarop we de armoede en sociale uitsluitingen willen
projecteren.

Het wereldklimaat warmt niet alleen meteorologisch op, maar ook politiek, sociaal
en economisch wordt het gekenmerkt door onzekerheid. Die onzekerheid heerst
niet alleen op wereldschaal, maar dringt tot diep in het dagelijkse leven van de men-
sen door. De economische crisis leidt tot een vloedgolf van faillissementen. De
werkloosheidscijfers bereiken stilaan terug de toppen van de jaren tachtig en de
vroege jaren negentig, ook in Vlaanderen. Dat heeft niet in de geringste mate te
maken met massale afvloeiingen, maar ook met een wervingsstop bij bedrijven; de
‘knelpuntberoepen’ vormen enkel een doekje voor het bloeden voor de doel-
groepen van een armoedebeleid, gegeven hun lage scholing en hun afnemende
werkervaring. Ook wie niet rechtstreeks wordt getroffen, voelt zich vaak bedreigd
in zijn werkzekerheid.

Wat had het beleid daar tegenover te plaatsen? De vraag is natuurlijk of de neolibera-
le aanpak, die zeker Europees en op wereldvlak domineert en daarbij een socialisti-
sche zegen meekrijgt, de meest doelmatige manier vormt om aan de conjuncturele
problemen van deze economische crisis en de meer structurele gevolgen van de glo-
balisering het hoofd te bieden. De veelzijdige ongelijkheid en het internationale
onevenwicht, mede in de hand gewerkt door de ongebreidelde vrijmaking van
(vooral) kapitaal- en goederenstromen, zorgt ervoor dat de term globalisering de
negatieve bijklank heeft die zovelen in het harnas jaagt. De legitimiteit, de werking
en de finaliteit van deze vorm van globalisering en van de internationale instellingen
die ze mede in stand houden en waarvan het IMF, de Wereldbank en de WTO de
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belangrijkste zijn, wordt door hedendaagse economen, sociale en andere weten-
schappers (zie onder meer Stiglitz, 2001; Mestrum, 2002), journalisten en een
amalgaam van sociale bewegingen – de anti-/andersglobaliseringsbeweging – in
vraag gesteld. Deze ontwikkelingen worden in belangrijke mate versterkt doordat
de Verenigde Staten zich uit de internationale rechtsorde terugtrokken, waardoor
internationale overeenkomsten lege dozen worden. We verwijzen onder meer naar
hun weigering om het verdrag van Kyoto (het internationale klimaatverdrag dat de
uitstoot van broeikasgas wil terugdringen) te ratificeren, de weigering om het Inter-
nationaal Strafhof in Den Haag te erkennen (en zelfs hun actief lobbywerk om de
oprichting ervan te voorkomen) en andere verdragen enkel in te roepen voor zover
hun dat uitkomt.

Over de globalere context waarin verschillende sociale problemen vandaag optre-
den, vloeide de voorbije jaren al heel wat inkt. Armoede, sociale uitsluiting en onge-
lijkheid nemen in deze betogen en analyses een centrale plaats in. Armoede manifes-
teert zich bij ons niet op dezelfde manier als in de derde wereld; net zomin laten de
gevolgen van globalisering zich op dezelfde manier voelen. Vooreerst hebben we
het bij ons over ‘relatieve armoede’: het betreft niet meer een kwestie van fysiek
overleven maar van uitgesloten zijn op vele levensdomeinen. De processen en
mogelijke gevolgen van ‘globalisering’ en neoliberalisering zijn niet zo ver van ons
bed; ze bedreigen de sociale verworvenheden en, algemener, ze verhogen de druk
op de welvaartsstaat en op uitgebouwde socialezekerheidssystemen. Die greep van
multinationals op het economische gebeuren gaat hier hand in hand met het neoli-
berale streven naar een snelle, rechtlijnige en ondoordachte privatisering van vrij-
wel alle publieke diensten. Zo moesten in 2003, in de schoot van de zogenaamde
GATS-onderhandelingen (Global Agreement on Trade in Services) van de Wereld-
handelsorganisatie (WTO) de nationale staten via de Europese Commissie (EC) aan-
geven welke publieke goederen of diensten ze in de toekomst willen privatiseren.
De ondoorzichtigheid van dit gebeuren en de geringe ruchtbaarheid die er in de
pers aan werd gegeven, roept ernstige vragen op naar het democratische gehalte
van dergelijke onderhandelingen.

Ook Europese beleidsbeslissingen dreigen sociale verworvenheden op nationaal
vlak onderuit te halen; ze worden verantwoord vanuit een combinatie van drie prin-
cipes: liberalisering tot het uiterste, streven naar een competitieve economie en het
opleggen van gemeenschappelijke normen. Zo komt de ‘sociale economie’ in het
gedrang, vanuit een onbegrijpelijke aandrang om ook deze sector te benaderen van-
uit de concurrentiebekommernis. Hetzelfde gebeurt inzake interimwerk; ook daar
dreigen een aantal sociale verworvenheden in België teloor te gaan omdat Europa
hetzelfde beleid wil voor de verschillende lidstaten. Dokwerkers zagen hun positie
in het nauw gedreven doordat Europese wetgeving de havenarbeid ‘liberaliseert’.
Het is opvallend dat liberalisering niet alleen met de vlag van ‘lagere prijzen’ wordt
toegedekt, maar ook met die van ‘meer kwaliteit’, terwijl de feitelijke ontwikkelin-
gen voor beide argumenten veeleer in de andere richting wijzen.
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Met andere woorden, de nationale toestand en het nationale (federale én regionale)
beleid wordt in steeds toenemender mate bepaald door wat boven de hoofden van
de natiestaten wordt beslist. Of ook: nationale regelgevingen hebben geen greep op
die globale fenomenen, omdat die zich zoals stromend water altijd wel een weg
banen. Neem de daling van het aantal asielaanvragen, wat door velen, ook door ‘ver-
antwoordelijke’ figuren, op gejuich werd onthaald. Wat met het toenemend getal
van mensen dat daardoor in de illegaliteit vlucht en daar moet overleven? Niet alleen
op gevaar van eigen leven (gezondheid) maar ook op gevaar van toenemend racis-
me, groeiende uitbuiting en verminderde cohesie in de samenleving. Overigens, valt
dit wel te rijmen met de noodkreet dat er een onhoudbare veroudering in de wel-
vaartsstaten en een structureel gebrek aan arbeidskrachten dreigen en dat op niet
zo’n lange termijn?

__________
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SOCIALE UITSLUITING OP CENTRALE
MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN

DOOR KATRIEN DE BOYSER

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Om armoede als ‘netwerk van sociale uitsluitingen’ te kunnen begrijpen en bestrij-
den, moeten op de diverse maatschappelijke domeinen de specifieke vormen en
processen ervan onder de aandacht blijven. Daarenboven is het belangrijk om ook
onderlinge relaties tussen diverse vormen van uitsluiting niet uit het oog te verlie-
zen. Net als de verschillende maatschappelijke domeinen staan vormen van sociale
uitsluiting immers niet op zichzelf: ze werken op elkaar in, houden elkaar in stand
en kunnen nieuwe vormen van achterstelling genereren.

Informatie over de pijnpunten op verschillende terreinen zit verspreid over talloze
onderzoeksrapporten, wetenschappelijke en administratieve databanken, verslagen,
jaarboeken. In dit artikel brengen we, aan de hand van die gegevens, een overzicht
van de stand van zaken en van recente evoluties in een aantal centrale uitsluitings-
problematieken. Het gaat meer bepaald om uitsluiting op de arbeidsmarkt, in het
onderwijs, op het vlak van huisvesting, gezondheid en maatschappelijke dienstverle-
ning. Een aantal van deze thema’s wordt in het Jaarboek Armoede en Sociale Uitslui-
ting (2003, 2004) verder uitgespit. Voor meer tabellen en cijferreeksen omtrent de
hier voorgestelde data, verwijzen we graag naar de OASeS-website,
www.ua.ac.be/oases of naar Vranken, De Boyser en Dierckx (2003, 2004).

2. UITSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT

De wellicht belangrijkste vorm van sociale uitsluiting situeert zich op de arbeids-
markt. Deze vormt immers een sturende structuur in de inrichting van onze maat-
schappij. Voor het merendeel van de bevolking op beroepsactieve leeftijd is het de
plaats waar ze hun voornaamste inkomensbron verwerven en hun socialezeker-
heidsrechten opbouwen. Voor velen vormt een vaste, betaalde job dan ook een
belangrijke bescherming tegen financiële armoede en andere vormen van sociale
uitsluiting, zowel voor zichzelf als voor andere gezinsleden. Dat het risico om in
armoede terecht te komen, nauw samenhangt met de positie op of naast de arbeids-
markt, blijkt uit verzameld cijfermateriaal. In 2001 kenden vooral werklozen, gepen-
sioneerden en andere inactieven een sterk verhoogd risico om met inkomens-
armoede te worden geconfronteerd; respectievelijk 32%, 21% en 21% van hen komt
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onder de armoedegrens terecht, in vergelijking met 3% van wie betaald werk ver-
richt (cijfers op basis van ECHP 2001). Sociale transfers in de vorm van uitkeringen
lichten dan wel heel wat mensen uit armoede (1), maar toch blijken ze voor heel
wat gezinnen nog steeds ontoereikend om boven de armoedegrens te geraken.

Werk hebben en houden vormt slechts voor een minderheid van wie in armoede
leeft, een reëel perspectief. Kenmerken zoals nationaliteit, onderwijsniveau, leeftijd
en geslacht bepalen mee welke plaats men al dan niet kan verwerven in het econo-
mische gebeuren.

Het activeringsbeleid van de overheden worden momenteel gecounterd door een
neerwaartse beweging van de conjunctuur. Deze economische terugval uit zich in de
werkloosheidsstatistieken die meer individuen, uit bredere lagen van de bevolking
bevatten dan in de voorbije jaren. Het belang dat wordt gehecht aan (her)integratie in
het arbeidsproces is dan ook niet meer zozeer geënt op de grote vraag naar krachten
op de arbeidsmarkt, zoals dat eind jaren negentig het geval was, maar juist op de
noodzaak om grote groepen niet voorgoed de voeling met arbeid te doen verliezen.

De volgende paragrafen gaan over de structureel ongelijke toegang tot de arbeids-
markt die bepaalde bevolkingsgroepen in het bijzonder treft, over de mogelijkheden
die werkgelegenheid biedt om armoede tegen te gaan en integratie te bevorderen,
over de gevolgen van werkloosheid op individueel niveau en ten slotte over schor-
singen van de werkloosheidsuitkering.

2.1. ONGELIJKE TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT
De structurele ongelijkheid op de arbeidsmarkt kan worden benaderd vanuit een
categoriaal (naar doelgroepen) of territoriaal perspectief (verschillen naar geogra-
fisch gebied). Over de conjunctuurgolven heen blijven bepaalde groepen structu-
reel uitgesloten. Hierbij denken we in de eerste plaats aan laaggeschoolden, vrou-
wen, allochtonen, jongeren en ouderen.

De kloof tussen hoog- en laaggeschoolden toont zich duidelijk in de posities die op
de arbeidsmarkt worden ingenomen. Wie over minder schoolkwalificaties beschikt,
heeft het doorgaans moeilijker om zich op de arbeidsmarkt te handhaven en kent
een groter werkloosheidsrisico. In Vlaanderen heeft 40% van de Vlamingen tussen
25 en 64 jaar oud of 1,25 miljoen mensen maximaal een diploma lager secundair
onderwijs op zak; hun aandeel daalt wel; in 1990 was dit nog voor zes op tien

(1) Dennis en Guio (2004) berekenden dat het armoedepeil in België vóór sociale transfers respectieve-
lijk 23% (pensioenen inbegrepen) en 38% ( zonder pensioenen) bedroeg tegenover 13% na transfers.
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Vlamingen het geval (2). Van de laaggeschoolden is amper 45% actief op de arbeids-
markt tegenover 85% van de hogergeschoolden (Steunpunt WAV en VIONA, 2002).
Hoewel het aandeel laaggeschoolden in de werkloosheidsstatistieken in de loop van
de voorbije tien jaar daalde – onder meer door de stijging van het gemiddelde
onderwijspeil van de bevolking en de toename van de werkloosheid bij de (hoger-
geschoolde) jeugd – blijven ze oververtegenwoordigd in de werklozenpopulatie.
Meer dan de helft van de UVW’s (uitkeringsgerechtigd volledig werklozen) haalde
maximaal een diploma lager (25%) of lager secundair (27%) onderwijs. Als werkloze
laaggeschoolde is het ook moeilijker om opnieuw aan de slag te geraken: tweeder-
den van de UVW’s die langer dan twee jaar werkloos zijn, heeft een diploma van
maximaal lager secundair onderwijs; bij de werklozen die tien jaar en meer werk-
loos zijn, loopt het aandeel op tot drievierde (76%) (zie figuur 1).

FIGUUR 1: OPLEIDINGSNIVEAU VAN UVW’S NAAR INACTIVITEITSDUUR, BELGIE, 2003

Bron: RVA en eigen berekeningen.

(2) Tijdens het decennium 1990-2000 nam de scholingsgraad in het Vlaamse Gewest gestaag toe. In
1990 had nog 61% van de 25- tot 64-jarigen maximaal een diploma lager secundair onderwijs; in 2000
was dit nog 40%. Steeds meer mensen behalen een diploma hoger secundair onderwijs of hoger
onderwijs van één cyclus. In de jongere bevolkingsgroep (25- tot 34-jarigen) is de evolutie van de
scholingsgraad nog duidelijker. Zo halveert het aandeel jonge Vlamingen met maximaal een diploma
lager secundair onderwijs: van 45% in 1990 naar 21% in 2000. Daartegenover staat de toename van
het percentage diploma’s van het hoger secundair onderwijs en het hoger onderwijs (Administratie
Planning en Statistiek, 2003, p. 162).
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Ondanks de sterke toename van de vrouwelijke arbeidsdeelname in de jaren negen-
tig blijven vrouwen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Dit uit zich onder
meer in de werkloosheidscijfers. In 2002 steeg vooral het aantal mannelijke werklo-
zen, maar nog altijd is 53% van de UVW’s (uitkeringsgerechtigd volledig werklozen)
een vrouw. Binnen deze bevolkingsgroep blijkt de situatie van alleenstaande moe-
ders het meest precair. Het aandeel werkenden tussen 25 en 40 jaar ligt bij alleen-
staande moeders laag (62%) en de werkloosheidsgraad is er extreem hoog – bijna
één op vier (23%) onder hen is werkzoekend. De kloof met vrouwen in andere
gezinsposities nam in de loop van de jaren negentig toe. Alleenstaande moeders zijn
overigens een van de snelst groeiende bevolkingsgroepen in België (Steunpunt WAV
en VIONA, 2002).

Tegen deze achtergrond van stijgende werkloosheidscijfers steekt het dalende aan-
tal en aandeel van de niet-Belgische UVW’s af. Dit is eigenaardig, want het gaat in
tegen vaststellingen uit wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat allochtonen
juist een hoger werkloosheidsrisico hebben, en dat wordt onder meer in de hand
gewerkt door het groter aantal laaggeschoolden; daarnaast spelen ook taal- en wette-
lijke drempels en zijn vormen van discriminatie en racisme een rol op de arbeids-
markt. De verklaring daarvoor is dat een groot deel van de allochtone jongeren de
Belgische nationaliteit hebben en zij staan dus niet onder de hoofding ‘niet-Belgen’,
maar onder die van ‘Belg’ in de statistieken. De versoepelde naturalisatieprocedure
zorgde sinds 2000 nog voor een toename van het aantal naturalisaties. 

Jongeren vinden vandaag minder gemakkelijk de weg naar de arbeidsmarkt dan in
de voorbije periode van hoogconjunctuur, toen ze gegeerde arbeidskrachten waren.
Momenteel is een op vijf UVW’s jonger dan 25. Jongeren blijven ook langer werk-
zoekend: in 2002 was ongeveer éénvijfde (19,2%) van de bij de VDAB ingeschreven
schoolverlaters één jaar na het verlaten van de schoolbanken nog steeds werkzoe-
kend – dit is een stijging met 4% in vergelijking met 2001. Meer hoger geschoolde
jongeren geraken moeilijk aan een job. Niettemin blijft dit vooral een verhaal van
laaggeschoolden: meer dan 35% van alle laaggeschoolde schoolverlaters is één jaar
na inschrijving nog altijd werkzoekende. Hoe lager de scholingsgraad van de jonge-
re, hoe groter de kans om als schoolverlater werkloos te blijven of na een korte
werkervaring opnieuw werkloos te worden (zie figuur 2).
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FIGUUR 2: PERCENTAGE NOG WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATERS NA 1 JAAR – TEN OPZICHTE
VAN HET TOTAAL AANTAL SCHOOLVERLATERS PER BEHAALD ONDERWIJSNIVEAU, VLAANDEREN, 2002

Bron: VDAB, Databeheer en analyse.

Tussen 2002 en 2003 is het aantal UVW’s ouder dan 50 toegenomen met 8.936 per-
sonen: hun aandeel in de totale UVW-populatie is in diezelfde periode gestegen van
6,5% naar 8%.

Meer informatie over het uitzicht van de werkende en werkloze beroepsbevolking
is te vinden in het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2003). De uitzonderlijk
precaire arbeidsmarktsituatie van baanloze gezinnen, waar men vaak individuele risi-
cofactoren cumuleert, vormt hierbij een bijzonder aandachtspunt. In het recentste
Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2004) ligt de focus op de algemene situatie
en de beleidsbenadering van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

2.2. NEGATIEVE GEVOLGEN VAN WERKLOOSHEID 
Werkloos zijn of worden heeft meestal zeer negatieve gevolgen. Voor één op drie
gezinnen betekent het dat ze onder de armoedegrens duiken. Hoe langer de periode
van werkloosheid duurt, des te groter wordt de kans dat men vervreemdt van het
arbeidsgebeuren. Een terugkeer naar de (reguliere) arbeidsmarkt wordt dan steeds
moeilijker. Wie werkloos is geweest, loopt een groot risico om opnieuw in werk-
loosheid te belanden. De gevolgen van een vroegere werkloosheidservaring worden
ook blijvend meegedragen. Elchardus e.a. (1996) stelden vast dat tewerkgestelden
die al minstens een jaar ononderbroken aan het werk zijn, op een voorbije periode
van werkloosheid terugkijken als op een onrecht. De gevoelens die met een periode
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van werkloosheid gepaard gaan, werken een verlies aan vertrouwen in zichzelf, in
de maatschappelijke instellingen en in de toekomst in de hand. Wanneer een groei-
end deel van de bevolking met deze ervaringen wordt geconfronteerd, kan dit ook
een belangrijke impact hebben op het heersende culturele klimaat. In het genoem-
de onderzoek werd duidelijk dat bij werkloosheid de eigenwaarde vaak in de natio-
nale of etnische identiteit werd gezocht, waarbij migranten de schuld van de werk-
loosheid kregen; een kolf naar de hand van een partij als het Vlaams Blok. Werk-
gelegenheidsinitiatieven voor werklozen, worden volgens dit onderzoek ook niet
altijd als (volwaardige) alternatieven voor regulier werk gezien. Deze vaak als min-
derwaardig ervaren jobs kunnen dan wel bepaalde (financiële) gevolgen van werk-
loosheid verlichten, maar de kans is groot dat ze – net als bij een werkloosheidserva-
ring – een negatieve impact hebben op het zelfbeeld en het vertrouwen in de
samenleving. Wel stelt Rubbrecht (2002) vast dat diverse herintegratiemaatregelen
een vrij duurzaam effect hebben: ook na zes à tien jaar merkt men nog verschillen in
activiteitsgraden tussen deelnemers en niet-deelnemers hieraan.

2.3. DE GARANTIE VOOR INTEGRATIE?
Behalve het vrijwaren van het financiële draagvlak voor de welvaartsstaat, is het een
doelstelling van het activeringsbeleid om mensen (opnieuw) op de arbeidsmarkt en
in de maatschappij te integreren. Een job wordt in dit beleidsdiscours als onontbeer-
lijk voorgesteld. Onderzoek naar het verband tussen integratie en werk toont echter
een genuanceerder beeld dan dit activeringsadagium laat vermoeden. Men vindt niet
steeds, niet op alle vlakken en niet voor alle werklozen of niet-werkenden een een-
duidig negatief integratieverhaal. Niet-werken wordt door de verschillende bevol-
kingscategorieën op een eigen manier beleefd. Deeltijds werkenden, huisvrouwen
en gepensioneerden ervaren onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde
opzichten hun situatie gunstiger dan (voltijds) werkenden (Vanderweyden, 2003).

Werkgelegenheid op zich biedt niet noodzakelijkerwijze garanties voor een duurza-
me sociale en arbeidsmarktintegratie. Zo kunnen jobs van lage kwaliteit op lange
termijn mensen kwetsbaarder maken voor jobverlies en hen naar nog marginalere
arbeidsmarktposities drijven. De jobkwaliteit vormt immers een belangrijke factor in
de motivatie en het fysieke en psychologische welzijn van werknemers. Het heeft
een invloed op de ontwikkeling en het behoud van bepaalde vaardigheden op het
werkvlak, maar ook daarbuiten speelt het een belangrijke rol in de manier waarop
men zijn leven vorm kan geven. Om de kwaliteit van het werk te waarborgen, is er
nood aan variatie in het werk, aan mogelijkheden om de kennis verder te ontwikke-
len en aan een bepaalde mate van beslissingsvrijheid over de uitvoering van het
werk (Gallie en Paugam, 2002: 63).

Voor wie evenwel in laaggekwalificeerde jobs aan de slag gaat, vormen jobkwaliteit
en kwaliteitsvolle arbeidsomstandigheden beter geen prioritaire bekommernis. Eén
op vijf loontrekkende Vlamingen werkt in een job waarin ze blootgesteld zijn aan
lawaai (23%), hitte (22%) of kou (18%). Voor andere fysieke arbeidsomstandigheden
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zoals trillingen en het inhaleren van gevaarlijke stoffen, gaat het over respectievelijk
16% en 14% van de loontrekkende Vlamingen. Het aandeel werknemers dat te
maken heeft met ongunstige ergonomische arbeidsomstandigheden, ligt nog hoger:
voor 44% omvat de job repetitieve bewegingen en 33% werkt in pijnlijke houdingen
(Steunpunt WAV en VIONA, 2002), met alle gevolgen van dien.

Werk hebben beschermt ook niet per definitie tegen inkomensarmoede. Volgens
diverse recente bronnen bestaat het fenomeen van de werkende arme in België nog
altijd. Volgens gegevens van de Gezondheidsenquête leefde in 2001 7% van de wer-
kende Belgische bevolking onder de (60%-)armoedegrens. Dewilde en Levecque
(2002: 100) stelden op basis van PSBH-data (Panel Studie van Belgische Huishou-
dens) vast dat in de loop van 4 jaar zo’n 11% van de gezinnen met een werkend
gezinshoofd – zij het vaak voor een korte periode – met inkomensarmoede wordt
geconfronteerd. Ook Nicaise en Groenez (2002: 150) stootten (vanuit dezelfde
gegevensbron) op dit fenomeen: zij stelden vast dat tussen 1992-1995 eenderde van
diegenen die onder de bijstandsdrempel leefden, aan het werk – zij het in deeltijdse
jobs, als zelfstandige of in zeer laagbetaalde jobs.

Met activeringsmaatregelen wil men de financiële situatie verbeteren en daardoor
onder meer het gevoel van hulpeloosheid en machteloosheid bij niet-werkenden
tegengaan. Concrete activeringsmaatregelen hebben echter vaak tegenovergestelde
effecten, in die zin dat ze veeleer disciplinerend dan emanciperend werken. Volgens
Snick (2002: 33) ligt vooral de omzetting van het sociale probleem van armoede-
bestrijding in een economisch probleem van werkvoorziening en arbeidsbeleid aan
de basis hiervan. Vanuit het vrijemarktmodel wordt in het politieke denken de mon-
dige, actieve burger of ‘homo oeconomicus’ – die tegelijk vrij en verantwoordelijk is
voor zijn individuele welzijn – de norm. Het niet halen van dit ideaal is dan te wijten
aan persoonlijke tekorten en degradeert de arme tot een tweederangsburger. Het
activeringsdiscours miskent hierdoor dat ‘persoonlijke tekorten’ vaak het gevolg zijn
van een kansarm verleden op verschillende levensdomeinen.

Alternatieven om de kansen op maatschappelijke integratie te verhogen voor dege-
nen voor wie niet meteen een job is weggelegd, kunnen ook in sociale vormen van
activering worden gezocht. Deze kunnen het gevoel van eigenwaarde opkrikken en
nieuwe perspectieven bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Leren Ondernemen
(2002: 19), een Vereniging waar armen het woord nemen, definieert ‘‘actief zijn’’
bijvoorbeeld als:
“…bezig zijn, zoveel mogelijk gebruik maken van je talenten, geen verplichte of
opgelegde activiteiten, voor je rechten opkomen, een meerwaarde brengen voor de
maatschappij, iets betekenen voor anderen, sociaal zijn,…”.

Het uitwerken van activeringsalternatieven, bijvoorbeeld in de sfeer van het vrijwil-
ligerswerk, vormt echter geen prioriteit in het huidige activeringsdiscours.
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2.4. SCHORSINGEN IN DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
In principe is de uitkeringsduur in de Belgische werkloosheidsverzekering onbe-
perkt. Om misbruiken tegen te gaan, werd ‘artikel 80’ ingevoerd, dat de werkloos-
heidsduur van werkloze samenwonenden, van wie wordt aangenomen dat ze niet
langer werkwillig zijn, beperkt.

Recent onderzoek wijst uit dat in de jaren negentig meer dan 200.000 werkloze
samenwonenden hun werkloosheidsuitkering zo verloren. De Lathouwer, Bogaerts
en Van den Bosch (2003) wijzen erop dat het in belangrijke mate ging om oneigen-
lijk gebruik van de werkloosheidsuitkering als zorguitkering. De overgrote meerder-
heid van de in de jaren negentig geschorste vrouwen was jonger dan 40, had kinde-
ren, leefden in gezinnen met een partner en beschikte over een redelijk hoog
gezinsinkomen. Bij het merendeel bleek de schorsing ook geen doeltreffend active-
ringsmiddel: het zette 70% van de geschorste vrouwen ertoe aan om zich volledig
uit de formele arbeidsmarkt terug te trekken, hoewel werk voor de overgrote meer-
derheid een financiële vooruitgang zou betekenen. De toepassing van dit artikel
werkt volgens de onderzoekers armoede niet noemenswaardig in de hand, maar
betekent voor een beperkte groep vrouwen – die niet herintreden en samenleven
met een laagverdienende partner – dat ze met een zeer laag inkomen moeten rond-
komen. De auteurs wijzen voorts ook op het gebrekkige functioneren van de werk-
loosheidsinstellingen die voor opvolging en begeleiding van deze werklozen
instaan. Zo bleken langdurig werkloze vrouwen niet goed op de hoogte van hun
rechten en plichten in de werkloosheidsverzekering. Ze hadden weinig contact met
arbeidsbemiddeling: meer dan de helft kreeg nooit een vacatureaanbod; eenderde
werd nooit uitgenodigd voor een gesprek.

De regering besliste in 2003 dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in de
toekomst langdurig werklozen niet langer mag schorsen: voor een proefperiode van
twee jaar wordt het artikel 80 opgeschort. In plaats daarvan zullen werkzoekenden
intenser begeleid en gecontroleerd worden op hun beschikbaarheid voor de arbeids-
markt. Ook de stempelkaart en de maandelijkse stempelcontroles worden afgeschaft.
In 2002 waren er nog 8.116 schorsingen wegens langdurige werkloosheid waarvan
71% bij vrouwelijke werklozen. Behalve schorsingen zijn er ook uitsluitingen op basis
van een fout of overtreding van een werkloze: in 2002 werd op basis hiervan aan
24.511 werklozen een uitkering geweigerd, voor kortere of langere tijd.

3. ONDERWIJS

Het onderwijs werd altijd al gezien als een belangrijke hefboom om nieuwe genera-
ties uit de armoede te lichten. Het kan jongeren de nodige kennis en vaardigheden
geven waardoor de risico’s op sociale uitsluiting in latere levensstadia (kunnen) ver-
kleinen. De werkelijkheid ziet er iets anders uit. Alle beleidsintenties en -maatrege-
len die het bevorderen van gelijke kansen beogen, ten spijt, blijkt het onderwijs nog
steeds maatschappelijke ongelijkheid te bestendigen en te versterken.
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Daarenboven schept dit niet alleen een ongunstige situatie voor de jongeren die
door hun onvolledige of minder gunstige schoolloopbaan minder kansen krijgen op
een volwaardige job en een degelijk inkomen. Het heeft ook zeer indringende gevol-
gen op het samenlevingsniveau. In de huidige kennismaatschappij dreigt een grote
groep laaggeschoolden economisch uitgesloten te worden (zie ook 2.1) en daardoor
ook op andere vlakken minder aansluiting te vinden met de dominante cultuur. Ook
worden werkloosheid en andere risico’s voor deze groepen steeds voorspelbaarder,
waardoor het socialeverzekeringsstelsel onder druk komt te staan. Cantillon e.a.
(2003) noemen deze factoren de kern van de ‘nieuwe sociale kwestie’.

In de volgende paragrafen worden de ongelijke startpositie in het onderwijs van kin-
deren uit kansarme en allochtone gezinnen en hun blijvende achterstand in de ver-
dere schoolloopbaan bekeken. Er wordt ook stilgestaan bij de onderwijskloof in Bel-
gië in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen. Tot slot komen ook
belangrijke hinderpalen aan bod die voor jongeren uit arme gezinnen een positieve
onderwijservaring en -loopbaan bemoeilijken.

3.1. ONGELIJK UIT DE STARTBLOKKEN 
Voor een aantal factoren die ongelijkheid in het onderwijs mee bepalen, moeten we
tot op zeer vroege leeftijd teruggaan. Het leerproces van kinderen begint immers
van bij de geboorte en de fundamenten voor cognitieve, emotionele en sociale vaar-
digheden worden lang vóór de verplichte schooltijd gelegd.

De sociale, economische en culturele situatie van het huishouden waarin een kind
opgroeit, blijkt van uitermate groot belang voor succes in de onderwijsloopbaan.
Vooral het onderwijsniveau, het beroep, de nationaliteit en de economische status
van de ouder(s) blijken hierbij van tel (Nicaise, 2001). De culturele vaardigheden en
kennis die een kind van thuis uit meekrijgt, blijken vooral samen te hangen met het
opleidingsniveau van de ouders. Ook de impact van fysieke omgevingsfactoren op
schools presteren mag niet worden onderschat: kinderen uit arme gezinnen leven
vaak in ongunstige woonomstandigheden en genieten veelal minder gunstige
gezondheids- en voedingsstandaarden.

Het bestrijden van onderwijsongelijkheid begint best zo vroeg mogelijk. De kinder-
opvang, peutertuin en kleuterklas kunnen hierin belangrijke hefbomen vormen.
Voor gezinnen in armoede is kinderopvang echter omwille van verschillende drem-
pels, te beginnen met betaalbaarheid, meestal geen haalbare kaart (zie ook Dehaes,
Lambrechts en Pauwels, 1998). Het volgen van kleuteronderwijs verhoogt in belang-
rijke mate de slaagkansen in het eerste leerjaar lager onderwijs. Voor het weg-
werken van de achterstand op taalgebied, een probleem waarmee in het bijzonder
kinderen uit allochtone gezinnen kampen, is het kleuteronderwijs onontbeerlijk.
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Kinderen uit meer bemiddelde gezinnen worden ook vaker geconfronteerd met
hogere verwachtingen van leerkrachten en de thuisomgeving en voelen zo een gro-
tere druk om huiswerk en examens goed te doen. Vaak trekken de betere leerkrach-
ten ook naar scholen waar ze minder met sociale problemen worden geconfron-
teerd, waar er meer discipline heerst en de leerlingen de leerstof gemakkelijker ver-
werken. Ook daardoor verloopt de ontwikkeling van kinderen uit hogere sociale
klassen doorgaans sneller en hebben ze meestal een langere onderwijsloopbaan
(UNICEF, 2002).

De leerachterstand van leerlingen uit lagere sociale klassen loopt in het eerste leerjaar
lager onderwijs in Vlaanderen al op tot een veelvoud van deze in de hogere sociale
milieus (Nicaise, 2001). Ook niet-Belgische kinderen hebben een beduidend hogere
kans om al in het eerste leerjaar achterstand op te lopen Die ongelijkheid neemt toe
doorheen het lager onderwijs: in het zesde leerjaar lager onderwijs heeft het gemid-
delde Belgische kind 12% kans om minstens een jaar achterop te zitten; bij niet-Belgi-
sche kinderen is dit 47%. Tussen 1998-1999 en 2002-2003 steeg het percentage leer-
lingen van vreemde nationaliteit met leerachterstand steeds meer (zie figuur 4). Jon-
gens kampen vaker met onderwijsachterstand, ongeacht hun nationaliteit.

FIGUUR 3: ACHTERSTAND IN DE STUDIE VAN KINDEREN VAN BELGISCHE EN VAN VREEMDE
NATIONALITEIT AAN HET EINDE VAN HET NEDERLANDSTALIG GEWOON LAGER ONDERWIJS, NAAR
GESLACHT, VLAANDEREN, 1998-1999 T/M 2002-2003

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Afdeling Begroting en Gegevensbeheer.

770

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

vreemde nationaliteit meisjes

Belgische nationaliteit meisjes

vreemde nationaliteit jongens

Belgische nationaliteit jongens

BOYSER-NED.qxp  7/04/2005  13:15  Pagina 770



Opvallend blijft ook de doorstroming naar het buitengewoon lager onderwijs. Al
meer dan een decennium stijgt het aandeel kinderen dat instroomt in dit type onder-
wijs. In het schooljaar 2002-2003 volgde 6,24% van de leerlingen in het lager
onderwijs les in het buitengewoon onderwijs. Ten opzichte van het schooljaar
1992-1993 is dit een toename met bijna eenderde (32%). In het gewone lager onder-
wijs bleef gedurende deze periode de schoolpopulatie quasi constant. Van Hedde-
gem en Douterlugne (2002) stelden vast dat er behalve het toegenomen aantal door-
verwijzingen, in dit onderwijstype een oververtegenwoordiging is van kinderen uit
kansarme milieus en van een andere etnische herkomst. Terwijl 25% van de kans-
arme kinderen op lagere schoolleeftijd in het buitengewoon onderwijs zit, bedraagt
dit aandeel in 2002 voor de hele bevolking slechts 5%.

FIGUUR 4: EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEERLINGEN IN HET BUITENGEWOON LAGER EN SECUN-
DAIR ONDERWIJS EN IN HET GEWOON LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS, VLAAMS GEWEST,
SCHOOLJAAR 1992-1993 TOT 2002-2003

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Afdeling Begroting en Gegevensbeheer.

3.2. PERSISTENTE ONDERWIJSACHTERSTAND IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
In het secundair onderwijs blijven jongeren hun opgelopen onderwijsachterstand
meedragen en bouwen ze vaak nieuwe op. Kinderen van werklozen, ongeschoolde
arbeiders of kleine zelfstandigen, leerlingen van wie de moeder laaggeschoold is en
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kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, blijven het in het secundair onderwijs
moeilijker hebben om zich te handhaven. De kans om als arm kind in het beroepson-
derwijs terecht te komen, ligt vijf- tot tienmaal hoger dan voor een doorsnee Vlaams
kind. Van een steekproef kinderen uit Belgische gezinnen die in persistente armoede
leven, had twee op drie minimaal één jaar overgezeten en eenderde zelfs 2 jaar of
meer (Nicaise, 2001). Elchardus e.a. (1996: 154) stelden vast dat kinderen van wie de
vader een tijdje werkloos was, een significant grotere kans hebben om schoolachters-
tand op te lopen en naar het beroepsonderwijs te worden georiënteerd.

Leerlingen die in hun schoolloopbaan verschillende mislukkingen opstapelen of zich
niet op hun plaats voelen in hun gekozen studierichting of onderwijsinstelling, kun-
nen ook schoolmoe worden. Om hier voor een stuk aan tegemoet te komen, bestaat
er een systeem van deeltijds of alternerend leren. In dit deeltijdse onderwijs is het de
bedoeling dat jongeren ook door middel van een arbeids- of werkervaringsplaats aan-
sluiting vinden met de arbeidsmarkt. In het schooljaar 2001-2002 was 69% van de
deeltijds lerenden ook effectief aan het werk; bijna 2.000 deeltijds lerende jongeren
bleven echter zonder deeltijdse job (Administratie Werkgelegenheid, 2002). Het
gebrek aan werkervaring belast deze jongeren met een extra drempel die ze moeten
overbruggen als ze de arbeidsmarkt betreden. Leerlingen uit allochtone en kansarme
gezinnen zijn oververtegenwoordigd in deze onderwijsvorm (Geldof, 2002: 164).

3.3. ONGELIJKE AAN- EN UITKOMSTEN 
Sociale uitsluiting is nu op vele domeinen terug te brengen tot de breuklijn tussen
hoog- en laaggeschoolden. Onderwijscurricula bepalen meer dan ooit de positie die
men kan innemen in de sociaal-economische omgeving. Voor wie afstudeert,
bepaalt het (niet) behalen van bepaalde diploma’s of kwalificaties in belangrijke
mate of de doorstroom naar de arbeidsmarkt al dan niet succesvol is.

In dit opzicht is het geen positief gegeven dat nog steeds veel jongeren op de
arbeidsmarkt terechtkomen zonder een diploma van de tweede graad van het secun-
dair onderwijs. In 2002 waren dit er nog 1.380 of 2% van het totale aantal schoolver-
laters. In totaal komen bijna meer dan 10.000 of 14% van de schoolverlaters na een
onvolledig of deeltijds onderwijsparcours op de arbeidsmarkt terecht. Twee op drie
van de laaggeschoolde schoolverlaters zijn mannen. De problematiek van ongekwa-
lificeerde uitstroom is bovendien vooral geconcentreerd bij lagere sociale klassen.
Eén op de vier kinderen van laaggeschoolde ouders verlaat de school zonder middel-
baar diploma op zak. Bij de kinderen van hooggeschoolde ouders gaat het slechts
om één op drieëndertig.

De sociaal-economische verschillen die zich in het lager en secundair onderwijs
voordoen, bepalen ook de doorstroming naar het hoger onderwijs. Bijna de helft
van alle arbeiderskinderen heeft geen toegang tot het hoger onderwijs omdat ze niet
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beschikken over een diploma dat hun toegang geeft. De participatie aan het hoger
onderwijs ligt bij kinderen van bedienden dubbel zo hoog als bij arbeiderskinderen.
Minder dan één op vier arbeiderskinderen kiest voor het universitair onderwijs,
tegenover één op drie kinderen van bedienden en meer dan één op twee kinderen
van hogere bedienden en kaderleden. Iets minder dan één op drie arbeiderskinde-
ren betreedt uiteindelijk de arbeidsmarkt met een hoger onderwijsdiploma op zak;
bij kinderen van lagere bedienden is dat meer dan tweederden en bij kinderen van
hogere bedienden en kaderleden bijna drievierde (Bollens e.a., 2000).

3.4. ABSOLUTE EN RELATIEVE ONGELIJKHEID IN ONDERWIJSPRESTATIES
Volgens een recent UNICEF-rapport (2002) ligt de kwaliteit van het onderwijs in
België in absolute termen relatief hoog in vergelijking met de andere OESO-landen:
dit wil zeggen dat de leerlingen naar taalvaardigheidsnormen bij de middenmoot (3)
en naar wiskunde en wetenschapscriteria hoog scoren (4). Het succes van het
onderwijssysteem kan echter ook worden afgemeten aan de relatieveongelijkheids-
graad van de onderwijsprestaties bínnen landen. Daarbij gaat het over de kloof tus-
sen de gemiddelde en slechtst scorende leerlingen. In dit perspectief hinkt België
helemaal achteraan in het OESO-gezelschap: in ons land staan de laagscorende leer-
lingen gemiddeld vijf jaar achter in hun onderwijsontwikkeling ten opzichte van de
gemiddelde leerlingen.

Meer dan de helft van de variatie in prestaties situeert men – zowel nationaal als in
de Vlaamse Gemeenschap – op schoolniveau. Waarom scholen onderling sterk ver-
schillen naar leesprestaties, kan men uit deze cijfers niet achterhalen. Mogelijk spe-
len de kwaliteit van het onderwijs in de scholen zelf of de effecten van, impliciete of
expliciete, selectieve toegang tot de scholen hier een rol.

Hetzelfde rapport bevestigt ook de grote kloof tussen leerlingen van vreemde natio-
naliteit (of van de eerste generatie) en de andere leerlingen in België. In slechts 5
van 23 OESO-landen is het faalpercentage op een gestandaardiseerde leestest van de
leerlingen van andere nationaliteit en eerstegeneratiekinderen meer dan drie keer zo
groot als voor autochtone leerlingen. In België is de kloof overigens het breedst:
13,8% van de Belgische leerlingen scoort ondermaats tegenover 48,6% van de niet-
Belgische leerlingen.

(3) Het gaat om het percentage 15-jarigen in elk land die onder de PISA (Programmme for Interna-
tional Student Assessment) level 1 for reading literacy vallen. Deze leerlingen zijn ‘niet in staat om
basale leestaken tot een goed einde te brengen, zoals duidelijke informatie lokaliseren, laagdrempeli-
ge gevolgtrekkingen maken, bepalen wat een welbepaald deel van de tekst betekent en externe ken-
nis gebruiken om het te verstaan. In België ging het om 19% van de 15-jarigen.
(4) Hierbij gaat het om de TIMMS (Trends in International Maths and Science Study) waarbij het per-
centage leerlingen uit de 8th grade (bij ons, het tweede jaar secundair onderwijs) in elk land wordt
bepaald dat ‘niet in staat is om basismathematische kennis toe te passen in duidelijke situaties’. In
België scoort 20% van 8th-grade leerlingen onder de norm (de mediaan van de prestaties op de test
van alle kinderen in de OESO-landen).
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Bij deze resultaten dient wel beklemtoond dat het gaat om de relatieve onderwijson-
gelijkheid in de Belgische schoolpopulatie. Beperken we ons tot de Vlaamse jonge-
ren, dan liggen de absolute prestaties op alle geteste domeinen hoger. Socio-econo-
mische factoren blijken vooral een grotere (negatieve) impact te hebben op lees-
prestaties bij leerlingen met een lagere sociale status; naarmate men een hogere
sociale status heeft, vlakken de verschillen in prestaties af.

3.5. HINDERPALEN IN HET ONDERWIJS
Bepaalde drempels hangen samen met de formele organisatie van de school. Zo kun-
nen er moeilijkheden optreden bij de inschrijving omdat laaggeschoolde ouders
weinig vertrouwd zijn met de administratieve formaliteiten die ermee gepaard gaan.
Het contact tussen de school en arme ouders is meestal beperkt; ze worden zelden
betrokken in formele organisaties zoals het oudercomité. Er bestaan ook culturele
drempels die de schoolloopbaan en het contact met de school bemoeilijken. De
leefwereld van arme gezinnen staat vaak ver af van het middenklassenperspectief
van waaruit leerkrachten hun leerlingen benaderen. Ook de leerplannen zijn vanuit
deze dominante cultuur opgesteld. Jongeren uit arme en allochtone gezinnen vin-
den hierbij doorgaans moeilijker aansluiting, vanuit de sociale en thuisomgeving. Bij
de ouders kunnen gevoelens van onmacht de kop opsteken omdat ze weinig weten
over wat op school gebeurt en wat hun kinderen leren (Labbath, Suijs en Verlot,
2002). De moeilijke communicatie tussen de school en de arme gezinnen vloeit
onder meer voort uit misverstanden door de gebrekkige kennis bij veel leerkrachten
van de leefwereld van arme gezinnen. Tegelijk bestaat ook bij vele ouders een zeker
wantrouwen tegenover het onderwijs, vanuit negatieve ervaringen in het verleden
en een gebrek aan kennis omtrent de werking van het onderwijs (Koning Boude-
wijnstichting, ATD-Vierde Wereld België en Vereniging van Belgische Steden en
Gemeenten, 1994).

Hoewel het leerplichtonderwijs in België in principe kosteloos is, spenderen ouders
toch heel wat aan schoolkosten. De uitgaven dienen vooral voor vervoer van en
naar de school, voor schooluitstappen, voor de aankoop van schoolmateriaal, voor
drankjes en maaltijden, nabewaking en middagtoezicht, turnkledij, schooltombola’s
en klasfoto’s. Volgens berekeningen (Bollens, 2002) bedragen in 2003 de jaarlijkse
studiekosten per leerling in het kleuteronderwijs 218 EUR, in het lager onderwijs
387 EUR en in het secundair onderwijs 923 EUR. De overgrote meerderheid van de
ouders bestempelen de kosten in het basisonderwijs als redelijk en rechtvaardig.
Ook in het secundair onderwijs vindt men deze benadering van ouders over school-
kosten terug, zij het minder uitgesproken. Bij gezinnen met een beperkt inkomen
weegt deze financiële kost echter wel zwaarder door: een groter aandeel van het (al
krappe) gezinsbudget moet immers voorzien worden voor schoolkosten. Vooral als
er verschillende kinderen school lopen, kan dit voor acute financiële problemen
zorgen. Ook het feit dat heel wat kosten geconcentreerd zijn aan het begin van het
schooljaar, kan huishoudens met een laag inkomen in een lastig financieel parket
brengen. Vanuit de Verenigingen waar armen het woord nemen, komt dan ook de
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oproep om de schoolkosten transparanter te maken en beter te spreiden over het
schooljaar, of nog: een verhoogde kinderbijslag in de maand augustus (Vermeulen,
2002). Om het onderwijs werkelijk kosteloos te maken, zou een globaal extra bud-
get van circa 616 EUR miljoen nodig zijn. Omdat dit een zeer dure operatie is en de
kost voor het merendeel van de ouders draaglijk blijkt, pleit Bollens (2002) voor een
selectievere tussenkomst in de schoolkosten door voor de laagste-inkomensgroepen
toereikende studietoelagen te voorzien.

Het kostenverhaal werkt ook de verdere democratisering van het hoger onderwijs
niet in de hand. De financiële drempels om de stap naar hoger onderwijs te zetten,
blijken niet alleen aanzienlijk, ze nemen ook toe en hebben vooral een significante
invloed op de sociaal ongelijke doorstroming naar het hoger onderwijs. Volgens Bol-
lens, Nicaise en Verhaeghe (2000) moeten niet zozeer de inkomensgrenzen voor
studietoelagen worden opgetrokken (wat vooral ten goede komt aan de modale
inkomensgroepen) maar moeten vooral de studietoelagen zelf de hoogte in (waar-
mee de laagste inkomensgroepen vooruit zijn).

4. HUISVESTING

De behoefte aan een betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting blijft veel arme huis-
houdens in de tang houden. Lage inkomensgroepen kunnen in absolute termen wei-
nig uitgeven aan huisvesting en lopen daarmee een groter risico om in kwalitatief
minder goede woningen terecht te komen. Nochtans vormt een degelijke huisves-
ting een basisvoorwaarde voor een gezond psychologisch en sociaal welzijn, voor
een positieve sociale ontwikkeling en voor de opbouw en het behoud van sociale
netwerken. Nog fundamenteler heeft het een impact op de gezondheid van men-
sen, op de onderwijsprestaties van kinderen en indirect op de werksituatie.

De uitgavenpost ‘huisvesting’ neemt een grote hap uit het huishoudbudget. Volgens
de huishoudbudgetenquête gaat bij de huishoudens met de (10%) laagste inkomens
eenderde (32%) van de uitgaven naar ‘woonkosten’ (bruto huur); naarmate men
hoger op de inkomensladder staat, wordt het aandeel dat men aan woonkost
besteedt, kleiner om bij het hoogste inkomensdeciel te eindigen in een aandeel van
16%. Het verwarmen en verlichten van de woonst slorpt bij de (10%) armsten nog
eens eentiende uit het budget; bij de rijksten bedraagt dit aandeel 4%. Het aandeel
van het budget dat wordt besteed aan huisvesting blijft over de jaren heen ook stij-
gen. In absolute termen liggen de uitgaven voor huisvesting (in ruime zin – zie
figuur 6) voor het hoogste inkomensdeciel 2,6 keer zo hoog als voor het laagste
inkomensdeciel. De kosten in reële termen voor bijvoorbeeld verwarming, verlich-
ting en water blijken over de hele inkomensladder niet sterk te variëren. De hoogste
inkomensklassen spenderen in absolute termen wel heel wat meer aan het onder-
houd en de inrichting van de woning en, in mindere mate, aan grote huishoud-
toestellen (zie figuur 6).
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FIGUUR 5: UITGAVENPOSTEN VOOR HUISVESTING IN ABSOLUTE TERMEN (EUR), PER INKOMENS-
DECIEL, BELGIE

Bron: Huishoudbudgetenquête 2001.

Het overheidsbudget dat – rechtstreeks of onrechtstreeks – in huisvesting wordt
geïnvesteerd komt nog te weinig bij de laagste inkomens terecht. Van de voordelen
die overheden inzake huisvesting bieden, gaat 40% naar de rijkste twee inkomens-
decielen. De armste twee inkomensdecielen, die de steun het meest nodig hebben,
kunnen slechts rekenen op 10% van het overheidsbudget (Inslegers, 2003).

4.1. KOPEN OF HUREN? HOE EN WAAR?

4.1.1. Ontoereikende sociale huisvesting
Vlaanderen telde eind 2001 zo’n 130.962 sociale huurwoningen, waarvan de helft
ééngezinswoningen en de andere helft appartementen of studio’s. De vraag naar
sociale huisvesting is groot. Op de wachtlijsten van socialehuisvestingsmaat-
schappijen stonden eind 2001 70.794 kandidaat-huurders voor een (nieuwe) sociale
woning. De huurder van een sociale woning heeft doorgaans een laag inkomen: op jaar-
basis bedraagt het gemiddeld 12.888 EUR. Bij ongeveer de helft van de sociale huurders
ligt het inkomen lager dan 11.155 EUR (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, 2003).
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Ondanks de wetenschap dat een efficiënte sociale huursector een belangrijk instru-
ment vormt in de strijd tegen armoede (5), blijft het in ons land een marginaal feno-
meen. De socialewoningsector vertegenwoordigt nauwelijks 7,8% van de woning-
markt (Dewilde en De Keulenaer, 2002). Nieuwe sociale woningen komen er in ver-
houding met de nijpende behoeften ook nog te traag en te weinig.

4.1.2. Private huurmarkt: een trefpunt voor lagere inkomens?
Wie niet op de sociale woningmarkt terechtkan, keert zich noodgedwongen tot de
private huurmarkt. De stijgende kost van huurgelden weegt zwaar op het budget
van lagere inkomens; het wordt daardoor vaak zeer moeilijk om een woning te
huren die aan een aantal basiscriteria voldoet. Voor meer informatie over de situatie,
de knelpunten en de beleidsaanpak op de private huurmarkt verwijzen we naar Pan-
necoucke (2003).

4.1.3. Dan maar kopen?
Eigendomsverwerving is voor lagere inkomensgroepen een moeilijke tot niet-reali-
seerbare opdracht. Wie wel een huis vindt voor een lage prijs, heeft meestal niet het
budget om het pand op te knappen en woont veelal in zeer ongunstige omstandighe-
den. Het risico om in een situatie van schuldoverlast terecht te komen, is nooit ver
weg. De laatste jaren gingen stemmen op om meer sociale huurwoningen te verko-
pen om de blijvende ontwikkeling van het patrimonium te vrijwaren. Van Damme en
Winters (2002) formuleerden hiertegen op basis van onderzoek een aantal bezwaren.
Ze stellen onder meer dat de aankoop van een sociale woning slechts voor een
beperkte groep van midden- en hogere-inkomenscategorieën betaalbaar is. Een moge-
lijk onbedoeld effect zou er dan in kunnen bestaan dat juist huishoudens met de hoog-
ste inkomens in de socialehuursector niet langer huren, wat een nefast effect zou heb-
ben op de financiële gezondheid van de socialehuisvestingsmaatschappijen.

4.2. MARGINAAL WONEN

4.2.1. Marginale woonvormen
Onder de noemer marginaal wonen, valt een hele reeks woonvormen gaande van
het bewonen van een kleine bemeubelde kamer (voornamelijk in de steden), van
een woonwagen, over het permanent illegaal verblijven op campings, tot het
wonen in garageboxen en matrassenverhuur.

(5) Cantillon, De Maesschalk en Van Dam (2001) berekenden aan de hand van een budgetnorm (een
korf van minimaal noodzakelijke goederen en diensten die een armoedelijn weergeeft) dat het al dan
niet toereikend zijn van het gezinsbudget in sterke mate bepaald is door het kunnen huren van een
sociale woning. 

777

SOCIALE UITSLUITING OP CENTRALE MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN

BOYSER-NED.qxp  7/04/2005  13:15  Pagina 777



In juli 2002 verbleven zo’n 1.434 gezinnen of 2.515 personen permanent op cam-
pings. De provincies Antwerpen (28%), Oost-Vlaanderen (26%) en West-Vlaanderen
(22%) herbergen samen drievierde van deze populatie. Deze bewoners kampen met
diverse problemen: zij ontberen basiscomfort en verkeren meestal in onzekerheid
over hun toekomstige huisvestingssituatie. Het merendeel van de bewoners valt
terug op een vervangingsinkomen; wie werkt, doet dit meestal op de secundaire
arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor de meeste woonwagenbewoners in Vlaanderen
(ongeveer 3.000 personen): ruim de helft van hen leeft van een vervangings-
inkomen. Het toekomstperspectief van deze bevolkingsgroepen is met andere woor-
den zeer onzeker (ISEG en OSA, 2002).

PRISO Antwerpen (2003) voerde een onderzoek uit naar de situatie van ex-camping-
bewoners. Na het verlaten van de camping (in de provincie Antwerpen) werd 20%
eigenaar, 44% huurde een woning op de particuliere huurmarkt en 30% huurde een
sociale woning; de overige 6% zijn vooral mensen die inwonen bij familie en vrien-
den. Voor de meeste ex-campingbewoners is de nieuwe woonomgeving een verbe-
tering, door het grotere comfort, de woonzekerheid en de kwalitatief betere
woonst. Dit is echter minder het geval voor private huurders in vergelijking met de
sociale huurders en eigenaars. Acht op tien van deze woningen worden door de
bewoners ingeschat als in goede staat; bij de andere verwijst de ‘minder goede staat’
naar lichte of zware gebreken. Toch geeft vier op vijf ex-campingbewoners aan, ele-
menten van het campingwonen te missen. Ongeveer de helft heeft spijt dat ze de
camping hebben verlaten; dit is vooral het geval voor de mensen die niet om per-
soonlijke redenen maar onder druk van het campingdecreet verhuisd zijn.

Thuisloosheid is een van de meest extreme vormen van marginaal ‘wonen’. Recente
gegevens vinden we in het onderzoek van Van Menxel (2002) naar de situatie van
thuislozen in de Vlaamse Gemeenschap. De voorbije twee decennia blijkt de thuis-
lozenpopulatie vooral vervrouwelijkt en ouder geworden; deze laatste ontwikkeling
betreft dan vooral een shift van min-30-jarigen naar de middengroep. Ook zijn er
onder de thuislozen meer allochtonen dan in het verleden. Naar profiel zijn deze
personen over het algemeen bijzonder laaggeschoold; ongeveer de helft heeft maxi-
maal lager onderwijs of lager beroepsonderwijs voltooid. Ook leven zij vooral van
socialezekerheidsuitkeringen; toch trekt nog 12% een inkomen uit arbeid. Verder
hangen thuisloosheid en het hebben van een instellingsverleden in belangrijke mate
samen: tweederde van de thuislozen verbleven voorheen in psychiatrische instellin-
gen, penitentiaire instellingen of de instellingen voor de bijzondere jeugdzorg.
Thuisloosheid is overigens geen typisch stedelijk fenomeen: in nagenoeg alle Vlaam-
se gemeenten worden thuislozen door het OCMW gesteund.

4.2.2. Risico’s verbonden aan slechte huisvesting
De risico’s die verbonden zijn aan wonen in een minder gezonde omgeving, zijn in
wetenschappelijke studies al uitvoerig gedocumenteerd (zie onder andere Beck,
Vanroelen en Louckx, 2002a; Fuller-Thompson, Hulchanski en Hwang, 2000). De
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gevaren schuilen onder meer in blootstelling aan chemische substanties zoals lood,
asbest en radon. Een ziekte als loodvergiftiging, die vooral het zenuwstelsel van kin-
deren aantast en onder meer kan leiden tot verminderde intellectuele functies, komt
nog steeds vaak voor bij kinderen uit armere gezinnen. De vervuiling is vaak te wij-
ten aan loodhoudende verven en gassen in oude huizen. Ook biologische substan-
ties, het best gekend in de vorm van vocht en schimmels, hebben een nefaste
invloed op de gezondheid. Vooral ouderen en kinderen kampen in een vochtig huis
vaker met ademhalingsproblemen zoals astma of bronchitis. De gezondheidsklach-
ten strekken ook verder: een vochtig huis hangt samen met een verhoogde kans op
hoge bloeddruk, rugpijn en migraine en andere langdurige ziekten. In oude, vochti-
ge huizen gedijen ook huismijtallergenen zeer goed: deze werken onder meer de
ontwikkeling en verslechtering van astma en allergieën mee in de hand. Soms moet
men de strijd aanbinden met grotere ziektedragers, zoals kakkerlakken of ander
ongedierte. Andere gevaren voor de gezondheid van bewoners schuilen in de
infrastructuur van oude en slecht onderhouden huizen: zo vergroten verouderde
elektriciteitsinstallaties en defecte verwarmingssystemen het risico op huisbrand en
CO-vergiftiging of -verstikking (Beck, Vanroelen en Louckx, 2002a: 48-49). Behalve
fysieke bedreigingen heeft een slechte woning ook gevolgen op psychisch en sociaal
vlak. Een slechte of krappe behuizing kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat sociale con-
tacten schaarser worden en het sociale netwerk van het huishouden verkleint.

Volgens gegevens uit het NAP/incl 2003-2005 leeft in België 6% van de bevolking in
een woning met twee of meer van de volgende huisvestingsproblemen: een lekkend
dak, geen adequate verwarming, schimmel en vocht, rottende ramen en deuren.
Voor wie een laag inkomen heeft, ligt dit risico hoger. Van wie in het onderste
kwintiel op de inkomensladder valt, leeft 11% in dergelijke omstandigheden. Naar-
mate men hoger staat, daalt dit percentage tot 4% in het hoogste kwintiel.

Bij het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van woningen die niet voldoen aan een
aantal opgelegde kwaliteitsnormen, worden gemiddeld tien gebreken vastgesteld. In
negen op tien van deze panden stelt men ernstige vochtproblemen vast, in de helft is
er een risico op electrocutie of brandgevaar. Verder is er in eenderde van deze huizen
gevaar voor CO-vergiftiging en in 15% van de gevallen kampt de woning met ernstige
stabiliteitsproblemen (Administratie Planning en Statistiek, 2003).

Dit aspect van het wonen brengt ons bij een volgend domein, de gezondheid.

5. GEZONDHEID

De gezondheidstoestand vormt een uitermate belangrijk fundament voor de levens-
kwaliteit en -duur. Uitgaven voor gezondheidszorg worden door de Vlamingen dan
ook als de belangrijkste prioriteit voor overheidsuitgaven naar voor geschoven
(Administratie Planning en Statistiek, 2003). Wie tot een lagere socio-economische
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klasse behoort, loopt echter meer risico op gezondheidsproblemen en op vroegtij-
dig sterven en heeft een verminderde toegang tot de gezondheidszorg dan wie
hoger op de maatschappelijke ladder staat. De ongunstigere levensomstandigheden
waarin de lagere sociaal-economische categorieën leven, spelen hierbij een belang-
rijke rol. Recent nog bevestigden gegevens van de Gezondheidsenquête 2001 voor
België de samenhang tussen gezondheidsstatus en sociaal-economische kenmerken.

De volgende paragrafen gaan in op de sociaal-economische gezondheidsverschillen,
op een aantal verklaringen voor deze ongelijkheid en op de moeilijkere toegang
voor lagere sociale groepen tot de gezondheidszorg.

5.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

5.1.1. Een slechtere gezondheid van kindsbeen af
Belangrijke fundamenten voor een goede gezondheid op volwassen leeftijd, worden
gelegd in het prenatale leven en in de vroege kindertijd. Ongunstige sociale en
materiële omstandigheden vormen de grootste bedreigingen voor de groei van kin-
deren en lanceren ze in een levenstraject met heel wat hinderpalen. Een trage groei
en een gebrek aan emotionele ondersteuning tijdens de kindertijd brengen een
levenslang risico op een zwakke fysieke gezondheid mee en bemoeilijken het psy-
chische, cognitieve en emotionele functioneren als volwassene.

Het studiecentrum voor perinatale epidemiologie (Swimberghe, 2003) stelde overi-
gens recent vast dat er een verband bestaat tussen het goede verloop van de zwan-
gerschappen en de scholingsgraad. Zo hebben laaggeschoolde zwangere vrouwen
bijna vier keer meer kans op babysterfte dan hoger geschoolde vrouwen (zie figuur
7). Het risico dat hun baby te vroeg geboren wordt en een laag geboortegewicht
heeft of dat ze een kind met een misvorming baren, is dubbel zo groot. Laattijdige
consultatie van een gynaecoloog, onevenwichtige voeding, alcoholgebruik en zware
fysieke arbeid hebben een negatieve invloed op de zwangerschap en komen vaker
voor bij lager geschoolden.
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FIGUUR 6: PERINATALE STERFTE (‰) IN FUNCTIE VAN DE OPLEIDING VAN DE MOEDER

*: doodgeboren, >=500 gram
**: sterfte levendgeborene >=500 gram voor de achtste dag na geboorte
***: sterfte levendgeborene >=500 gram voor de leeftijd van 1 jaar.
Bron: Swimberghe e.a. (2003).

5.1.2. Minder hoop op een lang en gezond leven
Onderzoek wijst uit dat zowel de kans om sneller ziek te worden als de kans om
vroegtijdiger te sterven, verschilt naargelang van de sociaal-economische status.

Het geslacht genereert nog steeds de belangrijkste sterfteverschillen in de Belgische
bevolking. De (niet-biologische) verschillen die samenhangen met de socio-econo-
mische status zijn minstens even belangwekkend en verklaren ook deels de regiona-
le sterfteverschillen; het Waalse en Brusselse landsgedeelte kampen met vroegere
sterfte dan het Vlaamse (Gadeyne en Deboosere, 2002).

Vroeger onderzoek (Bossuyt, 2000) wijst uit dat de levensverwachting van een 25-jari-
ge man met een diploma hoger onderwijs 5,5 jaar langer is dan van een leeftijdsgenoot
zonder diploma. Daarnaast geniet deze man met het laagste opleidingsniveau ook 9,4
jaar minder lang van een goede gezondheid. Verder blijkt ook dat binnen Europa deze
sterfteverschillen toenemen: de levensverwachting van hogere sociaal-economische
groepen stijgt sneller dan deze van de lagere (Programmacommissie SEGV, 2001).

Van wie maximaal een diploma lager onderwijs heeft, kampt zeven op tien (72%)
met minimaal één of meer chronische ziekten; bij personen met een diploma hoger
onderwijs, is dit vier op tien (42%). Ook het subjectieve welbevinden en het psychi-
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sche welzijn variëren met het opleidingsniveau (Administratie Planning en Statistiek,
2003). Katia Levecque en Jan Vranken brengen in hun artikel in dit nummer een
analyse van de samenhang van inkomensarmoede en depressieve klachten.

5.2. ONGELIJKE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN VERKLAARD
In de zoektocht naar verklaringen voor de sociaal-economische gezondheids-
verschillen duiken verschillende benaderingen op. Men kan verklaringen zoeken in
het feit dat personen met een slechtere gezondheid meer kans lopen om af te zak-
ken op de sociaal-economische ladder; dit noemt men de socialeselectietheorie. Een
andere, complementaire benadering vertrekt vanuit de minder gunstige socio-eco-
nomische situatie waarin armen leven om hun grotere kans op een negatievere
gezondheidssituatie te verklaren; dit is de sociale causatietheorie.

5.2.1. Minder gunstige levensomstandigheden en leefstijl
Verklaringen voor sociaal-economische gezondheidsverschillen zoekt men in de ver-
schillende levensomstandigheden van sociaal-economische groepen. In bovenstaande
paragrafen werd al gewezen op de gezondheidsrisico’s van wonen in ongunstige
omstandigheden. Ook de arbeidsomstandigheden kunnen een nefaste invloed hebben
op de gezondheid door de blootstelling aan schadelijke stoffen, arbeidsongevallen of
door lichamelijke ‘slijtage’ door het uitvoeren van zware fysieke of repetitieve arbeid.

Bovendien stelt men vast dat mensen die in armoede leven er vaker een ongezonde-
re leefstijl op nahouden. Men ziet in de gezondheidsenquête bijvoorbeeld dat lager-
opgeleide personen relatief meer roken, minder aan heilzame fysieke beweging
doen en een ongezonder voedingspatroon kennen. Daarentegen consumeren hoger
opgeleide groepen dan weer significant meer alcohol en cannabis dan lager opgelei-
den. Met de loutere vaststelling van individueel risicogedrag (zonder verder te kij-
ken naar wat aan de grondslag ervan ligt) dreigt het individueel schuldmodel snel de
kop op te steken. Waarmee moeten we dan nog rekening houden? Ten eerste kan
dit risicogedrag samenhangen met het geringere belang dat er aan gezondheid werd
gehecht in de opvoeding. Ten tweede kunnen bepaalde verslavingen deel uitmaken
van een, voor de buitenwereld irrationeel lijkende, overlevingsstrategie ten aanzien
van méér en zwaardere stress-situaties. Een slechtere sociaal-economische positie
zou verder ook, via de intermediaire factor psychosociale stress, leiden tot een ver-
zwakking van het afweersysteem en zo tot verminderde gezondheidskansen (Beck,
Vanroelen en Louckx, 2002b).

5.3. VERSCHILLEN IN TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG
Inzake de ongelijke toegang tot de gezondheidszorg worden eerst de resultaten
bekeken, met name de ongelijke consumptie van medische zorg. Vervolgens komt
een aantal hinderpalen aan bod die een gelijkere toegang tot de gezondheidszorg
vooralsnog in de weg staan.
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5.3.1. Medische consumptie
Gegevens uit de gezondheidsenquête 2001 geven een goed zicht op de medische
consumptie van de Belgische bevolking (Buziarsist e.a., 2002; Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid, 2002). Een huishouden spendeert in België gemiddeld
110 EUR per maand aan gezondheidszorg; dit komt overeen met 8% van het
beschikbare inkomen. De voor gezondheidszorg noodzakelijke uitgaven stijgen met
de leeftijd: waar een jong huishouden gemiddeld 38 EUR of gemiddeld 3% van het
huishoudbudget uitgeeft aan gezondheidszorg, stijgen de uitgaven tot gemiddeld
144 EUR of 14% van het huishoudbudget voor een huishouden waarvan de referentie-
persoon minstens 75 jaar oud is.

Bijna eenderde (33%) van alle huishoudens geeft aan dat de eigen uitgaven voor
gezondheidszorgen (zeer) moeilijk om dragen zijn. Dit is vaker het geval als de refe-
rentiepersoon van het huishouden een vrouw is (40%) of als deze tot de oudere leef-
tijdsklassen hoort (43% bij 65- tot 74-jarigen; 41% bij de 75-plussers). Als men tot
een lagere sociaal-economische klasse behoort, ervaart men de uitgaven voor
gezondheidszorg binnen het huishoudbudget ook als moeilijker om dragen. Meer
dan de helft van de huishoudens in de laagste opleidingscategorieën vindt de per-
soonlijke uitgaven voor gezondheid te hoog; in de hoogsteopleidingscategorie is dit
slechts 13%. In de laagste-inkomenscategorie ervaart 68% van de huishoudens de uit-
gaven voor gezondheid als moeilijk passend in het huishoudbudget, in vergelijking
met slechts 7% van de huishoudens uit de hoogste-inkomenscategorie.

De aankoop van medicatie wordt vaak uitgesteld wegens de hoge kostprijs of gaat
ten koste van andere behoeften. Eentiende (9,6%) van de huishoudens in België
geeft aan dat ze in de loop van het afgelopen jaar medische zorgen, tandverzorging,
(voorgeschreven) geneesmiddelen, een bril of mentale zorg, moesten uitstellen om
financiële redenen. In de laagste inkomenscategorieën is het percentage huishou-
dens dat medische consumptie wegens financiële problemen uitstelt, respectievelijk
25% (bij het laagste-inkomenskwintiel) en 12% (bij het tweede-inkomenskwintiel).
Dit percentage neemt sterk af naarmate men hoger in de inkomensboom zit: in de
hoogste-inkomenscategorie is dit nog 3%. Van wie onder de armoedegrens valt, rap-
porteert 28% dat ze kosten voor medische zorg hebben moeten uitstellen. Ook
alleenstaanden met kinderen vormen een risicogroep: eenvierde (23%) van hen
moest in de loop van 2001 medische consumptie uitstellen. Regionaal blijken vooral
huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het op dit vlak moeilijk te heb-
ben: hier moest 22% van de huishoudens medische consumptie uitstellen.

Naar type gezondheidszorg doen lager opgeleiden meer een beroep op thuisver-
pleegkundigen en hogergeschoolden meer op specialisten, niet-conventionele
geneeswijzen en groepspraktijken. Lagere sociaal-economische groepen gebruiken
ook minder preventieve vormen van gezondheidszorg, zoals vaccinatie en kanker-
screening. Een gebrek aan kennis over de mogelijkheden en noodzaak ervan kunnen
hierbij een belangrijke rol spelen. Oorzaken worden ook gezocht in een verschillen-
de gezondheidshouding en -gedrag.
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5.3.2. Ongelijke toegang tot de gezondheidszorg
Verschillende factoren bepalen waarom men meer of minder gebruik maakt van
professionele gezondheidszorg. De hierboven beschreven financiële problematiek is
er daar slechts één van. De Maeseneer e.a. (2002: 22) onderscheiden twee soorten
drempels die de toegankelijkheid van de gezondheidszorg belemmeren, met name
contextuele drempels en drempels eigen aan de gezondheidszorg.
Onder de contextuele noemer vallen onder meer de hinderpalen die te maken heb-
ben met de levensomstandigheden. Men heeft het dan over het beschikbare inko-
men, de werkgelegenheidssituatie, de huisvesting, de transportmogelijkheden en de
genoten opleiding. Laaggeschoolden vinden bijvoorbeeld moeilijker hun weg door-
heen de administratieve molen in de gezondheidszorg. Contextuele drempels heb-
ben ook betrekking op de sociale netwerken waarin iemand zich beweegt: deze
kunnen al dan niet stimuleren om de stap naar professionele zorg te zetten.

Andere hinderpalen zijn te vinden in de organisatie van het gezondheidszorgsys-
teem. Men stoot zowel aan aanbodzijde, aan vraagzijde als in de relatie tussen hulp-
vrager en -verlener op hinderpalen.

Op het vlak van het zorgaanbod stelt men problemen vast inzake infrastructuur, per-
soneel en bereikbaarheid, en is er de doorgedreven informatisering van de gezond-
heidszorg. Financiële problemen zijn er vooral bij het voorschieten van de kosten
voor medische zorg, ook al worden deze later terugbetaald door het ziekenfonds, de
verzekering of het OCMW. De maximumfactuur brengt immers pas een oplossing
bij het bereiken van de vooropgestelde drempel. Ook wordt aan patiënten nog
steeds medische zorg geweigerd wanneer ze bijvoorbeeld het voorschot voor een
ziekenhuisopname niet kunnen ophoesten. Overigens worden nog altijd mensen
niet beschermd door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen om tot een ziekenfonds te kunnen toe-
treden, zoals daklozen.

Behalve deze problemen aan de aanbodzijde bestaan er ook drempels aan de vraag-
zijde. De waarde die men aan ziekte en gezondheid hecht en hoe men ze definieert,
hebben invloed op de prioriteiten die men stelt voor de gezondheid en de mate
waarin iemand een beroep zal doen op de gezondheidszorg. Mensen die in armoede
leven, ontwikkelen vaak specifieke strategieën en reactiepatronen om moeilijke situ-
aties het hoofd te bieden. Hierdoor gedraagt men zich bijvoorbeeld wantrouwig of
agressief ten aanzien van hulpverleners en bepaalde diensten. In de relatie tussen
hulpvrager en -verlener loopt het ook vaak mis. De hulpverlener heeft vaak te hoge
verwachtingen ten aanzien van de patiënt: men gaat vooronderstellen dat de patiën-
ten inzicht hebben in de eigen problematiek en dat ze altijd gemotiveerd zijn om er
iets aan te doen. Om hulp moeten vragen versterkt ook het gevoel van onmacht,
stigmatisering en schaamte en kan verhinderen dat de stap naar professionele zorg
wordt gezet. Een respectvolle, integrale benadering alsook het verstrekken van vol-
doende, tijdige en volledige informatie door de hulpverlener is hierbij cruciaal.
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6. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Mensen die in armoede leven, vertegenwoordigen een aanzienlijk aandeel van het
cliënteel van de organisaties en diensten die hulpverlening aanbieden en opereren
in het kader van maatschappelijk welzijn. Niettemin ervaren kansarmen en etnisch-
culturele minderheden diverse drempels wanneer zij een beroep willen doen op
hulp- en dienstverlening in de welzijnssector. Bepaalde drempels situeren zich bij
de voorzieningen zelf: het aanbod van dienstverlening is vaak niet of onvoldoende
bekend of er stellen zich problemen in termen van lange wachtlijsten. Ook het
gebruik van ingewikkelde formulieren kan hulpvragers afschrikken en in bepaalde
gevallen blijft de kostprijs een drempel (Sannen en Demeyer, 2003).

Verder bemoeilijken ook drempels bij de cliënt of hulpvrager de stap naar de hulp-
verlening. Het eergevoel en de vrees om opgeslorpt te worden in het hulpverle-
ningscircuit, spelen hierin een belangrijke rol. Andere drempels vindt men in de
vrees voor het onbekende, het gebrek aan vertrouwen in bepaalde diensten en de
geringere mobiliteit van sommige hulpvragers.

Ook de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener genereert hinderpalen, hoofdzake-
lijk van sociaal-culturele aard. Zo is er het hiërarchische verschil in sociale positie
tussen hulpvrager en -verlener of kan de hulpverlener te hoge verwachtingen koes-
teren ten aanzien van de cliënt. Dit resulteert vaak in misverstanden en wederzijdse
vooroordelen die het verdere hulpverleningsproces hinderen. Het gebrek aan mid-
delen en personeel weegt bovendien op de werkdruk van hulpverleners waardoor
beslissingen soms eenzijdig en over het hoofd héén van de hulpvrager worden geno-
men, wat de slaagkansen van de hulpverlening evenmin ten goede komt (Sannen en
Demeyer, 2003: 213-215).

7. TER UITGELEIDE 

Armoede en sociale uitsluiting worden duur betaald. Behalve met financiële zorgen
gaat een lagere sociaal-economische status veelal gepaard met – onder meer – een
verhoogd risico op een ondermaatse huisvestingssituatie, op een grotere kans op
structurele werkloosheid, op gezondheidsproblemen, op vroegtijdig sterven, op
verlaagde onderwijskansen voor kinderen.

In dit artikel werd een beeld geschetst van sociale uitsluiting op verschillende maat-
schappelijke terreinen. De deelname van armen aan het maatschappelijke leven
wordt gehypothekeerd door ongelijke startposities en -kansen op belangrijke levens-
domeinen. Uitsluitingsproblematieken enten zich op centrale sociaal-economische
statuskenmerken zoals inkomen, laaggeschooldheid, leeftijd, nationaliteit en, in min-
dere mate, geslacht. De hinderpalen voor meer gelijke kansen situeren zich zowel
op het macro-, meso- als op het microniveau.
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Ook de samenhang, het ‘netwerken’ van verschillende vormen van sociale uitslui-
ting, wat uiteindelijk in armoede kan resulteren, werd in het bestek van dit artikel –
noodgedwongen fragmentair – geconcretiseerd.

Wellicht werd het ondertussen een gemeenplaats te stellen dat het succes van
armoedebestrijding staat of valt met het elimineren van achterstellingen op centrale
levensdomeinen, zoals het onderwijs en de arbeidsmarkt. Niettemin blijft het zo dat
de oude en nieuwe vormen van achterstelling op verschillende terreinen en niveaus
vragen om doorgedreven, structurele inspanningen van beleidsverantwoordelijken
en administraties.

Vanzelfsprekend kan en mag het beleid niet in het donker tasten. De indruk kan
worden gewekt dat we alles wel weten over armoede en sociale uitsluiting, maar er
zijn nog altijd meer blinde vlekken op de kaart van onze kennis dan de buitenwereld
denkt. Het cijfermateriaal dat verzameld werd rond deze verschillende vormen van
sociale uitsluiting mag geen valse illusies scheppen.

__________
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ONDERAAN DE LADDER VAN
INKOMENS EN BESTEDINGEN

DOOR KATRIEN DE BOYSER

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Universiteit Antwerpen

Het beschikbare inkomen vormt om theoretische en praktische redenen nog steeds
de gangbare indicator van armoede. Dit inkomen speelt immers een cruciale rol in
het verwerven van de meeste goederen en diensten en bepaalt – direct of indirect –
mee de ongelijke toegang tot verschillende maatschappelijke domeinen. Daarenbo-
ven valt de inkomenssituatie relatief eenduidiger af te bakenen, te kwantificeren en
te vergelijken dan andere vormen van uitsluiting (wonen, werken, onderwijs). Dit
neemt niet weg dat we armoedeschattingen die gebaseerd zijn op het inkomen met
de grootste omzichtigheid moeten gebruiken, omdat ook de gegevensinformatie
over inkomen en de manier waarop ermee wordt omgegaan, niet aan kritiek ont-
snappen (zie o.m. Dewilde en Levecque, 2003).

Dit artikel bestaat uit drie hoofdstukken. Eerst worden de lage inkomens gesitueerd
in de algemene Belgische inkomens- en vermogensverdeling. Vervolgens verschuift
de focus naar het onderste deel van deze inkomensladder, waarbij speciale aandacht
uitgaat naar de residuele of bodemuitkeringen. Tot slot komen ook het moeilijke
evenwicht tussen inkomsten en bestedingen aan bod en de daaraan verbonden pro-
blematiek van overkreditering en schuldoverlast.

1. INKOMEN EN VERMOGEN

In armoede leven, impliceert doorgaans dat mensen slechts over een minimum aan
bestaansmiddelen beschikken. De absolute hoogte en de regelmaat van het inkomen
bepalen of ze wel of niet rondkomen aan het eind van de maand, of ze onverwachte
financiële opdoffers al dan niet kunnen incasseren, of er schulden moeten worden
gemaakt en uitgaven uitgesteld. De aan- of afwezigheid van vermogensbronnen
bepaalt bovendien of men – tijdelijk en/of deels – financiële tegenspoed kan onder-
vangen.

De inkomens- of vermogenssituatie van een individu of huishouden is ook relatief:
ze moet worden bekeken in verhouding tot het gemiddelde inkomen van de bevol-
king en in de algemene inkomensverdeling. Deze relatieve positie geeft belangrijke
informatie over de plaats die individuen en huishoudens innemen in de maatschap-
pelijke en economische orde. De inkomensverdeling en vooral de vermogensverde-
ling zegt vooral ook iets over die samenleving zelf; of ze gekenmerkt wordt door
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ongelijkheid en in welke mate de overheid inspanningen doet om die ongelijkheid
binnen de perken te houden, via een herverdelingsbeleid (via inkomensbelasting en
sociale zekerheid).

1.1. INKOMENSVERDELING- EN ONGELIJKHEID
Om de mate en evolutie van inkomensongelijkheid in een samenleving zichtbaar te
maken, kan men verschillende instrumenten gebruiken, zoals een decielenverde-
ling, interdecielenratio’s of ongelijkheidsmaten zoals de Gini- of Theilcoëfficiënt.

In de personele (1) inkomensverdeling worden alle Belgische huishoudens (of per-
sonen) als het ware op een rij gerangschikt van de laagste naar de hoogste inko-
mens. In de decielenverdeling vormt elk tiende deel van de inkomensverdeling een
‘deciel’: het eerste deciel bevat de 10% armste huishoudens, het tweede de volgen-
de 10% en zo tot het hoogste (tiende) deciel, dat van de 10% huishoudens met de
hoogste inkomens. Zo kunnen we aflezen welk aandeel van het totale huishoud-
inkomen gaat naar de verschillende inkomensdecielen van de bevolking, voor en na
fiscale herverdeling.

De fiscale statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) geven aan
dat in 2001 de 10% hoogste fiscale inkomens beschikten over 30% van het totale
belastbare netto inkomen, na belasting was dit nog 25,4%. Dit is een stijging ten
opzichte van 2000: toen bedroegen deze aandelen respectievelijk 29,2% voor en
24,7% na belasting. Bij de 10% laagste fiscale inkomens was het aandeel 1,6% van de
inkomenstaart voor belasting en 2,1% na belasting, een daling ten opzichte van
2000; toen was dit 1,7% en 2,2%. Figuur 1 toont dat de herverdeling van de inko-
mens aan de midden- en lagere inkomens ten goede komt en dit ten koste van de
hoogste inkomens. Evenwel blijft het aandeel van de hoogste inkomens nog steeds
meer dan een tienvoud van het totale netto-inkomen van de 10% armsten.

(1) Behalve de personele inkomensverdeling (de verdeling van private inkomens over gezinnen en
personen), bestaat ook de categoriale (verdeling van het netto-inkomen naar sociale – vooral sectio-
professionele – categorie) en de functionele inkomensverdeling (verdeling van het inkomen over de
productiefactoren kapitaal en arbeid), Deleeck, 2001, p. 292.
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FIGUUR 1: DECIELENVERDELING INKOMENS BELGISCHE HUISHOUDENS, VOOR EN NA BELAS-
TING, AANSLAGJAAR 2001

Bron: NIS, Levensstandaard (2001) en eigen berekeningen.

Figuur 2 toont een vergelijking van de decielenverdeling van de nettobeschikbare
inkomens na belasting van de jaren 1990 en 2000: hierbij zien we dat het aandeel
van de hoogste twee inkomensdecielen is toegenomen; ook de huishoudens in het
laagste deciel gaan er – zij het zeer zwak – op vooruit. Het aandeel van de middelste
groepen in de inkomensverdeling vermindert enigszins. Dit fenomeen – zij het hier
in zeer lichte vorm – noemt men ook de ‘uitholling’ (hollowing-out) van de inko-
mensverdeling (Förster en Pearson, 2002, p. 11).
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FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN DE DECIELENVERDELING VAN DE NETTO-BESCHIKBARE INKOMENS
VAN DE BELGISCHE HUISHOUDENS, AANSLAGJAREN 1990 EN 2000

Bron: NIS, Levensstandaard (2001) en eigen berekeningen.

Om de inkomensongelijkheid aan te geven, worden ook maatstaven zoals de Gini- of
Theilcoëfficiënt gebruikt; zij drukken de mate van ongelijkheid uit in één getal,
variërend tussen 0 en 1. Hoe dichter de coëfficiënt bij 0 komt, des te gelijker is de
inkomensverdeling. In 2000 is – op basis van de fiscale statistieken – de Gini-coëffi-
ciënt vóór belasting 0,381 en na belasting 0,309: dit is een gelijkheidstoename van
18,9%. Tussen 1965 en 1985 stelde men een daling van de inkomensongelijkheid
vast. Sindsdien vertoont ze een licht stijgende trend (Deleeck, 2001, p. 308).

In Europees perspectief kent België – samen met de Scandinavische lidstaten en
Nederland – een relatief kleine inkomensongelijkheid gemeten aan de hand van de
Gini-coëfficiënt en de interdecielenratio, dit is de verhouding tussen het gemiddelde
inkomen in het tiende en in het eerste deciel. De grootste inkomensongelijkheid
vindt men terug in de Angelsaksische landen, met als uitschieter de Verenigde Sta-
ten (Caminada en Goudswaard, 2001, p. 57).

Deze vaststellingen steunen meestal op fiscale inkomensstatistieken. Dit zijn echter
om verschillende redenen onvolkomen informatiebronnen. Zo zijn bepaalde, vooral
de laagste, inkomens er niet in terug te vinden omdat ze onder het belastingvrije
minimum vallen. Hogere inkomens worden onderschat omdat fiscale fraude of
belastingontwijking niet in rekening kan worden gebracht en die is dáár het hoogst
(Van Ouytsel, 2001). Ook door de definitie van ‘fiscaal’ inkomen kunnen we de wer-
kelijke inkomensverdeling niet correct inschatten: niet alle inkomsten uit kapitaal
en uit roerende goederen moeten worden aangegeven op het belastingformulier en
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vormen zo een blinde vlek in deze analyse van inkomensongelijkheid. Het verschil
tussen het werkelijke en potentieel belaste inkomen is dus veel groter bij de hogere
dan bij de lagere inkomenscategorieën, waardoor het huidige beeld zonder twijfel
een onderschatting is van de werkelijke inkomensongelijkheid.

Een andere bron voor inkomensgegevens zijn wetenschappelijke surveys, zoals de
Panel Study van Belgische Huishoudens (PSBH), het Socio-Economisch Panel (SEP)
of de recente Gezondheidsenquête. Arme en sociaal uitgesloten groepen zijn in
deze surveys echter steeds onvoldoende vertegenwoordigd en kennen een zeer
grote non-respons (Levecque en Vranken, 2000, p. 213). Het is ook niet ondenk-
beeldig dat de doorsnee Belg even weigerachtig staat tegenover wetenschappers als
tegenover de fiscus om zijn werkelijke inkomen bekend te maken.

De onvolkomenheid van de gegevensbronnen noopt ook tot een voorzichtige
bespreking van de relatieve armoedecijfers. Deze inkomensdata worden immers ook
gebruikt om het aandeel ‘armen’ in de samenleving te bepalen. De gegevens daar-
voor komen uit wetenschappelijke surveys. Om het aandeel armen te bepalen, han-
teert men armoedegrenzen die een bepaald percentage (40%, 50% of 60%) van het
mediaan (of gemiddelde) inkomen bedragen. De vigerende norm in de Europese
Unie is vandaag 60% van het mediaan inkomen.

Hoewel veranderingen in de inkomensverdeling zich doorgaans uiten in wijzigingen
in het percentage armen, is dit niet noodzakelijk het geval. Het percentage armen
zal bijvoorbeeld niet veranderen als de verschuivingen zich in de hoogste inkomens-
regionen voordoen.

In België is de inkomenskloofratio (die meet hoe diep armen zich gemiddeld onder
de armoedegrens bevinden als percentage van de armoedegrens) tussen midden
jaren tachtig en midden jaren negentig verbreed, terwijl in dezelfde periode de
armoede gedaald is: dit wil zeggen dat minder mensen ‘arm’ zijn maar wie arm is, of
aan de onderkant van de inkomensverdeling zit, heeft een bijzonder laag inkomen
(Förster en Pearson, 2002, p. 14).

1.2. ONGELIJKER VERDEELD VERMOGEN
Inkomsten uit of het loutere bezit van private vermogens vormen – meer nog dan de
inkomens uit arbeid – een belangrijke indicator van materiële welstand en financiële
zekerheid. Het bezit van onroerend vermogen is in België een ruim verspreid feno-
meen: zeven op tien (68%) Belgen is eigenaar (of vruchtgebruiker) van een woning;
dit is overigens 12% meer dan in 1991 (gegevens NIS, socio-economische enquête
2001). Verder is er ook roerend vermogen in de vorm van spaarboekjes, aandelen
en obligaties, dat vooral bij hogere inkomenscategorieën is geconcentreerd.
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Een vermogen biedt de huishoudens in kwestie – en vaak ook volgende generaties –
enige financiële marge. Een plots inkomensverlies kan dan tijdelijk worden opgevan-
gen zodat een plotse breuk in levensstandaard en -stijl kan worden vermeden. Hoe
hoger het vermogen, hoe ruimer en ‘prestigieuzer’ ook de consumptiemogelijkhe-
den worden. Aan de omvang van het vermogen is ten slotte ook sociale en economi-
sche status en macht verbonden.

Kennis omtrent de Belgische vermogensverdeling is nog schaarser en onvollediger
dan deze over de inkomensverdeling. Enkel de potentiële (maar sterk onderschatte)
inkomens uit onroerende goederen belanden in de fiscale statistieken (door aangifte
van het K.I.); inkomsten uit kapitaal en roerende goederen, vormen slechts in
beperkte mate onderwerp van de personenbelasting. De roerende voorheffing die
op inkomsten uit kapitaal wordt betaald (15 à 25%), is ook minimaal in vergelijking
met de belasting op inkomsten uit arbeid. De discussie over het invoeren van een
vermogensbelasting botste in het verleden vooral op het argument dat het kapitaal
zo op grote(re) schaal naar het buitenland zou vluchten.

Recente Europese regelgeving inzake de eenmaking van de spaarfiscaliteit zou daar
– in beperkte mate – aan kunnen verhelpen. Op basis van een Europese richtlijn,
van kracht vanaf 1 januari 2005, kunnen EU-lidstaten informatie uitwisselen over de
rekeningen en rente-inkomsten van het vastrentend spaargeld van burgers. Dit moet
voor de fiscus een effectieve belasting van spaargeld in het buitenland mogelijk
maken. Bovendien kunnen landen als Luxemburg een voorheffing van 15% heffen
op de roerende inkomsten van andere burgers van de Europese Unie. Deze Europe-
se regelgeving en de moeilijke economische situatie maakten het onder meer moge-
lijk voor de federale regering om het dossier ‘fiscale amnestie’ op tafel te leggen.
In januari 2004 werd in ons land in dit kader de wet omtrent de Eenmalige Bevrij-
dende Aangifte, in de volksmond de fiscale amnestie, van kracht met een looptijd
van één jaar. De belastingsplichtigen kregen op deze manier de kans om hun fiscale
toestand te regulariseren mits het betalen van een ‘boete’ gaande van 6% tot 9%.
Afhankelijk van de aard en de aanwending van de geregulariseerde bedragen, wordt
de aangever van alle belastingen bevrijd en geniet hij bovendien sociale en strafrech-
telijke immuniteit. Vooral de vakbonden hebben zich fel gekant tegen de vrij
onvoorwaardelijke amnestieregeling van de regering.

Uit het weinige onderzoek hieromtrent blijkt dat het totale Belgische vermogen
veel ongelijker verdeeld is dan het inkomen (Rademaekers en Vuchelen, 1998). De
verdubbeling van het Belgische gezinsvermogen tussen 1984 en 1994 kwam meer
ten goede aan de hoogste inkomensdecielen dan aan de lagere decielen. Daar waar
in 1984 de 30% armsten beschikten over 6,2% van het totale vermogen, was dat in
1994 nog maar 5,6%. De 10% rijksten beschikten in 1984 over 46,8% van het totale
gezinsvermogen – in 1994 was dat 49,6% of nagenoeg de helft. De 20% rijksten
bezaten in 1994 samen bijna tweederde (64%) van het totale Belgische private ver-
mogen. Onderzoek naar de vermogenssituatie bij armen (Van den Bosch, 1998)
toonde aan dat ook onder de armenpopulatie het vermogen ongelijk is verdeeld: van

798

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

BOYSER-2-NED.qxp  7/04/2005  13:14  Pagina 798



de arme huishoudens die geen eigen woning bezitten, heeft slechts 1% een finan-
cieel vermogen van meer dan 12.394 EUR, in vergelijking met 7% onder arme huis-
eigenaars. Ongeveer de helft van alle inkomensarme huishoudens bezit een eigen
woning, bij niet-arme huishoudens is dat twee op drie. Ongeveer tweederde van alle
inkomensarme huishoudens heeft geen of een zeer beperkt financieel vermogen
(d.w.z. minder dan 1.240 EUR).

1.3. FACTOREN DIE INSPELEN OP DE INKOMENSVERDELING
Veranderingen in de inkomensverdeling worden onder meer beïnvloed door econo-
mische, demografische, culturele en institutionele omstandigheden (Förster en
Pearson, 2002, pp. 20-32).

De initiële markteconomische inkomensverdeling vormt een belangrijke factor in
(de evolutie van) de uiteindelijke inkomensverdeling. Midden de jaren negentig ver-
dienden de 30% armsten in België 7% van het totale inkomen uit arbeidsmarktactivi-
teit; de middelste 40% verdiende 39% en de hoogste 30% verdiende er 53,8% van.
Hebben we het over inkomsten uit kapitaal en zelfstandige activiteit dan is de
‘markt’-verdeling nog ongelijker: 77% hiervan is in handen van de 30% rijksten, 16%
van de middelste vier decielen en 7% van de armste drie decielen. Het ongelijker
worden van de inkomensverdeling (voor herverdeling) in de jaren negentig wordt
mede verklaard door de hoge verdiensten uit kapitaalinkomsten en de bereidheid in
de nieuwe economische bedrijfstakken om een hoge prijs te betalen voor gekwalifi-
ceerd personeel.

De socialezekerheidsstelsels en de personele inkomensbelasting zorgen voor een
aanzienlijke herverdeling van de inkomens en een vermindering van de inkomens-
ongelijkheid en -armoede. Wijzigingen in het gevoerde inkomens- en socialezeker-
heidsbeleid kunnen de inkomensverdeling en het armoedepeil hertekenen. Hoewel
deze herverdeling in eerste instantie horizontaal verloopt, dat is tussen mensen en
huishoudens in verschillende omstandigheden of risico’s (werkloosheid, ziekte of
leeftijd), werkt ze ook in belangrijke mate verticaal (van hogere naar lagere inko-
mens) (Deleeck, 2000). De herverdeling door de overheid in termen van belastingen
en socialezekerheidstransfers is een tweede belangrijke factor in de ontwikkeling
van de inkomensverdeling. In 1995 ging in België 36% van de transfers door over-
heidsinterventie naar de 30% armsten, 42% naar de middengroep (middelste vier
decielen) en 23% naar de hoogste groep; de gegevens hebben betrekking op trans-
fers binnen de bevolking op beroepsactieve leeftijd.

Tot slot hebben ook de structuur van de bevolking en de demografische ontwikke-
lingen een impact op de inkomensverdeling. Belangrijke evoluties hierbij zijn de
daling van het aantal leden per huishouden, het groeiend aantal alleenstaanden (en
alleenstaande ouders) en de vergrijzing. Alternatieven om de financiering van de
pensioenen gezond te houden in het kader van de vergrijzing van de bevolking,
worden onder meer gezocht in de tweede pensioenpijler. Deleeck (2002, p. 5) wijst
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er in dit kader op dat het stelsel van aanvullende pensioenen – die in ons land over-
wegend bij de middelste en hogere inkomens gevonden worden – meer aansluit bij
het marktgebeuren en de markteconomische inkomensverdeling en minder steunt
op elementen van solidariteit. De inkomensongelijkheid wordt groter naarmate het
aandeel van de wettelijke pensioenen ten opzichte van de privé-pensioenen in het
nationaal product kleiner wordt.

1.4. ONGELIJKE INKOMENSBRONNEN
Aan de bronnen van inkomen zijn verschillen inzake economische en maatschappe-
lijke macht en status verbonden. Armoede gaat gepaard met zwakkere inkomens-
bronnen zoals het leefloon of de werkloosheidsuitkering. Mede door hun plaats
naast of in de marge van het economische productieproces missen de laagste inko-
mens de drukkingmiddelen en –macht om de eigen inkomenspositie te verbeteren.
Sterkere inkomensbronnen zoals uit vermogensintresten of uit de verhuur van
onroerende goederen komen meer voor bij hogere inkomensgroepen. Zij kunnen
doorgaans ook terugvallen op diverse inkomenskanalen (inkomen uit arbeid, uit
socialezekerheidsuitkeringen, uit vermogen).

1.5. MAATSCHAPPELIJK AANVAARDE VERSCHILLEN?
Driekwart (76%) van de Vlamingen vindt de verschillen tussen de hoge en lage inko-
mens groot of zeer groot. Voor ongeveer evenveel mensen (73%) – maar niet nood-
zakelijk dezelfde – zijn deze verschillen té groot. Ze vinden dat hier verandering
moet komen; daarbij treffen we relatief meer laaggeschoolden dan hooggeschool-
den aan. Meer dan eenderde van de universitair geschoolden vindt niet dat de ver-
schillen tussen hoge en lage inkomens moeten veranderen. Van diegenen die vinden
dat de verschillen kleiner moeten worden, wil 57% dat de inkomensverschillen klei-
ner worden en 27% dat ze veel kleiner worden. Een op tien vindt dat de verschillen
groter of veel groter moeten worden. Hoewel inkomensnivellering bij de gemiddel-
de Vlaming niet helemaal bovenaan op het prioriteitenlijstje voor een rechtvaardige-
re samenleving staat, vindt toch ongeveer de helft (47%) van de Vlamingen het
ongedaan maken van inkomensongelijkheid belangrijk; 15% vindt dit zeer belangrijk
(Administratie Planning en Statistiek, 2003, pp. 4-6).

2. ONDERAAN DE INKOMENSLADDER

De onderste sporten van de inkomensladder worden dus in belangrijke mate ingeno-
men door huishoudens die leven van lage (minimum)inkomens uit arbeid, vervan-
gingsinkomens en residuele of bodemuitkeringen.

In de volgende onderdelen wordt dieper ingegaan op de koopkrachtontwikkeling
van de laagste inkomens en het laagste wettelijke vangnet. De diverse bodem-
uitkeringen en de evolutie van het aantal rechthebbenden worden kort toegelicht.
Tot slot wordt ook stilgestaan bij de gaten in het sociale beschermingsnet, waardoor
nog steeds huishoudens in onderbescherming leven.800
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2.1. KOOPKRACHTONTWIKKELING BIJ DE LAAGSTE INKOMENS
Een recent CSB-bericht (Cantillon, Marx en De Maesschalck, 2003) ging de wel-
vaartsontwikkeling en doelmatigheid van de minimumlonen en de minimum-
bescherming in de sociale zekerheid en sociale bijstand na. Men stelde vast dat de
(netto)minimumlonen, na een stabiele periode in de jaren negentig, een substantië-
le koopkrachtstijging kenden in 1999 en tussen 2002 en 2003, door selectieve para-
fiscale lastenverminderingen. Voor gezinnen die leven van een minimumloon, bete-
kenen deze recente maatregelen een reële koopkrachtstijging van 11 à 12%. Bekijkt
men de minimumuitkeringen in de sociale zekerheid en bijstand, dan ziet men dat
deze op het vlak van koopkracht er sinds 2000 ook op zijn vooruit gegaan. Het gaat
om een koopkrachtstijging van 5 à 7%. Deze komt in het bijzonder categorieën met
een hoger armoederisico ten goede. Naar welvaartsontwikkeling toe ziet men dat na
een jarenlange periode van erosie, de uitkeringen in 2003 een welvaartsniveau heb-
ben bereikt dat – in vergelijking met het netto nationaal inkomen per hoofd – 20 à
30% lager ligt dan in 1971. De uitkeringen zetten vanaf het einde van de jaren
negentig ook een inhaalbeweging in op de nettominimumlonen, maar deze werd
recent getemperd door de van kracht geworden fiscale hervorming die vooral de
loontrekkenden ten goede komt.

2.2. TER HOOGTE VAN DE LAAGSTE WETTELIJKE ARMOEDEGRENS
Op het laagste vangnet of de residuele regeling van sociale bescherming kan men
een beroep doen als men niet over de nodige bestaansmiddelen beschikt en de
mogelijkheid om aanspraak te maken op rechten van regelingen van de sociale
zekerheid of andere regelingen niet (langer) bestaat. De financiering gebeurt hoofd-
zakelijk uit algemene middelen en het recht op bijstand is gekoppeld aan bepaalde
voorwaarden, waaronder nagenoeg altijd een onderzoek van de bestaansmiddelen.

De voorbije jaren ruimde een aantal oudere bijstandsregelingen plaats voor nieuwe.
Zo werd in 2001 het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) grotendeels ver-
vangen door de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en kwam in 2002 het Recht
op Maatschappelijke Integratie met het daaraan gekoppelde leefloon in de plaats
van de oorspronkelijke Bestaansminimumwet.

In de volgende paragrafen worden de bestaande regelingen kort voorgesteld en
wordt de evolutie van het aantal rechthebbenden geschetst. Voor een uitgebreide
bespreking van de wijzigingen in de bijstandswetgeving en de context waarin deze
tot stand is gekomen, verwijzen we naar De Boyser (2002, pp. 127-145) en Van
Ouytsel e.a. (2001, pp. 87-104).

2.2.1. Het leefloon
De wet op het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) trad in werking op 1
oktober 2002. De uitkering die het oude Bestaansminimum vervangt, heet ‘het leef-
loon’. Met de wet – ontstaan in een periode van economische groei en onder een
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activeringsgesternte – wil men niet langer enkel de bestaanszekerheid garanderen via
het verstrekken van een minimuminkomen; de wetgever wil de betrokkenen ook inte-
greren in de samenleving. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt naar aan-
pak voor de ‘jongere’ en de ‘oudere’ gerechtigden. Voor wie jonger dan 25 is, bestaat
het Recht op Maatschappelijke Integratie in de eerste plaats onder de vorm van tewerk-
stelling. Voor wie ouder is, bestaat de arbeidsplicht minder uitgesproken, hoewel werk-
bereidheid een basisvoorwaarde blijft voor het recht op een uitkering. Verder werd
ook aan de categorieën en bedragen van de uitkering gesleuteld; globaal ging het
bedrag (van toen nog het bestaansminimum) begin 2002 met 4% omhoog.

Om een beroep te kunnen doen op het Recht op Maatschappelijke Integratie moet
de aanvrager tegelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is een verblijfsvoor-
waarde (in België wonen), een leeftijdsvoorwaarde (meerderjarig zijn of daaraan
gelijkgesteld) en een voorwaarde van behoeftigheid. Om vast te stellen of de aanvra-
ger van het leefloon beschikt over inkomsten, stelt het OCMW een onderzoek in
naar de bestaansmiddelen (ook van de personen met wie hij samenwoont). Verder
moet de aanvrager ofwel Belg zijn, ofwel onderdaan van de EU, of het voordeel
genieten als vreemdeling ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister, of staatloos
of vluchteling zijn. De leefloontrekkende moet verder ook werkbereid zijn tenzij dit
om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is, en moet zijn of haar rech-
ten laten gelden op uitkeringen die hij of zij kan genieten volgens de Belgische of
buitenlandse sociale wetgeving of op rechten op onderhoudsgeld.

Na indexering en een gedeeltelijke welvaartsaanpassing (met 1%), bedroeg op 1
oktober 2004 het leefloon op maandbasis 408,89 EUR voor samenwonenden,
613,33 EUR voor alleenstaanden, 715,55 EUR voor alleenstaanden die recht hebben
op een verhoogd bedrag (ingeval van co-ouderschap of alimentatieplicht) en 817,77
EUR voor eenoudergezinnen.

2.2.2. De leefloontrekkenden
Op 1 januari 2004 deden 81.878 mensen een beroep op het leefloon. Een jaar daar-
voor was dit nog 80.114. Het gaat vooralsnog om voorlopige cijfers. Het jaar daar-
voor was er een grotere stijging van het aantal leefloontrekkenden die waarneem-
baar was in alle drie de gewesten; het Brussels hoofdstedelijk Gewest laat echter de
grootste stijging – met bijna eenderde – optekenen.

Voor ongeveer de helft was deze stijging wellicht kunstmatig: in de leefloonwet krij-
gen samenwonende echtgenoten voortaan immers elk een individueel leefloon uit-
gekeerd in plaats van één ‘gezinsuitkering’; ook kregen met de RMI-wet vreemdelin-
gen ingeschreven in het bevolkingsregister recht op een leefloon. Een vrij plausibele
verklaring voor de nog steeds substantiële toename is de stijging van het bedrag van
het leefloon op 1 januari 2002 met 4%. Daardoor hebben meer mensen recht op de
uitkering. Een verklaring in ruimere context moet gezocht worden in de economi-
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sche terugval. De tewerkstellingsmogelijkheden voor de zwakste en minst ervaren
krachten worden zeer klein. Heel wat jongeren raken na het verlaten van de school-
banken niet of moeilijk aan de slag. Wie in het verleden geen of onvoldoende socia-
lezekerheidsrechten heeft opgebouwd en niet op de arbeidsmarkt terechtkan,
belandt in de sociale bijstand. Niet voor niets noemen we de (langdurige) werkloos-
heid de belangrijkste productielijn voor de armoede en dié productielijn wordt
nooit stilgelegd. Ten slotte zou het ook kunnen dat mensen minder schroom heb-
ben om naar het OCMW te stappen en een leefloon aan te vragen. 

Belangrijk is overigens dat het hier gaat om een momentopname op 1 januari 2004.
De in- en uitstroom van leefloontrekkenden gedurende het jaar 2003 kan hier niet
afgelezen worden. In Vlaanderen moesten tijdens het jaar 2001 in totaal ongeveer
53.400 mensen voor een kortere of langere periode een beroep doen op het
bestaansminimum; op 1 januari 2002 werden slechts 24.437 van hen geregistreerd.
Jaarlijks doet ongeveer 65% meer mensen een beroep op het bestaansminimum of
het leefloon dan de momentopname laat vermoeden. (Administratie Planning en Sta-
tistiek, 2003, p. 124).

FIGUUR 3: EVOLUTIE VAN HET AANTAL BESTAANSMINIMUMTREKKERS/LEEFLOONTREKKENDEN
NAAR GEWEST (PER 1 JANUARI), 1994-2004

Bron: Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Dienst OCMW’s en eigen berekeningen.

Bijna eenvierde (23,4%) van de leefloontrekkenden is per 1 januari 2004 jonger dan
25 jaar. Dit is een daling ten opzichte van een jaar daarvoor (25%).
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FIGUUR 4: HET AANDEEL BESTAANSMINIMUMTREKKERS/ LEEFLOONTREKKENDEN, NAAR LEEFTIJD
(PER 1 JANUARI), 2003-2004

Bron: Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Dienst OCMW’s en eigen berekeningen.

2.2.3. Gewaarborgde Gezinsbijslag
De Gewaarborgde Gezinsbijslag (GGB – Wet van 20 juli 1971) wordt toegekend
wanneer de persoon die de verzorging van het kind op zich neemt, geen toereiken-
de bestaansmiddelen heeft en geen aanspraak kan maken op een of andere kinder-
bijslagregeling voor werknemers, overheidspersoneel of zelfstandigen. Dit wordt
automatisch vermoed bij rechthebbenden op het leefloon: een onderzoek naar de
bestaansmiddelen is hierbij niet meer nodig. Leefloontrekkenden hoeven vandaag in
principe ook geen aanvraag meer te doen voor een gewaarborgde kinderbijslag.

Parallel aan de evolutie van het bestaansminimum en het leefloon evolueert ook het
aantal mensen dat een beroep doen op de Gewaarborgde gezinsbijslag. Eind 2003
(cijfers van 31 december) waren er 7.649 gezinnen die recht hadden op deze bijslag.
Hun aantal steeg voor het tweede jaar op rij: tegenover eind 2002 met 4,7%, tegenover
eind 2001 met 15%. In de gezinnen uit de gewaarborgde regeling zijn er meer rechtge-
vende kinderen dan in de regeling voor werknemers (2,03 versus 1,76).
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FIGUUR 5: EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEZINNEN EN HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN
DAT DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG ONTVANGT (PER 31 DECEMBER), 1993 – 2003

Bron: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

2.2.4. Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden / Inkomensgarantie voor Ouderen
Ouderen die geen of onvoldoende rechten hebben opgebouwd in een van de wette-
lijke pensioenstelsels, kunnen een beroep doen op de Inkomensgarantie voor Oude-
ren (IGO), de regeling die het oude Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden groten-
deels vervangt. De nieuwe berekeningswijze van de IGO moet een hogere algemene
vrijstelling van bestaansmiddelen en een andere berekening van het vermogen
garanderen die toelaat dat meer mensen er een beroep op kunnen doen. De inko-
mensgarantie is geïndividualiseerd, wat betekent dat men bij de berekening van het
bedrag niet langer uitgaat van de gezinssituatie, waarbij in de vroegere GIB-regeling
het al dan niet gehuwd zijn een centrale rol speelde. Voortaan kunnen samen-
wonenden en alleenstaanden apart een aanvraag indienen en apart het basisbedrag
toegekend krijgen. De regeling streeft ook een gelijke behandeling van mannen en
vrouwen na: momenteel is de leeftijd voor mannen en vrouwen eenduidig op 62
jaar vastgesteld. In januari 2009 moet dit opgelopen zijn tot 65 jaar.

Op 1 april 2003 werd de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) opgetrokken met
3,4% tot het niveau van het minimumpensioen van zelfstandigen. Deze verhoging
gebeurde tegelijk met de verhoging van de minimumpensioenen voor werknemers,
zelfstandigen en ambtenaren. Het maandbedrag bedraagt 411 EUR voor samen-
wonenden en 617 EUR voor alleenstaanden. In reële termen is dat een vooruitgang
met respectievelijk 13 EUR en 20 EUR.
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Op 1 januari ontvingen 73.135 bejaarden het IGO en 27.084 het GIB, een totaal van
100.219 rechthebbenden. Na de stijging in 2002 is het aantal ontvangers van één
van beide regelingen, nagenoeg constant gebleven. Ongeveer een op drie van deze
populatie is ouder dan 80.

FIGUUR 6: EVOLUTIE VAN HET AANTAL ONTVANGERS VAN HET GEWAARBORGD INKOMEN
VOOR BEJAARDEN OF DE INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN NAAR LEEFTIJD (PER 1 JANUARI),
1993-2003

Bron: Rijksdienst voor Pensioenen en eigen berekeningen.

2.2.5. Tegemoetkomingen voor personen met een handicap
De wetgever voorziet binnen het residuele stelsel ook voor mensen met een handi-
cap minimale tegemoetkomingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. De inko-
mensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen bij wie is vastge-
steld dat door hun lichamelijke of psychische toestand het verdienvermogen tot op
eenderde of minder terugvalt van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt zou
kunnen verdienen. De integratietegemoetkoming dient om tegemoet te komen aan
de bijkomende kosten die personen met een handicap hebben door hun verminder-
de zelfredzaamheid om zich in de maatschappij te kunnen integreren. Er wordt ook
rekening gehouden met de bestaansmiddelen die de betrokkene of zijn/haar partner
heeft. In de loop van de voorbije federale legislatuur werden de vrijstellingsplafonds
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opgetrokken en gekoppeld aan de index. Verder neemt men het bedrag van het
inkomen dat boven de vrijstellingsgrens uitstijgt, maar voor de helft in rekening bij
de berekening van de tegemoetkoming.

Vanaf 1 juli 2003 werd een hervorming van de tegemoetkomingen voor personen
met een handicap van kracht, die moet toelaten dat een aantal administratieve pro-
cedures eenvoudiger en gegarandeerd (bijvoorbeeld bij laattijdige aanvragen) wordt
en dat een aantal discriminaties wordt weggewerkt. Voorts krijgen ook personen
met de zwaarste handicaps een betere bescherming in de vorm van een nettoverho-
ging van de uitkering met 82,11 EUR In navolging van het optrekken van de vrijstel-
ling bij arbeid, wordt ook voor mensen met een vervangingsinkomen een vrijstelling
voorzien van maximaal 2.478,94 EUR 

Eind december 2002 waren er 217.595 ontvangers van een Tegemoetkoming aan
Personen met een Handicap. De stijging van het aantal ontvangers van deze uitke-
ring gedurende de voorbije decennia zet zich dus door. 

In principe geldt deze regeling enkel voor ‘niet-bejaarden’, maar in de praktijk is het
zo dat diegenen die vóór de leeftijd van 65 jaar tot het stelsel toetreden, er ook daarna
toe blijven behoren. Voor de ‘bejaarden’ voorziet men een tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden, een uitkering waarachter dezelfde filosofie schuilt als bij de inte-
gratietegemoetkoming. Naast deze stelsels bestaan ook nog een aantal andere uitdo-
vende stelsels van tegemoetkomingen voor bejaarde personen met een handicap.

Sinds het midden van de jaren tachtig is er een grote groei vast te stellen van het
aantal rechthebbenden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap.
Deze stijging wordt vooral in de hand gewerkt door het groeiend aantal rechtheb-
benden die ouder zijn dan 65: sinds 1995 maken zij meer dan de helft van het aantal
gerechtigden uit en hun aandeel blijft stijgen. Dit werd tussen 1990 en 1995 in de
hand gewerkt door het succes van de nieuw ingevoerde tegemoetkomingen; vanaf
1995 is de stijging gematigder en is ze veeleer toe te schrijven aan de vergrijzing van
de bevolking.

Bekijkt men binnen de populatie rechthebbenden, ouder dan 65, de deelpopulatie
van 80-plussers, dan ziet men dat hun aantal tussen 1985 en 1995 sterk groeide.
Deze toename was grotendeels toe te schrijven aan hervormingen in de wetgeving.
Daarna, tussen 1995 en 2001, ziet men een verdere toename van het aantal 80-plus-
sers met 18%. Deze zou niet meteen het gevolg zijn van een verdere toename van de
doorgezette vergrijzing bij 80-plussers, maar wel van de stijging van het percentage
rechthebbenden, een stijging dus van het aantal arme 80-plussers (Blomme, 2003).
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FIGUUR 7: EVOLUTIE VAN HET AANTAL ONTVANGERS VAN EEN TEGEMOETKOMING AAN PERSO-
NEN MET EEN HANDICAP NAAR BEJAARDE EN NIET-BEJAARDE ONTVANGERS (PER 31 DECEMBER),
1992-2002

Bron: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap.

2.3. EEN MATRAS ONDER HET LAAGSTE VANGNET?

2.3.1. Het levensminimum en de aanvullende steun
Het OCMW is ook bevoegd om in het kader van haar opdracht ‘maatschappelijke
dienstverlening’ te verstrekken, in bepaalde gevallen – voor wie nog buiten het resi-
duele stelsel valt – een levensminimum (vroeger: ‘equivalent-bestaansminimum’) of
een aanvullende steunverlening toe te kennen. Het levensminimum kan in de plaats
komen van het leefloon voor wie daarop geen recht heeft en toch behoeftig is,
krachtens de OCMW-wet van 1976. Bij een aanvullende steunverlening gaat het om
hulp in geld of natura boven op het leefloon. De grond van beide vormen van socia-
le bijstand is de ‘menselijke waardigheid’, zoals voorzien in artikel 1 van de OCMW-
wet. Het recht op ‘maatschappelijke dienstverlening’ geldt op basis van dit principe
zonder leeftijds- of nationaliteitsvoorwaarde. Het doel van de sociale bijstand is niet
alleen bepaalde tekorten op te vangen die verband houden met het leven in de
maatschappij (lenigende of curatieve hulp), maar ook om in preventieve hulp te
voorzien.
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2.3.2. Onderbescherming
Ondanks de goed uitgebouwde sociale bescherming in België blijft een grote groep
mensen uitgesloten van het wettelijke minimuminkomen: bijna 10% van de bevol-
king leefde over een periode van drie jaar (1992-1995) minstens één maand onder
het bestaansminimum. De oorzaken voor deze onderbescherming zijn te vinden in
wettelijke en administratieve drempels (sancties, schorsingen), inhoudingen op de
uitkering maar ook in ‘non take-up’ of niet-gebruik van het minimuminkomen. Hier-
bij kan bijvoorbeeld de schrik voor een inkomenstoets of voor terugvordering bij
familieleden spelen (Nicaise en Groenez, 2002).

3. BESTEDINGEN EN SCHULDEN

3.1. BUDGET EN BESTEDINGSPATRONEN VAN LAGERE INKOMENS
Behalve de inkomensbronnen en informatie over het reëel besteedbaar inkomen,
leveren ook de bestedingsposten en -patronen belangrijke informatie over de con-
sumptie- en spaarmogelijkheden van huishoudens met een laag inkomen. Alternatie-
ve methoden om het armoedepeil in de samenleving te meten, baseren zich op de
huishouduitgaven in plaats van op het inkomen.

De huishoudbudgetenquête van het NIS geeft aan dat in 2000 het gemiddeld beschik-
bare inkomen bij de Belgische gezinnen 32.017 EUR bedraagt. Van het beschikbare
inkomen consumeert het gemiddelde Belgische gezin ongeveer 28.653 EUR of 90%.
Gemiddeld wordt ruim de helft van het gezinsbudget besteed aan huurgelden (21% of
6.027,85 EUR), voeding, tabak en dranken (16% of 4.561,41 EUR), verwarming en
elektriciteit (5,5% of 1.563,11 EUR) en vervoerskosten (13% of 3.777 EUR).

De bestedingspatronen van armere en rijkere huishoudens lopen niet parallel. Voor-
eerst varieert de hoogte van de uitgaven voor consumptie substantieel met het inko-
men: bij overgang van het eerste naar het tweede inkomenskwartiel stijgt het gemid-
delde consumptieniveau met 51%; van het tweede naar het derde kwartiel stijgt het
met 40%; van het derde naar het vierde kwartiel met 48% (L’Observatoire du Crédit
et de l’Endettement, 2002). Verder veranderen, met de hoogte van het inkomen,
ook de aandelen van de verschillende uitgavenposten in de totale consumptiesom.
Huishoudens met een laag inkomen moeten relatief meer besteden aan vaste lasten
en geven naar verhouding bijvoorbeeld weinig, aan vervoer en recreatie. Naarmate
men een hoger inkomen geniet, dalen de aandelen van uitgaven voor voeding en
voor huur en energie en stijgen deze voor kleding en schoenen en voor duurzame
goederen.

In 2001 had een kwart van de Vlaamse huishoudens het moeilijk om de eindjes aan
elkaar te knopen: 2,4% had het zeer moeilijk, 5,8% moeilijk en 16,4% eerder moei-
lijk. Vier op tien van de Vlaamse huishoudens zeggen weinig of niets te kunnen spa-
ren. Pas vanaf het vijfde inkomensdeciel blijft er na aftrek van de uitgaven een klein
overschot (Administratie Planning en Statistiek, 2003, p. 125).

809

ONDERAAN DE LADDER VAN INKOMENS EN BESTEDINGEN

BOYSER-2-NED.qxp  7/04/2005  13:14  Pagina 809



3.1.1. Het succes van caritas
Voor wie arm is, werden in het verleden heel wat particuliere caritatieve initiatieven
in het leven geroepen, die vandaag onder de armsten nog altijd een dankbaar
publiek vinden. Voedselbanken en andere initiatieven die de bedoeling hebben
armen van levensnoodzakelijke goederen te voorzien, kennen in ons land een groei-
end succes. Cijfers van de Belgische Federatie voor Voedselbanken wijzen op een
groeitrend in het aantal geholpen instellingen, het aantal begunstigden en de ingeza-
melde hoeveelheid voedsel. Zo is tussen 1992 en 2002 het aantal begunstigden
nagenoeg verdubbeld en zijn de ingezamelde hoeveelheden bijna verdrievoudigd. In
2003 deden 100.000 personen voor een of meer voedselpakketten een beroep op
de voedselbanken die hiertoe zo’n 8.582 ton voedsel ingezameld hadden (zie figuur
8). De daling die in 2002 werd genoteerd, zou voornamelijk toe te schrijven zijn aan
een andere telprocedure in een van de voedselbanken en geen weerspiegeling zijn
van een werkelijke afname.

FIGUUR 8: EVOLUTIE VAN DE INGEZAMELDE HOEVEELHEID GOEDEREN (IN TON) EN AANTAL
BEGUNSTIGDE HULPBEHOEVENDEN IN VOEDSELBANKEN, BELGIE, 1993-2004

Bron: Belgische Federatie van Voedselbanken.

Dergelijke initiatieven vertrekken vanuit goede bedoelingen en kunnen een bepaal-
de nood tijdelijk lenigen, maar ze kunnen geen deel uitmaken van een structureel
beleidskader om armoede te bestrijden, tenzij het bijvoorbeeld gaat om proefprojec-
ten. Op lokaal vlak gebeurt het immers dat OCMW’s armen doorverwijzen naar
organisaties die voedsel uitdelen (Clarys, 2000). Op grotere schaal bestaat boven-
dien nog een waslijst aan uitzonderingsmaatregelen voor armen, zoals cultuurche-
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ques, goedkoop openbaar vervoer en – recent nog – gratis tandzorg voor kansarme
kinderen, die de druk op het krappe huishoudbudget zouden moeten verlichten.
Om van al deze ‘cadeaus’ gebruik te kunnen maken, moet men kennis hebben van
hun bestaan en bij diverse instanties aankloppen. Het ‘moeten vragen’ om de goed-
kopere of gratis vormen van dienstverlening, kan bezwaarlijk emanciperend worden
genoemd en wordt door heel wat armen als vernederend ervaren. Daarenboven
dreigt hierdoor de tweedeling van de samenleving ook in het alledaagse leven door
te dringen. Het dreigt mensen ook in het ‘statuut van pauper’ te dwingen, zoals
vroeger het geval was tijdens de Engelse ‘Poor Law in de 19de eeuw (zie Vranken,
1983).

3.2. SCHULDEN EN SCHULDOVERLAST
De meeste mensen maken schulden. Deze worden pas problematisch wanneer, met
het beschikbare inkomen, de afbetalingen niet of onvoldoende kunnen gebeuren.
Dan spreken we van schuldoverlast. Schuldoverlast bij armen kan onder verschillen-
de soorten van druk ontstaan: om te conformeren aan de heersende levensstandaard
en de dominante consumptienorm of ‘gewoonweg’ omdat er niet voldoende geld is
om de levensnoodzakelijke dingen te kopen.

Voor wie arm of bestaansonzeker is, voldoet het beschikbare inkomen vaak niet om
rond te komen. Het maken van schulden en kopen op krediet blijkt soms een nood-
zaak om te kunnen voorzien in basisbehoeften zoals energie, huur, voeding, kleding
of gezondheidszorg. Deze overlevingsschulden vormen vaak het begin van een pro-
bleem van schuldoverlast aangezien de afbetalingen van schulden een extra druk
betekenen op het al krappe, vaak ontoereikende budget. De drempel om een
kredietovereenkomst aan te gaan, wordt overigens steeds lager. Met advertenties en
reclamefolders die de illusie van het ‘zorgeloze krediet’ etaleren, speelt een uiteen-
lopende groep kredietverstrekkers (van winkelketens en grootwarenhuizen tot de
grotere financiële instellingen) gretig in op de (bestaande en gecreëerde) behoeften.

Betalingsproblemen, overkreditering en schuldoverlast vormen overigens niet alleen
voor mensen die al in armoede leven een probleem. We vinden de problematiek
ook terug bij hogere inkomensgroepen. Voor heel wat mensen betekent over-
kreditering een eerste stap in de richting van verarming of armoede. De schulden-
spiraal begint soms bij noodzakelijke aankopen of de aflossing van andere schulden
of het afsluiten en aflossen van een duur consumentenkrediet met hoge verwijlint-
resten. Ook onvoorziene tegenslagen zoals ziekte of het verlies van een job of part-
ner, kunnen aanleiding geven tot schuldoverlast.

3.2.1. Groeiende schuldproblemen
Het aantal Belgische huishoudens dat in financiële moeilijkheden verkeert om con-
sumptie- of hypothecaire schulden af te lossen, blijft de laatste jaren toenemen.
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Gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) omtrent consumptie-
krediet tonen een blijvende stijging van het totaal aantal uitstaande consumenten-
kredieten; in de eerste helft van 2002 waren er 4.672.901 contracten. De totale
waarde van de contracten is in vijf jaar tijd met ongeveer 25% toegenomen. Het aan-
tal schuldenaars die in gebreke blijven, is in diezelfde tijdsspanne met ongeveer 33%
toegenomen: momenteel zijn er dat 223.815. Het optreden van aflossingsproblemen
blijkt regionaal ongelijk verdeeld: in het Vlaams Gewest zijn er opvallend minder
personen met aflossingsproblemen dan in de andere gewesten.

Bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren houdt men bij wie moeilijkheden
heeft met afbetalingen. Zij zag vanaf het einde van de jaren tachtig tot midden de
jaren negentig een spectaculaire stijging van het aantal geregistreerde contracten
voor consumenten- en hypothecair krediet; daarna bleef dit aantal gestaag stijgen.
Eind 2002 waren er ongeveer 552.000 contracten en 403.000 personen geregis-
treerd. 85% van deze contracten was niet-geregulariseerd, d.w.z. dat de terugbet-
alingsachterstand niet werd aangezuiverd. Het totale achterstallige bedrag beliep
toen ruim 1,9 miljard EUR. In 2003 was er een daling van 8% van het aantal kredie-
ten en 12% van het aantal geregistreerde personen tegenover 2002: dit is echter
hoofdzakelijk het gevolg van technische factoren (2). In juni 2004 was dit aantal
echter opnieuw gestegen tot 517.145 problematische kredieten. Het totaal achters-
tallig te betalen bedrag (in totaal 1.997 miljoen EUR in 2004) blijft sinds het midden
van de jaren negentig stijgen. De consumptiekredieten toegekend door niet-bancai-
re kredietverstrekkers (zoals grootwarenhuizen, postorderbedrijven) kennen een
verontrustende evolutie: het aandeel kredietopeningen met betalingsachterstand in
het totaal aantal kredietopeningen bedraagt er het dubbele dan bij de banken
(8% tegenover 4%).

3.2.2. Schuldbronnen en profiel van de schuldenaars
Onderzoek naar de schulddienstverlening van Vlaamse OCMW’s en CAW’s in het
eerste kwartaal van 2001 (Ruelens en Nicaise, 2002) schetste onder meer het beeld
van de schuldenoorsprong en het profiel van de schuldenaars. Wat de schuldbron
betreft, viel vooral het aandeel van de overheid als schuldeiser op: deze schulden
vertegenwoordigden bijna eenvijfde van alle schuldbronnen. De kredietschulden –
consumptie en bankschulden – waren goed voor eenvierde van de totale schulden-
last. Ook energieschulden vormden een vrij omvangrijke schuldpost (17%). De
huurachterstallen en gezondheidszorgschulden kwamen op de vierde en vijfde
plaats qua aandeel in de totale schuld.

(2) Zo werd de wettelijke bewaartermijn van de registratie van geregulariseerde wanbetalingen
teruggebracht van twee jaar tot één jaar, wat heeft geleid tot de schrapping van veel negatieve regis-
traties. Daarnaast heeft de verplichting om het Rijksregisternummer van de natuurlijke personen aan
de Centrale mee te delen, bij de kredietgevers aanleiding gegeven tot inventarisoperaties, wat ook
een aantal correcties tot gevolg had.
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In Vlaanderen kampen vooral jongeren, eenoudergezinnen, alleenwonenden, grote
gezinnen, mensen die leven van een werkloosheidsuitkering, een invalidenuitkering
of het bestaansminimum met schuldoverlast. Naarmate het opleidingsniveau lager
is, stijgt de kans op schulden. Eenderde van de mensen met schuldproblemen
kampt met gezondheidsproblemen.

3.2.3. Schuldbeleid
Wie schuldoverlast heeft, kan onder meer terecht bij schuldbemiddelingsdiensten.
Voor een overzicht van de maatregelen die de voorbije jaren tot stand kwamen, ver-
wijzen we naar Vranken, Geldof en Van Menxel (1999) en Van Menxel (2001,
pp. 195-197).

Sinds 1999 is de wet op de collectieve schuldenregeling van kracht, waardoor con-
sumenten die gebukt gaan onder een overmatige schuldenlast, zich door de recht-
bank kunnen laten begeleiden om met de schuldeisers tot een aanvaardbare regeling
te komen. In de loop van 2002 werd melding gemaakt van 7.200 berichten van col-
lectieve schuldenregeling bij de griffies van de rechtbanken. Slechts één op drie
werd opgevolgd met een collectieve of gerechtelijke aanzuiveringsregeling – dit is
een soort algemeen afbetalingsplan (Nationale Bank van België, 2002). Vooraleer
men een aanvraag kan doen voor een collectieve schuldenregeling moeten overi-
gens eerst heel wat administratieve drempels worden overbrugd. De OCMW’s en
CAW’s die zich bij een collectieve schuldenregeling kunnen laten aanstellen als
schuldbemiddelaar, beschikken hiertoe veelal niet over de nodige (juridische) baga-
ge. Het publiek van de collectieve schuldenregeling bestaat dan ook vooral uit ex-
zelfstandigen, en niet uit de doelgroep van OCMW-cliënteel voor wie de wet
bedoeld was (Ruelens en Nicaise, 2002).

Nieuw is de inwerkingtreding in juni 2003 van de wet betreffende de Centrale voor
Kredieten aan Particulieren (B.S. 25 september 2001), die een preventief beleid
moet mogelijk maken in de strijd tegen overkreditering. Deze positieve kredietcen-
trale bevat informatie over de consumenten- en hypothecaire kredieten van iedere
burger. Dit geeft kredietverstrekkers een beeld van de totale kredieten van de kre-
dietaanvrager en de eventuele moeilijkheden die hij heeft om bestaande kredieten
terug te betalen. Kredietgevers moeten gegevens doorgeven en indien ze een consu-
mentenkrediet of een hypothecair krediet willen toestaan, moeten ze eerst de cen-
trale raadplegen op straffe van strafrechtelijke sancties. Indien dit niet gebeurt, kan
de rechter de kredietnemer bijvoorbeeld ontslaan van het betalen van alle of een
gedeelte van de nalatigheidsintresten en zijn verplichtingen verminderen tot de prijs
bij contante betaling van het goed of de dienst of tot het ontleende bedrag. Voor
een aantal belangrijke bepalingen uit de wet moeten nog uitvoeringsbesluiten wor-
den gemaakt.

__________

813

ONDERAAN DE LADDER VAN INKOMENS EN BESTEDINGEN

BOYSER-2-NED.qxp  7/04/2005  13:14  Pagina 813



BIBLIOGRAFIE

Administratie Planning en Statistiek, VRIND 2002, Vlaamse Regionale Indicatoren,
Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2003.

Blomme, L., Impact van de vergrijzing op de Belgische tegemoetkomingen aan personen
met een handicap, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 45, 1, pp. 85-124, 2003.

Caminada, K. en Goudswaard, K., Trends in inkomensongelijkheid en sociaal beleid,
Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 22, 4, pp. 55-69, 2001.

Cantillon, B., Marx, I. en De Maesschalck, V., De bodem van de welvaartsstaat van
1970 tot nu, en daarna, CSB-Berichten, Antwerpen, UFSIA, Centrum voor Sociaal
Beleid, 2003.

Clarys, M. (ed.), Vaart iedereen wel bij de actieve welvaartsstaat? Armen vragen
aanpassing van de sociale uitkeringen aan de evolutie van de welvaart, Antwer-
pen/Turnhout, Recht-Op i.s.m. Samenwerkingsverband Turnhout, 2000.

De Boyser, K., De bodemuitkeringen, in: Vranken, J. et al. (eds.), Armoede en socia-
le uitsluiting. Jaarboek 2002, Leuven/Leusden, Acco, pp. 127-145, 2002.

Deleeck, H., Sociale zekerheid en inkomensverdeling in België van 1966 naar
1999, CSB-Berichten, Antwerpen, UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid, 2000.

Deleeck, H., De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken,
Leuven/Leusden, Acco, 2001.

Deleeck, H., Wettelijke en aanvullende pensioenen, complementair of concur-
rent?, CSB-Berichten, Antwerpen, UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid, 2002.

European Commission, The social situation in the European Union 2002 – in
brief, Luxemburg, EUR-OP, 2002.

Förster, M. en Pearson, M., Income Distribution and Poverty in the OECD Area:
Trends and Driving Forces, OECD Economic Studies, 34, pp. 7-39, 2002.

Levecque, K. en Vranken, J., De valorisatie van federale socio-economische databan-
ken voor onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting, Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, 42, 1, pp. 197-217, 2000.

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement, La consommation et le crédit aux
particuliers. Rapport général 2001, Charleroi, OCE, 2002.

814

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

BOYSER-2-NED.qxp  7/04/2005  13:14  Pagina 814



Nationale Bank van België, Centrale voor kredieten aan particulieren (Statistieken
– december 2002), Brussel, Nationale Bank van België, 2002.

Nicaise, I. en Groenez, S., Het gewaarborgd minimuminkomen: vangnet, valkuil of
springplank?, in: Vranken, J. et al. (eds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek
2002, Leuven/Leusden, Acco, pp. 147-160, 2002.

Rademaekers, K. en Vuchelen, J., De verdeling van het Belgische gezinsvermogen,
(paper 355), Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 1998.

Ruelens, L. en Nicaise, I., Hulp van krediet. Schuldbemiddeling in de Vlaamse
OCMW’s en CAW’s, Leuven, K.U. Leuven, HIVA, 2002.

Van den Bosch, K., Hoe rijk zijn de armen? Het vermogen van inkomens beneden de
armoedegrens, CSB-Berichten, Antwerpen, UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid, 1998.

Van Menxel, G., Schulden en schuldoverlast, in: Vranken, J. et al. (eds.), Armoede
en sociale uitsluiting, Jaarboek 2001, Leuven/Leusden, Acco, pp. 183-198, 2001.

Van Ouytsel, J., Inkomen en vermogen, in: Vranken, J. et al. (eds.), Armoede en
sociale uitsluiting, Jaarboek 2001, Leuven/Leusden, Acco, pp. 171-181, 2001.

Van Ouytsel, J. et al., De bodemuitkeringen, in: Vranken, J. et al. (eds.), Armoede en
sociale uitsluiting, Jaarboek 2001, Leuven/Leusden, Acco, pp. 87-104, 2001.

Vranken, J., Inleveren en Verpaupering, in: Degroote A., Franssen, P. en Hobin, V.
(eds.), Inleveren, Berchem, EPO, pp. 89-116, 1983.

Vranken, J., Geldof, D. en Van Menxel, G. (eds.), Armoede en Sociale Uitsluiting.
Jaarboek 1999, Leuven/Amersfoort, Acco, 1999.

__________

815

ONDERAAN DE LADDER VAN INKOMENS EN BESTEDINGEN

BOYSER-2-NED.qxp  7/04/2005  13:14  Pagina 815



INHOUDSTAFEL

ONDERAAN DE LADDER VAN INKOMENS EN BESTEDINGEN

1.   INKOMEN EN VERMOGEN 793

1.1. INKOMENSVERDELING- EN ONGELIJKHEID  . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
1.2. ONGELIJKER VERDEELD VERMOGEN . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 797
1.3. FACTOREN DIE INSPELEN OP DE INKOMENSVERDELING  . . . . . . . . . . . . 799
1.4. ONGELIJKE INKOMENSBRONNEN . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 800
1.5. MAATSCHAPPELIJK AANVAARDE VERSCHILLEN?.   . . . . . . . . . . . . . . . 800

2.   ONDERAAN DE INKOMENSLADDER 800

2.1. KOOPKRACHTONTWIKKELING BIJ DE LAAGSTE INKOMENS  . . . . . . . . . . . 801
2.2. TER HOOGTE VAN DE LAAGSTE WETTELIJKE ARMOEDEGRENS  . . . . . . . . . . 801
2.3. EEN MATRAS ONDER HET LAAGSTE VANGNET?    . . . . . . . . . . . . . . . 808

3.   BESTEDINGEN EN SCHULDEN 809

3.1. BUDGET EN BESTEDINGSPATRONEN VAN LAGERE INKOMENS . . . . . . . . . . 809
3.2. SCHULDEN EN SCHULDOVERLAST   . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 811

BIBLIOGRAFIE 814

816

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

BOYSER-2-NED.qxp  7/04/2005  13:14  Pagina 816



ARMOEDE EN DEPRESSIE IN BELGIE:
ENKELE BELEIDSREFLECTIES

DOOR KATIA LEVECQUE EN JAN VRANKEN

Departement Sociologie, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen

Mentale gezondheid is een thema dat in overheidsprogramma’s in België weinig aan-
dacht krijgt, laat staan als prioriteit in beleidsbeslissingen wordt meegenomen.
Nochtans blijkt dat mentale gezondheidsproblemen, in eerste instantie dan depres-
sies, ook in België een aanzienlijk deel van de bevolking treffen en gepaard gaan met
een hoogoplopend maatschappelijk prijskaartje. Dit niet alleen door van aanzienlij-
ke directe medische en niet-medische kosten zoals consultaties, hospitalisatie,
behandelingen, verplaatsingsonkosten of kosten voor sociale hulp. Maar ook door
van de indirecte, niet-medische kosten zoals voortijdig overlijden door zelfmoord,
een verlaagde economische productiviteit, inkomensverlies door absenteïsme op
het werk, vermindering van levenskwaliteit of familiale belasting. In een ondertus-
sen sterk gedateerde studie van Boydens uit 1988 werden de jaarlijkse kosten van
depressie voor België geschat op 1.02 miljard EUR, waarvan 14,4% directe kosten en
85,6% indirecte (Boydens, geciteerd in Bayinagna e.a., 2002; zie ook Belgisch Insti-
tuut Voor Gezondheidseconomie (BIGE), 1997). Recenter cijfermateriaal is niet
voorhanden en accurate of volledige kennis omtrent de verschillende factoren waar-
uit deze kosten bestaan, evenmin. Zo is er onder meer een gebrek aan concrete ken-
nis omtrent de mate waarin depressies voorkomen en behandeld worden, de duur
van de ziektefase en de manier waarop de behandeling erop inwerkt, of de gevolgen
van de ziekte op de beroepsstatus, levensstandaard en inkomenssituatie.

Ondertussen meer dan een jaar terug werd in het jaarboek ‘Armoede en Sociale Uit-
sluiting’ (Vranken, e.a., 2003) eens te meer het belang onderstreept van inzicht in
de depressieproblematiek als onderdeel van een efficiënt (armoede)beleid. In de bij-
drage ‘Armoede en depressie: (g)een evident verband’ (Levecque, 2003) wezen we
daarbij in het bijzonder op de hogere prevalentie van depressies aan de onderkant
van de sociale ladder en op het feit dat de familiale, sociale en professionele reper-
cussies zich zeker daar vlijmscherp aftekenen. Op basis van de tweede nationale
Gezondheidsenquête, afgenomen in 2001, stelden we voor België voor het eerst
empirisch vast dat depressieve klachten zich significant meer onder de Belgische
armoedegrens manifesteren dan erboven. In wat volgt, overlopen we even de voor-
naamste bevindingen uit onze analyse en we vullen aan met enkele beleidsreflecties
die op diverse beleidsniveaus van toepassing zijn.
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1. WAT IS EEN DEPRESSIE? EN HOEVEEL PERSONEN WORDEN ER IN BELGIE DOOR
GETROFFEN?

In het alledaagse taalgebruik wordt de term ‘depressie’ zo frequent aangewend dat
haar betekenis dreigt te vervagen. Van zodra iemand somber is of zich verdrietig
voelt, in weinig zin heeft, wordt de term al gemakkelijk bovengehaald. Als een nor-
maal stemmingsverschijnsel is een depressie iets dat iedereen dan wel eens ervaart.

Maar vanuit een klinisch psychologisch of psychiatrisch perspectief wordt enigszins
anders en strikter naar een depressie gekeken. Een depressie is dan een constellatie
van een aantal depressieve symptomen (ook wel een syndroom genoemd) of een
ernstig en disfunctioneel ziektebeeld dat als een depressieve stoornis wordt
omschreven. Volgens de recentste versie van de Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM, versie IV-TR), een classificatiesysteem dat in ons taalgebied
binnen de psychiatrie vrij ruim verspreid is, is het prototype van een depressieve
stoornis de zogenaamde Majeur Depressieve Stoornis die zich kenmerkt door de
aanwezigheid van een of meer depressieve episodes. Eén episode duurt ten minste
veertien dagen en kenmerkt zich door ten minste vijf van de volgende symptomen:
(a) een depressieve stemming, (b) verlies van interesse of plezier, (c) verminderde
of toegenomen eetlust; gewichtsdaling of -toename, (d) slapeloosheid of overmatige
slaperigheid, (e) psychomotorische agitatie of retardatie, (f) vermoeidheid of ener-
gieverlies, (g) gevoelens van waardeloosheid of schuld, (h) besluitloosheid, denk- of
concentratiestoornissen, (i) gedachten over dood of over suïcide; suïcidaal gedrag.
Noodzakelijk daarbij is dat of een depressieve stemming of een verlies van interesse
en plezier aanwezig is (1).

.

Precies omdat een depressie zich in verschillende vormen en met een verschillende
duur kan opwerpen én daarenboven veelvuldig samengaat met andere fysieke of
mentale aandoeningen (zoals kanker of angst), is het niet steeds gemakkelijk om
haar te erkennen en vast te stellen. Het gebeurt dan ook frequent dat de depressieve
persoon, zijn/haar omgeving, maar zelfs ook huisartsen of andere gezondheids-
werkers de diagnose mislopen. Uit een Europees onderzoek (Lépine e.a., 1997)
bleek enkele jaren terug dat maar liefst 43% van de personen die depressief zijn,
geen enkele vorm van behandeling voor hun symptomatologie hebben opgezocht.
De overgrote meerderheid van hen (86%) had zelfs ook nooit een consultatie bij een
medisch specialist overwogen, omdat ze van mening waren dat ze de depressie op
eigen krachten konden overwinnen. Zij die wel hulp zochten, kwamen vooral bij de
huisarts terecht (55%) en veel minder bij de psychiater (9,8%) de psycholoog (9,1%)
of een andere medische specialist (11,2%). Uiteindelijk zouden van alle depressieve
individuen in België slechts 38,8% een medicamenteuze behandeling krijgen, waarvan
slechts 30% op basis van antidepressiva. Patiënten kregen vooral kalmeermiddelen

(1) Deze episodes kunnen ook meer specifiek worden benaderd op basis van verschillende kenmerken
zoals onder meer: ernst, psychotische, catatone, melancholische, atypische en post partum kenmerken
en het longitudinale beloop; ook worden minder ernstige, chronische vormen onderscheiden.
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voorgeschreven (Lépine e.a., 1997). Hoewel huisartsen ook in deze Europese studie
spilfiguur bleken te zijn in de hulpverlening aan personen met een depressie, was
het ook maar eens te meer duidelijk hoe moeilijk zij het soms hebben met het
erkennen en behandelen van algemene mentale ziektes. Bovendien bleken zij ook
veelvuldig moeilijkheden te ervaren met het doorverwijzen naar een meer gespecia-
liseerde arts. Dit enerzijds omwille van de angst om de patiënt te confronteren met
de diagnose dat het om een ‘geestelijk’ iets gaat, maar anderzijds ook omwille van
angst bij de patiënt voor het nog steeds bestaande stigma van de psychiatrie. Wan-
neer depressies echter niet of onvoldoende worden behandeld, dan blijken ze vaker
veel langer aan te slepen, te verergeren, of na verloop van tijd terug op te duiken
(Mintz e.a., 1992). Naar schatting 75-80% van de depressies is recurrent en 15-20%
van de depressieve patiënten ontwikkelt een chronische depressie (Angst, 1992).
Een Zwitserse studie toonde aan dat personen met een depressie ongeveer 20% van
hun leven met depressieve klachten worden geconfronteerd en in de ‘betere’ tus-
senperiodes vaak ook nog residuele symptomen ervaren (Angst, 1992). Het gevolg
van dit alles is dat niet alleen de persoonlijke, sociale en economische kosten voor
het individu almaar stijgen, maar dat ook het prijskaartje voor de maatschappij
oploopt (naar Beekman en Ormel, 1999).

Een brede informatiecampagne, zowel naar de algemene bevolking als naar specifie-
ke groepen zoals huisartsen, bejaarden of zwangere vrouwen toe, lijkt dan ook ten
zeerste aangewezen. Vooral als men bedenkt dat de mate waarin depressies zich in
de bevolking opwerpen, op zijn minst aanzienlijk te noemen is. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WGO) spreekt over een volksziekte en schat dat het in de ontwik-
kelde landen tegen 2020 de belangrijkste oorzaak van morbiditeit of ziekte zal wor-
den (WGO, 2001). Naar schatting varieert het risico om in de loop van het leven een
depressieve aandoening te ervaren van 10 tot 25% bij vrouwen en van 5 tot 12% bij
mannen (Bayingana e.a., 2002) (2).
Voor België is er het schaarse bevolkingsonderzoek naar mentale gezondheid geen
vergelijkbaar cijfermateriaal voorhanden, maar toch suggereren de hoge zelfmoord-
cijfers en de enorme (en stijgende) consumptie van anti-depressiva, 

(2) Recentelijk werd de life-time prevalentie van verschillende psychiatrische stoornissen in België
bevraagd in de European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMD). Prevalentiecijfers
voor België werden evenwel nog niet gerapporteerd. Depressie wordt in de ESEMD gemeten op
basis van de Composite International Diagnostic Interview (CIDI), een veel gebruikt instrument bin-
nen de psychiatrische epidemiologie om de life-time prevalentie van psychiatrische stoornissen te
meten (Murphy, 1995). De Belgische steekproef wordt uitgevoerd onder leiding van prof. K. Demyt-
tenaere en prof. R. Bruffaerts van de Leuvense Universiteit.
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kalmeer- en slaapmiddelen dat de prevalentie ook hier aanzienlijk is (3). Volgens een
recente stand van zaken schatte het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV) dat 6% tot 16% van de bevolking in de loop van één enkel jaar met een
depressie wordt geconfronteerd (Bayingana e.a., 2002). Deze cijfers zouden verge-
lijkbaar zijn met andere westerse landen (Regier e.a., 1993), zoals mag blijken uit de
grootschalige Depression Research in European Society (DEPRES)-surveys die mid-
den jaren negentig in verschillende landen werden georganiseerd. Uit deze surveys
bleek dat de zesmaandprevalentie van depressie bij volwassenen op het Europese
niveau 17,0% bedroeg, terwijl er voor België zo’n 12,2% werd opgetekend (Lépine
e.a., 1997; Tylee e.a., 1999).

De betrouwbaarheid en validiteit van deze prevalentieschattingen voor België zou-
den evenwel door bijkomend onderzoek moeten worden bevestigd, wat niet evi-
dent is, gezien de fundamentele schaarste aan beschikbare databanken. Voorlopig is
alleen de tweede nationale Gezondheidsenquête (uit 2001) een beschikbare en
geschikte bron voor het optekenen van de prevalentie van depressieve symptomen
in de algemene bevolking, naast ook angst- en somatische klachten. De relatief snel-
le beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze survey, maar ook de herhaling van
de weliswaar beperkte mentale gezondheidsbevraging in de volgende enquête van
2004 kan dan ook alleen maar worden aangemoedigd. Een uitgebreidere epide-
miologische bevraging naar diverse psychiatrische stoornissen zoals in het NEMESIS-
onderzoek bij de Noorderburen, lijkt evenwel ideaal (zie Bijl e.a., 1998). De vraag is
echter of de grote hoeveelheid beleidsrelevante informatie die een dergelijke survey
oplevert, voor de diverse overheden voldoende opweegt tegen de financiële inspan-
ning die het vraagt. Een alternatieve informatiebron die mogelijk minder kost maar
tezelfdertijd selectiever is omdat ze zich beperkt tot psychiatrische patiënten, zou
verkregen kunnen worden door het optimaliseren van de registratie van de minima-
le psychiatrische gegevens. Dergelijke optimalisatie veronderstelt niet alleen een
registratie van patiënten in plaats van opnames, de bevraging van relevante socio-
demografische gegevens, maar ook de mogelijkheid tot koppeling aan andere data-
banken, zowel wetenschappelijke surveys als administratieve databanken. Een opti-
malisering van de minimale psychiatrische gegevens is momenteel in voorbereiding.

(3) Antidepressiva, kalmeer- en slaapmiddelen worden vaak voorgeschreven bij symptomen van
depressie. Enkel de antidepressiva zijn specifiek voor depressie. Volgens Bayingana e.a. (2002) zijn
de uitgaven van het RIZIV voor antidepressiva sinds enkele jaren toegenomen. In 1995 bedroegen de
uitgaven, na aftrekking van de bijdrage van de patiënt van ongeveer 25%, nog steeds 66,9 miljoen
EUR. Het aandeel van de selectieve sertonine heropna-inhibitoren (SSRI) bedroeg 62 miljoen, wat
liefst 55,8 miljoen meer is dan in 1990. De stijging zou niet zozeer te wijten zijn aan een toename in
de kost van dit geneesmiddel, maar wel aan een toename van het aantal depressieve klachten of door
een fundamentele verandering van het voorschrijfpatroon (zie ook BIGE, 1997). De gegevens ver-
schaft door Farmanet voor 1998 tonen aan dat deze stijging van de uitgaven van het RIZIV voor anti-
depressiva zich alvast doorzet: in 1998 benadert het brutobedrag van voorschriften van huisartsen,
specialisten en tandartsen voor de terugbetaalde antidepressiva 124 miljoen EUR, wat neerkomt op
6,5% van het totale brutobedrag van alle voorgeschreven en terugbetaalde specialiteiten.
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Terwijl het voordeel van een investering in databanken zich voor de overheden
vooral situeert in het zicht en greep krijgen op de omvang van de depressieproble-
matiek, moet het voordeel van een brede informatiecampagne niet alleen gezocht
worden in een verhoogde kans op erkenning en dus tijdige behandeling van depres-
sie, maar mogelijk ook in een destigmatisering van psychische aandoeningen. Nog al
te vaak blijkt angst voor ‘geestesziekten’ en ‘psychiatrie’ individuen ervan te weer-
houden om hun psychische klachten te erkennen, expliciet te communiceren naar
anderen toe en op (gespecialiseerde) hulpverlening een beroep te doen.

2. ZIJN ER OOK IN BELGIE MEER DEPRESSIES ONDER DE ARMOEDEGRENS?

De kans dat iemand met een depressie wordt geconfronteerd, is niet voor iedereen
even groot, maar afhankelijk van een aantal biologische, psychologische en sociale
risicofactoren die door complexe relaties met elkaar gelinkt zijn. De complexiteit
van deze relaties is tot op vandaag nauwelijks gekend en bovendien zijn ook nog
niet alle relevante risicofactoren geïdentificeerd. Wel weten we bijvoorbeeld dat
vrouwen, ongehuwden, personen met een lage socio-economische status en zij die
negatieve levensgebeurtenissen (of life events) meemaken, zoals werkloos of
weduwnaar/weduwe worden, meer kans lopen op een depressie (Hollingshead en
Redlich, 1958; Dohrenwend en Dohrenwend, 1969; Steele, 1978; Mirowsky en
Ross, 1986; Murphy e.a., 1991; Link e.a., 1993; Katz e.a., 1997). Bij personen en
gezinnen die in armoede leven, vinden we de risicofactoren vaak gecumuleerd en
verstrengeld terug, met als gevolg dat er doorgaans meer depressies worden ervaren
onder de armoedegrens dan erboven.

Wanneer Levecque (2003) armoede vaststelde zoals gebruikelijk in recent Europees
armoedeonderzoek, namelijk als een inkomen lager dan 60% van het mediane equi-
valente inkomen, dan bleek uit de Belgische Gezondheidsenquête van 2001 dat alle
bevraagde depressieve symptomen inderdaad meer werden ervaren door volwassen
individuen in armoede dan door personen met een hoger inkomen (4).
Zonder enige uitzondering rapporteerden vrouwen in armoede ook steeds meer
symptomen dan mannen onder de armoedegrens. De bevraagde klachten waren in
de put zitten, geen seksuele interesse meer hebben, geen belangstelling, weinig
energie, de ervaring dat alles moeite kost, schuldgevoelens, een lage zelfwaardering,
gedachten om er een einde aan te maken, gauw huilen, zich gevangen voelen, een-
zaamheid, teveel piekeren en wanhoop over de toekomst van het individu. Afhanke-
lijk van de specifieke klacht zorgde deze bij 5% tot 20% van de bevolking in armoe-
de voor nogal tot heel erge hinder in hun functioneren. De gemiddelde prevalentie
was 9,9%, wat ook na controle voor leeftijd en geslacht significant hoger bleef dan
bij personen met een inkomen boven de armoedegrens. Het meest bleek de stemming
gekleurd door piekeren, door een gebrek aan energie en het gevoel in de put te zitten.

(4) Voor een beknopte bespreking van de onderzoeksmethodologie verwijzen we naar Levecque (2003).
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Deze vaststelling hoeft alvast niet te verbazen, gezien de overload aan materiële en
relationele problemen waaraan velen in armoede het hoofd moeten bieden. Dat
armen er daarbij frequent alleen voor staan, is welbekend. Dat hun netwerken door-
gaans kleiner zijn en zich vaak beperken tot het gezin of anderen in armoede, ook.
Beperkte netwerken resulteren natuurlijk niet rechtstreeks in een gevoel van sociale
isolatie, maar de structurele dichtheid van relationele netwerken, het aantal sociale
relaties en de frequentie van sociale contacten verhogen wel de kans op persoonlij-
ke relaties waarin men zich geliefd en gerespecteerd voelt en het gevoel heeft erbij
te horen. Uit onze analyses bleek dat armen minder dan anderen dit gevoel konden
ervaren: niet minder dan één op acht van hen gaf namelijk aan dat eenzaamheidsge-
voelens hen in hun functioneren beperkten. Dit was nog meer het geval bij vrou-
wen dan bij mannen, een vaststelling die onder meer kan worden verklaard door
het feit dat vrouwen, in vergelijking met mannen, veel afhankelijker zijn van de
emotionele steun die ze van anderen krijgen. Vooral voor vrouwen met een lage
socio-economische status blijken sociale ondersteuning en persoonlijke relaties
waarin emotionele intimiteit, vertrouwen en solidariteit worden gedeeld, de kans
op een depressie aanzienlijk te verlagen (Turner en Noh, 1983; Turner, 1999; zie
ook Pearlin e.a., 1981; Thoits, 1983; Kessler en Mcleod, 1984; Harris e.a., 1999).

Piekeren, een gebrek aan energie, het gevoel in de put te zitten en eenzaamheid
waren evenwel niet de enige klachten die door een aanzienlijk deel van de bevol-
king in armoede in de Gezondheidsenquête werden geregistreerd. Ook wanhoop
voor de toekomst en schuldgevoelens bleek zich bij zo’n 12% van de armen te mani-
festeren. Soms zijn dergelijke gevoelens gebaseerd op een realistische inschatting
van oorzaak en gevolg en van haalbare en niet-haalbare doelen. Anderzijds blijken
ze ook vaak gestoeld te zijn op een beeld van de werkelijkheid dat door anderen
niet wordt gedeeld. Wat armoede betreft, weten we echter dat de arme zelf veelal
als de schuldige met de vinger wordt gewezen. Arm wordt men uit luiheid, omdat
men een ‘nul’ is en geen job kan houden, omdat men teveel drinkt of een partner
kiest die er maar op los gokt… Deze interpretaties van de werkelijkheid miskennen
dat niet elk drankmisbruik, elke gokverslaving of scheiding tot armoede leidt, maar
dat de levensgebeurtenissen en levensomstandigheden die ervoor zorgen dat dit wel
gebeurt, ongelijk verdeeld zijn in de bevolking. En dat geldt evenzeer voor de socia-
le, economische en zelfs psychologische hanteringsmechanismen die personen ter
beschikking hebben om de gevolgen van deze levensgebeurtenissen en -omstandig-
heden te counteren of te verzachten (o.a. McLeod en Kessler, 1990). Hierbij denken
we bijvoorbeeld aan een attributiestijl waarbij een persoon steeds geneigd is, de
oorzaak van falen bij zichzelf te zoeken en succes toe te schrijven aan anderen of
aan ‘het lot’. Een dergelijke stijl genereert niet alleen schuldgevoelens, maar is ook
geassocieerd met een lage mate van zelfwaardering. Uit de analyse van Levecque
(2003) bleek dat de zelfwaardering bij 7,4% van de bevolking in armoede zo laag
was dat deze zelfs het functioneren van het betrokken individu beperkt. Bij perso-
nen die financieel beter af zijn, speelde een beperkte zelfwaardering beduidend veel
minder parten. Uit buitenlands onderzoek weten we dat het socio-economische ver-
schil in zelfwaardering niet alleen het gevolg is van de attributiestijl van individuen,
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maar ook van de mate waarin men anderen nodig heeft om zichzelf te waarderen.
Personen met een lagere socio-economische status blijken hun zelfwaardering bij-
voorbeeld minder op te hangen aan het succesvol realiseren van een gesteld doel,
maar zijn in grotere mate afhankelijk van de waardering voor hun persoon of hande-
len door anderen (Mirowsky en Ross, 1986 en 1990; Gecas en Seff, 1990). Ook bij
vrouwen zou de zelfwaardering vooral via sociale interacties en relaties worden
opgebouwd (Bracke, 1996; Schotte e.a., 2003).

Het grootste verschil tussen mannen en vrouwen onder de armoedegrens vond
Levecque (2003) evenwel niet bij wanhoop, schuldgevoelens, eenzaamheid of ande-
re klachten terug, maar wel bij de ervaring van zelfmoordgedachten in de week
voorafgaand aan de enquêtering. Uit de analyse bleek dat niet minder dan één per-
soon op twintig in armoede door zelfmoordgedachten in zijn/haar functioneren
wordt beperkt. Boven de armoedegrens werd er ‘slechts’ 1,5% genoteerd. Controle-
rend voor leeftijd bleek dat zelfmoordgedachten onder de armoedegrens bij vrou-
wen maar liefst drie keer zo vaak voorkwamen dan bij mannen. Of dit geslachts-
verschil zich ook zou doorzetten in zelfmoord of in effectieve pogingen daartoe,
kon op basis van de Gezondheidsenquête evenwel niet worden achterhaald. Op
basis van de literatuur kan dit wel worden vermoed, omdat welbekend is dat man-
nen hun emotioneel lijden minder in de ‘klassieke’ depressieve klachten vertalen,
maar eerder in alcohol- en drugsmisbruik, anti-sociaal gedrag en zelfmoord (Rosen-
field, 2000; Bayingana e.a., 2002). Ook weten we dat naar schatting 15% van de per-
sonen met een majeure depressieve stoornis uiteindelijk voor zelfmoord kiest (APA,
1994; Lönnqvist, 2000). In een andere ruwe schatting wordt dan weer gesteld dat
de helft tot tweederde van diegenen die in België zelfmoord plegen, depressief
waren in de periode voor hun daad (Bayingana e.a., 2002). Verschillende studies tonen
bovendien aan dat de zelfmoordcijfers in België tot de hoogste van Europa behoren.

3. WAAROM STELLEN WE MEER DEPRESSIES VAST BIJ PERSONEN IN ARMOEDE?

Een overheidsbeleid dat het vastgestelde verband tussen armoede en depressie wil
opheffen of reduceren, behoeft niet alleen informatie over zowel de omvang, pro-
ductiemechanismen als gevolgen van beide problemen afzonderlijk, maar heeft
bovendien ook nood aan kennis omtrent hun onderlinge relatie. Verklaringen voor
het verband tussen een lage positie op de sociale ladder en mentale gezondheids-
problemen zijn er in overvloed, maar steeds behoren ze tot één van drie van de vol-
gende types: artefactverklaringen, socialeselectiemodellen of verklaringen in termen
van sociale causatie (DHSS, 1980).

823

ARMOEDE EN DEPRESSIE IN BELGIE: ENKELE BELEIDSREFLECTIES

LEVECQUE-NED.qxp  7/04/2005  13:18  Pagina 823



3.1. DE ARTEFACTVERKLARINGEN. OF HOE DE ONDERZOEKER WORDT MISLEID...
De centrale gedachte bij artefactverklaringen is dat de geobserveerde differentiële
prevalentie van gezondheidsproblemen aan de onderkant van de sociale ladder in
realiteit niet bestaat. Toch observeert de onderzoeker wel degelijk prevalentiever-
schillen, een observatie die door verschillende misleidende oorzaken tot stand kan
komen.

Zo stelt een van de verklaringen dat de onderzoeker meer depressies observeert bij
armen, simpelweg omdat individuen in een steekproef bijvoorbeeld omwille van
hun persoonlijkheid eerder dan anderen klagen over zowel hun gezondheid als hun
socio-economische positie. Het gevolg is dat de onderzoeker een positief verband
zal vaststellen. Volgens Lennon, Blome en English (2001) zou de uiting van negatie-
ve gevoelens, gedachten en appreciaties van de levensomstandigheden en -gebeur-
tenissen van armen er in dokterspraktijken dan net weer voor zorgen dat artsen
doorheen het klaaggedrag de effectieve aanwezigheid van een depressie miskennen
en de relatie tussen armoede en depressie bijgevolg dan weer onderschatten. Nog
een andere denkpiste is dat heel wat armen die wel met een depressie kampen,
hierover net meer dan anderen zwijgen, omwille van angst voor bijvoorbeeld de
plaatsing van de kinderen. In empirisch onderzoek zou ook dit resulteren in een
onderschatting van het verband tussen armoede en depressie.

Hoewel weinig empirisch onderzoek expliciet artefactverklaringen gaat toetsen,
lijkt het te betwijfelen of verschillen in klaaggedrag nu werkelijk een significante
verklaring bieden voor de relatie tussen socio-economische status en depressie. In
één van de schaarse toetsende empirische analyses vonden Stronks en collega’s
(1998) alvast dat de geobserveerde relatie tussen beide problematieken, na statisti-
sche controle voor neuroticisme, wel wat afzwakte maar zeker niet volledig werd
gereduceerd. Met andere woorden: de prevalentie van depressie aan de onderkant
van de sociale ladder was in werkelijkheid wel degelijk hoger dan in de hogere
sociale strata. Vanuit een cognitief psychologisch perspectief is deze hogere preva-
lentie onder meer te verklaren vanuit de idee dat depressieven een reëlere inschat-
ting van hun levenssituatie maken en daardoor de negatieve en minder rooskleurige
kanten ervan, in tegenstelling tot anderen, aangeven.

Dat artefactverklaringen voor de relatie tussen armoede en depressie slechts een
zeer beperkte verklaring kunnen bieden voor de hogere prevalentie van depressie
bij armen, wordt algemeen aanvaard. Hoe de positieve relatie tussen de beide pro-
blemen dan wel tot stand komt, wordt vooral aangegeven door zogenaamde sociale
selectie- maar vooral door de meer geopperde socialecausatieverklaringen. Aange-
vuld door enkele beleidsreflecties zullen we deze in wat volgt kort schetsen. We
doen dit vanuit een armoededynamisch perspectief (zie ook Dewilde en Levecque,
2002), gekenmerkt door een expliciete conceptualisatie van armoede als een dyna-
misch proces met een begin (de instroom), een verloop (waaronder een bepaalde
duur) en een einde (de uitstroom). Sociale selectieverklaringen voor de relatie tus-
sen armoede en depressie weerspiegelen vooral een focus op de instroom.
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3.2. DEPRESSIE ALS OORZAAK VAN ARMOEDE. IS SOCIALE SELECTIE EEN MYTHE?
Depressief worden kan iemand duur komen te staan, en zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks tot armoede leiden. Binnen de gezondheidsliteratuur wordt het afda-
len van de sociale ladder ten gevolge van morbiditeit omschreven als sociale selectie
of social drift (Dohrenwend en Dohrenwend, 1969; Benzeval en Judge, 2001; Rits-
her e.a., 2001; Levecque, 2004). Soms doet deze selectieve mobiliteit zich in één
generatie voor, soms spreidt het zich over meerdere generaties uit. Soms ook gaan
de selectiemechanismen gepaard met specifieke verhuisbewegingen.

Wanneer gesteld wordt dat depressies duur kunnen komen te staan, dan wordt daar-
mee in eerste instantie het financiële prijskaartje bedoeld. Soms leidt een depressie
rechtstreeks tot een al dan niet tijdelijke derving van de persoonlijke of gezinsin-
komsten, waardoor sommige individuen en gezinnen onmiddellijk onder de armoede-
grens terechtkomen (zie ook O’Neill en Bertollo, 1998). Anderzijds blijkt dat depres-
sies, ondanks (of volgens sommigen zelfs omwille van) de uitgebouwde gezond-
heidszorg, vaak gepaard gaan met hoogoplopende kosten voor geneesmiddelen of
therapie. Diverse van de directe medische kosten worden door de ziekteverzekering
weliswaar terugbetaald, maar dit geldt slechts voor specifieke vormen van behande-
ling en voor bepaalde medische producten. Ook de meeste indirecte kosten, zoals
vervoer, tijdelijke kinderopvang of thuishulp, kunnen niet op de gezondheidszorg
worden verhaald, maar brengen wel een grote druk op het individuele of gezinsbud-
get teweeg. Precies deze drukkende financiële kostprijs kan ertoe leiden dat medi-
sche zorgen door van geldgebrek worden uitgesteld of dat de behandeling vroegtij-
dig wordt gestopt. Uitstel van medische zorgen door van geldgebrek werd in de
Gezondheidsenquête van 2001 door niet minder dan 5,8% van de totale bevolking
aangegeven als een ervaring waarmee men in het afgelopen jaar werd geconfron-
teerd. Anderzijds gaf 27,8% aan dat het remgeld voor medische behandeling moei-
lijk tot onmogelijk door het gezinsbudget kon worden gedragen. Wanneer het finan-
ciële prijskaartje voor een behandeling van depressie of andere aandoeningen zo
sterk kan oplopen, hoeft het niet te verwonderen dat veel medische behandelingen
vroegtijdig worden afgebroken of zelfs niet worden gestart (zie ook Lennon e.a.,
2001). Precies omwille van de verstrekkende individuele, familiale, maar ook maat-
schappelijke gevolgen daarvan, lijkt het verwerven van inzicht in (de socio-econo-
mische differentiatie in) therapietrouw dan ook een onontbeerlijke factor in een
efficiënt gezondheidsbeleid. Om inzicht te krijgen in therapietrouw zal behalve aan
de financiële drempels in de toegang tot de gezondheidszorg beslist ook aandacht
moeten worden besteed aan de welgekende psycho-sociale en culturele drempels,
die zeker bij de onderste regionen van de maatschappelijke ladder in niet geringe
mate aanwezig zijn (zie Koning Boudewijnstichting (KBS), 1994; Beck e.a., 2002; De
Maeseneer e.a., 2003).

In welke mate depressies of andere vormen van morbiditeit in België individuen en
hun gezinnen rechtstreeks in armoede brengen, is tot op vandaag niet bekend. Wel
bleek uit een analyse van Levecque (2004) op basis van de longitudinale Panel Study
of Belgian Households (PSBH) dat diverse periodes in armoede begonnen nadat een
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individu zelf of iemand in zijn/haar gezin een depressie had ontwikkeld. Verder
onderzoek moet nog aantonen bij welke gezinnen en in welke contexten de ontwik-
keling van een depressie wel of niet tot een instroom in armoede leidt. Wat ander
dynamisch armoedeonderzoek op basis van de PSBH ondertussen ook al heeft
getoond, is dat scheiden, maar ook gedwongen inactiviteit van het gezinshoofd (ten
gevolge van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) in België de voornaamste
directe aanleidingen zijn waarom individuen en gezinnen in armoede geraken
(Dewilde, 2004). De mogelijke rol van morbiditeit in het verarmingsproces werd in
de studie van Dewilde evenwel niet onderzocht, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk
dat depressies zowel rechtstreeks als onrechtstreeks met de instroom van armoede
verbonden kunnen zijn. Onrechtstreeks zou het verband ondermeer via echtschei-
ding of werkloosheid kunnen verlopen, twee factoren die in de depressieliteratuur
veelvuldig als oorzaak of gevolg worden onderkend. Echtscheiding leidt frequent bij
vrouwen tot armoede en is bij een depressie vaak het eindpunt van een langdurig
familiaal proces. In het begin van de ziekte zijn het gezin, de familie en de ruimere
omgeving dikwijls niet in staat om de symptomen van de depressie te herkennen,
met als gevolg dat deze niet begrepen worden en dat de toestand van de depressie-
ve persoon als een gebrek aan persoonlijke wilskracht wordt gezien. Bij echtgeno-
ten kan de depressie dan weer een belangrijke psychologische ontreddering
teweegbrengen, uitmondend in relationele conflicten die niet zelden ook seksuele
stoornissen leiden. Bij de kinderen blijkt de depressie van een of beide ouders zich
dan weer door te zetten in een verhoogd risico om in hun leven ooit zelf een
depressie te ontwikkelen (Rutter en Quinton, 1984; Downey en Coyne, 1990).
Informeren, destigmatiseren en het bieden van nodige financiële en sociale steun
voor gezinnen met een depressief lid, lijken daardoor niet alleen geschikt als curatie-
ve strategieën, maar kunnen meteen ook scharnierfactoren worden voor een pre-
ventief beleid dat ook nog in de komende generaties effecten ressorteert.

Beleidsinterventies die de kans op echtscheiding en daardoor ook op armoede ver-
minderen, zijn ongetwijfeld moeilijker op te zetten dan maatregelen gericht op het
economisch functioneren. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de actie-
ve bevolking dat een depressie ervaart, concentratiemoeilijkheden heeft, die in eer-
ste instantie resulteren in meer werkongevallen en een verminderd rendement, ter-
wijl ze in tweede instantie frequent resulteren in een verhoogd absenteïsme, vroeg-
tijdig ontslag of een faillissement. Uit het DEPRES-onderzoek weten we bijvoorbeeld
dat gedeprimeerde personen in België alvast vijf keer meer dagen afwezigheid op
het werk laten optekenen dan werknemers die geen depressie ervaren (Lépine e.a.,
1997). Broadhead en collega’s noteerden voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld dat,
vergeleken met asymptomatische individuen, personen met een majeure depressie
maar liefst 4,8 keer meer kans hadden om werkonbekwaam te zijn (Broadhead e.a.,
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1990). Over de omvang van de maatschappelijke kosten van depressie door werkonbe-
kwaamheid, tast men in België nog volledig in het duister (Bayingana e.a., 2002) (5).

Wat we wel weten, is dat veel gezinnen met een lagere socio-economische status
vaak afhankelijk zijn van één enkele kostwinner, en dat het afhankelijk worden van
een ziekte- of werkloosheidsuitkering meteen ook het begin inluidt van een leven
onder de armoedegrens. Dit feit op zich kan nieuwe depressies uitlokken, de
bestaande depressie verergeren of verlengen, en hierdoor het risico op een langduri-
ge inactiviteit verhogen. Een beleid dat dit circulair proces wil vermijden of bekam-
pen, kan hiertoe een waaier aan hefbomen aanspreken, de ene meer gericht op de
relatie tussen depressie en tewerkstelling, de andere meer op de financiële
(gezins)implicaties die economische inactiviteit met zich meebrengt. Wat dit laatste
betreft, kan een eerste stap er bijvoorbeeld in bestaan om in het gevoerde schor-
singsbeleid de erkenning van een mogelijke latente psychische problematiek bij
‘werkonwillige’ werklozen als belangrijk aandachtspunt op te nemen. Een ander is
dan weer de erkenning en opheffing van belangrijke financiële hinderpalen en val-
kuilen die psychiatrische patiënten bij een (her)inschakeling in het economische
productieproces kunnen ervaren. Een uitstekende inventaris van dergelijke obsta-
kels werd onlangs nog opgemaakt door een tijdelijke ad hoc werkgroep in de
schoot van het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI, 2003). Beleidsinterventies
die meer gericht zijn op de relatie tussen depressie en tewerkstelling kunnen terug-
vallen op een enorme literatuur over de link van depressie met werkloosheid ener-
zijds en met werkstress anderzijds (o.a. Ganster e.a., 1989; Dooley e.a., 1992, 1996;
Kasl e.a, 1998; Lennon, 1999). Beide relaties worden doorgaans vanuit een sociaal
causatieperspectief bekeken. Op de centrale gedachtegang in dergelijk perspectief
gaan we onmiddellijk in.

3.3. IS ARM ZIJN DEPRIMEREND? OVER EVIDENTIES MET GROTE VRAAGTEKENS
Hoewel de empirische evidentie voor sociale selectie niet onbestaand is, is er bin-
nen de gezondheidsliteratuur een sterke tendens om vooral sociale causatie als
mechanisme achter de socio-economische verdeling in psychopathologieën naar
voor te schuiven. Sociale causatiemodellen zien de ontwikkeling van psychische
problemen zoals een depressie, vooral als een reactie op de specificiteit van materië-
le of structurele factoren, maar soms concentreren ze zich op individueel gedrag en
levensstijl, waaronder kennis, opvattingen, attitudes en waarden en normen (cultu-
rele benadering). Onder de structurele factoren treffen we een brede waaier van

(5) Indirecte kosten zijn in het algemeen moeilijk in te schatten, wat de ziekte ook mag zijn. Zeer
weinig studies maken schattingen over deze kosten. In België zijn de kosten voor depressie-gerela-
teerde werkonbekwaamheid nog nooit ingeschat en op basis van de aanwezige RIZIV-gegevens is dit
ook niet mogelijk. Het RIZIV levert wel gegevens over de uitkeringen (vervangingsinkomens) van
mensen, gerelateerd aan de werkonbekwaamheid, maar deze gegevens zijn niet volledig omdat de
diagnose of de aandoening niet wordt geregistreerd (BIGE, 1997; Bayingana e.a., 2002).
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zowel materiële als psychosociale leef-, woon- en werkomstandigheden aan (Depart-
ment of Health and Social Services (DHSS), 1980; Whitehead, 1987; Benzeval en
Judge, 2001). Zoals algemeen bekend zijn deze sociaal ongelijk verdeeld. Binnen
een multidimensioneel perspectief wordt van ‘armoede’ gesproken indien een indi-
vidu of een gezin achterstelling ervaart op alle of verschillende van deze terrreinen
van het individuele en maatschappelijke leven. Het gaat dan niet alleen meer om
een beperkt inkomen, maar ook om iemands positie op de arbeids- of huisvestings-
markt, zijn/haar onderwijsniveau, culturele participatie en/of gebrekkige toegang
tot de gezondheidszorg of het rechtssysteem (Vranken e.a., 2003).

De centrale gedachte binnen socialecausatiemodellen is dat deze structurele facto-
ren de objectieve condities van het leven vormen en iemands denken en attitudes
sturen over zichzelf, anderen, de samenleving, en hun onderlinge relaties (Mirows-
ky en Ross, 1986). Volgens sommige perspectieven op armoede zijn deze denk- en
gevoelsprocessen zo gestuurd geweest door precaire omstandigheden in het verle-
den, dat er zich een alternatief gedragspatroon, levensstijl of zogenaamde ‘culture
of poverty’ heeft ontwikkeld (Lewis, 1968; Valentine, 1968). Uit studies weten we
echter dat er van een gemeenschapelijke cultuur onder de armoedegrens alvast
geen sprake is (Vranken, 1977; Vranken en Steenssens, 1996), maar dat personen in
armoede soms wel alternatieve culturele waarden, normen en gedragspatronen ont-
wikkelen (Rodman, 1963) die beter in staat stellen om hun armoedesituatie te
begrijpen en om ermee om te gaan (zie ook Levecque, 2003). Welke concrete vor-
men de culturele patronen, denk-, gevoels- en gedragsschema’s nu ook mogen aan-
nemen, feit blijft dat zij als significante sleutelfactoren kunnen optreden in de relatie
tussen de achtergestelde en/of stresserende levens-, woon- en arbeidsomstandighe-
den en het ontwikkelen van een depressieve stoornis. In het depressieonderzoek
spreken we van ‘kwetsbaarheidsfactoren’ die de kans op een depressie vergroten of
verkleinen indien er zich stresserende levensomstandigheden of levensgebeurtenis-
sen voordoen. Denkschema’s die de kans op een depressie aanzienlijk beïnvloeden,
hebben volgens Mirowsky en Ross (1986) vooral te maken met de mate waarin indi-
viduen de situatie begrijpen en geloven er zelf controle op te kunnen uitoefenen.
Anderzijds blijken ook flexibiliteit om met problemen om te gaan, gevoelens van
rechtvaardigheid, betrokkenheid en het gevoel steun te krijgen van anderen, de
kans op een depressie gevoelig te verlagen.

Welk aspect van armoede op welke manier, binnen welke contexten en bij welke
individuen de kans op een depressie vergroot, is een vraag die tot op vandaag onbe-
antwoord blijft. Dat komt ten eerste omdat het onderzoek naar socio-economische
verschillen in gezondheid tot nog toe hoofdzakelijk op cross-sectionele gegevens
berust, dus op informatie die op één moment in de tijd wordt gemeten. Dergelijke
gegevens stellen niet in staat om oorzaak-en-gevolg-uitspraken empirisch te toetsen.
Daarvoor zijn longitudinale gegevens vereist die dezelfde personen gedurende een
langere periode in hun leven volgen. Een tweede reden waarom op bovenstaande
vraag niet kan worden geantwoord, is dat de meeste onderzoekers bij het vaststellen
van een verband tussen armoede en morbiditeit de relatie vaak als ‘evident’ en ‘voor
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zichzelf sprekend’ omschrijven, waardoor veelal niet naar diepgaander inzicht wordt
gegraven. Bovendien wordt armoede doorgaans uitsluitend als een ‘stressor’, een
‘structurele factor’ bekeken en wordt de wederzijdse beïnvloeding met specifieke
gedragingen, gedachten en gevoelens in grote mate genegeerd (naar Williams, 2003).
Een derde belangrijke reden is dat de relatie waarschijnlijk zodanig complex is dat
onderzoek ernaar een bijzonder uitgebreide en tijdsintensieve onderzoeksagenda ver-
eist die vanuit verschillende disciplines moet worden opgezet, vertrekkende vanuit
verschillende perspectieven en stoelend op verschillende methodologieën.

Terwijl het verder wachten wordt op een precies inzicht in de manier waarop
armoede onder bepaalde omstandigheden bij specifieke individuen tot een depres-
sie leidt, weten we ondertussen wel al welke stressoren en kwetsbaarheidsfactoren
het bestuderen waard zijn. De belangrijkste kwetsbaarheidsfactoren hebben we net
nog gemeld. Als de belangrijkste structurele factoren wordt doorgaans gewezen op
beperkte financiële middelen, minder sociale netwerken en ondersteunings-
systemen, leven in buurten met minder sociale voorzieningen, ongezonde huisves-
ting, bemoeilijkte toegang tot de gezondheidszorg, financiële drempels in het onder-
wijs, precaire en/of stresserende arbeidsomstandigheden- en taken, werkloosheid.
Op al deze factoren kunnen gerichte beleidsinterventies worden geënt.

Zeker voor wat de bevolking onder de armoedegrens betreft, is de relatie tussen
depressie en werkloosheid enerzijds en werkstress anderzijds voor het beleid een
bijzonder aandachtspunt waard. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld steeds opnieuw
dat werkloosheid de kans op onwelzijn vergroot, maar anderzijds blijkt ook dat per-
sonen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder disproportioneel precies in
die jobs terechtkomen waar het risico op een depressie hoog is. Het gaat dan vooral
om jobs waar er weinig scholing of ervaring wordt gevraagd, maar tezelfdertijd wei-
nig verdiensten, jobzekerheid en controle op het eigen werk worden geboden. Dik-
wijls gaat het ook om jobs waarbij de werkgever weinig tolerantie vertoont voor
eventueel absenteïsme door de werknemer, bijvoorbeeld omwille van ziekte bij
zichzelf of een van de kinderen. In Amerikaans onderzoek naar potentiële obstakels
in het verkrijgen, maar ook behouden van werk bij (ex-)bijstandwerkers, bleek dat
net deze inflexibiliteit door werkgevers bij alleenstaande moeders voor bijkomende
psychologische stress zorgde wegens vrees voor werkloosheid (Lennon, Blome en
English, 2001). Of dit mechanisme zich op dezelfde manier ook in België voordoet,
is niet meteen duidelijk, gezien de verschillen in bijstandsprogramma’s en wettelijke
regelgeving. Wat we wel weten, is dat armen die in België wel degelijk in een
betaalde tewerkstellingspositie zitten, meer dan andere werknemers door depressie-
ve klachten in hun functioneren worden gehinderd. Dat bleek alvast uit onze analy-
se (Levecque, 2003). Een beleid dat de relatie tussen armoede en mentale morbidi-
teit wil aanpakken via activering en tewerkstelling moet zich er bijgevolg van verge-
wissen dat de aangereikte jobs niet alleen mogelijk maken om uit armoede te ont-
snappen, maar dat dit laatste bovendien ook kan gebeuren binnen een context van
randvoorwaarden die op zich geen nieuwe voedingsbodem vormen voor nieuwe
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problemen. Zeker wanneer deze, zoals een depressie, op zich de kans op een nieu-
we armoedeconfrontatie vergroten, dreigt het beleid anders de vicieuze armoedecir-
kel die ze wil bestrijden, net in de hand te werken.

4. EEN MACRO-REFLECTIE TER BESLUIT

Dat armoede en depressie problemen zijn die in België een aanzienlijk deel van de
bevolking treffen, is ondertussen bekend. Dat beide problematieken gepaard gaan
met hoogoplopende persoonlijke, familiale, economische en maatschappelijke kos-
ten, kan niet worden ontkend. En dat armoede net zoals met veel andere gezond-
heidsproblemen op één of andere manier verbonden is met depressie, komt ook
niet als een verrassing. Dat er ongelijkheid is in gezondheid, is immers al heel lang
geweten. Gelijkheid in gezondheid staat ook al geruime tijd bovenaan het lijstje van
de Wereldgezondheidsorganisatie en zowel vanuit die hoek als vanuit het weten-
schappelijke veld klinken de beleidsaanbevelingen al jaren hetzelfde. De aanbevelin-
gen zelf zijn doorgaans gericht op een totaal overheidsbeleid, zeker niet op een
beleid in de gezondheidssector alleen (WGO, 1999; ECHPD, 1999; Wilkinson en
Marmot, 1998). Als de aanbevelingen al jaren bekend zijn, hoe komt het dan dat de
gezondheidskloof blijft bestaan en bovendien veeleer groter wordt dan afneemt?

Een van de belangrijkste redenen lijkt de algemene trend dat beleidsaanbevelingen
die vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie en wetenschappelijke kringen worden
geopperd, niet ten gronde worden nageleefd (Beck e.a., 2002). Waarom dit zo is,
wordt door de meeste auteurs die de discrepantie vaststellen, evenwel niet ver-
klaard. Lindblach en collega’s (1998) doen dat wel, en zoeken een verklaring in de
toenemende individualisering. Een beleidsvoering die zich daaraan aanpast, stelt
individuele vrije keuze, autonomie maar ook verantwoordelijkheid als centrale prin-
cipes voorop. Voor het gezondheidsbeleid betekent dit een nadruk op preventie,
waarbij informatieverstrekking en leefstijlcampagnes centraal staan. Tegelijk is er
een grote terughoudendheid ten opzichte van beleidsmaatregelen met een meer
‘regulerend’ karakter die structurele oplossingen vooropstellen. Het feit dat net
structurele beperkingen eigen aan het leven in armoede de individuele vrije keuze
en autonomie afremmen, wordt binnen deze vorm van beleidsvoering misschien
wel onderkend, maar in essentie onaangeroerd gelaten. In wezen blijven de echte
oorzaken van de gezondheidskloof daarmee voortbestaan en wordt het gezond-
heidsbeleid voornamelijk gereduceerd tot symptoombestrijding (Whitehead, 1995;
Lynch e.a. 1997; Wainwright, 1996).

De kritieken op een gezondheidsbeleid gericht op het individuele niveau, nemen
natuurlijk niet weg dat er positieve resultaten voor bepaalde groepen of categorieën
mogelijk zijn. Maar een beleid dat de gezondheidskloof in de bevolking als dusdanig
wil reduceren, kan niet voorbij aan diepgaande structurele hervormingen en een
wijziging van de machtsverhoudingen (Scambler en Higgs, 1999). Armoede is
immers onlosmakelijk verbonden met klasseverhoudingen en macht. Armoede
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bestaat en wordt in stand gehouden doordat ze functioneel is en er bepaalde groe-
pen dus belang bij hebben dat ze blijft voorbestaan (Gans, 1970). Omdat deze belan-
gengroepen zich op verschillende niveaus in de samenleving bevinden, moeten ook
de structurele aanpassingen op verschillende terreinen worden doorgevoerd. De
vele beleidsinitiatieven op buurtniveau zijn daarom slechts een van de nodige pistes
om structurele en blijvende veranderingen gerealiseerd te zien. Overige initiatieven
dienen de structurele inrichting van grotere regio’s of de samenleving in zijn geheel
aan te spreken, maar kunnen bovendien ook niet blind blijven voor het ruimere
kader van de globalisering waarin het beleidsvraagstuk rond ongelijkheid in gezond-
heid terechtgekomen is. Vooral Townsend onderstreept in zijn bijdrage aan het rap-
port ‘Health inequalities: poverty and policy’ (2000) het feit dat gedurende de voor-
bije decennia de macht van internationale instellingen en van transnationale onder-
nemingen exponentieel is toegenomen. Grote internationale commerciële, sociale
en politieke instellingen zijn dan ook steeds meer bepalend voor lokale en nationale
middelen en instellingen. De veranderingen op wereldvlak hebben steeds meer
invloed op het individuele niveau, maar de impact is niet gelijk verdeeld, waardoor
de sociale ongelijkheid toeneemt, zowel binnen een land als op wereldniveau. Dit
geldt ook voor gezondheidsverschillen.

En hoe zit het met België? De bevoegdheidsverdeling in een federale staat als België
bemoeilijkt alvast een gestructureerde aanpak. Daarom is het belangrijk dat de over-
heid op haar verschillende niveaus voldoende geïnformeerd en ondersteund wordt
in de problematiek door organisaties die vertrouwd zijn met de thema’s ongelijkheid
in (mentale) gezondheid, armoede en depressie. Volgens Beck en collega’s (2002)
heeft België tot op vandaag alvast geen beleidsplannen opgemaakt die expliciet
gericht zijn op het verkleinen van de ongelijkheid in gezondheid, zoals dat onder
andere in Groot-Brittannië wel al het geval is geweest. Dit wil evenwel niet zeggen
dat er geen acties werden opgezet rond de gezondheidsbevordering van armen en
de reductie van gezondheidsverschillen in de bevolking (zie bv. Van Paepegem e.a.,
2001) of maatregelen werden genomen met het oog op een grotere toegankelijk-
heid van de gezondheidszorg.

Wat de gezondheidspromotie gericht op personen in armoede betreft, zien we dat
in Vlaanderen vooral het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG), de Ver-
eniging van Wijkgezondheidscentra en de Lokale Gezondheidsnetwerken (LOGO’s)
bijzonder actief zijn, alsook een aantal voorzieningen. In Wallonië krijgen de Cen-
tres Locaux de Promotion de Santé de opdracht in hun werking prioritaire aandacht
te besteden aan kansarme groepen. Met betrekking tot de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg werden er in 1997 bijvoorbeeld maatregelen genomen waardoor
bestaansminimumtrekkers en gelijkgestelden, personen met een gewaarborgd inko-
men voor bejaarden of een toegemoetkoming voor gehandicapten en gezinnen met
een gehandicapt kind, ook in de voorkeursregeling voor Weduwen, Invaliden,
Gepensioneerden en Wezen (WIGW) worden opgenomen. In 1994 bijvoorbeeld
werden de sociale en de fiscale franchise ingevoerd als een sociale correctie voor de
belangrijke verhoging van het remgeld voor een aantal verstrekkingen. Een belang-
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rijke opmerking hierbij is dat bepaalde medische zorgen, zoals de opname in psy-
chiatrische instellingen en medicatie, niet werden meegerekend. Bij de berekening
van de Maximumfactuur, die sinds januari 2001 progressief is ingevoerd, wordt
daarentegen wel een aantal extra kosten meegenomen en worden de plafonds voor
eigen bijdrage gekoppeld aan het inkomen. In het kader van 2001, uitgeroepen tot
het ‘Jaar van de geestelijke gezondheid’, werd zelfs een aantal inititatieven genomen
om de specifieke toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren
(Van Paepegem e.a., 2001). Het zorgaanbod voor jongeren wordt uitgebreid en de
intensieve behandeling voor sterk gedragsgestoorde agressieve volwassen patiënten
wordt wettelijk geregeld. De financiële toegankelijkheid van de psychiatrische ver-
zorgingstehuizen en de dagactiviteitencentra wordt verbeterd en ook de psychiatri-
sche zorg in de thuissituatie wordt financieel bijkomend ondersteund. Een bemidde-
lingsfunctie wordt toegevoegd aan de overlegplatforms voor geestelijke gezond-
heidszorg met het oog op betere informatieverstrekking en klachtenopvang voor
patiënten en hun familiale omgeving. De sociale dienst wordt wettelijk erkend,
genormeerd en gefinancierd als aanloop tot de uitbouw van een dienst voor patiën-
tenbegeleiding in elk ziekenhuis (Van Paepegem e.a., 2001). Behalve deze initiatie-
ven in het kader van het ‘Jaar van de geestelijke gezondheid’ werden ook nog tal
van projecten ontwikkeld, zoals dertien projecten over depressie bij kinderen en
jongeren, gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting. Ook verscheidene ande-
re activiteiten werden georganiseerd, dankzij de uitgebreide sensibiliseringscampag-
ne ‘Geestelijk gezond, spreek erover’, een campagne die volgens actoren in het
werkveld een zekere tendens op gang bracht bij de bevolking om mentale stoornis-
sen met minder argwaan te bekijken (Bayingana, e.a., 2002). 2001 was ook het jaar
van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Gemeenschap, een jaar waarin
niet alleen een ministeriële rondetafel werd georganiseerd over het beleid van men-
tale gezondheid in Europa, maar met de steun van de Europese Commissie en de
Wereldgezondheidsorganisatie ook een conferentie werd opgezet over de relatie
tussen stress en depressie. Tijdens deze conferentie werd de noodzaak van aandacht
voor mentale gezondheidsproblemen en van betrouwbare statistische gegevens eens
te meer onderstreept. In welke mate het onderstrepen van deze noodzaak ook in een
effectieve en diepgaande beleidspraktijk zal worden omgezet, valt nog af te wachten.

__________
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BESLUIT EN AANBEVELINGEN

DOOR JAN VRANKEN, KATRIEN DE BOYSER EN DANIELLE DIERCKX

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, Universiteit Antwerpen

De uitsluitingsproblematieken die we in de vorige bladzijden ter sprake brachten,
tonen aan dat voor velen een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven
nog veraf ligt. Temeer omdat een moeilijke toegang tot het ene domein dikwijls
samengaat met gelijkaardige versperringen op andere domeinen.
Het onderwijs is een van de sleuteldomeinen waar sociale ongelijkheid ontstaat en
in stand wordt gehouden. Het opleidingsniveau blijkt mee te spelen in nagenoeg
alle uitsluitingsproblematieken. We moeten vaststellen dat de dualisering in het
onderwijs – of nog: de nieuwe sociale kwestie – veeleer toeneemt dan dat ze zou
vervagen. Jongeren uit de laagste sociale groepen komen nog altijd meer in het
(deeltijds of voltijds) beroepsonderwijs terecht. Voor hen vormt het onderwijs-
parcours een traject met hindernissen en daardoor krijgen ze vaker aan de eindmeet
geen of een laaggewaardeerd diploma. Dit blijft niet zonder gevolgen.
Laaggeschoolden vinden immers minder gemakkelijk aansluiting op de arbeids-
markt, hebben vaker een lager inkomen en daardoor een hoger risico om onder de
armoedegrens terecht te komen. Hun gezondheid is dikwijls slechter, ze wonen in
woningen van mindere kwaliteit en ze nemen minder vaak deel aan het culturele en
verenigingsleven.

In tijden van laagconjunctuur vallen meer mensen zonder job: het aantal werklozen
gaat sinds 2001 crescendo; ook in 2004 is er nog geen daling zichtbaar. Doorheen
hoog- en laagconjunctuur blijven dezelfde groepen structureel uitgesloten van
arbeidsdeelname. Deze uitsluiting hangt samen met factoren als leeftijd (jongeren,
ouderen), onderwijsniveau (laaggeschoolden), etniciteit (allochtonen) en het al dan
niet hebben van een handicap. Het (inkomens)armoederisico van wie in België zon-
der werk valt, is tienmaal hoger dan dat van wie werkt: 32% tegenover 3%.

De precaire balans tussen inkomen en bestedingen bij lage-inkomenshuishoudens
kan omslaan en uitmonden in een situatie van schuldoverlast. Doorheen het laatste
decennium was dit voor een steeds groter aantal personen het geval. Overkredite-
ring kan ook voor hogere inkomens een sneltrein richting armoede vormen. Tevens
blijft de vrije markt van huur en energie slachtoffers eisen.

Een bijzonder aandachtspunt vormt het significant vaker voorkomen van symp-
tomen van depressie bij mensen die onder de armoedegrens leven. Beperkte finan-
ciële middelen, minder sociale netwerken en ondersteuningssystemen, leven in
buurten met minder sociale voorzieningen, ongezonde huisvesting, bemoeilijkte
toegang tot de gezondheidszorg, financiële drempels in het onderwijs, precaire
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en/of stresserende arbeidsomstandigheden- en taken en werkloosheid worden als
belangrijkste structurele factoren aangewezen. Op al deze factoren kunnen gerichte
beleidsinterventies worden geënt. Zeker voor wat de bevolking onder de armoede-
grens betreft, moet de relatie tussen depressie en werkloosheid enerzijds en werk-
stress anderzijds voor het beleid een bijzonder aandachtspunt zijn. Werkloosheid
blijkt immers de kans op onwelzijn te vergroten, maar tegelijk blijkt ook dat perso-
nen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder precies disproportioneel in
die jobs terechtkomen waar het risico van een depressie het hoogst is. Het gaat dan
vooral om jobs waar er weinig scholing of ervaring wordt gevraagd en tezelfdertijd
weinig verdiensten, jobzekerheid en controle op het eigen werk worden geboden.
Een beleid dat de relatie tussen armoede en mentale morbiditeit wil aanpakken via
activering en tewerkstelling, moet zich ervan vergewissen dat de aangereikte jobs
niet alleen in staat stellen om uit armoede te ontsnappen, maar dat dit bovendien
gebeurt binnen randvoorwaarden die geen voedingsbodem vormen voor nieuwe
problemen. Zeker wanneer deze de kans op een nieuwe intrede in de armoede ver-
groten, dreigt het beleid de vicieuze armoedecirkel die ze wil bestrijden, net in de
hand te werken.

Wat met het beleid en de beleidscontext voor armoedebestrijding? We weten al lan-
ger dat de bevoegdheden voor een armoedebeleid uitgestrooid zijn over verschillen-
de beleidsdomeinen, beleidsverantwoordelijken en beleidsniveaus. Coördinatie en
samenwerking zijn dus onontbeerlijk en daar zijn geëngageerde mensen voor nodig
die, naast hun belangen (die van hun partij, hun minister, hun beleidsniveau en van
zichzelf), ook het bredere perspectief zien.

In het verleden werden instrumenten en platformen ontwikkeld die het mogelijk
moeten maken om over armoedebeleid te overleggen en beleidsvisies en -maatrege-
len op elkaar af te stemmen. Het gaat onder meer om de Interministeriële Conferen-
tie Maatschappelijke Integratie en het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Overheden moeten daarnaast ook samen
rond de tafel zitten om – onder auspiciën van de EU – het Nationaal Actieplan Socia-
le Insluiting op te stellen. Tot de gesprekspartners behoren niet alleen de overhe-
den: ook Verenigingen waar armen het woord nemen, administraties, vertegen-
woordigers van gemeenten, praktijkwerkers en sociale partners zijn idealiter van de
partij. De rapporten en actieplannen die worden geproduceerd, moeten ook kun-
nen rekenen op een degelijke opvolging (door regering en parlement) en valorisa-
tie, wat vandaag nog niet altijd het geval is.

Beleidsdomeinen die samenwerking en afstemming behoeven, zijn onder meer het
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, het gezinsbeleid, het woonbeleid, het zorg-
en armoedebeleid, het onderwijsbeleid en het beleid inzake cultuur en
vrijetijdsbesteding. Meer dan ooit worden de overheden dus uitgedaagd om construc-
tief samen te werken, zeker in een periode van slechtere economische conjunctuur.

In het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2004) brengen we ook de
doelgroepsturing onder de aandacht. Tien jaar na het Algemeen Verslag over de
Armoede wordt de opvolging van dit interactieve proces geanalyseerd. Een beleids-844
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dialoog tussen armen, beleidsverantwoordelijken en andere maatschappelijke acto-
ren moet om twee redenen worden gestimuleerd: om de kwaliteit van het beleid te
verhogen en om democratische redenen. De representativiteit van het honderdtal
Belgische Verenigingen waar armen het woord nemen, is moeilijk meetbaar en zij-
zelf pleiten ervoor om eerder op hun expertise, dit wil zeggen hun bijdrage aan de
doelmatigheid van het beleid, te worden beoordeeld. De knelpunten in de dialoog
blijven onder meer het verschil in tempo en communicatiecultuur. De trage realisa-
tie van opvolgingsstructuren voor de dialoog, de afwezigheid van andere maatschap-
pelijke actoren en het gebrek aan methodieken om continuïteit te verzekeren, blij-
ven de zwakke plekken van deze ambitie.

Zowel de overheden als de doelgroepen van het armoedebeleid legitimeren hun
strijd tegen armoede door een beroep te doen op de sociale grondrechten; tevens
zijn dit de domeinen waarop armoede en sociale uitsluiting moeten worden bestre-
den. Men mag de resultaten die we van de rechtenbenadering kunnen verwachten,
echter niet overschatten. De jongste jaren werden nieuwe rechten gecreëerd (zoals
rond leefmilieu), maar de toepassing en handhaving van de ‘oude’ rechten is min-
stens even belangrijk.

En de algemenere beleidscontext? Vandaag bestaat alvast de indruk dat het individu-
ele schuldmodel weer in opmars is. Politici schamen zich minder dan ooit om het
‘gesundes Volksempfinden’ achterna te lopen; hun uitspraken geven voedsel aan
het vooroordeel dat de armen en enkel zij schuld hebben aan hun toestand. Net
zoals in de 19de eeuw worden ‘deserving poor’ en ‘nondeserving poor’ van elkaar
gescheiden. Enig medeleven voor de eersten kan nog door de beugel; volgens som-
migen moeten de laatsten maar aan het werk worden gezet in een soort van publiek
‘workhouse’, uitgeleend aan wie hen nodig heeft. Het appèl op de individuele ver-
antwoordelijkheden van de burger is ook in beleidsteksten duidelijk aanwijsbaar.
Het gaat om de burger die werkloos is of ziek, er een ongezonde levensstijl op
nahoudt of wordt verdacht van sociale fraude.

Het toegenomen appél aan individuele verantwoordelijkheid kan slechts gedeelte-
lijk worden gecounterd door ‘empowerment’. Recente initiatieven en voornemens
in het onderwijsbeleid lijken in die richting te gaan: de erkenning van ‘elders ver-
worven competenties’ (EVC) en de nadruk op talentontwikkeling klinken belofte-
vol. Ook het beleid voor de vrije tijd kan, via versterkte en meer gecoördineerde
inspanningen en aandacht voor armen, een belangrijke bijdrage leveren tot het
mobiliseren van de krachten van sociaal uitgesloten mensen.

Eén ding staat na deze uitvoerige terugblik als een paal boven water: zolang armoede-
bestrijding op de politieke agenda komt om ‘de mensen die pech hebben gehad in het
leven’ te helpen, zijn we weer bij af. Dat is een individueel armoedemodel; de menslie-
vende ongevalversie of de meedogenloze schuldversie. Dan zijn we geen stap vooruit.

__________
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1. INLEIDING

Dit artikel is het tweede uit een reeks van vier, die in het kader van het project ‘De
open coördinatiemethode (OCM) inzake de pensioenen en de Europese integratie’
werden opgesteld voor het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Het project
wordt gerealiseerd door het Observatoire social européen en gefinancierd door de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (1). Het eerste artikel vormde een alge-
mene inleiding betreffende de institutionele evolutie van de pensioenstelsels in de
oudere en pas toegetreden Lidstaten (Natali, 2004). Het tweede artikel buigt zich
anderzijds over de rol van de vakbondsbeweging in het hervormingsproces en de
impact daarvan op de inhoud van de wetgevende hervormingen die in de verschil-
lende landen werden goedgekeurd (2).

Dit artikel toont aan dat de rol van de vakbonden in sommige landen van continen-
taal Europa doorslaggevend was, daar waar in andere gevallen de Regering en het
Parlement de voornaamste gesprekspartners waren. Hoe kan dit verschil worden
verklaard? Welke legitimiteits- en machtsmiddelen in het bijzonder maken van de
vakbondsbeweging een beslissende actor in het hervormingsproces? En tot slot,
welke invloed heeft de vakbeweging op de inhoud van de hervormingen?

Op de volgende bladzijden zullen we een aantal voorstellen formuleren op basis van
een vergelijking tussen vier landen van de Europese Unie; deze voorstellen steunen
op de verschillende strekkingen van pensioenstelsels die in het eerste artikel van

(1) Dit artikel is deels gebaseerd op de resultaten van het onderzoeksproject ‘‘Globalisation, Welfare
Reform and Social Pacts in Western Europe’’ dat ik heb uitgevoerd voor het universitaire européen
de Florence onder leiding van professor M. Rhodes en op het project ‘‘The Welfare State Reform
and the Social Dialogue in Europe. The Analysis at the European and National Level’’ uitgevoerd
voor de Fondation R. Schuman van Parijs onder leiding van professor R. Dehousse.
(2) Uit verschillende werken uit de wetenschappelijke literatuur blijkt de bevoorrechte positie van
de vakbondsbeweging in vergelijking tot de werkgeversorganisaties, als het gaat over het besluitvor-
mingsproces (policy-making) en de tenuitvoerlegging van de pensioenhervormingen; zie bijvoor-
beeld Schludi, 2002 en Natali en Rhodes, 2004. 849
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deze reeks reeds werden gedefinieerd: Frankrijk (uiting van het Bismarck-stelsel),
het Verenigd Koninkrijk (meerpijlerstelsel), Zweden en Polen (noordelijk stelsel)
(Natali, 2004).

2. DE ROL VAN DE VAKBONDEN IN HET HERVORMINGSPROCES VAN DE VERZOR-
GINGSSTAAT

Verschillende auteurs hebben de evolutie van het sociale beleid beschreven als het
heroptreden van het overleg tussen regering en sociale partners (Fajertag en Pochet,
2000; Regini, 2000; Reynaud, 2000). Nieuwe overeenkomsten die op het nationale
niveau werden onderhandeld, werden in de loop van het laatste decennium van de
20e eeuw ontwikkeld. Zo heeft onder andere Rhodes (2001) het belang van dit pro-
ces onderstreept in een context die gekenmerkt wordt door de ontwikkeling van
exogene beperkingen van de rol van de nationale actoren in het sociale beleid.

We zullen trachten beter de syndicale actie bij het hervormingsproces te begrijpen,
tegen een in het kort geschetste achtergrond. We zullen een aantal machts- en legiti-
miteitsmiddelen analyseren die, onder andere, het belang van de vakbondsbeweging
kunnen bepalen. We zullen de middelen die aan het ‘sociale’ vakbondsmodel zijn
gebonden, onderscheiden van degene die aan het ‘economische’ model zijn gebon-
den (3) (Moody, 1997; Ost, 2002). Het ‘sociale’ model wordt gekenmerkt door de
eerder politieke actie van de vakverbonden, die hun activiteiten ook buiten de
werkplek ontwikkelen, door middel van de interactie met de politieke besluitvor-
mers aangaande kwesties van algemeen belang. Het vakbondsleiderschap vertegen-
woordigt de belangen van een grotere groep individuen en mogelijkerwijs zelfs van
heel de bevolking (encompassing interests). Verschillende factoren kunnen het poli-
tieke gewicht van de vakbondsorganisaties doen toenemen: bijvoorbeeld, wat het
pensioenbeleid betreft, hun rol in het beheer van de pensioenprogramma’s, hun
vermogen om het belang van de gepensioneerden en oudere werknemers te verte-
genwoordigen of nog, het vermogen om de volledige publieke opinie betreffende
dit dossier te mobiliseren.

Aan de andere kant is het ‘economische’ model gebaseerd op het rechtstreekse ver-
band tussen leden en leaders en op het aanbod van diensten op de werkplek aan de
leden. In dat geval vertegenwoordigt en verdedigt het leadership de bijzondere eco-
nomische belangen van de leden (narrow interests). De factoren die in deze context
de kracht van een organisatie bepalen, zijn doorgaans de syndicalisatiegraad (of vak-
bondsdichtheid) en de verhouding van de werknemers die door vakbondsonderhan-
deling zijn gedekt (ook al zijn ze niet bij een vakbond aangesloten), tot de algemene
actieve bevolking (met andere woorden de nieuwe syndicale dekking).

(3) Zoals uit de onderstaande vergelijkende studie blijkt, wordt de rol van de vakbonden immers
door een brede waaier van factoren beïnvloed. Het is niet de bedoeling van dit artikel om een volledi-
ge samenvatting te geven, dan wel enkele factoren voor het voetlicht te brengen.

850

NATALI-NED.qxp  7/04/2005  13:19  Pagina 850



DE ROL VAN DE VAKBONDEN BIJ DE VERNIEUWING VAN DE PENSIOENSTELSELS ...

2.1. HET PENSIOENBELEID IN DE VERSCHILLENDE PENSIOENSTELSELS: DE BEHEERSORGANEN
De beheersstructuren die uit het verleden werden overgeërfd, kunnen een factor
van sterke ‘politieke’ legitimiteit van de sociale partners zijn. Degenen die voor
rekening van de verzekerden de socialebeschermingsprogramma’s beheren, kunnen
rechtmatig deel uitmaken van het hervormingsproces. De historische evolutie van
de pensioenstelsels heeft twee verschillende categorieën voortgebracht. Enerzijds
was Duitsland het eerste Europese land dat een pensioenstelsel goedkeurde voor de
werknemers uit de industrie. Een dergelijke instelling had tot doel voor de werkne-
mers die hun beroepsactiviteit hadden stopgezet, een vervangingsinkomen voor het
loon te waarborgen, bedongen door het storten van beroepsbijdragen. Dit werd
gefinancierd door de sociale bijdragen die door de werkgevers en de bedienden
werden betaald en de uitkeringen waren logischerwijze aan de lonen gebonden. Het
pensioenstelsel werd beheerd door de betrokkenen, dat wil zeggen door degenen
die er door toedoen van bijdragen voor betalen. Daardoor is het beheer van die pro-
gramma’s in de landen die het voorbeeld van Duitsland volgen, gebaseerd op een
mengeling van verantwoordelijkheden voor de Staat en de georganiseerde belangen
die de verzekerden rechtstreeks vertegenwoordigen. Deze beheersvorm wordt
sociale administratie genoemd (Marier, 2001).

Dergelijke programma’s krijgen het etiket van Bismarck-type opgeplakt, vanwege de
doorslaggevende rol die Bismarck in de ontwikkeling ervan heeft gespeeld.
Over het algemeen werd dit model in continentaal Europa nagevolgd (Natali, 2003).
Aan de andere kant heeft Denemarken enige tijd na Duitsland een pensioenstelsel
ingevoerd dat op de armsten is gericht: de doelstelling was de strijd aan te binden
tegen de armoede (bij de oudere bevolking en niet alleen bij de werknemers). Dit
stelsel werd gefinancierd door de belastingen en stortte forfaitaire uitkeringen. Aan-
gezien Beveridge een belangrijke figuur was in de landen die op deze institutionele
regelingen waren gebaseerd, werd dit stelsel het Beveridge-model genoemd. De stel-
sels worden doorgaans door de Staat beheerd en de sociale partners hebben geen
beheerstaak. De vakbonden worden niet bij het beheer van de sociale bescherming
en meer bepaald bij die van de pensioenen betrokken, aangezien het stelsel univer-
seel is (het dekt de volledige bevolking) en het niet op de beroepscategorieën van
rechthebbenden en belastingplichtigen steunt. In dat geval spreekt men van een
staatsbestuur (Marier, 2001). Het stelsel is van kracht in Scandinavië en in de Angel-
saksische landen.

Wat de in dit artikel geanalyseerde landen betreft, vertegenwoordigt Frankrijk het
Bismarck-pensioenstelsel met een sociale administratie. De sociale zekerheid als
geheel werd gekenmerkt door een vermenging van verantwoordelijkheden tussen
de Staat (controle en voogdij) en de sociale partners (eigen beheer) (Palier, 2002).
Zweden en het Verenigd Koninkrijk daarentegen maken deel uit van het Beveridge-
stelsel met een staatsbestuur (Bonoli, 2000; Wadensjo, 2000). De Staat beheert een-
zijdig deze stelsels, die alleen de eerste pijler van het stelsel uitmaken. De privé-acto-
ren, die de tweede pijler van het stelsel beheren, spelen evenwel een centrale rol.

851
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De pensioenen kunnen immers worden gestort door de Regering (openbare pen-
sioenen), door de werkgevers (bedrijfspensioenen) en door elke werknemer (indivi-
duele pensioenen).

De geschiedenis van Polen was heel wat woeliger. Bij het begin van de 20e eeuw,
onder de invloed van Duitsland en Oostenrijk, sloten de eerste stappen van de pen-
sioenprogramma’s aan bij de Bismarck-benadering (Golinowska en Zukowski,
2002). Na de Tweede Wereldoorlog volgde het openbare pensioenstelsel het com-
munistische model. Vanuit institutioneel standpunt had de Staat een veel centraler
gelegen rol dan in de landen van continentaal Europa. In elk geval hebben de pro-
gramma’s de logica van de sociale verzekering die van het begin van de eeuw
dateert, behouden: uitkeringen gefinancierd door de bijdragen, formele aanwezig-
heid van de vertegenwoordigers van vakbonden en overheidsbedrijven bij de admi-
nistratie van de programma’s. In deze historische en institutionele context was het
geheel van alle socialebeleidsinitiatieven een vermenging van de logica van de socia-
le verzekering met de doelstellingen van universele bescherming, die theoretisch
gesproken tot de hele bevolking was uitgebreid. Na de val van het communistische
regime, met de hervorming die in 1996 werd ingevoerd, werd het toezicht op de
activiteiten van de socialezekerheidsinstelling (ZUS) toegewezen aan de driepartijen-
controleorganen (50% van de leden die de arbeiders vertegenwoordigden, 25% van
de Staat, 25% van de werkgevers). Om al die redenen definiëren wij het Poolse stel-
sel als zijnde van het Bismarck-type, met een sociale administratie (ook al speelt de
Staat er nog steeds een belangrijke rol).

2.2. ANDERE LEGITIMITEITSBRONNEN VOOR DE ARBEIDERSBEWEGING
Na de omschrijving van de administratieve rol van de vertegenwoordigers van de
werknemers, moeten we andere factoren aanhalen die mogelijkerwijze hun rol in het
pensioenhervormingsproces verklaren. Wat de andere “politieke” middelen betreft,
vormt ook de leeftijd van de leden een element waarmee de rol van de vakverbonden
in het pensioenbeleid kan worden beschreven. Zeer simplistisch gesteld kan worden
gesuggereerd dat de machtiging van de vakbondsbeweging om de huidige en toekom-
stige gepensioneerden te verdedigen (evenals hun machtiging om in het socialebe-
leidsnetwerk te bemiddelen), wordt bepaald door het aantal oudere werknemers – en
gepensioneerden – in vergelijking met de effectieve vakbondsleden.

Zoals blijkt uit tabel 1, ligt de syndicalisatiegraad bij de gepensioneerden in Frankrijk
relatief hoog, terwijl die in de andere drie landen minder hoog ligt. Daarom veron-
derstellen wij dat wanneer de gepensioneerden een sterke invloed hebben bij de
samenstelling van het ledenbestand van de vakbonden, de vakverbonden opnieuw
een symbolische en ideologische legitimiteitsbron vinden om een rol te spelen in de
sector van de ouderdomsverzekering.

Deze legitimiteit kan evenwel ook afnemen in het geval van wedijver tussen vakbon-
den en gepensioneerdenorganisaties om het belang van de niet-actieven te verdedi-
gen. Daar waar in Frankrijk de vakverbonden op het vlak van vertegenwoordiging van852
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de gepensioneerden het monopolie hebben (Natali, 2003), is er in Zweden en het
Verenigd Koninkrijk een sterkere fragmentering van deze belangen tussen vakbonden
en niet-syndicale belangenorganisaties (Wadensjo, 2000). In Zweden hebben de
gepensioneerden bijvoorbeeld hun eigen organisaties buiten de vakbonden om: in
1995 telde deze organisatie ongeveer 500.000 ingeschrevenen (het arbeidersverbond
LO telde in diezelfde periode zelfs 1.850.000 leden) (Kjellberg, 2000; Feltenius 2002).

Voor Polen beschikken we over slechts heel weinig gegevens. In elk geval kan men,
op basis van de publicaties van de Wereldbank, beklemtonen dat de lobby van de
gepensioneerden actief (maar weinig doeltreffend) was, vooral in de eerder elector-
ale arena dan in de corporatistische (Orenstein 2000; O’Donnell en Shah, 2003).

Tot slot is de machtiging van de vakverbonden om hun leden en de publieke opinie in
het algemeen te mobiliseren voor de verdediging van de sociale verworvenheden, een
instrument dat in de loop van het hervormingsproces kan worden gebruikt. Het mobi-
liseringsniveau in elk land wordt ex post en alleen voor de pensioensector in cijfers
uitgedrukt. Het niveau ligt hoog in het geval van grote, door de vakbondsbeweging
geleide en gecoördineerde manifestaties (zoals in Frankrijk in 1995). Het niveau ligt
laag als de goedkeuring en de tenuitvoerlegging van de nieuwe wetgevende maatrege-
len niet worden gekenmerkt door een activering van de vakbondsbasis (zoals in het
Verenigd Koninkrijk en Zweden) (Tabel 1). In Polen, waar de manifestaties beperkter
waren (op het vlak van participatie en impact), had de vakbondsbeweging toch een
doorslaggevend effect dankzij haar rol tijdens de overgang naar de democratie. Om
die reden beschouwen wij dit mobiliseringsniveau als hoog.

* Referentiejaar 2000.
Bron: Natali, 2003, Keune en Natali, 2004.
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Frankrijk Bismarck Sociaal  25 Nee Hoog 9 - 82 

VK Beveridge Staat   5 Ja Laag 32 29 47 

Zweden Beveridge Staat  10 Ja Laag 83 82 83 

Polen Bismarck
+ 

(Communistisch) 

Sociaal  10 Nee Hoog - 15 40* 
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De traditionele activiteit van de vakbonden voor de verdediging van hun leden op
de werkplek (wat het ‘economische’ vakbondsmodel wordt genoemd) kan worden
verklaard in termen van vakbondsdichtheid en syndicale dekking. Wat de vakbonds-
dichtheid betreft, dat wil zeggen het aantal leden van een vakbond in vergelijking
tot de algemene actieve bevolking, blijkt dat voor de besproken landen het niveau
in de periode 1995-2000 zeer ongelijk is. De laagste graad lag in Frankrijk (9% van de
actieve bevolking in 1995), gevolgd door Polen (15% in 2000). De hoogste graad is
voor Zweden (ongeveer 80%), terwijl het Verenigd Koninkrijk een gemiddelde
graad heeft van ongeveer 30% van de actieve bevolking.

Ten tweede ligt de dekkingsgraad (verhouding tussen de werknemers die door
vakbondsonderhandelingen gedekt zijn, zelfs als ze geen lid zijn van een vakbond,
en de algemene actieve bevolking) bijzonder hoog in Frankrijk en Zweden (hoger
dan 80%). In Polen en het Verenigd Koninkrijk ligt deze graad lager. Boeri et al.
(2002) zijn ervan uitgegaan dat een vakbondsorganisatie die door een hoge dekking
wordt gekenmerkt, in de sociale zekerheid een belangrijke rol kan spelen, zelfs als
de syndicalisatiegraad (of vakbondsdichtheid) zwak is.

3. HET HERVORMINGSPROCES IN VIER LANDEN

Zowel de politieke als de sociale actoren waren in de verschillende nationale contex-
ten de protagonisten op het domein van de pensioenkwestie. In dit deel willen we in
de eerste plaats het belang aantonen van de vakverbonden bij de definiëring van de
hervormingen (policy-making) en nagaan of de wisselwerking met de overheid heeft
plaatsgevonden dankzij een samenwerking of eerder door een confrontatie.

3.1. FRANKRIJK: EEN GEDEELTELIJKE CONSENSUS OM HET PENSIOENSTELSEL TE HER-
VORMEN
Vanuit institutioneel standpunt maakt het Franse pensioenmodel deel uit van de Bis-
marck-strekking met een sociaal bestuur. Verschillende auteurs hebben uitgebreid
aangetoond hoe het Franse syndicalisme de administratieve middelen heeft gebruikt
om de legitimiteit in de pensioensector uit te breiden (Béland, 2001; Miura en
Palier, 2003). Door de publieke opinie werd het gezien als de verdediger van de
sociale rechten. De syndicale achtergrond heeft het hervormingsproces van het pen-
sioenstelsel zeer sterk beïnvloed (4).

Het hervormingsproces dat in de loop van de jaren negentig heeft plaatsgevonden,
heeft niet geleid tot een geïnstitutionaliseerde onderhandeling tussen de verschillen-
de partners. In de loop van deze periode werden de vakbonden niet formeel bij het
uitwerkingsproces van de hervormingen betrokken.

(4) De dialoog tussen de sociale partners en de Regering verliep moeizaam door het uitgesproken
ideologische debat en de verzwakking van de vakbondsbeweging (Labbé, 1996).
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De eerste poging van de Regering Balladur om in 1993 de pensioensector te hervor-
men, was in overeenstemming met een op een consensus berustende, maar niet
overlegde logica. Bij het begin van zijn mandaat had de Eerste Minister het formeel
over de nood aan een brede samenwerking tussen de Regering en de sociale
gesprekspartners om het Franse sociaal-economische model opnieuw te bepalen.
Niettemin was de reactie van de vakbonden negatief (in het bijzonder vanwege de
Confédération générale du Travail, de CGT, en de Force Ouvrière, de CGT-FO). Van-
wege deze weigering keurde de regering een flexibelere strategie goed, teneinde
met de vakbondsbeweging tot een akkoord te kunnen komen. De Regering wilde
met andere woorden komen tot de goedkeuring van een hervorming die niet alleen
de oorzaken van de ‘crisis’ van het pensioenstelsel moest kunnen beïnvloeden, maar
tegelijkertijd ook een hard verzet van de vakbonden moest vermijden. De formele
vergaderingen van de Regering met de sociale gesprekspartners brachten geen
onderhandelingen voort, maar waren de gelegenheid om de voornaamste aspecten
van de geplande veranderingen voor te stellen (5). De inhoud van de Hervorming
Balladur was het resultaat van een onrechtstreekse en impliciete uitwisseling tussen
de verschillende actoren. De vakbondsbeweging kon de tekst van de hervorming
beïnvloeden. Deze uitwisseling was in de eerste plaats gebaseerd op de uitsluiting
van de meer gesyndicaliseerde openbare sector uit de hervorming en de verdedi-
ging van de administratieve rol van de sociale partners (Natali, 2003).

Als we de in 1993 goedgekeurde hervorming vergelijken met het daaropvolgende
hervormingsproject, dat in 1995 door de Regering Juppé werd voorgesteld, dan
kunnen we beter de afremmende rol omschrijven die de vakbondsorganisaties in
Frankrijk speelden, niettegenstaande het feit dat ze weinig leden telden. De Hervor-
ming Balladur, die in 1993 werd goedgekeurd, was beperkt tot de privé-sector. De
volgende regering oordeelde dat de in 1993 goedgekeurde hervorming ontoerei-
kend was om het pensioenstelsel opnieuw in evenwicht te brengen. Bijgevolg stel-
de het project van Juppé nieuwe maatregelen voor om de uitkeringen van de werk-
nemers van de openbare sector te verminderen (sector met de hoogste syndicali-
satiegraad, Labbé 1996). Tot slot probeerde de Regering om de Grondwet te wijzi-
gen, teneinde de bemiddelingsbevoegdheden van het Parlement te versterken en de
rol van de sociale partners te beperken. De hervorming van de administratie van de
Sociale Zekerheid ging dezelfde richting uit (Bouget, 1998).

De vakbonden beschouwden deze maatregelen als een bedreiging van hun rol en
hun legitimiteit. In tegenstelling tot wat er in 1993 gebeurde, waren er geen pogin-
gen om de invoering van een daling van de sociale uitkeringen om te ruilen voor de
verdediging van de beheerstaak van de sociale partners. De Regering Juppé keurde
een eenzijdige strategie goed (net zoals de Regering Balladur), maar deze strategie

(5) Zoals werd voorgesteld door Bonoli (2000), bevorderden informele ontmoetingen van politieke
besluitvormers en vertegenwoordigers van de sociale partners toch de definiëring van de inhoud van
de hervorming.
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leidde ook tot conflicten (terwijl Balladur een impliciet op een consensus berustende
strategie goedkeurde). De sociale partners werden noch geraadpleegd, noch op de
hoogte gebracht aangaande de inhoud van het hervormingsproject. Ze vernamen de
voornaamste maatregelen van het Plan Juppé pas nadat het aan de Franse Assemblée
Nationale was voorgelegd. Daarop werd tijdens de laatste maanden van 1995 gere-
ageerd met een indrukwekkende protestbeweging, die leidde tot de intrekking van de
pensioenhervorming. De vakbonden waren in staat om hun leden en de publieke opi-
nie te mobiliseren en een ruime coalitie van producenten en rechthebbenden van de
verzorgingsstaat te creëren om de wetgevende hervormingen te blokkeren (ondanks
het feit dat Frankrijk de laagste syndicalisatiegraad van West-Europa had). Verschillen-
de bronnen beklemtoonden de rol van de gepensioneerden in het mobiliseringspro-
ces (Vakaloulis, 1998). In dit verband werd de vakbondsbeweging omschreven als
een echte afremmer (veto point) (Bonoli, 2000; Béland 2001).

De derde fase van de pensioenhervorming in Frankrijk werd gekenmerkt door de goed-
keuring door het Parlement van de Hervorming Raffarin in juli 2003. Hoewel de pers de
door Raffarin gevolgde benadering omschreef als een hard verzet tegen de vakbondsei-
sen, was het besluitvormingsproces echter van dezelfde aard als de ervaring van de
Regering Balladur tien jaar eerder (Natali en Rhodes, 2004). De wettekst was het resul-
taat van een compromis tussen de Regering en sommige vakverbonden. In dit geval
was het compromis expliciet en gaf het aanleiding tot een akkoord dat door de Minis-
ter van Sociale Zaken en twee vakverbonden werd ondertekend, met name, de
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) en de Confédération Françai-
se d’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) (6).
De procedure ging in de maand januari op initiatief van President Chirac van start.
Tussen februari en mei waren er een aantal ontmoetingen tussen de sociale partners
en de Regering. Na deze fase volgde een eerste conflictmoment: begin mei organi-
seerden de bedienden van de openbare sector (vooral de bedienden van het Open-
baar Ambt) stakingen tegen het voornemen om hun pensioen in te krimpen. Vanaf
14 mei en tot het akkoord op 28 mei bracht de Minister van Sociale Zaken Fillon aan
het oorspronkelijke project wijzigingen aan, die het compromis in de hand werk-
ten. De hervorming omvat de vermindering van de uitkeringen voor de bedienden
van het Openbaar Ambt, terwijl de werknemers die door bepaalde bijzondere stel-
sels (metro, spoorwegen) gedekt zijn, niet door de nieuwe maatregelen werden
getroffen. Bovendien werden de maatregelen ter vermindering van de overheidsuit-
gaven (bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenleeftijd) gecompenseerd door
vrijgevigere mechanismen voor de indexering van de pensioenen en gunstigere uit-
keringen voor de lange loopbanen.

(6) De Confédération française des Travailleurs chrétiens verleende impliciet haar steun, ook al
ondertekende ze het akkoord niet (Natali en Rhodes 2004).
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3.2. HET VERENIGD KONINKRIJK: DE VAKBONDEN IN DE KANTLIJN
De idee voor een consensueel proces voor de hervorming van de verzorgingsstaat is
niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. De recentste vernieuwingen in de
sector van de rustpensioenen werden in feite eenzijdig (en met succes) door de uit-
voerende macht opgelegd. Zo kan het Britse netwerk van pensioenstelsels gedefi-
nieerd worden als een systeem waarin de Regering centraal staat (Boeri et al.,
2002). Ongeacht het niveau van dichtheid en dekking wordt de syndicale actie
gekenmerkt door de zwakheid ervan (zie tabel 1).

De uitwerking van wetgevende maatregelen ligt in de handen van de Regering en
haar ambtenaren. Een dergelijke overheersende rol is het resultaat van de architec-
tuur van niet alleen de sociale maar ook de politieke instellingen (7). De doelstellin-
gen van de hervormingen worden in het verkiezingsprogramma van elke partij voor-
gesteld. De partij die de verkiezingen wint, kan een uiterst coherent geheel van her-
vormingen bepalen. De voornaamste maatregelen kunnen het gevolg zijn van een
raadplegingsproces (maar niet van een onderhandelingsproces) van de actoren (uit
de openbare en privé-sector). In tegenstelling tot de andere bestudeerde Europese
landen zijn een dergelijke dialoog en de aard, omvang en resultaten ervan volledig
afhankelijk van de Regering. Heel wat groepen kunnen op een formele of informele
manier de politieke besluitvormers beïnvloeden. Een eerste groep wordt vertegen-
woordigd door de actoren die de pensioenfondsen beheren. Zij omvatten verschil-
lende financiële instellingen, bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappijen, en alle
beheerders van privé-programma’s. Vervolgens zijn er de actoren die de rechtheb-
benden vertegenwoordigen en degenen die voor het systeem betalen: de werkgevers-
organisaties, de vakbonden en de gepensioneerdenorganisaties, onder andere. Tot
slot kan een brede waaier van raadsheren en andere adviseurs meer of minder
invloed hebben op het hervormingsproces. Al deze actoren treden op als pressie-
groepen eerder dan als gesprekspartners (Davies, 2000).

De belangrijkste initiatieven om het pensioenstelsel te wijzigen zijn een bevestiging
van deze gegevens. De eerste ‘grote’ hervorming werd in 1986 eenzijdig door de
conservatieve regering doorgevoerd. Een dergelijke hervorming was in overeen-
stemming met twee hoofddoelstellingen: ten eerste koos de Regering voor de
omvorming van de tweede pijler van het systeem. Het belangrijkste element van de
nieuwe bepalingen die in 1986 werden goedgekeurd, was de mogelijkheid voor de
werknemers om uit het openbare stelsel (State-Earnings-Related Pension Scheme,
SERPS) te stappen en te kiezen voor privé-uitkeringen. Deze hervorming betekende
niet dat de overgang van de openbare sector naar de privé-sector verplicht was,
maar wel mogelijk (Bonoli, 2000). Deze keuze werd evenwel aangemoedigd door
bijzonder grote fiscale ondersteuningen.

(7) Ten eerste steunt de preëminentie van het kabinet in de politieke gemeenschap die bij de verzor-
gingsstaat betrokken is, op enkele institutionele kenmerken van het Westminster-stelsel (kiesstelsel
met één kandidaat en verzwakte rol van het Parlement) (Bonoli 2000).
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Deze hervorming leidde tevens tot een enorm grote verandering in het pensioenbe-
leid (politics) in het Verenigd Koninkrijk. Door de hervorming kregen de privé-ver-
zekeringsmaatschappijen en de financiële instellingen in het algemeen een grotere
rol toegewezen, terwijl de invloed van de sociale gesprekspartners afnam. De zwak-
ke rol van de vakbond in de instellingen voor sociale bescherming bood de Regering
de gelegenheid om deze maatregelen op te leggen.

In de jaren negentig hadden financiële problemen het openbare pensioenstelsel
getroffen, hoewel ze minder dramatisch waren dan in continentaal Europa. In een
dergelijke context werd, in tegenstelling tot de andere Europese landen, de in 1995
goedgekeurde Pension Act ingevoerd als reactie op de schandalen aangaande het
beheer van de privé-fondsen, en niet zozeer om de openbare uitkeringen (die in de
loop van het voorafgaande decennium toch reeds achteruitgingen) te verminderen.
De voornaamste bedoeling van de wet was de tenuitvoerlegging van nieuwe maatre-
gelen voor een grotere openbare controle op het beheer van de privé-fondsen. De
andere bedoeling was om de privé-uitkeringen voor de werknemers met de laagste
inkomens doeltreffender te maken.

Het wetgevende hervormingsproces van 1995 werd op gang gebracht door de
oprichting door de Regering van een Comité voor de herdefiniëring van de pen-
sioenwet (Pension Law Review Committee) in 1992. De sociale partners waren
geenszins formeel vertegenwoordigd (Bonoli, 2000). Ondanks het verzet van de
Labourpartij en de vakbond, werd de hervorming van het SERPS goedgekeurd zon-
der wijzigingen ten opzichte van het Regeringsontwerp.

In samenhang met de wetgevende hervormingen die in de jaren negentig werden
doorgevoerd, voerde de Labourregering in 2001 nieuwe maatregelen uit aangaande
de openbare basispensioenen (met de invoering van de gegarandeerde minimumuit-
keringen, Minimum Income Guarantee) en de bijkomende uitkeringen, die ‘stake-
holder’-pensioenen worden genoemd. Deze uitkeringen waren bedoeld voor de
werknemers in ondernemingen die niet over bedrijfspensioenen beschikken, en
voor de zelfstandigen (Blake, 2002). Ondanks het feit dat de Regering centrum-links
was, wijzigde de rol van de sociale partners in het hervormingsproces niet.

3.3. ZWEDEN: HET STREVEN NAAR CONSENSUS IN DE PARLEMENTAIRE ARENA
Net als in de andere Europese landen werd het Zweedse pensioenstelsel in het
begin van de jaren negentig gekenmerkt door financiële spanningen (Palmer, 2002).
De politieke besluitvormers begonnen aan een lange weg naar de aanpassing van
het ‘sociale budget’. De radicale wijziging van het pensioenstelsel werd ingevoerd
door een aantal maatregelen die na een lange discussieperiode met de politieke par-
tijen werden goedgekeurd. In tegenstelling tot de andere bestudeerde gevallen, nam
de rol van de sociale partners geleidelijk aan in belang af. Bij het begin van de jaren
negentig namen de vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden rechtstreeks
deel aan het debat, maar deze deelname droeg niet bij tot de oplossing van de voor-
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naamste conflicten. Derhalve kregen de politieke gesprekspartners een doorslagge-
vendere rol. De sociale gesprekspartners werden lobbyisten ten overstaan van de
politieke partijen en traden niet echt als autonome actoren op.

Het hervormingsproces van de voorbije twintig jaar verliep in verschillende fasen.
De politieke en sociale actoren hebben elkaar beïnvloed doordat ze uiteenlopende
taken en functies hadden. De eerste fase (1984-1990) steunde op het werk van een
parlementair comité. Vooral hier wisselden de sociale en politieke vertegenwoordi-
gers van gedachten. Alle politieke partijen in het Parlement waren in dit comité ver-
tegenwoordigd. Verder werden ook de deskundigen van de belangrijkste drie vak-
verbonden en werkgeversverenigingen benoemd, evenals vertegenwoordigers van
andere belangengroepen (in de eerste plaats de gepensioneerden). Een dergelijke
mengeling van belangengroepen, sociale partners en politieke besluitvormers (ver-
tegenwoordigers van de parlementsfracties) maakt het Zweedse hervormingsproces
zo bijzonder. Het parlementaire comité voerde in elk geval geen wetgevende her-
vormingen door. Het in 1990 gepubliceerde eindverslag werd fel bekritiseerd. Daar-
om stelde de Regering in 1991 een nieuw comité aan, met leden van alle in het Par-
lement vertegenwoordigde politieke partijen. Dit betekende het begin van de twee-
de fase (1991-1994). In tegenstelling tot het vorige comité werden de deskundigen
niet door de sociale partners benoemd. Ze waren alleen representatief voor de Rege-
ring (het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken) en de Natio-
nale Raad voor Sociale Zekerheid. Een dergelijk comité stelde enkele algemene aan-
wijzingen voor de hervorming van de pensioensector op; deze aanwijzingen wer-
den door de vier rechtse partijen die destijds de parlementaire meerderheid uit-
maakten, en door de sociaal-democratische partij goedgekeurd. Vervolgens werden
deze voorstellen, in 1994, door het Parlement aangenomen.

De derde fase (1994-1998) begon met een derde comité, samengesteld uit de leden
van de vijf partijen die het oorspronkelijke, in 1994 opgestelde project hadden
goedgekeurd. Deze zuiver politieke instelling (dat wil zeggen zonder participatie
van de vertegenwoordigers van de sociale partners) werkte in 1995 een eerste voor-
stel uit en vormde de basis voor de opeenvolgende onderhandelingen tussen de
politieke partijen. De sociale partners speelden in een dergelijke fase een marginale
rol. Ze probeerden druk uit te oefenen op de politieke partijen. Ze namen dus op
een volkomen onrechtstreekse manier aan de onderhandelingen deel. Na een perio-
de van intensieve debatten (in het bijzonder binnen de sociaal-democratische partij)
volgde in 1997 een akkoord (8). Later, in het begin van 1998, werd het definitieve
plan aan het Parlement voorgelegd en tijdens de zomer van dat jaar werd het goed-
gekeurd (Wadensjo, 2000). De in Zweden toegepaste hervormingswijze berustte op
een consensus, maar het akkoord was eerder politiek dan sociaal (of corporatistisch).

(8) In deze context trad de vakbond LO, de grootste vakbond in Zweden, op om de inhoud van de
nieuwe wetten te beïnvloeden (Schludi, 2002).
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De hervormingen waren het resultaat van de onderhandelingen tussen de in het Par-
lement vertegenwoordigde politieke partijen en niet zozeer tussen de sociale en
politieke gesprekspartners.

Niettegenstaande het feit dat de Zweedse vakbonden op het vlak van dekking en
dichtheid zeer goed georganiseerd zijn, spelen ze in de laatste fase van de hervor-
ming een minder grote rol. Deze zwakheid kan met voornamelijk twee factoren in
verband worden gebracht. De vakbonden hebben een traditie op het gebied van
beheer van werkloosheidsprogramma’s en ze hebben deze traditie gebruikt als een
doorslaggevende legitimiteitsbron, maar in de pensioensectoren spelen ze deze rol
niet. Ze hebben geen bijzondere band met de oudere bevolking. De Zweedse vak-
bondsorganisaties beschermen de sociale rechten van de nog actieve werknemers,
eerder dan die van de gepensioneerden. We kunnen veronderstellen dat dit (zoals in
het Verenigd Koninkrijk) een voorbeeld is van een nieuwe sociale kloof tussen de
producenten (de beroepsbevolking) en de rechthebbenden op rustpensioen (de
niet-actieven). De eerste groep wordt door de vakverbonden vertegenwoordigd, ter-
wijl de tweede door andere belangengroepen georganiseerd wordt (zie tabel 1).

De hervorming van de Zweedse pensioenen werd door de meeste waarnemers
beschouwd als de meest radicale in de Europese context. Ten eerste leidde ze tot de
omschakeling van de berekeningsmechanismen voor de uitkeringen (9). Bijgevolg
ontstond er door de hervorming een explicieter en nauwer verband tussen de bij-
dragen en de uitkeringen. Daarna was een nieuwe formule voor herwaardering van
de pensioenen voorzien (Palmer, 2002). De goedgekeurde maatregelen leidden tot
een daling van de uitgaven bij de openbare stelsels (bijvoorbeeld door de nieuwe
indexeringsregels), terwijl een bijkomende en verplichte tweede pijler (pensioen-
fonds) werd ingevoerd om hetzelfde inkomensniveau te behouden voor de ouderen
(Schludi, 2002).

3.4. POLEN: HET ‘SOCIALE’ SYNDICALISME TUSSEN VERVAL EN BLIJVENDE KRACHT
Na de val van het communistische regime in 1989 maakten de vakbonden deel uit
van het hervormingsproces ondanks hun achteruitgang op het vlak van vakbonds-
dichtheid en syndicale dekking. Tijdens de overgangsfase blijkt dat de politieke mid-
delen deze verzwakking hebben gecompenseerd.
De hervorming werd in Polen tussen 1993 en 1999 doorgevoerd. Na een fase van
stijging van de sociale uitgaven, werden de eerste tussenkomsten, die de pensioen-
rechten beperkten, goedgekeurd door de centrum-rechtse Regering, die bij het
begin van de jaren negentig verbonden was met de vakbondsbeweging NSZZ Soli-
darnosc. In deze periode stond de pensioenkwestie in het politieke debat reeds cen-
traal. De invoering van bezuinigingsmaatregelen droeg bij tot de overwinning van

(9) Van de formule met vaste uitkeringen (uitkeringen berekend op basis van de vroegere inkomens)
naar de formule met vaste bijdragen (uitkeringen gebaseerd op de gestorte bijdragen).
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de centrum-linkse oppositie (linkse democratische Alliantie) bij de algemene verkiezin-
gen van 1993 (Chlon et al., 1999). Na een uitgebreide discussie binnen de Regering, de
parlementaire meerderheid en de vakbonden, brengt het nieuwe kabinet onder leiding
van Eerste Minister Cimoszewicz de hervorming in een stroomversnelling.

De nieuwe Minister van Werkgelegenheid Andrzej Baczkowski was de centrale
figuur en bemiddelaar tussen de verschillende belangen. Hij werd benoemd tot
gevolmachtigde voor de pensioenhervorming en kende een uitgebreid mandaat toe
aan het Speciale Bureau voor de Pensioenhervorming (BRP), teneinde de technische
elementen te bepalen voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe systeem. Boven-
dien was zijn loopbaan als activist van Solidarnosc de loper om de dialoog te openen
met de oppositie in Parlement en vakbond (Orenstein, 2000). De nieuwe Minister
van Werkgelegenheid keurde een reeks maatregelen goed, teneinde de indexering
van de uitkeringen voor de gepensioneerden te verbeteren; in februari 1997 werd
het hervormingsproject door het BRP goedgekeurd. Tussen februari en september
(datum van de verkiezingen) keurde de Regering twee wetten goed, die in juli en
augustus door het Parlement waren gestemd, aangaande de pensioenfondsen en de
financiering van de hervormingskosten door middel van privatiseringsprocedures.
De sleutelelementen van het nieuwe stelsel werden op dat ogenblik ingevoerd. Het
openbare repartitiestelsel werd behouden. Tegelijkertijd werd voor de werknemers
van ouder dan 50 een verplicht programma voor privé-pensioenfondsen en kapitali-
satiefondsen uitgewerkt. Tot slot werd een derde pijler – ook privé en met kapitali-
satie, maar vrijwillig – voorzien. De nieuwe wetgeving vertoonde heel wat gelijke-
nissen met het project dat in 1994 door Solidarnosc werd voorgesteld. De stemming
in het parlement (met een meerderheid van 90% van de afgevaardigden) was het
resultaat van de consensus tussen de verschillende politieke partijen. Bovendien
ontstond in deze zelfde periode een overleg tussen de sociale partners en de Rege-
ring. De ideale plaats voor overleg was de driepartijencommissie voor sociaal-econo-
mische aangelegenheden, die in 1994 werd opgericht en waar de vertegenwoordi-
gers van de Regering, de werkgevers en de werknemers een aantal wijzigingen
goedkeurden aan de teksten die door de centrum-linkse Regering werden voorge-
steld. Tot slot steunde de driepartijencommissie de door het Parlement goedgekeur-
de hervorming.

De tweede fase van het hervormingsproces begon na de verkiezingen van septem-
ber 1997. De nieuwe Regering, die steunde op de coalitie van de verschillende cen-
trum-rechtse partijen (voornamelijk de Vrijheidsunie en de Verkiezingsactie Solidar-
nosc), zette de ingeslagen weg van de hervormingen voort. Vanaf de maand maart
pleegde de nieuwe gevolmachtigde Ewa Lewicka overleg met de vakbondsbewe-
ging. Wat de werknemersverbonden aangaat, deze startten een nieuwe fase op van
eisen om de sociale impact van de nieuwe wetten inzake de eerste pijler in te per-
ken. Sommige verbonden (bijvoorbeeld in de sector van de spoorwegen en de mij-
nen) manifesteerden om uitzonderingen op de algemene wetgeving te eisen: bij-
voorbeeld wat het brugpensioen betreft. Ook al kwam de driepartijencommissie
niet tot een akkoord, de vakbonden brachten het niet tot een algemene en massieve

861

NATALI-NED.qxp  7/04/2005  13:19  Pagina 861



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

mobilisatie. Ze kwamen daarentegen met de Regering tot een akkoord inzake de
idee om de onderhandelingen betreffende het statuut van bepaalde categorieën
voort te zetten.

De postcommunistische vakbond, het overkoepelende orgaan van de Poolse vak-
bonden, de OPZZS, organiseerde stakingen, terwijl binnen de organisatie van de
voornaamste rivaal Solidarnosc de mijnwerkers twee dagen lang het Ministerie van
Tewerkstelling bezetten en de goedkeuring door het Parlement van de uiteindelijke
hervormingswetten vertraagden. De stakers verkregen dat de Regering toegevingen
deed (Chlon-Dominczak, 2003). Parallel met het ‘sociale’ overleg, liep tussen augus-
tus en december 1998 ook het parlementaire debat over de hervorming van de eer-
ste pijler. De methode van financiering door repartitie werd behouden, maar het
mechanisme “met vaste uitkeringen” werd vervangen door het mechanisme met
“vaste bijdragen”, naar het Zweedse model. Tijdens de parlementaire bespreking
stelden de vertegenwoordigers van de aan de vakbondsorganisaties gebonden partij-
en andere wijzigingen voor inzake de kwestie van het brugpensioen. Verschillende
stellingen werden aanvaard en uiteindelijk goedgekeurd, in december 1998. De ten-
uitvoerlegging begon in april 1999.

De vakbond Solidarnosc (NSZZ) was dus een van de voornaamste actoren van de
hervorming (Pollert, 1999). De strategie van het NSZZ was van tweevoudige aard:
tegelijkertijd politiek en syndicaal. In werkelijkheid maakte de politieke arm deel uit
van de centrum-rechtse verkiezingsalliantie die tijdens de tweede fase van het her-
vormingsproces regeerde (10). Bovendien werkte het, samen met andere sociale
partners, mee aan een grootschalig overleg dat doorheen verschillende driepartijen-
comités op nationaal niveau werd gepleegd. De werkzaamheden van de driepartij-
encommissie voor sociaal-economische aangelegenheden bijvoorbeeld garandeer-
den een effectieve deelname van de vertegenwoordigers van de werknemers en de
werkgevers aan de pensioenhervorming.

4. DE IMPACT VAN DE VAKBEWEGING: DE INHOUD VAN DE HERVORMINGEN

Na de analyse van het hervormingsproces in termen van wisselwerking tussen
vakbondsbewegingen en politieke besluitvormers, is het onze doelstelling om beter
de impact te begrijpen van de vakbeweging op de inhoud van de wetten die uitein-
delijk werden aangenomen en ten uitvoer gelegd. Dit deel handelt voornamelijk
over de twee landen waar de vakbonden rechtstreeks aan de hervorming hebben
meegewerkt: Frankrijk en Polen. Om de resultaten van de vakbondsstrategie beter
te begrijpen, analyseren wij de inhoud van de agenda van de werknemersverbonden
en de goedgekeurde hervormingen. Deze inhoud wordt geanalyseerd met als bench-
mark de elf dimensies (of doelstellingen) die door de Europese Unie werden uitge-
werkt binnen de Open coördinatiemethode pensioen (CEC, 2001).

(10) Het postcommunistische verbond (OPZZ) onderhield traditiegetrouw strikte banden met de
centrum-linkse coalitie.
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Het gaat in de eerste plaats om de betaalbaarheid van de pensioenprogramma’s door
de stijging van de werkgelegenheid, de verlenging van het actieve leven, het behoud
van het financiële evenwicht van de openbare begroting, de samenhang tussen bijdra-
gen en uitkeringen en tot slot de vermenging van openbare en privé-stelsels.

De tweede dimensie betreft het veiligstellen van de pensioenen, dat wil zeggen de
sociale toereikendheid van de uitkeringen, in welke mate de pensioenstelsels in
staat zijn om de armoede te bestrijden en de levensstandaard van de gepensioneer-
den te behouden dankzij de solidariteit tussen en binnen de generaties.

De derde dimensie tot slot betreft de modernisering van de nationale pensioenstel-
sels ten overstaan van de veranderende sociale en economische omstandigheden
(nieuwe vormen van tewerkstelling en loopbanen, gelijkheid tussen mannen en
vrouwen en bevordering van een doorzichtiger beleid) die de consensus voor de
hervormingen uitbreiden.

4.1. FRANKRIJK: DE HERVORMING TUSSEN LIBERALISME EN VERDEDIGING VAN DE
SOCIALE VERWORVENHEDEN
In Frankrijk ontwikkelde het debat over het ‘pensioendossier’ zich doorheen een
radicaal ideologisch conflict tussen de politieke actoren en de vakbondsbeweging.
De idee zelf dat er moest worden tussengekomen om het ‘tekort’ van de pensioen-
stelsels te verminderen, werd niet door de meerderheid van de vakbonden aan-
vaard. De meeste vakbonden kwamen met de politici en de andere politieke en
sociale gesprekspartners niet tot een vergelijk betreffende de doorslaggevende doel-
stellingen, zoals de hervorming van de financieringsregels van de pensioenstelsels,
de verhoging van de pensioenleeftijd, de invoering van beperkendere aanpassings-
mechanismen of de oprichting van pensioenfondsen door kapitalisatie. Bij de vak-
verbonden was het standpunt van de Confédération Française Démocratique du Tra-
vail (CFDT) in de loop van de tijd een uitzondering, aangezien zij gunstiger stond
tegenover het compromis met de Regering (Palier, 2002; Natali, 2003).

Hoewel de politieke actoren (met uitzondering van de communistische partij) in
verschillende officiële documenten rechtstreekse maatregelen voorstelden om de
financiële situatie van het stelsel weer in evenwicht te brengen (methode voor de
striktere aanpassing van de uitkeringen, verhoging van de pensioenleeftijd, verlen-
ging van de bijdrageduur, enz.), stelde de vakbondsbeweging een grotere staatstus-
senkomst voor bij de financiering van de niet-contributieve uitkeringen en de strijd
tegen de werkloosheid, als werktuig om de financiële hulpmiddelen voor de sociale
zekerheid te doen stijgen en het behoud van de sociale rechten te garanderen. Ver-
der stond de kwestie van het beheer van het stelsel centraal in het conflict. Verschil-
lende politieke actoren eisten een grotere rol voor het Parlement en het staatsbe-
stuur om het beheer doeltreffender te maken. De vakbonden daarentegen verdedig-
den de beginselen van de sociale democratie.
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In 1993 was de Hervorming Balladur de eerste uit een reeks van hervormingen: zelfs
zonder overleg tussen de politieke besluitvormers en de sociale partners berustte
het hervormingsproces op een consensus. De noodzaak om het sociale verzet in te
dijken, leidde tot een wetsontwerp waarin een aantal voorstellen van de vakverbon-
den waren opgenomen. De wet van 1993 beoogde de financiële stabiliteit van de
openbare pensioenstelsels. Ze was gebaseerd op twee bijkomende elementen. Aan
de ene kant, volgens de ideeën van zowel de politieke actoren als de werkgeversor-
ganisaties, streefde de Regering ernaar de uitgaven te verminderen. Dit gebeurde
door de verlenging van de bijdrageperiode (van 37,5 tot 40 jaar) en de verhoging
van het aantal jaren dat nodig is voor de berekening van het referentieloon (van 10
tot 25). Bovendien werd het mechanisme voor de aanpassing van de uitkeringen
restrictiever. Al deze elementen zouden moeten bijdragen tot een sterke daling van
de uitgaven met ongeveer 20% tussen 2000 en 2040 (Math, 2002). De goedkeuring
van de nieuwe maatregelen voor uitsluitend de privé-sector leidde tot een grotere
ongelijkheid tussen de verschillende beroepscategorieën. Aan de andere kant, zoals
voorgesteld door de vakbondsbeweging en vooral door de CFDT, werd het Fonds
de Solidarité de Vieillesse (FSV – solidariteitsfonds pensioenen) ingevoerd. De
bedoeling was om de financiële situatie van het pensioenstelsel te verbeteren door
het onderscheid te maken tussen de uitgaven voor nationale solidariteit die door de
belastingen moeten worden gefinancierd en de uitgaven voor de sociale bescher-
ming gebonden aan de bijdragen die door de sociale partners worden gestort. Deze
zuivering van de rekeningen van het pensioenstelsel betekende in feite een verho-
ging van de inkomsten door een grotere tussenkomst van de openbare financiën.

Wat het veiligstellen van de pensioenen betreft: het gevolg van sommige maatrege-
len was dat de bescherming tegen het ouderdomsrisico werd beperkt. Uit de gege-
vens die door de Conseil d’Orientation des Retraites (COR – oriëntatieraad pensioe-
nen) werden voorgelegd, blijkt dat de gemiddelde vervangingsratio (pensioenbe-
drag ten opzichte van het loonbedrag) van de privé-werknemers tussen 2000 en
2040 daalt: van 84% in 2000 tot 67% in 2040 voor niet-kaderleden en van 75% tot
58% voor kaderleden (COR, 2001).
Ook andere aspecten waren belangrijk om het risico van een mobilisering door de
vakbonden te beperken: de hervorming werd uitsluitend doorgevoerd voor de
privé-sector, terwijl de openbare sector aan de vroegere wetgeving onderworpen
bleef; ten tweede werden de wijzigingen zeer langzaam doorgevoerd teneinde de
rechten die de oudere en bij een vakbond aangesloten werknemers hadden verwor-
ven, te beschermen; tot slot garandeert een nieuwe wet betreffende de administra-
tie van de sociale zekerheid het behoud van de beheersrol van de sociale partners
(zie Natali 2003).

Tien jaar later besliste, opnieuw, een centrum-rechtse Regering om in het ‘pensioen-
dossier’ in te grijpen. De Regering Raffarin en President Chirac beklemtoonden de
noodzaak om tussen te komen, teneinde de kosten van het stelsel te verlagen. De
voornaamste doelstelling was het financiële risico te beperken door de openbare
sector op de privé-sector te doen aansluiten (meer billijkheid tussen de verschillen-
de beroepscategorieën).864
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De vakbondsbeweging van haar kant definieerde een gemeenschappelijk standpunt
door de goedkeuring van een verklaring van alle organisaties die lid zijn van de
Conseil d’Orientation des Retraites (COR) in januari 2003. De vertegenwoordigers
van de nationale vakverbonden hadden verschillende doelstellingen gemeenschap-
pelijk: streven naar een hoog pensioenniveau, de pensioenleeftijd op 60 jaar hou-
den, de klemtoon leggen op de prioriteit van het werkgelegenheidsbeleid om de
financiële middelen van het systeem te doen uitbreiden en voor zwaar werk en
lange loopbanen gunstigere voorwaarden bekomen (Mouriaux, 2004). De vakbond-
stekst richtte zich dus op de verdediging van een voldoende hoog niveau van
bescherming tegen het ouderdomsrisico (11). Deze conclusie moet worden uitge-
breid met de resultaten van de onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie
(MEDEF) en de vakbondsorganisaties voor de hervorming van de bijkomende stel-
sels. Tussen 1993 en 2003 waren de akkoorden die door MEDEF en een deel van de
vakbonden (CFDT, de vakbond van de kaderleden CGC en de Confédération chré-
tienne CFTC) werden ondertekend, min of meer expliciet coherent met de wetge-
vende interventies. Ze leidden, onder andere, tot een daling van de uitkeringen.

In dit verband is het standpunt van de CFDT steeds belangrijker geworden in het
politieke spel bij de opbouw van een vakbondsondersteuning, noodzakelijk voor de
invoering van een algemene hervorming. De idee dat de sociale zekerheid wijzigin-
gen moet ondergaan, werd binnen deze organisatie in de loop van de tijd bevestigd
en zelfs de ontwikkeling van de pensioenfondsen (taboe-argument voor de vak-
bondsbeweging) is een van de discussie- en keuzemogelijkheden geworden (zie
Palier, 2003).

De hervorming die in juli op basis van het akkoord tussen de Minister van Sociale
Zaken, de CFDT en de CGC door de Assemblée Nationale werd goedgekeurd, was
dan ook het resultaat van dit debat. We beoordelen nu de hervorming gezien vanuit
de drie dimensies van de OCM pensioen: betaalbaarheid, veiligstellen van de pen-
sioenen en modernisering van het stelsel.

Aangaande het waarborgen van de betaalbaarheid van het stelsel, nam de hervor-
ming de instrumenten over die reeds tien jaar eerder voor de privé-sector werden
ingevoerd: verlenging van de bijdrageduur (uitsluitend voor de openbare sector tot
40 jaar en later voor alle sectoren tot 41,9 jaar, in 2020); het uitstellen van de effec-
tieve vertrekdatum (met de bepaling van een minimumleeftijd van 60 en een maxi-
mumleeftijd van 65 jaar) met een systeem van bonificaties en sancties, teneinde een
langere loopbaan en derhalve een impliciete daling van het niveau van de uitkerin-
gen in de hand te werken. De Regering raamde dat de impact van deze maatregelen
voor het algemene stelsel 5 miljard euro en voor de openbare sector 13 miljard euro
zou belopen tot in 2020 (tegenover een schatting van de financiële behoeften van
43,5 miljard euro voor dezelfde periode). De stijging van de ontvangsten en het 

(11) Verschillende elementen in het document waren in elk geval dubbelzinnig. De positieve conclu-
sie van het overleg tussen de Regering en de CFDT en de CGC werd niet op de proef gesteld.
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vooruitzicht op volledige werkgelegenheid waren elementen die dichter bij de vak-
bondseisen aansloten. De voor de periode voorziene stijging van de ontvangsten
bedraagt 10 miljard euro voor de privé-sector en 15 miljard euro voor de openbare
sector (COR, 2004). Uit de vergelijking van de gegevens blijkt dat de hervormings-
actie niet alleen op de stijging van de inkomsten is gebaseerd, maar ook op de
daling van de uitgaven teneinde te komen tot een financieel evenwicht van het sys-
teem (12). De handhaving van bepaalde voorrechten van de meest gesyndicaliseer-
de categorieën (openbaar vervoer, ambtenaren) was belangrijk om het verzet tegen
de hervorming van de openbare stelsels te beperken.

Deze maatregelen, die de financiële stabiliteit van het stelsel in de toekomst beogen,
werden in evenwicht gebracht door andere, gericht op de grotere bescherming van
sommige categorieën (veiligstellen van de pensioenen): lagere pensioenleeftijd voor
lange loopbanen, verhoging van de vervangingsratio voor de lagere uitkeringen en
garantie voor een gemiddelde vervangingsratio voor alle pensioenen. Al deze ele-
menten waren in overeenstemming met de vereisten van de vakbonden en beoog-
den een grotere billijkheid tussen de verschillende beroepscategorieën en groepen
met ongelijke inkomstenniveaus.

Om de invloed op het niveau van de pensioenen beter te begrijpen, kunnen we ons
eerst baseren op de in de wet ingevoerde statistieken: het document voorziet een
netto-vervangingsratio van ongeveer 65%, dus op hetzelfde niveau als door de Her-
vorming Balladur werd gerealiseerd. In werkelijkheid wijzen de berekeningen van
de COR (2004) op een mogelijk andere situatie: rekening houdend met een aantal
veronderstellingen (in termen van productiviteit, evolutie van de lonen en bijdra-
gen, enz.) zal de vervangingsratio voor een ‘eenpensioens’-werknemer uit de open-
bare sector, 60 jaar oud en met 40 jaar verzekeringen, in 2020 ongeveer 62% bedra-
gen, tegenover meer dan 70% vóór de hervorming. Insgelijks zal dezelfde werkne-
mer in de privé-sector een ratio krijgen van ongeveer 63%, tegenover meer dan 70%
vóór de hervorming. Door evenwel de leeftijd van vertrek en/of het aantal dienstja-
ren op te trekken, stijgt de ratio sneller dan vóór de hervorming. De doelstelling
bestond er dus in om de loopbaan van de werknemers te verlengen.

Tot slot hadden de invoering van de bonificaties voor kinderen voor werkende vrou-
wen, het ‘afkopen’ (buy-back) door de verzekerde van periodes waarvoor geen bij-
dragen werden betaald (studies, vakantie, enz.) en het beschikken over individuele
spaarplannen – facultatief en met kapitalisatie (behalve de loonplannen die reeds
door de Regering Jospin werden ingevoerd) – de bedoeling de pensioenprogram-
ma’s te moderniseren (ook in termen van de gelijke rechten voor mannen en vrou-
wen, COR, 2004).

(12) Bovendien veronderstellen de door de Regering voorgestelde simulaties de terugkeer naar volledi-
ge werkgelegenheid in 2010, waarbij de klemtoon ligt op de nood aan een sterkere economische groei
als onmisbaar element om het systeem in evenwicht te brengen (zoals geëist door de vakbonden). Dit
scenario werd door de Conseil d’Orientation des Retraites ‘voluntaristisch’ genoemd (COR, 2004).
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4.2. POLEN: DE HERVORMING ALS UITING VAN DE ‘NIEUWE LIBERALE GOLF’
Daar waar in West-Europa de vakbondsbeweging vaak dienst deed als tegengewicht
van de politieke besluitvormers, waarbij ze de sociale verworvenheden verdedigde,
hadden de vakverbonden in Polen dezelfde neoliberale benadering om de pensioen-
stelsels radicaal te vernieuwen, als de Regering van de postcommunistische tijd. Wij
zullen in het bijzonder een beschrijving geven van de doelstellingen en strategieën
van Solidarnosc (NSZZ), die een doorslaggevende invloed had in de overgang van
het communistische regime naar de democratie en de markteconomie.

Het hervormingsproces werd tussen 1994 en 1995 gekenmerkt door de bekendma-
king van drie verschillende hervormingsprojecten: behalve de voorstellen die bin-
nen de Regering (door het Ministerie van tewerkstelling en het Ministerie van Finan-
ciën) werden uitgewerkt, stelde Solidarnosc nog een plan voor (13). Het project van
het Ministerie van Tewerkstelling en Sociale zaken vertegenwoordigde de meest
conservatieve ‘pool’ van het politieke debat. Dit project was gebaseerd op het
behoud van de openbare pijler als centraal element, het enige verplichte element
van het systeem. Aan de andere kant, terwijl het project van het Ministerie van
Financiën radicaler was en de invoering van een kapitalisatiesysteem volgens het
Chileense model beoogde (met een basisuitkering goed voor 20% van het gemiddel-
de loon), brak het voorstel van Solidarnosc ook met de repartitie (14). Dit project is
gebaseerd op de idee dat de verantwoordelijkheid voor de bescherming tegen het
ouderdomsrisico moet worden verdeeld over de Staat, de georganiseerde belangen
en het individu (coherent met de katholieke doctrine en de liberale ideeën, zie
Orenstein, 2000; Ost, 2002). De openbare pensioenen bestonden uit constante
basisuitkeringen gefinancierd door de belastingen en uit uitkeringen in evenredig-
heid met de gestorte en individueel berekende bijdragen. Deze eerste pijler diende
steeds te worden aangevuld door de tweede verplichte pijler, maar met kapitalisatie
te financieren door een deel van de gestorte bijdragen en door de financiële midde-
len uit het privatiseringsproces van de overheidsbedrijven. Het beheer van de pen-
sioenfondsen diende te gebeuren door privé-instellingen, met de mogelijkheid tot
een rechtstreekse participatie van de vakbondsorganisaties. De verzekeringslogica
werd overheersend, terwijl de herverdeling van de middelen tussen de generaties
massief diende in te krimpen.

Als we gebruik maken van de door de OCM pensioen voorgestelde ‘dimensies’,
bestaat de doelstelling er in de eerste plaats uit om de betaalbaarheid van het sys-
teem op lange termijn te verhogen ten overstaan van de demografische druk. In die
zin werden de vermindering van het belang van de repartitieprogramma’s en de
gelijktijdige invoering van de kapitalisatiefondsen voorgesteld als een element dat de
belangen van de verzekerden en de transparantie van de berekeningsmechanismen
beter zou verdedigen (Chlon et al., 1999).

(13) Het Instituut voor Sociale Zaken en Tewerkstelling werkte een vierde project uit dat, in elk
geval, minder impact had op het debat van die tijd.
(14) Het stond dus dichter bij de voorstellen van de economisten van het Ministerie van Financiën,
dan bij die van de vertegenwoordigers van het Ministerie van Tewerkstelling.
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Zoals in het vorige gedeelte werd aangetoond, ontwikkelde het hervormingsproces
zich vanaf 1996 concreet. In 1997 keurde het Parlement drie wetten goed. Deze
wetten voerden de tweede en derde pijler met kapitalisatie in en bepaalden de pro-
cedures om de financiële middelen van de privatisering van de overheidsbedrijven
te gebruiken om de overgang naar een meerpijlersysteem te financieren. Al deze ele-
menten waren coherent met het voorstel dat twee jaar voordien door de vakbond
NSZZ naar voren werd geschoven. Het feit dat de wetgeving inzake de eerste pijler
ongewijzigd bleef, kreeg de steun van het postcommunistische verbond OPZZ.

De tweede hervormingsperiode, gekenmerkt door de doelstelling om het verplichte
en openbare repartitiesysteem te vernieuwen, vertoonde meer tegenstellingen. Hoe-
wel de algemene beginselen door de verschillende partners werden aanvaard
(invoering van een repartitiesysteem maar met vaste bijdragen (15), gingen de vak-
verbonden de verbintenis aan om de belangen van bepaalde leden te verdedigen.
Ten eerste hebben de vakbondsvertegenwoordigers gestreden opdat de verworven
rechten van de oudste werknemers zouden worden erkend. Het nieuwe stelsel
werd bijgevolg niet toegepast op de werknemers die weldra op pensioen zouden
gaan (16). Ten tweede werden andere wijzigingen doorgevoerd onder invloed van
het optreden van de vakbonden en de oppositie in het Parlement, voor wat de aan-
passing van de uitkeringen betreft (afhankelijk van de prijsstijging, zoals voorgesteld
door de Regering, maar vermeerderd met 20% van de stijging van het gemiddelde
loon) en de pensioenleeftijd. Toen de Regering oorspronkelijk voor mannen én
vrouwen de leeftijd van 62 jaar voorstelde, zette de vakbondsbeweging aan tot een
herziening van deze limiet. Het resultaat was een verschillende leeftijd voor mannen
en vrouwen: 65 jaar voor de mannen en 60 jaar voor de vrouwen. Dit standpunt
werd ideologisch gezien (de rol van de vrouw in de Poolse samenleving) en op het
vlak van de verdediging van de rechten van de werknemers (en vooral de werk-
neemsters) gerechtvaardigd door het feit dat de effectieve leeftijd van vertrek reeds
was toegenomen ten gevolge van de afschaffing van het brugpensioen.

Tot slot was ook de noodzaak om de bijzondere rechten voor bepaalde beroepscate-
gorieën te garanderen, de doelstelling van de federale vakverbonden. Dit element
hield nauw verband met de kwestie van het brugpensioen.
Het algemene resultaat van de hervorming was in elk geval bijzonder restrictief. De
simulaties door het Internationaal Arbeidsbureau (Chlon-Dominczak, 2002) geven
een algemeen overzicht van deze invloed.

(15) Het gaat om een stelsel waarbij het niveau van de bijdragen wordt bepaald, aangezien het niveau
van de pensioenen op het ogenblik van het vertrek wordt berekend op basis van de economische en
demografische omstandigheden.
(16) Het ingevoerde principe bestond eruit, de berekeningsregels in de loop van de acht jaar voor
het pensioen niet te veranderen (Chlon et al., 1999).

868

NATALI-NED.qxp  7/04/2005  13:19  Pagina 868



DE ROL VAN DE VAKBONDEN BIJ DE VERNIEUWING VAN DE PENSIOENSTELSELS ...

Wat de betaalbaarheid van het pensioenstelsel in de toekomst betreft, kunnen twee
gevolgen worden onderscheiden. Enerzijds heeft de invoering van een meerpijler-
stelsel, waarbij een gedeelte van de verplichte bijdragen wordt gebruikt om de
privé-pensioenfondsen met kapitalisatie te financieren, tot aanzienlijke overgangs-
kosten geleid. Uit de verwachtingen van het IAB blijkt dat het tekort in de eerste pij-
ler ten gevolge van de daling van de bijdragen bestemd voor het openbare stelsel,
tot in 2020 zal toenemen. De totale som van de overgangskosten tussen 2000 en
2050 bedraagt 100% van het BBP in 2050. Om de financiële impact op de openbare
begroting te beperken, stelde Solidarnosc voor om de middelen van de privatiserin-
gen te gebruiken. De goedgekeurde hervorming volgde dit voorstel: tot in 2005 zal
een groot deel van de overgangskosten door deze middelen worden gedekt (17).

Aan de andere kant brachten de nieuwe mechanismen voor de berekening van de
openbare pensioenen een daling van de uitgaven met zich mee: de totale uitgaven
(voor de ouderdoms-, invaliditeits- en overlevingsuitkeringen) na de hervorming
worden geraamd op 9,65% van het BBP in 2050, tegenover een raming vóór de her-
vorming van 17,3%. De overheidsuitgaven voor de sector ouderdom in het bijzon-
der worden gekenmerkt door een scherpe daling van 6% van het BBP begin 2000 tot
2% in 2050.
Wat het veiligstellen van de uitkeringen voor de toekomst betreft, is de voorziene
evolutie eerder ontmoedigend: de gemiddelde vervangingsratio voor een werkne-
mer die op 60-jarige leeftijd de arbeidsmarkt verlaat, daalt van 50% tot 30% en van
65% tot 40% in het geval van pensioen op 65-jarige leeftijd. Zo heeft de invoering
van de pensioenfondsen ook niet voorzien om het niveau van de uitkeringen voor
werknemers geboren tot in 1974 te verhogen. Vanuit het standpunt van de ongelijk-
heden tussen de generaties, beroepscategorieën en geslachten, wordt de herverde-
ling van de inkomsten in de toekomst beperkt. Aan de ene kant wordt de herverde-
ling beperkt door de afwezigheid van een verplichte, forfaitaire basisuitkering (die
in het vroegere stelsel wel bestond), wat tot grotere ongelijkheden van de inkom-
sten van de gepensioneerde bevolking zou moeten leiden. Het aantal personen dat
een basisbeschermingsniveau krijgt, zou moeten stijgen (Chlon-Dominczak, 2002).
Bovendien wordt het maximuminkomstenniveau dat voor de berekening van de uit-
keringen (250% van het gemiddelde loon) wordt gebruikt, na de hervorming ook op
de bijdragen toegepast. De bijdragen worden niet betaald voor inkomsten die boven
deze grens liggen.

Tot slot voerde de Poolse hervorming, met het oog op de modernisering van de pro-
gramma’s ter bescherming tegen het ouderdomsrisico, maatregelen in die de dek-
king van de nieuwe (flexibelere) vormen van tewerkstelling en minder regelmatige
loopbanen dan in het verleden tot doel hebben. Een ruime consensus lag aan de
basis van regels betreffende de financiering van de bijdragen door de Staat tijdens de

(17) In 1998 bracht de privatisering ongeveer 53 miljard PLN op, wat overeenstemde met 7% van het
BBP van die tijd (Chlon-Dominczak, 2002).
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periodes van inactiviteit (onvrijwillige werkloosheid, moederschap, ouderschaps-
verlof, militaire dienst, zorg voor kinderen en onbekwame ouders). Aangaande de
verschillen tussen de geslachten werd de berekening van de uitkeringen gebaseerd
op een uniek mechanisme dat rekening houdt met de gemiddelde levensverwach-
ting zonder onderscheid tussen de geslachten, ook al blijft het verschil in pensioen-
leeftijd tussen mannen en vrouwen behouden.

5. CONCLUSIE

Door de verschillende pensioenhervormingen in Europa met elkaar te vergelijken,
kunnen we een aantal conclusies trekken aangaande de vakbeweging en de impact
ervan op de inhoud van de hervormingen.

Uit de onderzochte gevalsanalyses blijkt dat de vakbonden in de landen van conti-
nentaal Europa meer gewicht in de schaal leggen. Vooral in Frankrijk slaagde de vak-
bondsbeweging erin om de hervormingsprojecten die in 1995 eenzijdig door de
Regering werden voorgesteld, te dwarsbomen. De uitgevoerde hervormingen aan
de andere kant kenden een participatie van de vakbonden: onrechtstreeks in 1993,
rechtstreeks maar slechts gedeeltelijk in 2003. In Polen maakten de vakbonden (en
dan vooral de NSZZ) deel uit van het hervormingsproces en beïnvloedden zij de uit-
eindelijke inhoud van de maatregelen die binnen het consensuele proces werden
doorgevoerd. In Zweden en het Verenigd Koninkrijk daarentegen hebben de vak-
verbonden geen doorslaggevende rol gespeeld. In die landen waren de instellingen
en de politieke partijen de spil in het vernieuwingsproces.

Inzake de middelen die het belang van de vakbondsorganisaties bepalen, bleken de
beheersmechanismen van het pensioenbeleid aanzienlijk te zijn. De Bismarck-
pensioenstelsels werden hervormd door een wisselwerking tussen de politieke acto-
ren en de vakbondsbeweging. Als de vakbonden bijzonder nauw bij het beheer van
de pensioenstelsels betrokken zijn (sociale administratie), zijn ze doorgaans ook bij
de hervormingsprocessen betrokken. Dat was het geval voor Frankrijk en Polen. In
dit laatste geval werd de legitimiteit van de vakbonden bevestigd door de hervor-
ming van de administratie van de sociale zekerheid in 1996, die hun taak van toe-
zichter op de socialebeschermingsprogramma’s heeft versterkt.

Aan de andere kant kenden de socialebeschermingsstelsels van het Beveridge-type
(staatsbestuur) aan de vakbondsbeweging een veel marginalere rol toe. In het Ver-
enigd Koninkrijk en Zweden werden vooral in de parlementaire arena hervormin-
gen doorgevoerd en waren de politieke partijen de voornaamste gesprekspartners.
Wat deze twee hervormingspaden (in Zweden en het Verenigd Koninkrijk) van
elkaar onderscheidt, is de strategie waarvoor de politieke besluitvormers hebben
gekozen. In Zweden keurden de policy-makers een op een consensus berustende
strategie goed door middel van parlementair overleg; in het Verenigd Koninkrijk
keurde de Regering een conflictstrategie goed teneinde de (soms radicale) hervor-
mingen op te leggen, ook al druisten ze in tegen de opinie van de sociale partners.
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De analyse van de andere machtsbronnen van de vakbondsbeweging in de bestudeer-
de landen lijkt bijzonder interessant. Ten eerste blijkt de rol van de vakbondsbeweging
niet aan de traditionele middelen van het ‘economische’ syndicalisme gebonden te
zijn. De vakverbonden met de laagste syndicalisatiegraad van Europa (Frankrijk en
Polen) waren het actiefst. Het massale protest en de intrekking van het hervormings-
ontwerp dat in 1995 door de Regering Juppé werd voorgesteld, zijn daarvan het
bewijs. De hoogste syndicalisatiegraad van Europa daarentegen (Zweden) was niet toe-
reikend om de vertegenwoordigers van de werknemers een hoofdrol
te garanderen in het hervormingsproces dat in 1984 van start ging en in 2001 werd
afgerond. In het Verenigd Koninkrijk werd de arbeidersbeweging, ondanks een hogere
syndicalisatiegraad dan in Frankrijk, afzijdig gehouden van de pensioenvernieuwing.

In Polen zetten de lage syndicalisatiegraad en beperkte dekking geen rem op de vak-
beweging in deze sector. Het belang van de vakverbonden (en vooral van Solidar-
nosc) bij de hervorming blijkt eerder in verband te staan met de politieke en institu-
tionele middelen. Enerzijds was de vakbondsbeweging een van de beslissende acto-
ren bij de overgang naar de democratie en de markteconomie. Dit element legde
een rechtstreekse link tussen de vakbondsorganisaties en de politieke partijen.
Anderzijds maakten de vakbonden deel uit van een grootschalige dialoog georgani-
seerd via de paritaire organen. Deze organen namen rechtstreeks deel aan de bepa-
ling van de inhoud van de wetgevende maatregelen. Verder lijkt de macht van de
vakbond slechts weinig te maken te hebben met het aantal ingeschreven gepensio-
neerden. In Frankrijk is de syndicalisatiegraad van de niet-actieven het hoogst van
alle bestudeerde landen, in Polen en Zweden ligt deze laag. Waar er evenwel geen
concurrentie was tussen de vakbonden en de lobby van de gepensioneerden (Frank-
rijk en Polen), hebben de vakbonden een grotere legitimiteit in de sector van de
sociale bescherming. Bovendien blijkt hun rol gebonden te zijn aan hun vermogen
om hun ingeschrevenen en de publieke opinie te mobiliseren ten gunste van de her-
vormingsvoorstellen. Het Franse geval is daarvan een voorbeeld.

Wat de impact van de vakbeweging op de inhoud van de goedgekeurde hervormin-
gen betreft, waren de resultaten voor de twee bestudeerde landen verschillend. In
de eerste plaats hadden de vakbondsbewegingen in beide landen een verschillende
agenda: tegen een liberale logica van vermindering van de sociale uitgaven in Frank-
rijk (met de gedeeltelijke uitzondering van de CFDT), hervormingsgezinder en vóór
een herziening van het repartitiesysteem in Polen (in het bijzonder Solidarnosc). Bij-
gevolg werd het hervormingsproces in Frankrijk gekenmerkt door de poging van de
arbeidersbonden om de vermindering van de uitgaven in evenwicht te brengen met
een gelijktijdige verhoging van de inkomsten (waarbij tegelijkertijd de repartitie
wordt verdedigd). Deze twee maatregelen lagen aan de basis van een ware ruil in
1993 en in 2003. De Poolse hervorming daarentegen produceerde deze effecten
aangaande de invoering van de verplichte kapitalisatiepijler en de aanzienlijk
beperktere dekking door de overheid.
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Vanuit het standpunt van de gegarandeerde uitkeringen voor de toekomst, zou de
hervorming in Polen moeten worden gerealiseerd door de privé-pijlers, terwijl in
Frankrijk door verschillende tussenkomsten meer bescherming door de openbare
pijler wordt gegarandeerd voor de armste categorieën (lange loopbanen, laagste
pensioenen, enz.). Bovendien hebben in deze beide landen de nieuwe wetten maat-
regelen ingevoerd voor de modernisering van de ouderdomsrisicoprogramma’s door
de betaling van de bijdragen door de Staat tijdens de periodes van inactiviteit van de
verzekerden, evenals het mechanisme waarbij de verzekerden zelf de niet-gestorte
bijdragen kunnen ‘afkopen’.
In Frankrijk zowel als in Polen werd de vakbondsstrategie om de algemene beginse-
len van de hervormingen te beïnvloeden, gekoppeld aan de eis voor bijzondere
belangen van sommige categorieën (doorgaans die met een hoge syndicalisatie-
graad). In Frankrijk werd de openbare sector niet door de hervorming van 1993
getroffen. Tien jaar later behield de Hervorming Raffarin voorrechten voor de sector
van het openbaar vervoer en de ambtenaren. In Polen mobiliseerden de vakbonden
van de mijnwerkers en het spoorwegpersoneel zich om een gunstigere overgang te
garanderen naar het nieuwe meerpijlerstelsel. Doordat de Regering op deze eisen
inging, kon het sociale verzet worden beperkt.

(Vertaling)
__________
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DE IMPLEMENTATIE VAN DE 
RESPONSABILISERING VAN DE PATIENT IN
DE VERPLICHTE 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING (1)

DOOR IVAN FICHER

Promotor: Pascale Vielle, professeur Université catholique de Louvain

1. INLEIDING

‘In de toekomst zal in het socialezekerheidsrecht het begrip ‘verantwoordelijkheid
van de patiënt of begunstigde’ moeten worden opgenomen. Het recht dient een
actieve houding tegenover sociale risico’s aan te moedigen om de graad ervan te
verlagen’ (2).

Deze toekomstgerichte bedenking, die dateert van 1995, toont ons dat de verant-
woordelijkheid van de patiënt als rechthebbende op gezondheidszorg, toegekend in
het kader van de verplichte ziektekostenverzekering, geen nieuwe kwestie is (3).
Niettemin kunnen we vandaag de dag, nu België de richting uitgaat van wat we de
‘actieve welvaartsstaat’ noemen, vaststellen dat het thema van de verantwoordelijk-
heid van de patiënt (4) duidelijk weer op de voorgrond treedt: het onderwerp van

(1) Onderhavig artikel is een herschreven, op 1 april 2004 bijgewerkte en gedeeltelijke versie van
een werk dat in het kader van het seminarie over sociaal recht werd georganiseerd (academiejaar
2002-2003), met als algemeen thema ‘De nieuwe sociale woordenschat en de omzetting ervan in
arbeidsrecht en sociale zekerheid’. De auteur wenst zijn dank te betuigen aan mevrouw Pascale Vielle,
professor aan de Université catholique de Louvain, en de heer Steve Gilson, assistent aan de Univer-
sité catholique de Louvain, voor hun bemoedigende woorden en hun kostbare advies bij het opstel-
len van dit werk.
(2) A. Ghilain, J. Hermesse en L. Moorthamer, Toekomstgerichte bedenkingen over de organisatie
van de verzekering voor geneeskundige verzorging, in 50 jaar sociale zekerheid… en daarna?, deel
4, Waarheen met de gezondheid?, Brussel, 1995, pp. 134-135.
(3) Zie reeds S. Leblanc, ‘Assurance-maladie: les limites de la responsabilité’, La revue nouvelle, nr. 1,
januari 1989, p. 77-78.
(4) Zie F. Vandenbroucke en M. Aelvoet, Beleidsnota van de minister van Sociale Zaken en Pensioe-
nen en van de minister van Volksgezondheid. Agenda 2002 voor verandering in de gezondheidszorg,
IB van het RIZIV, 2002, p. 200; F. Vandenbroucke, Toespraak van 24 mei 2002: Bescherming en
verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg, Colloquium ‘Evolutie in de relatie arts-patiënt. Welke
responsabilisering? Welke organisatievorm?’, Senaat, 2002, beschikbaar op het internetadres
http://www.vandenbroucke.com/soc/frame07.htm, 2002; F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J.
Vande Lanotte., Vier jaar sociale zaken, 2003, beschikbaar op het internetadres http://www.van-
denbroucke.com/soc/frame09.htm. In de rechtsleer, zie meer bepaald C. Leonard, ‘La responsabilisa-
tion: une conséquence logique de l’individualisme?’, La revue nouvelle, nr. 4, april 2003, pp. 68-73;
M. Beck, C. Vanroelen en F. Louckx, Sociale breuklijnen in de gezondheid en de gezondheidszorg,
Brussel, 2002, pp. 295-299.
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dit artikel bestaat erin de verwezenlijking van dit concept in het kader van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging af te bakenen. Er wordt overi-
gens extra de klemtoon gelegd op de recentste maatregelen die in het kader van de
uitvoering van het project voor een actieve welvaartsstaat werden goedgekeurd en
die naar voren werden geschoven door Frank Vandenbroucke, in zijn hoedanigheid
van Minister van Sociale Zaken en Pensioenen onder de ‘Regenboogregering’ Ver-
hofstadt I (juli 1999 – juli 2003).

De patiënt heeft als rechthebbende op geneeskundige verstrekkingen vanwege de
verplichte ziektekostenverzekering niet alleen rechten, maar de terugkeer naar de
voorgrond van het thema van de verantwoordelijkheid van de patiënt wijst erop dat
hij ook steeds meer plichten heeft en aan de gemeenschap ‘verantwoording’ moet
afleggen. De idee hierachter is dat de patiënt, in een context die door de financiële
moeilijkheden van de verplichte ziektekostenverzekering wordt gekenmerkt,
bewuster moet worden gemaakt van zijn gebruik van de gezondheidszorg en van de
weerslag van zijn nalatigheid op de uitgaven voor gezondheidszorg.

Eerst en vooral maken we een typologie op van de verschillende modaliteiten voor
de uitvoering van het concept responsabilisering van de patiënt. Vervolgens richten
we onze aandacht op de recentste maatregelen die in het kader van de realisatie van
het project voor een ‘Actieve welvaartsstaat’ in het domein van de geneeskundige
verzorging werden genomen. We sluiten ons artikel af met enkele overpeinzingen
over de toekomst van het Belgische gezondheidszorgsysteem in de context van een
ruimere toepassing van het concept verantwoordelijkheid van de patiënt.

Het doel van dit artikel is dus niet zozeer een gedetailleerde analyse te geven van
alle maatregelen die het concept verantwoordelijkheid van de patiënt implemente-
ren. Wel willen we een aantal van deze maatregelen, namelijk de meest symptomati-
sche, in een ruimere context plaatsen en vervolgens de voornaamste kenmerken
ervan naar voren schuiven, met de bedoeling de weerslag ervan op lange termijn te
meten op de kenmerken van de verplichte ziektekostenverzekering.

Alvorens we tot de kern van de zaak komen, moeten – ons inziens – twee inleiden-
de opmerkingen worden gemaakt. De eerste opmerking betreft het concept, de
tweede de methodologie. Wat het concept betreft, leek het ons rechtvaardiger om
bij de bespreking van de onderhavige problematiek te spreken van ‘responsabilise-
ring van de patiënt’ eerder dan van ‘verantwoordelijkheid van de patiënt’, ook al zul-
len we deze uitdrukking ook af en toe gebruiken. De term verantwoordelijkheid
heeft immers een ondertoon van ‘fout’, die hier, in de precieze juridische betekenis
– of het nu gaat om burgerlijke of strafrechtelijke fout – geenszins in het geding is.
Als de uitdrukking ‘verantwoordelijkheid van de patiënt’ wordt gebruikt, verwoordt
deze ons inziens eerder de idee volgens dewelke een deel van de stijging van de uit-
gaven voor gezondheidszorg zou zijn ‘toe te schrijven’ aan het gedrag van de
patiënt, meer bepaald aan zijn neiging tot overconsumptie van geneeskundige ver-
zorging. Met het oog op deze vaststelling past het derhalve om de patiënt te respon-
sabiliseren als ‘medeauteur’ van de stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg.880
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Wat de methodologie betreft, moeten we toegeven dat een van de voornaamste hin-
dernissen erin bestond om aangaande deze materie voldoende documentatie te ver-
zamelen: het thema responsabilisering van de patiënt als dusdanig komt immers
weinig aan bod in de rechtsleer en nog minder in de wetgeving. Meestal wordt dit
thema bestudeerd als het gaat over de regeling van de zorgvraag in het licht van een
beter beheer van de uitgaven voor gezondheidszorg.

We konden niet anders dan de relevante wetsteksten en regelgevingen raadplegen
voor de studie van de maatregelen die het concept verantwoordelijkheid van de
patiënt implementeren, maar bovendien moesten we ook een beroep doen op min-
der traditionele bronnen, zoals toespraken en algemene beleidsnota’s van Frank
Vandenbroucke, in de hoedanigheid van minister bevoegd voor de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging onder de regering Verhofstadt I, aangezien
de, vaak zeer technische, wetsteksten en regelgevingen in veel gevallen met geen
woord reppen over de bedoelingen ervan.

2. DE RESPONSABILISERING VAN DE PATIENT IN HET ALGEMEEN: EEN EERSTE TYPO-
LOGIE  VAN DE VERSCHILLENDE IMPLEMENTATIEMODALITE ITEN VOOR DE
RESPONSABILISERING VAN DE PATIENT

We oordeelden dat het noodzakelijk was om tot een dergelijke typologie van
implementatiemodaliteiten voor de idee van responsabilisering van de patiënt over
te gaan, vooral om de klemtoon te leggen op de verscheidenheid van deze modali-
teiten. We vinden immers dat – globaal en enigszins karikaturaal gesteld – bij de
responsabilisering van de patiënt maar al te vaak de klemtoon wordt gelegd op het
bestaan en de aanpassing van het remgeld.

We zouden hier het perspectief willen verruimen en aantonen dat er vele richtingen
zijn die de responsabilisering van de patiënt kan uitgaan: er bestaat niet slechts één
manier om de patiënt te responsabiliseren, er zijn er verschillende. Het is overigens
in die betekenis dat M. Hirsch zich uitdrukt, als ze de volgende vragen stelt: ‘Maar
over welke responsabilisering hebben we het? Of beter, moet de responsabilisering
worden beperkt tot een ‘financieel beroep doen op’ door de verzekerde? (...) Wan-
neer moet er worden geresponsabiliseerd? Op het ogenblik dat de patiënt zijn bij-
drage levert, door het bijdragebedrag op te trekken? Of op het ogenblik dat hij van
bescherming zou kunnen genieten, door bepaalde uitkeringen te verlagen?’ (5).

(5) M. Hirsch, Les enjeux de la protection sociale, 2e druk, Parijs, 1994, p. 152.

881

FICHER-NED.qxp  7/04/2005  13:16  Pagina 881



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

2.1. RESPONSABILISERING VAN DE PATIENT IN DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING EN
RESPONSABILISERING VAN DE BURGER OP HET VLAK VAN DE VOLKSGEZONDHEID
Het eerste onderscheid dat we op het vlak van de responsabilisering van de patiënt
moeten maken, steunt op de uiteindelijke doelstelling van de responsabiliserings-
maatregel. Moet er immers geen onderscheid worden gemaakt tussen responsabili-
sering voor het gebruik van de goedkopere generische geneesmiddelen en de recen-
te sensibiliseringscampagne die erop was gericht om het gebruik van antibiotica tot
het strikte minimum te beperken?

In het eerste geval – en dat is nu precies het onderwerp van dit artikel – spreken we
over responsabilisering van de patiënt in de ziektekostenverzekering, gerechtvaar-
digd door de noodzaak om bepaalde overheidsuitgaven voor gezondheidszorg te
beheersen met de bedoeling het overheidsgeld te investeren in de terugbetaling van
nieuwe geneesmiddelen en nieuwe medische technieken.

In het tweede geval gaat het er eerder om de burger te responsabiliseren voor
bepaalde belangen van de volksgezondheid, zoals de weerstand tegen bacteriën ver-
oorzaakt door een te frequent voorschrijven van antibiotica (6).

Dit onderscheid is in onze ogen essentieel, want de responsabilisering van de bur-
ger ten overstaan van het belang van de volksgezondheid lijkt ons gemakkelijker te
rechtvaardigen en dat, gezien de doelstellingen van volksgezondheid in kwestie; aan
de andere kant merken we op dat de responsabilisering op het vlak van volks-
gezondheid eerder een pedagogische wending aanneemt dan de responsabilisering
op het domein van de ziektekostenverzekering: zoals we zullen zien, is deze laatste
eerder gericht op een financiële benadering. Hierna zal er nog alleen sprake zijn van
de responsabilisering van de patiënt op het vlak van de ziektekostenverzekering.

2.2. FINANCIELE RESPONSABILISERING EN PEDAGOGISCHE RESPONSABILISERING
Als we patiëntresponsabilisering begrijpen als de patiënt bewust maken van de kos-
ten die hij teweegbrengt, dan zijn er in hoofdzaak twee mogelijkheden om dit te
doen (7): de financiële responsabilisering en de pedagogische responsabilisering.

2.2.1. Financiële responsabilisering
Deze eerste modaliteit voor responsabilisering door het besef van de kostprijs ‘komt
er eenvoudigweg op neer dat men de medische verstrekkingen laat betalen door
degene die ze ontvangen. De bedoeling is om het profijtbeginsel in het systeem te
herstellen door uit te gaan van het feit dat dat van overconsumptie zou kunnen

(6) Zie F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J. Vande Lanotte. op. cit., p. 10.
(7) S. Leblanc, op. cit., p. 77.
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doen afzien’ (8). Een dergelijke strategie kan dan enkele varianten hebben, gaande
van de lichtste tot de zwaarste: ‘afschaffing van de toepassing van de derde betaler,
verhoging van de remgelden, invoering van een franchise en privatisering van
bepaalde verrichtingen, bijvoorbeeld de kleine risico’s’ (9).

Bovendien leidt een dergelijke financiële responsabilisering meestal tot corrigeren-
de maatregelen ten gunste van de kwetsbare groepen – zoals de chronisch zieken of
de mensen met een laag inkomen – met de bedoeling om voor iedereen een gelijke
toegang tot de gezondheidszorg te blijven garanderen: in die zin werd meer bepaald
een maatregel goedgekeurd als de maximumfactuur, waarover we het later nog zul-
len hebben. Verder wordt de doeltreffendheid van een dergelijke financiële respon-
sabilisering vaak op de helling gezet: dit geldt vooral voor het remgeld (10).

2.2.2. Pedagogische responsabilisering
Aangezien financiële responsabilisering ondoeltreffend en sociaal onrechtvaardig
lijkt, moet ze gepaard gaan met – of zelfs worden vervangen door – een eerder
pedagogische responsabilisering. In het geval van pedagogische responsabilisering,
moeten de gebruikers bewuster worden gemaakt, niet door hen te doen betalen,
maar door hen gewoonweg te informeren (11).

Maar, zoals M. Hirsch terecht opmerkte, brengt dat een aantal moeilijkheden met
zich mee: “responsabilisering die het zonder deze bestraffing zou stellen, is onge-
twijfeld veel moeilijker te realiseren: om iedereen te leren wat voor de gemeen-
schap de gevolgen zijn van zijn individuele daden, en om aan te zetten tot een ratio-
nelere handelwijze, zowel voor het individu als voor de gemeenschap, kunnen geen
decreten worden uitgevaardigd” (12).

2.2.3. Verband tussen financiële responsabilisering en pedagogische responsabilisering
In de eerste plaats houdt de financiële responsabilisering, die ook tot doel heeft de
begroting voor de ziektekostenverzekering te ontlasten, ook een pedagogische
bekommernis in, namelijk de patiënten bewust maken van het belang en de gevol-
gen voor de gemeenschap van hun individuele gedrag. Bovendien moeten we ons
afvragen of de financiële responsabilisering en de pedagogische responsabilisering,

(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Zie in verband met het remgeld meer bepaald L. Rochaix, La fonction de demande de soins ou
l’arlésienne du marché, Risques, nr. 21, januari-maart 1995, p. 80: ‘ondanks zijn hoge niveau, is de
doeltreffendheid ervan zeer beperkt op het vlak van de vermindering van het morele risico voor
zover de gebruiker, hetzij wordt vrijgesteld op grond van langdurige en kostbare ziektes, hetzij – als
hij over een bijkomende verzekering beschikt – soms 100% van het verantwoordelijkheidstarief
terugbetaald krijgt’.
(11) S. Leblanc, op. cit., p. 78.
(12) M. Hirsch, op. cit., p. 152-153.
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met het oog op een grotere doeltreffendheid van de responsabiliseringsmaatregelen,
niet beter op elkaar moeten worden afgestemd. We kunnen ons overigens ook afvra-
gen of de pedagogische responsabilisering niet de noodzakelijke voorwaarde zou moe-
ten zijn voor de financiële responsabilisering. Zo zou een individu alleen verantwoor-
delijk kunnen worden gesteld omdat hij een goed ingelichte en bewust persoon is.

2.3. RESPONSABILISERING AAN DE KANT VAN DE ZORGVERLENING EN RESPONSABI-
LISERING AAN DE KANT VAN DE BIJDRAGEN
Traditiegetrouw denkt men bij de ziektekostenverzekering alleen aan responsabilise-
ring van de patiënt door middel van maatregelen die de zorgvraag regelen door een
grotere tenlasteneming van de kosten door de patiënt: dat is meer bepaald het geval
voor het remgeld, een maatregel ter responsabilisering van de patiënt wat betreft de
zorgverlening.

Toch is er ook sprake van responsabilisering inzake de bijdrage tot de financiering
van het ziektekostenverzekeringsstelsel: een voorbeeld is de stijging van de sociale-
zekerheidsbijdragen. Concreter gezien kan men een vermindering van de bijdrage
indenken als de patiënt slechts weinig of helemaal geen beroep heeft gedaan op de
gezondheidszorg (13); omgekeerd: in het licht van een responsabilisering van de
personen met risicogedrag, kan men een stijging overwegen van de bijdrage tot de
financiering ten laste van personen die een gedrag en een levenswijze hebben die
zekere risico’s inhouden – bijvoorbeeld alcoholisme, tabaksmisbruik, verkeersonge-
vallen en sport (14).

2.4. PROSPECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID EN RETROSPECTIEVE VERANTWOORDE-
LIJKHEID (15)
Aan de kant van de prospectieve verantwoordelijkheid – met andere woorden de
toekomstgerichte verantwoordelijkheid – moet de patiënt bewust worden gemaakt
van zijn verantwoordelijkheden: dat is overigens wat met responsabiliseren wordt

(13) Zie Association internationale de la Mutualité (Commissie ziekteverzekeringsstelsels) (Les systè-
mes de protection de la santé d’aujourd’hui, Structures et tendances dans 14 pays, Brussel, 2002,
p. 28) die in het kader van de hervormingen ter responsabilisering van de patiënt, het Zwitserse sys-
teem vermeldt; dit systeem kent een premie toe aan die verzekerden die een jaar lang geen beroep
hebben gedaan op de medische diensten! 
(14) Zie M. Voirin, Rapport introductif, in Association internationale de la sécurite sociale, La
responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale, Documentation de sécurité sociale, Europese
reeks, nr. 24, Genève, 1995, p. 17: deze auteur verwijst naar de suggestie van ‘een bijdrage ten laste
van beoefenaars van bepaalde sporten, zoals skiën, gezien de hogere kostprijs van de risico’s die zij
een beperkt aandeel van de bevolking doen oplopen’. Zie in dit verband A. Ghilain, J.-P. Herbecq en
J.-Ph. Cobbaut, De uitdagingen i.v.m. gezondheid en de financiering ervan, in 50 ans de sécurité
sociale… et après?, volume 4, Où va la santé?, Brussel, 1995, pp. 51-52: deze auteurs hebben het dan
weer over het principe van ‘de vervuiler betaalt’.
(15) Het idee voor dit onderscheid ontstond na het lezen van de bijdrage van P. Brouwers en
G. Clotuche, De responsabilisering van de in de sociale zekerheid betrokken partijen, in 50 jaar
sociale zekerheid… en daarna?, deel 1, Een spiegelbeeld van de maatschappelijke evolutie, Brussel,
1995, pp. 119 tot 130.
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bedoeld. Men kan alle patiënten immers preventief laten afzien van een houding die
in strijd is met de belangen van de gemeenschap. Op die manier worden alle patiën-
ten, door de stijging van het remgeld, ontmoedigd om ten onrechte terugbetaalde
geneeskundige verstrekkingen te ‘consumeren’.

Insgelijks kan men tevens dat soort gedrag aanmoedigen dat ten gunste is van de
belangen van de gemeenschap. Zo worden alle patiënten, zoals we hierna zullen
zien, momenteel aangemoedigd, door middel van een verlaging van het remgeld,
om bij hun huisarts een globaal medisch dossier aan te leggen: zo vermijden zij over-
bodige onderzoeken en onverenigbaarheid van geneesmiddelen.

Aan de kant van de retrospectieve verantwoordelijkheid – met andere woorden de op
het verleden gerichte verantwoordelijkheid – zou men curatief en uit hoofde van een
bepaalde patiënt dat gedrag moeten bestraffen dat in strijd wordt geacht met de belan-
gen van de gemeenschap, wegens een fout die hij (vermoedelijk) heeft begaan. In dit
verband moet worden opgemerkt dat een dergelijke modaliteit werd geschrapt door
de wet van 8 juli 1987 (16); in deze wet werd de bepaling afgeschaft volgens dewelke
de toekenning van geneeskundige verstrekkingen wordt geweigerd voor schade die
het resultaat is van een zware fout begaan door de rechthebbende.

2.5. ‘BOVENSTROOMSE’ RESPONSABILISERING EN ‘BENEDENSTROOMSE’ RESPONSA-
BILISERING (17)
Dit onderscheid, dat op het eerste gezicht zeer mysterieus kan lijken, stemt in feite
overeen met het onderscheid, binnen de Europese gezondheidszorgstelsels, tussen
de nationale gezondheidsdiensten en de ziekteverzekeringsstelsels (18). De ene
worden gekenmerkt door het bestaan van zorgverleningscircuits – dat wil zeggen de
organisatie van het traject van de patiënt in het zorgverleningsstelsel – gecompen-
seerd door de kosteloosheid van de zorgverlening in de eerste lijn; de andere onder-
scheiden zich door het bestaan van een financiële bijdrage ten laste van de patiën-
ten – het remgeld (zie infra) – gecompenseerd door de vrijheid die de patiënt heeft
om zich tot de zorgverlener van zijn keuze te richten (19).

(16) Wet van 8 juli 1987 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, BS, 31 juli 1987.
(17) Dit onderscheid wordt onder meer door L. Rochaix aangehouden, (op. cit., p. 81).
(18) Zie hieromtrent, J.-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, 13e druk, Parijs, 1998, p. 77, nr.
78. Het Belgische systeem voor ziektekostenverzekering is, zoals de naam reeds aangeeft, een ‘ziekte-
verzekeringssysteem’ in die zin dat ‘de geneeskundige verzorging wordt geleverd door een openbare
en/of privé-sector voor zorgverlening en door fondsen wordt terugbetaald als tegenprestatie voor het
betalen van bijdragen’. In de ‘nationale gezondheidsdiensten’ daarentegen wordt ‘de zorgverlening
geleverd door een universeel systeem dat voor heel de bevolking toegankelijk is en door de belastin-
gen wordt gefinancierd’.
(19) Artikel 127, §1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS, 27 augustus 1994, hierna de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 genoemd.
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De bovenstroomse responsabilisering, sterk in de nationale gezondheidszorgstelsels
en eerder zwak in de ziekteverzekeringsstelsels, bestaat uit de controle van de toe-
gang ‘bovenstrooms’ tot de zorgverlening van de tweede lijn. De benedenstroomse
responsabilisering, zwak in de nationale gezondheidsdiensten en eerder sterk in de
ziekteverzekeringsstelsels, bestaat daarentegen uit de regeling van de zorgvraag
door middel van een ‘benedenstroomse participatie’ op het ogenblik van het zorgge-
bruik, teneinde overconsumptie te beperken.

2.6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PATIENT IN HET GEBRUIK VAN GEZOND-
HEIDSZORG EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PATIENT BIJ HET OPTREDEN
VAN HET RISICO
Vervolgens moeten we – en dat is een onderscheid waar F. Vandenbroucke op aan-
dringt (20) – de verantwoordelijkheid van de patiënt in het zorggebruik onderschei-
den van de verantwoordelijkheid van de patiënt bij het optreden van het risico. De
eerste modaliteit leidt niet tot weigering van geneeskundige verzorging maar
beperkt de terugbetaling ervan, in hoofdzaak door de invoering van remgeld; de
tweede modaliteit daarentegen kan wel leiden tot weigering van een tegemoet-
koming van de verzekering, aangezien het foutieve gedrag van de verzekerde de
oorzaak is van het optreden van het risico. We kunnen ons ook afvragen of een niet-
terugbetaling van bepaalde verstrekkingen – voortvloeiend uit het feit dat ze niet in
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zijn opgenomen – niet
gemotiveerd zou kunnen zijn door de onderliggende idee dat dergelijke verstrekkin-
gen alleen zouden kunnen worden geëist door personen die een deel van de per-
soonlijke verantwoordelijkheid ten laste nemen bij het optreden van het ziekterisi-
co. Dat is een vraag waar we later dieper zullen op ingaan, als we het hebben over
de nomenclatuur van de tandheelkunde en die van de kinesitherapie.

Bovendien hebben we tijdens het onderzoek van de responsabilisering van de
patiënt aan de kant van de bijdragen reeds opgemerkt dat deze een goed middel kan
zijn om het probleem aan te pakken van personen die een risicogedrag vertonen.

3. DE BIJZONDERE ASPECTEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN DE RESPONSABILISE-
RING VAN DE PATIENT IN HET KADER VAN DE ACTIEVE WELVAARTSSTAAT

Nogmaals, het is niet onze bedoeling om tot in de details de recente maatregelen te
bestuderen die bestemd zijn om de patiënt meer te responsabiliseren in het kader
van het project voor een actieve welvaartsstaat van F. Vandenbroucke.

(20) Zie meer bepaald F. Vandenbroucke, Toespraak van 21 mei 2001: Rechtvaardigheid in de
gezondheidszorg, Symposium ‘Wie valt er door de mazen van het net?’, 2001; de minister verklaart
met andere woorden dat ‘ook vanwege patiënten een verantwoordelijkheid mag worden geëist inza-
ke aanspraken op zorg’, maar uiteraard ‘sluiten we mensen niet uit van zorg omwille van hun gedrag.
We maken van gedragsgerichte preventie integendeel een onderdeel van de zorg.’
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De studie van deze maatregelen is derhalve vooral gericht op wat ons inziens de
voornaamste twee manieren zijn om te komen tot meer verantwoordelijkheid van
de patiënt: enerzijds de verhoging van het remgeld en anderzijds de doelgerichte
wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Tegelijkertijd
bestuderen we die maatregelen, zoals de maximumfactuur, die de gevolgen van
deze responsabiliseringsmaatregelen voor de situatie van de kwetsbare groepen
moeten compenseren.

De reglementeringen aangaande het remgeld en de nomenclatuur van de genees-
kundige verstrekkingen kunnen vrij technisch lijken; daarom zullen wij verder in
deze tekst eerder de klemtoon leggen op het onderliggend concept van de ziekte-
kostenverzekering, waarvan deze reglementeringen steeds meer de uiting zijn.

3.1. HET REMGELD
Van alle maatregelen ter responsabilisering van de patiënt op het vlak van de
ziektekostenverzekering is het remgeld ongetwijfeld de meest klassieke maatregel.
De recente ontwikkelingen inzake het remgeld, die met de verwezenlijking van het
project voor een actieve welvaartsstaat op het domein van de gezondheidszorg
samengaan, zijn een poging om deze klassieke maatregel in een nieuw kleedje te
stoppen. Dat willen we hierna onderzoeken.

3.1.1. Achtergronden: een klassieke maatregel ter responsabilisering van de patiënt

a) De invoering van het remgeld
Zoals P. Brouwers opmerkt, ‘is deze maatregel niet nieuw’ (21). Vanaf het ogenblik
dat de verplichte ziekteverzekering in ons land werd ingevoerd, werd de patiënt
immers geresponsabiliseerd aangaande zijn neiging tot overconsumptie van gezond-
heidszorg. Zo werd in artikel 60, alinea 1 van het regentsbesluit van 21 maart 1945
betreffende de organisatie van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit
reeds gestipuleerd dat ‘een gedeelte van de kostprijs van de verstrekte hulp voor
rekening van de verzekerde kan worden gelaten’ (22). Momenteel voorzien de arti-
kelen 37 en 37 bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 het bestaan van een
dergelijk persoonlijk aandeel ten laste van de patiënt.

De eerste doelstelling van de invoering van het remgeld bestaat er dus in de patiënt
te responsabiliseren door hem beter bewust te maken van de kostprijs van de
geneeskundige verstrekkingen; absolute kosteloosheid van de geneeskundige ver-

(21) P. Brouwers, ‘Financiële toegankelijkheid tot de geneeskundige verzorging’, Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, nr. 3, 1996, p. 550.
(22) Geciteerd door P. Brouwers, op. cit., p. 550.
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zorging is immers niet wenselijk, want dat kan leiden tot ongerechtvaardigd gebruik maken
van de geneeskundige verstrekkingen van de verplichte ziektekostenverzekering (23).

Met de invoering van het remgeld worden evenwel ook andere doelstellingen nage-
streefd (24): het gaat in hoofdzaak om de participatie in de financiering van de ver-
zekering en de uitbreiding van de middelen.

Tot slot wijzen we erop dat artikel 37, §17 van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994 bepaalt dat ‘het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kosten van de
verzorging in alle gevallen opeisbaar is’; deze regel betekent bijgevolg dat ‘de zorg-
verlener of de verzorgingsinstelling waarin de verzekerde verblijft, de mogelijkheid
maar niet de verplichting heeft de verzekerde te vragen het remgeld te betalen.
Indien de zorgverlener het remgeld niet eist, doet hij in feite afstand van het gedeel-
te van het honorarium of van de overeengekomen prijs dat door de sociale zeker-
heid niet wordt terugbetaald’ (25). In uitzonderlijke gevallen is de inning van het
remgeld verplicht: dat is het geval, krachtens het hoger genoemde artikel 37, §17,
voor bepaalde prestaties van klinische biologie. We zullen hierna zien dat deze ver-
plichting onlangs werd uitgebreid, door een koninklijk besluit en uit hoofde van
hetzelfde artikel 37, §17, op het vlak van de geneesmiddelen.

b) De verhoging van het remgeld gematigd door maatregelen om de toegang tot de
geneeskundige verstrekkingen te behouden 
Al vanaf de invoering werd het remgeld herhaaldelijk verhoogd, voornamelijk in de
jaren tachtig en in de jaren negentig. Deze verhogingen hebben overigens de nood-
zaak tot uiting doen komen om compenserende maatregelen te nemen met de
bedoeling de toegang tot de geneeskundige verstrekkingen voor bepaalde kwets-
bare groepen te behouden.

� De verhoging van het remgeld
We moeten al meteen opmerken dat het remgeld werd verhoogd in de algemene
context van de crisis van de verzorgingsstaat. Met deze maatregel werd dus niet
zozeer de doelstelling van responsabilisering nagestreefd. Het ging eerder om een
maatregel waarmee men de evolutie van het aantal prestaties in een crisissituatie
wilde beheren (26).

(23) Zie N. Fraselle, La consommation médicale en Belgique, Evaluation des phénomènes de sur-
consommation et de malconsommation, Louvain-la-Neuve, Brussel, 1990, p. 142-143. 
(24) P. Brouwers, op. cit., pp. 551-552 en vermelde ref.
(25) Ibidem, pp. 550-551.
(26) Zie koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, BS, 25
maart 1982, Verslag aan de Koning, p. 3328. Voor een verklaring van de verhoging van het remgeld
als een zuiver financiële maatregel die de rekeningen van de ziekteverzekeringen opnieuw in even-
wicht wil brengen, zie meer bepaald M. Voirin, op. cit., p. 15: ‘de vraag is of een aanzienlijke verho-
ging van de participatie in de kosten voor de zorgverlening niet vooral tot doel, en in elk geval tot
gevolg, heeft om te besparen in de wettelijke beschermingsstelsels, eerder dan de patiënten te
responsabiliseren’. 
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Een dergelijke verhoging kan ook worden gerechtvaardigd door de wil om te komen
tot een grotere doeltreffendheid van het remgeld als responsabiliseringsmaatregel.
Toch zijn er heel wat twijfels aangaande de doeltreffendheid van een dergelijke ver-
hoging, bedoeld om overconsumptie in de zorgverlening tegen te gaan (27).

Een eerste verhoging van het remgeld is het gevolg van de uitvoering van het hoger
genoemde koninklijk besluit nr. 22 van 23 maart 1982. De grootste verhoging van
het remgeld, die heeft geleid tot de noodzaak om compenserende maatregelen uit te
vaardigen teneinde de toegang tot de gezondheidszorg voor kwetsbare personen te
behouden, dateert van de jaren negentig: hiervoor werd een artikel 37 bis ingevoerd
in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 (28). 

� De nood aan compenserende maatregelen die de toegang tot de gezondheidszorg
voor bepaalde kwetsbare groepen moeten handhaven
De solidariteit in het Belgische stelsel voor ziektekostenverzekering is onder andere
het gevolg van maatregelen die een betere toegang tot de gezondheidszorg beogen
voor categorieën van mensen die als kwetsbaar worden beschouwd. We benadruk-
ken hier dat deze maatregelen in nauw verband staan met de verhoging van de rem-
gelden die in de jaren negentig werd doorgevoerd (29).

Dergelijke maatregelen bleken noodzakelijk te zijn omdat ‘het remgeld, door zijn
afschrikkende effect, een tweesnijdend zwaard is: enerzijds is het de bedoeling om
nodeloos zorggebruik te vermijden, maar anderzijds kan het de patiënten er ook toe
aanzetten om zich niet te laten verzorgen terwijl hun toestand dat wel vereist. De
gevolgen van de eenvormige toepassing van deze regulerende maatregel zijn tegelij-
kertijd geconcentreerd op de grote zorgverbruikers (de vaakst zieke mensen) en
worden onderscheiden naargelang van het inkomen (het remgeld beklemtoont de
onderconsumptie van de armsten en is pijnloos voor wie een bijkomende ziektever-
zekering kan betalen)’ (30). De verhoging van het remgeld brengt dus corrigerende
maatregelen met zich mee ten gunste van twee duidelijk geïdentificeerde catego-
rieën van mensen: de chronisch zieken enerzijds, de personen met een laag inko-
men anderzijds.

Deze compenserende maatregelen hebben diverse vormen aangenomen (31): het
bestaan van een voorkeurtarief voor de terugbetaling per individuele zorgverstrek-
king voor bepaalde sociale categorieën met een laag inkomen, zoals sommige 

(27) Zie meer bepaald N. Fraselle, op. cit., p. 144-145.
(28) Voor een gedetailleerd onderzoek van deze verhoging van het remgeld, zie in het bijzonder J.
Peers (verslaggever) et al., Les soins de santé en Belgique. Défis et opportunités, p. 49.
(29) Zie P. Brouwers, op. cit., p. 554-558.
(30) C. Schneider-Bunner, ‘La justice sociale dans les systèmes de santé européens’, Futuribles, 1995,
201, p. 16. 
(31) Zie hieromtrent ‘Belgique’ in Association internationale de la mutualité (Commissie ziekteverze-
keringsstelsels), op. cit., p. 76-77.

889

FICHER-NED.qxp  7/04/2005  13:16  Pagina 889



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2004

gepensioneerden (32); het bestaan van maatregelen ten gunste van chronisch zie-
ken, zoals het hun toekennen van een forfait dat de niet door de ziektekostenverze-
kering terugbetaalde gezondheidszorgkosten dekt (33).

Wij willen echter in het bijzonder de nadruk leggen op wat in de wandeling het
‘sociaal en fiscaal immuniseringssysteem voor persoonlijke tegemoetkomingen’
wordt genoemd (34). Op grond van dit systeem, dat in 1993-1994 werd ingevoerd,
worden de remgelden – of beter, sommige remgelden die in deze reglementering
beperkend worden opgesomd – aan een maximum gekoppeld, volgens de modali-
teiten die variëren naar gelang van het sociaal statuut van de patiënt. Deze maat-
regel, die in de verzekering voor de geneeskundige verzorging een zekere selectivi-
teit op basis van de inkomsten invoert, werd overigens onlangs vervangen door de
reglementering inzake de maximumfactuur: daarom verkiezen we om hierop later
terug te komen, in het kader van het onderzoek van de reglementering inzake de
maximumfactuur.

3.1.2. Nieuwe tendensen in het raam van de verwezenlijking van het project voor de
actieve welvaartsstaat
Thans moeten we nagaan in welke mate het door F. Vandenbroucke gevoerde
beleid inzake de gezondheidszorg een nieuwe situatie schept en of dit beleid meer
in het verlengde ligt van de hoger genoemde maatregelen. In ieder geval brengt het
onderzoek van het geheel van maatregelen die op aansporing van de minister wer-
den genomen ons tot een dubbele vaststelling die het vertrekpunt van onze analyse
vormt: enerzijds getuigen tal van maatregelen van een doelgerichter gebruik van het
remgeldmechanisme; anderzijds merken we op dat, nu de opeenvolgende verhogin-
gen van de remgelden niet op de helling worden gezet, de tendens tot selectiviteit
op basis van het inkomen, die van start ging met het sociale en fiscale immunise-
ringssysteem van het remgeld, nu kracht wordt bijgezet door de goedkeuring van de
reglementering inzake de maximumfactuur. 

a) Een doelgerichter gebruik van het remgeldmechanisme
De mening van F. Vandenbroucke aangaande het remgeld laat geen twijfels bestaan:
hij verklaart immers dat ‘het principe zelf niet op losse schroeven wordt gezet. De
remgelden moeten voldoende hoog zijn, zeker wanneer ze behalve als ‘rem’ ook 

(32) Art. 37, §1, alinea 2 en §19 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en Koninklijk besluit
van 8 augustus 1997 ter bepaling van de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden in verband met
de ingang, het behoud en de intrekking van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoet-
koming, welke bedoeld zijn in artikel 37, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS, 22 augustus 1997).
(33) Art. 37, §16 bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en koninklijk besluit van 2 juni
1998 tot uitvoering van artikel 37, §16 bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS, 9 juni 1998).
(34) P. Brouwers en G. Clotuche, op. cit., p. 120.
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een functie hebben als financieringsbron’ (35). Hij voegt hier nog aan toe dat ‘rem-
gelden niet onrechtvaardig zijn, als ze de toegankelijkheid voor maatschappelijk
zwakkere groepen maar niet belemmeren’ (36).

Een dergelijke benadering leidt er enerzijds toe dat de opeenvolgende remgeld-
verhogingen niet opnieuw ter discussie worden gesteld; anderzijds zet ze ertoe aan
om de signaalfunctie van het remgeld in het beleid voor responsabilisering van de
patiënt te behouden. Niettemin is dit beleid van een specifieke aard, want het blijkt
sterk gericht te zijn op een aantal duidelijk geïdentificeerde en afgebakende misbrui-
ken, waarvoor een doeltreffende remedie moet worden gevonden. Dit zijn enkele
voorbeelden:

� In de geneesmiddelensector
Eerst en vooral zijn er in de gevoelig liggende geneesmiddelensector (37) een aantal
maatregelen die de bedoeling hebben om de patiënt te responsabiliseren door
gebruik te maken van de signaalfunctie van het remgeld.

Een ander voorbeeld in het kader van de promotie van de generische geneesmidde-
len – die voor de ziektekostenverzekering minder duur zijn – is het bestaan van wat
doorgaans het systeem van de referentievergoeding wordt genoemd. Op grond van
deze maatregel, die op 1 juni 2001 in werking is getreden, wordt de terugbetalings-
basis – dat wil zeggen de splitsing in terugbetaald bedrag en remgeld ten laste van
de patiënt – van een originele specialiteit (een merkgeneesmiddel) waarvoor een
minder dure kopie bestaat, niet langer berekend op de reële kostprijs van deze spe-
cialiteit, maar wel op deze prijs verminderd met 26%. Daardoor wordt het gebrui-
ken van een originele specialiteit bestraft, aangezien 26% van de reële publieksprijs 
volledig ten laste komt van de patiënt, bovenop het remgeld (38). In dat verband
verklaart F. Vandenbroucke dat ‘met de referentieterugbetaling nu wel expliciet een
deel van de verantwoordelijkheid bij de patiënt wordt gelegd’ (39).

(35) F. Vandenbroucke, Toespraak van 21 mei 2001: Rechtvaardigheid in de gezondheidszorg,
hoger genoemd.
(36) Ibidem.
(37) Voor het beleid dat wordt gevoerd op het domein van de geneesmiddelensector – ‘het ver-
nieuwd geneesmiddelenbeleid’ genaamd – zie F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J. Vande Lanotte,
op. cit., p. 6-10.
(38) Zie artikel 35 ter van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, zoals ze werd gewijzigd door het
koninklijk besluit van 27 november 2002 tot wijziging van het percentage bedoeld in artikel 35 ter
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS, 30 november 2002, p. 54169): dit artikel voorziet het vastleggen
van een nieuwe terugbetalingsbasis voor de originele specialiteiten waarvoor een minder dure kopie
bestaat. Artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijke
aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, voorziet het persoonlijke
aandeel dat voor hetzelfde type van geneesmiddelen ten laste van de patiënt kan worden gelaten. 
(39) F. Vandenbroucke, Toespraak van 24 mei 2002: Bescherming en verantwoordelijkheid in de
gezondheidszorg, hoger genoemd.
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Anderzijds is sinds 1 april 2002, in toepassing van artikel 37, §17 van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994, de volledige inning van het remgeld van vergoedbare
geneesmiddelen verplicht (40). De voornaamste doelstelling van deze maatregel
bestaat erin, een einde te maken aan de praktijk waarbij sommige apothekers een
korting geven op het remgeld voor terugbetaalbare geneesmiddelen (41).

Tot slot werd sinds 1 januari 2003, teneinde de verspilling tegen te gaan, het grens-
bedrag van de remgelden voor bepaalde grote verpakkingen opgetrokken (42).

In verband met de beleidsinitiatieven op het vlak van het remgeld voor de genees-
middelen, willen we alleen vermelden dat, voor zover het gaat over voorgeschreven
medische goederen en diensten, de waargenomen buitensporigheden niet ten laste
komen van de patiënten, maar van de zorgverleners (43).

� De problematiek van de spoedgevallenafdelingen
F. Vandenbroucke merkt op dat ‘de verantwoordelijkheid van de patiënt misschien
wel het duidelijkst tot uiting komt in de problematiek van de spoedgevallenafdelin-
gen. Verschillende spoedgevallenafdelingen beklagen zich erover dat patiënten zich
aanmelden met een pathologie waarvoor ze even goed bij een huisarts terechtkun-
nen. Door deze patiënten komt het niet alleen tot verzadiging van de spoedgevallen-
afdeling, maar soms wordt ook een hele reeks van technische onderzoeken gedaan
die in deze hoogtechnologische omgeving noodzakelijk zijn’ (44). Om paal en perk
te stellen aan deze plaag van wat in de wandeling valse spoedgevallen wordt
genoemd, wordt bepaald onder welke voorwaarden een ziekenhuis een toeslag kan
vragen – het gaat dus om een mogelijkheid en niet om een verplichting – aan een
patiënt die naar de spoedgevallenafdeling komt zonder eerst het advies van een
huisarts te hebben ingewonnen, en die daarna niet in het ziekenhuis wordt opgeno-
men of in observatie wordt gehouden (45).

(40) Koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, §17 en artikel 165, laatste
lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, BS, 30 maart 2002 (3e druk), p. 13680.
(41) Zie F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J. Vande Lanotte, op. cit., p. 9.
(42) Artikel 2, 2°, a), tweede streepje (categorie B), alinea 2 tot 4 van het hoger genoemde koninklijk
besluit van 7 mei 1991, zoals het werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 december 2002
tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijke aandeel
van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, BS, 21 december
2002 (2e druk), p. 57782. Zie in verband met deze maatregel, F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J.
Vande Lanotte, op. cit., p. 9.
(43) N. Fraselle, op. cit., p. 144. Zie in dit verband J. Stevens, Au chevet de l’assurance maladie,
Waver, 1999, p. 129.
(44) F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J. Vande Lanotte, op. cit., p. 30-31.
(45) Zie artikel 107 quater van de gecoördineerde wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen,
opgenomen door artikel 44 van de wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake gezond-
heidszorg (BS, 10 september 2002, p. 39922) en het koninklijk besluit van 19 februari 2003
betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in
een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis (BS, 28 februari 2003 (3e druk), p. 9883). In
beroep op nietigverklaring heeft het Arbitragehof (A.H., 24 maart 2004, nr. 49/2004) recentelijk niet-
temin het hoger genoemde artikel 107 quater nietig verklaard. Toch handhaaft het Hof de rechts-
kracht van de nietig verklaarde bepaling tot 31 juli 2005.
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� Het globaal medisch dossier
Tot slot moeten we een positievere maatregel vermelden, in die zin dat deze maat-
regel gedrag dat strijdig met de belangen van de gemeenschap wordt geacht, niet
wil bestraffen, maar in tegendeel, tot doel heeft om, door middel van een financiële
stimulans – een verlaging van het remgeld – gedrag aan te moedigen dat gunstig
wordt geacht voor de gemeenschap, omdat nodeloze onderzoeken en onverenig-
baarheid tussen geneesmiddelen worden vermeden: het betreft de uitbreiding sinds
1 mei 2002 van de reglementering inzake het globaal medisch dossier (GMD) tot het
geheel van de bevolking (46). Krachtens artikel 37 bis, §1, B bis van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994 (47), geniet de patiënt die beslist om bij een erkend
huisarts een GMD aan te leggen of voort te zetten, op die manier van een verlaging
van het remgeld met 30% voor een consultatie bij deze zelfde arts, beheerder van
het GMD, of bij een andere huisarts op voorwaarde dat hij toegang heeft tot het
GMD. Op die manier wordt geen afbreuk gedaan aan de hoger vermelde vrijheid
van de patiënt om zich te richten tot de zorgverlener van zijn keuze.

b) De reglementering betreffende de maximumfactuur, een grotere selectiviteit van
de geneeskundige verstrekkingen op basis van het inkomen
Als er al een maatregel is die in het beleid van F. Vandenbroucke op het vlak van het
remgeld centraal staat, dan is het wel de maatregel in verband met de maximumfac-
tuur in de ziektekostenverzekering (48). In dit verband verklaart de minister dat
‘remgelden vragen voor bepaalde gezondheidszorgen, mits een aantal voorwaarden
voldaan zijn, niet onrechtvaardig is, zolang er geen opstapeling komt van remgelden
en andere kosten. Daarom is de invoering van de maximumfactuur zo essentieel. De
maximumfactuur zorgt immers voor een absolute stop op de gezondheidsfactuur
voor noodzakelijke en verzekerde kosten, afhankelijk van het gezinsinkomen’ (49).

In het raam van het onderzoek van de nieuwe wetgeving inzake de maximumfac-
tuur bekijken we eerst de context en de redenen voor het nemen van een dergelijke
maatregel; vervolgens bestuderen we de inhoud ervan; tot slot maken we een syn-
these en formuleren we enkele kritische opmerkingen.

(46) De verlaging van het remgeld is meer bepaald het gevolg van de inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van artikel 37 bis van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
(BS, 24 mei 2002 (2e druk), p. 22528).
(47) Artikel 37 bis, §1, B bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, zoals het werd vervangen
door artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot wijziging van artikel 37 bis van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994 (BS, 24 februari 2004, p. 10642). Vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk
besluit gold de vermindering van het remgeld voor een consultatie bij om het even welke huisarts.
(48) Wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging, BS, 4 juli 2002, p. 30156. Deze wet werd ten uitvoer gelegd door het koninklijk besluit van
15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk III bis van Titel III van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS, 30
juli 2002, p. 33494).
(49) F. Vandenbroucke, Toespraak van 24 mei 2002: Bescherming en verantwoordelijkheid in de
gezondheidszorg, hoger genoemd.
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� De context en de redenen voor het invoeren van de reglementering inzake de
maximumfactuur
In de eerste plaats past deze maatregel, die overigens het sociale en fiscale
immuniseringssysteem van de remgelden vervangt, bij de talloze, reeds eerder
genoemde maatregelen – meer bepaald het recht op voorkeursterugbetalingen –
voor een betere toegankelijkheid van de geneeskundige verstrekkingen ten gunste
van de zogeheten kwetsbare groepen. ‘Deze maatregelen beletten evenwel niet (...)
dat ziekte er nog geregeld toe kan leiden dat het betrokken gezin ernstige financiële
moeilijkheden kent. De voormelde sociale bescherming brengt immers onvoldoen-
de hulp voor twee risicogroepen in onze maatschappij: de chronisch zieken en hun
gezin, alsook de gezinnen met een bescheiden of laag inkomen, die herhaaldelijk of
voortdurend met medische kosten worden geconfronteerd, en in het bijzonder die
gezinnen die niet behoren tot een sociale categorie die door de voornoemde
beschermingsmaatregelen wordt beoogd’ (50). Een van de voornaamste kenmerken
van deze maatregelen voor een betere financiële toegankelijkheid van de ziektekos-
tenverzekering is immers het feit dat ze eerst en vooral bestemd zijn voor duidelijk
omlijnde sociale categorieën die over een vervangingsinkomen of bepaalde uitkerin-
gen beschikken, zoals sommige gepensioneerden of ook, destijds, de bestaansmini-
mumtrekkers: met andere woorden, behalve voor wie tot deze sociale categorieën
behoort, was er geen of althans minder heil! Het was dus noodzakelijk om een maat-
regel te nemen die een snellere en grotere bescherming biedt aan die gezinnen die
er het meest behoefte aan hebben: de maximumfactuur (51). Samengevat: de regle-
mentering betreffende de maximumfactuur beoogt in hoofdzaak twee doelgroepen,
die als bijzonder kwetsbaar worden beschouwd: de chronisch zieken en hun gezin,
evenals de huishoudens met een bescheiden inkomen.

� De inhoud van de reglementering betreffende de maximumfactuur
Enerzijds voert artikel 2 van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur
in de verzekering voor geneeskundige verzorging, in titel III van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 een hoofdstuk III bis in: de ‘maximumfactuur’, bestaande uit de
artikelen 37 quinquies tot 37 vicies.

Anderzijds herroept deze wet het sociale en fiscale immuniseringssysteem van de
remgelden, destijds het stelsel van de sociale franchise (52) en het stelsel van de fis-
cale franchise genoemd (53). Dit stelsel voorzag reeds een selectieve aanpassing van
de tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering naargelang van het inkomen en

(50) Wetsontwerp inzake de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging,
Memorie van toelichting, parl. doc. , K. Volksvert., gew. zitting 2001-2002, nr. 50-1697/001, p. 4.
(51) Ibidem.
(52) Artikel 37, §18 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en koninklijk besluit van 3 novem-
ber 1993 tot uitvoering van artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
(53) Artikel 43 van de programmawet van 24 december 1993.
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de samenstelling van het gezin, maar het moest worden aangepast teneinde de
financieel en fysiek zwakke groepen beter te beschermen. Dit stelsel kon eerst en
vooral worden verbeterd op het vlak van het personele toepassingsgebied en wel in
die zin dat gezinnen met een laag inkomen die niet tot een van de sociale catego-
rieën met recht op de sociale franchise behoren, beter worden beschermd dan het
geval was in het raam van de fiscale franchise: in dit laatste stelsel werd de terugbe-
taling door de fiscale overheid van de remgelden hoger dan het volgens inkomen
bepaalde grensbedrag, met een aanzienlijke vertraging uitgevoerd ten opzichte van
de sociale franchise, waarvoor de terugbetaling door de verzekeringsinstellingen
sneller gebeurde. Betreffende het materiële toepassingsgebied van de maatregel,
werden sommige remgelden niet in aanmerking genomen, zoals de remgelden voor
terugbetaalbare geneesmiddelen; andere werden dan weer wel in aanmerking geno-
men, zoals de persoonlijke tegemoetkomingen in de ziekenhuiskosten.

Met het oog op deze gevoelig liggende punten van de sociale franchise en de fiscale
franchise, beoogt de reglementering inzake de maximumfactuur in hoofdzaak de
verbetering van het personele toepassingsgebied en het materiële toepassingsgebied
van de selectieve aanpassing van de remgelden naar gelang van het inkomen en de
samenstelling van het gezin. Globaal gesproken blijft de idee evenwel dezelfde: de
bedoeling is de kosten voor geneeskundige verzorging van iedereen te beperken tot
een vooraf bepaald maximumbedrag, dat verschilt naargelang van het inkomen van
het gezin waarvan men deel uitmaakt, of van de sociale categorie waartoe men
behoort (54).

Wat het personele toepassingsgebied betreft, onderscheidt de nieuwe wetgeving
drie types van maximumfactuur, van de meest beschermende tot de minst bescher-
mende maatregel: 
– de ‘maximumfactuur die werd bepaald volgens de sociale categorie van de recht-
hebbende’ (artikelen 37 octies tot 37 decies van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994) – doorgaans de sociale MAF genoemd;
– de ‘maximumfactuur bepaald volgens het inkomen van het gezin van de rechtheb-
bende en uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen’ (artikelen 37 undecies tot 37
quaterdecies van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994) – doorgaans de MAF
bescheiden inkomens genoemd;
– de ‘maximumfactuur bepaald volgens het inkomen van het gezin van de recht-
hebbende en uitgevoerd door de Administratie van de Ondernemings- en Inkomens-
fiscaliteit’ (artikelen 37 quindecies tot 37 vicies van de gecoördineerde wet van 14
juli 1994) – doorgaans de fiscale MAF genoemd.

Zonder hier dieper op in te gaan, willen we nog vermelden dat, hoe lager het inko-
men van het gezin is, hoe beter de bescherming zal zijn, in die zin dat het bedrag
van de remgelden waarboven de tegemoetkoming van de verzekering is vastgesteld
op 100%, des te lager is naarmate het inkomen van het gezin laag is. Aan de andere 

(54) Zie artikel 37 quinquies van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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kant geldt dat, hoe lager het inkomen van het gezin is, hoe sneller de terugbetaling
van het remgeld dat hoger ligt dan het vastgestelde grensbedrag, gebeurt. Tot slot,
en dat is belangrijk, merken we op dat krachtens artikel 37 undecies, alinea 2 tot 4
van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, zieke kinderen van jonger dan 19 (55)
momenteel het voorwerp uitmaken van een bijzondere bescherming, die tot gevolg
heeft dat aan elk kind van jonger dan 19 – welke ook het inkomen van diens ouders
is – wordt gegarandeerd dat de remgelden voor onvermijdelijke medische zorgverle-
ning nooit meer kunnen bedragen dan 650 EUR per jaar, nog afgezien van de alge-
mene bescherming betreffende het gezinsbudget, die eventueel gunstiger is.

Wat het materiële toepassingsgebied betreft – dit is overigens identiek voor de drie
types van maximumfactuur –, moet de kwestie van wat F. Vandenbroucke de ‘nood-
zakelijke ziektekosten’ (56) noemt, worden besproken. Aangezien niet alle remgel-
den in de reglementering van de maximumfactuur zijn opgenomen, moet immers
worden bepaald voor welke geneeskundige verstrekkingen de factuur moet worden
beperkt: dit wordt omschreven in artikel 37 sexies van de gecoördineerde wet van
14 juli 1994. Zo werden bij de inwerkingtreding van de wet van 5 juni 2002 de
geneesmiddelen van categorie C, in tegenstelling tot de geneesmiddelen van catego-
rie A en B, niet in de reglementering voor de maximumfactuur opgenomen. De
geneesmiddelen worden immers in verschillende terugbetalingscategorieën onder-
verdeeld, naargelang van hun sociale en therapeutische nut, en het remgeld varieert
van 0% tot 80% (57): de geneesmiddelen van categorie C, de op sociaal en medisch
vlak minder nuttige geneesmiddelen, waren dus niet opgenomen in het materiële
toepassingsgebied van de maximumfactuur. Sinds 1 januari 2003 echter (58) is de
situatie gelukkig geëvolueerd en maken de geneesmiddelen van categorie C voor-
taan deel uit van de maximumfactuur.

� Synthese en kritische opmerkingen
Misschien lijkt de uiteenzetting die wij hier van de maximumfactuur hebben gege-
ven, eerder beknopt. Dat komt doordat het, in het licht van de implementatie van
het concept van de responsabilisering van de patiënt in het raam van de actieve wel-
vaartsstaat, niet zozeer belangrijk is om tot in de details de talloze technische aspec-
ten van een dergelijke reglementering te begrijpen, dan wel deze nieuwe reglemen-
tering te situeren in de nieuwe algemene context van de ziektekostenverzekering.
Zo mogen we het feit niet verwaarlozen dat momenteel de reglementering inzake
de maximumfactuur is opgenomen in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, daar

(55) Dit geldt sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het koninklijk besluit van 2 februari
2004 houdende maatregelen tot uitvoering van de maximumfactuur in de verzekering voor genees-
kundige verzorging (BS, 20 februari 2004 (2e druk), p. 10197). Voordien ging het alleen om zieke
kinderen van jonger dan 16.
(56) F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J. Vande Lanotte, op. cit., p. 3.
(57) Zie artikel 2, 2°, a) van het hoger genoemde koninklijk besluit van 7 mei 1991. 
(58) Artikel 243, 2° en artikel 244 van de programmawet (I) van 24 december 2002 (BS, 31 decem-
ber 2002, p. 58686).
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waar deze vroeger slechts een wettelijke basis bevatte, bijvoorbeeld artikel 37, §18
voor de sociale franchise. De ideologische concepten die door deze reglementering
in de ziektekostenverzekering worden omgezet, hebben derhalve het voorwerp uit-
gemaakt van parlementaire debatten en van een parlementaire goedkeuring. Aan de
andere kant zou men, om een dergelijke reglementering af te schaffen, opnieuw via
het parlement moeten gaan: een eenvoudig koninklijk besluit volstaat niet langer!
We gaan er dan ook van uit dat de reglementering inzake de maximumfactuur een
lange toekomst beschoren is.

Bovendien doet de wettelijke oplossing die voor de goedkeuring van de reglemente-
ring inzake de maximumfactuur werd gekozen, veronderstellen dat deze maatregel
niet alleen maar in het verlengde ligt van de sociale en de fiscale franchise, maar dat
in de verplichte ziektekostenverzekering een belangrijke stap vooruit werd gezet.

Enerzijds doet de beperking van de bescherming, geboden bij de noodzakelijke ziekte-
kosten, een harde kern ontstaan binnen de geneeskundige verstrekkingen. Voor die
harde kern, die door het materiële toepassingsgebied van de maximumfactuur
wordt vertegenwoordigd, zou de sociale bescherming maximaal moeten zijn, vooral
ten opzichte van de kwetsbaarste groepen. Men moet er in de toekomst echter
waakzaam voor zijn dat men, door alle aandacht op deze harde kern te richten, de
sociale bescherming niet beetje bij beetje beperkt tot een basispakket en dat,
omwille van voor de hand liggende budgettaire redenen (59). We zullen op dit
belangrijke aspect in de conclusie van dit artikel nog terugkomen.

Anderzijds wil de maximumfactuur de selectiviteitslogica van de tegemoetkomingen
van de ziektekostenverzekering uitbreiden volgens het inkomen van de rechthebben-
den. De selectiviteitskwestie kwam overigens meermaals ter sprake in de parlemen-
taire debatten die aan de goedkeuring van de wet betreffende de maximumfactuur
zijn voorafgegaan. Volksvertegenwoordiger J. Wauters vestigde de aandacht op de
uitgesproken selectiviteit ten gunste van de door de maximumfactuur beoogde doel-
groepen – namelijk de chronisch zieken en hun gezin, de gezinnen met een laag
inkomen en de kinderen jonger dan 19, hij bevestigde terecht dat het inderdaad
betreurenswaardig zou zijn te moeten vaststellen dat, na de invoering van de MAF als
sociale maatregel, het socialezekerheidssysteem gedeeltelijk van zijn inhoud zou
worden ontdaan omwille van het feit dat sommige personen het zouden willen verla-
ten door de plafonnering van de sociale bijdragen of een herverzekering voor te
staan (in zekere zin een tweede pijler) op het niveau van de gezondheidszorg (60).
Op deze belangrijke kwestie komen we eveneens in onze conclusies terug.

(59) Zie in verband met de kwestie van de omschrijving van een ‘goederen- en dienstenpakket’ in de
ziektekostenverzekering: Association internationale de la Mutualité (Commissie ziekteverzekerings-
stelsels), op. cit., p. 33.
(60) Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de ziektekostenverzekering, verslag aan de
commissie van sociale zaken door J.-M. Delizee, parl. doc. , K. Volksvert., gew. zitting 2001-2002, nr.
50-1697/004, p. 17-18. Zie in dit verband Association internationale de la Mutualité (Commissie ziek-
teverzekeringsstelsels), op. cit., p. 44: ‘selectiviteit werkt de samentrekking van de sociale dekking en
het beroep op bijkomende verzekeringen in de hand’.
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Wat tot slot de eigenlijke kwestie van de responsabilisering van de patiënt door mid-
del van de remgelden betreft, wil de reglementering inzake de maximumfactuur
beter omschrijven welke de categorieën van minder verantwoordelijke patiënten
zijn, namelijk de reeds genoemde doelgroepen: dat is de kruis-zijde van de maxi-
mumfactuur. Aan de munt-zijde zijn ook de patiënten die wettelijk meer kunnen
worden geresponsabiliseerd – namelijk degene die niet tot een van de beoogde
doelgroepen behoren – beter geïdentificeerd. Daardoor vrezen sommigen dat de
maximumfactuur slechts een voorwendsel is voor een voortdurende verhoging van
de remgelden, omdat ze ervan uitgaan dat de personen met een beschermd sociaal
statuut of een laag of bescheiden inkomen sowieso door het MAF-systeem worden
beschermd (61).

3.2. DE NOMENCLATUUR VAN DE GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN
Dit deel is ongetwijfeld heel wat minder uitgebreid dan het voorgaande; is het toch
naar onze mening niet minder belangrijk. Het illustreert eenvoudigweg het feit dat
de weg van de responsabilisering van de patiënt door toedoen van een doelgerichte
wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige prestaties veel recenter, heel
wat minder klassiek en minder expliciet is dan de weg van het remgeld kan zijn.
Bovendien vermelden we nu reeds dat, ook al is de responsabilisering van de
patiënt niet het doel van de hierna bestudeerde maatregelen, de inaanmerkingne-
ming van het gedrag van de patiënt wel degelijk verband houdt met de motieven
hiervoor.

In eerste instantie zullen we zien dat de nomenclatuur vanuit verschillende aspecten
een zuiver technische reglementering kan lijken te zijn, maar in tweede instantie
zullen we door middel van twee recente voorbeelden aantonen hoe sommige doel-
gerichte wijzigingen van de nomenclatuur de patiënt meer willen responsabiliseren.

3.2.1. De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen gezien als een zuiver
technische reglementering
Pro memorie: de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, opgenomen
in de bijlage van het hoger genoemde koninklijk besluit van 14 september 1984 ter
bepaling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake ver-
plichte ziektekostenverzekering en uitkeringen, die herhaalde malen werd gewij-
zigd (62), somt beperkend de prestaties op waarop de sociaal verzekerden aan-

(61) C. Van Rompaey, Le maximum à facturer: une bonne idée à risques?, En marche, 17 oktober
2002, p. 3. Zie in verband met de hoger genoemde maatregel ter verhoging van het grensbedrag van
de remgelden voor bepaalde grote verpakkingen, F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J. Vande Lanot-
te, op. cit., p. 9: ‘de verhoging van het grensbedrag voor de remgelden ligt gevoelig voor patiënten
die daadwerkelijk veel geneesmiddelen gebruiken. Als deze personen jaarlijks veel noodzakelijke
medische kosten hebben, worden de toeslagen evenwel door de maximumfactuur gecompenseerd’.
(62) BS, 29 september 1984.

898

FICHER-NED.qxp  7/04/2005  13:16  Pagina 898



DE IMPLEMENTATIE VAN DE RESPONSABILISERING VAN DE PATIENT ...

spraak kunnen maken; deze reglementering bepaalt bovendien de relatieve waarde
van elke prestatie, sommige toepassingsregels waaraan de tegemoetkomingen van
de verzekering zijn onderworpen, alsmede de vereiste kwalificatie van de persoon
die gemachtigd is om elke prestatie uit te voeren. Dat leidt tot een zeer technische
en zeer gedetailleerde reglementering (63).

Inzake de bepaling van de inhoud van de nomenclatuur vermeldt H. Nys dat ‘de
manier waarop de dingen in de praktijk gebeuren, niet transparant genoeg zijn’
(64). Artikel 35 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bevat ook geen enkel
criterium hieromtrent, op enkele uitzonderingen na, zoals de implantaten: in dat
geval werd de nomenclatuur opgesteld op basis van toetredingscriteria die door de
Koning worden bepaald en die betrekking hebben op ‘de prijs, de kostprijs voor de
verzekering en de elementen van medische, therapeutische en sociale aard’ (artikel
35, §1, tweede alinea van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994). Voor de andere
prestaties merkt H. Nys op ‘dat het niet is uitgesloten dat men in de praktijk dezelf-
de criteria gebruikt om de andere elementen uit het geheel van verstrekkingen te
bepalen, maar alleen een systematisch onderzoek kan ons hieromtrent uitsluitsel
geven’ (65). Met andere woorden, er is een overduidelijk gebrek aan begrijpelijk-
heid van de verstrekkingen, wat de lust kan ontnemen om de nomenclatuur te
lezen, te onderzoeken en kritisch te benaderen.

In die zin bevestigt F. Vandenbroucke, voorstander van een dynamischere nomen-
clatuur, dat ‘de huidige nomenclatuur niet vaak meer met de werkelijkheid van de
zorgverlening overeenstemt: het systeem is complex en weinig transparant, het ver-
band tussen de werkelijke kostprijs en het tarief is vaak niet meer duidelijk, er
bestaat een wanverhouding tussen de intellectuele en technische prestaties, sommi-
ge prestaties hebben geen nut meer en/of zijn voorbijgestreefd en nieuwe vormen
van zorgverlening zijn niet in de nomenclatuur opgenomen’ (66). De minister voegt
hier nog aan toe dat ‘er derhalve van de bestaande nomenclatuur noodzakelijkerwij-
ze en dringend een medische en economische doorlichting moet worden gemaakt
en dat er gepaste maatregelen moeten worden genomen’ (67). Blijkbaar komt men
dus tot een dynamischere en transparantere nomenclatuur. Hieronder lichten we
twee voorbeelden van deze tendens nader toe.

(63) Zie J. Peers (verslaggever) et al., op. cit., p. 13: ‘deze vrij gedetailleerde nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen is de enige ter wereld’.
(64) H. Nys, ‘Inégalité d’accès aux soins de santé. Aspects juridiques et éthiques des choix dans le
secteur des soins de santé’, in F. Louckx (ed.), Que reste-t-il derrière la façade de l’Etat-providence?
Inégalités d’accès aux soins de santé, Brussel, 1996, p. 53.
(65) Ibidem.
(66) Ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, Algemene beleids-
nota van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar
2000, Parl. doc., K. Volksvert., gew. zitting 1999-2000, nr. 50 – 0198/017, p. 109.
(67) Ibidem.
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3.2.2. Naar een dynamischere en transparantere nomenclatuur?
De tendens om de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen dynamischer
en transparanter te maken, komt in bepaalde doelgerichte wijzigingen ervan tot
uiting. Het punt van overeenkomst tussen beide is dat ze de nomenclatuur in welbe-
paalde sectoren, in het onderhavige geval de tandheelkunde en de kinesitherapie,
rationaliseren. Aan de andere kant leiden deze hervormingen in deze sectoren tot
een grotere responsabilisering van de patiënt in het gebruik van de gezondheidszorg
en zelfs bij het optreden van het risico.

a) De nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen
De artikelen 4 tot 6 van de bijlage bij het hoger genoemde koninklijk besluit van 14
september 1984 bepalen de nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen.
Op grond van artikel 4, §1 ‘is de tegemoetkoming van de verzekering beperkt tot de
consultaties en prestaties die in artikel 5 zijn opgenomen (...)’.

Sinds het einde van de jaren tachtig zijn de tandheelkundige verstrekkingen, ten
gevolge van de talloze wijzigingen van de hoger genoemde artikelen, meer gericht
op preventieve behandelingen (68) – zoals het mondonderzoek, het verzegelen van
groeven en putjes en het verwijderen van tandsteen – en conserverende verzorging
dan op de curatieve zorg, met als gevolg dat extracties – met uitzondering van de
chirurgische extracties – bijvoorbeeld niet langer worden vergoed. Op basis van de
idee dat wie aan preventie wil doen, deze moet blijven volhouden, wil hij de pre-
ventie een kans geven (69), wordt de voortzetting van de preventie opgelegd door
de toepassing van sancties, bijvoorbeeld door de afschaffing van de tegemoetko-
ming van de verzekering als de rechthebbende de continuïteit verwaarloost, dat wil
zeggen als hij niet minstens één keer per burgerlijk jaar naar de tandarts gaat. Maar,
zoals L. Maroy aanhaalt (70), wordt ‘het niet naleven van de continuïteit voortaan
nog alleen bestraft voor het verwijderen van tandsteen’ en ‘houdt de sanctie niet
langer de volledige weigering tot tegemoetkoming door de ziekteverzekering in; de
tegemoetkoming wordt dan berekend op basis van de helft van de honoraria voor
de verstrekking’.

We kunnen dus bevestigen dat deze op de preventieve behandeling en conserveren-
de verzorging gerichte nomenclatuur vrij streng is voor patiënten die op het vlak
van preventie eerder nalatig zijn. Bovendien kunnen we het niet meer terugbetalen
van curatieve zorg als onrechtstreekse sanctie beschouwen, bijvoorbeeld voor de
extractie van tanden en het curatief verwijderen van tandsteen, wat in zekere zin
wordt gezien als zorg waarop een voorzichtige en waakzame patiënt normaal geen
beroep hoeft te doen. In dat opzicht kunnen we spreken van responsabilisering bij
het optreden van het risico.

(68) L. Maroy, De rol van de ziektekostenverzekering in de preventieve tandheelkundige verzorging
IB van het RIZIV, 1995, p. 341 e.v. 
(69) Ibidem, p. 345. L. Maroy citeert in dit verband het voorbeeld van het tandenpoetsen.
(70) Ibidem, p. 347.

900

FICHER-NED.qxp  7/04/2005  13:16  Pagina 900



DE IMPLEMENTATIE VAN DE RESPONSABILISERING VAN DE PATIENT ...

De uitwerking van een dergelijke nomenclatuur – die door de ‘Asbl pour une dentis-
terie sociale’ overigens ‘bonusnomenclatuur’ wordt genoemd (71) – blijkt rampzalig
te zijn voor de gezondheid van de tanden van de Belgen, vooral dan voor die van de
minstbedeelden (72). Zoals uit een aantal recente ontwikkelingen blijkt (73), zou de
tandheelkundige sector in een nabije toekomst derhalve de aandacht van de bevoeg-
de overheden naar zich toe moeten halen met de bedoeling om voor een dergelijk
probleem een oplossing te vinden; men moet zich afvragen of men op de ingeslagen
weg van de responsabilisering van de patiënt moet voortgaan, dan wel van koers
moet veranderen om voorrang te geven aan de solidariteit.

b) De diepgaande hervorming van de nomenclatuur kinesitherapie
Artikel 7 van de bijlage bij het hoger genoemde koninklijk besluit van 14 september
1984 bepaalt de nomenclatuur van de kinesitherapieverzorging. Dit artikel maakte
onlangs het voorwerp uit van een ingrijpende hervorming, die op 1 mei 2002 van
kracht werd (74): we zouden hieronder de voornaamste krachtlijnen willen bespre-
ken van een nieuwe benadering van de kinesitherapie in de verplichte ziektekosten-
verzekering. De minister wil twee dingen realiseren: enerzijds wil hij niet-noodzake-
lijke kinesitherapeutische behandelingen vermijden en anderzijds wil hij garanderen
dat de kinesitherapeutische behandelingen die op medisch vlak gerechtvaardigd
zijn, voor iedereen toegankelijk blijven. Om die reden zijn deze nieuwe regels van
toepassing op alle betrokken partijen (kinesitherapeuten, huisartsen, ziekenfondsen
en patiënten) (75).

Bijgevolg wordt in de huidige nomenclatuur kinesitherapie beter het onderscheid
gemaakt tussen gerechtvaardigde behandelingen en behandelingen die dat niet zijn.
Het aantal verstrekkingen waarvoor de ziektekostenverzekering aan het hoogste
tarief tussenkomt, verschilt naargelang van het type van aandoening waaraan de
patiënt lijdt: de aandoeningen zijn in vier categorieën ondergebracht: de courante
aandoeningen, de aandoeningen met functionele beperkingen (F-lijst) (76), de 

(71) Zie het artikel in de krant Le Soir van 6 en 7 april 2002, p. 4 onder de titel La santé dentaire des
Belges est déplorable. Zie ook de website van de ‘Asbl pour une dentisterie sociale’:
http://www.dentisteriesociale.be.
(72) Zie het artikel in de krant Le Soir van 18 oktober 2002, p. 5 onder de titel ‘Les plus démunis pei-
nent à payer les soins dentaires’. 
(73) Zie D. Van Steenberghe en G. Perl, Strategisch plan mondzorg in België – Aanbevelingen,
maart 2003, verkrijgbaar via het internetadres http://www.vandenbroucke.fgov.be., 31 p. 
(74) Deze hervorming is het gevolg van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 18 april
2002 tot wijziging van het koninkelijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomen-
clatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen (BS, 25 april 2002 (2e druk), p. 17359). Adde het koninklijk besluit van 18
december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging en uitkeringen (BS, 28 december 2002, p. 58281) die, op 1 januari 2003 en voor enke-
le precieze punten, de hervorming ordent die op 1 mei 2002 in voege is getreden.
(75) F. Vandenbroucke, G. Van Gool en J. Vande Lanotte, op. cit., p. 26.
(76) De F-lijst werd, sinds de inwerkingtreding van het hoger genoemde koninklijk besluit van 18
december 2002, nog eens onderverdeeld in een F-lijst A – met de acute en traumatische aandoenin-
gen – en een F-lijst B – met de chronische aandoeningen. 901
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zware aandoeningen (E-lijst) en de perinatale of zwangerschapskinesitherapie. Door
een dergelijk onderscheid te maken, kan de minister beter een vermindering recht-
vaardigen van de tussenkomst door de verzekering voor de courante of gebruikelij-
ke aandoeningen. Meer nog dan vroeger is de terugbetaling derhalve gebaseerd op
de pathologie.

Bovendien wordt niet alleen het aantal behandelingszittingen dat tegen het hoogste
tarief wordt terugbetaald, voor sommige aandoeningen verminderd, maar wordt de
patiënt ook verzocht om, indien de situatie zich daartoe leent, actief aan zijn behan-
deling deel te nemen: artikel 7, §9 bis, alinea 1 en 2 van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 14 september 1984, dat de inhoud van een individuele kinesitherapie-
behandeling beschrijft, bepaalt expliciet: 
‘De individuele kinesitherapiezitting moet één of meer handelingen omvatten die
tot de bevoegdheid van de kinesitherapeuten behoren, en vereist, indien de toe-
stand van de rechthebbende dit toelaat, een actieve deelname van de patiënt onder
de vorm van actieve oefentherapie, inclusief instructies en raadgevingen voor secun-
daire preventie. Een actieve deelname is niet vereist bij kinderen waar nog geen
bewuste actieve deelname mogelijk is, of bij volledig zorgafhankelijken’.

In die zin kunnen, volgens de bepalingen van artikel 7, §6, 4° van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 14 september 1984, de massages – behalve ‘massage toege-
past bij het behandelen van patiënten met verworven of congenitaal lymfoedeem of
van patiënten wier gezondheidstoestand geen actieve deelname toelaat’ – uitslui-
tend worden vergoed ‘als ze aanvullend en dus niet exclusief worden toegepast’.

We kunnen dus stellen dat door deze diepgaande hervorming van de nomenclatuur
kinesitherapie de tijd van de comfortzorg voorbij is en dat de tegemoetkoming van
de verzekering momenteel meer is gericht op de patiënten die daadwerkelijk kinesi-
therapieverzorging nodig hebben, namelijk de fysiek kwetsbare groepen. Ook hier
stellen we vast dat de minister niet alleen pleit voor een grotere responsabilisering
van de patiënt ten opzichte van bepaalde geneeskundige verstrekkingen, maar er
tegelijkertijd ook over waakt dat de meest kwetsbaren beter worden beschermd.

3.2.3. Synthese:  naar een nomenclatuur  die de geneeskundige verstrekkingen
beperkt tot een basispakket dat alleen de onontbeerlijke zorgverlening bevat?
Met de voorbeelden uit de tandheelkunde en de kinesitherapie wilden we aantonen
dat de nomenclatuur meer is dan een technische reglementering en dat ze in de ver-
plichte ziektekostenverzekering meer een bepaalde conceptie van de geneeskundi-
ge verzorging wil invoeren die de tegemoetkomingen van de verzekering beperkt
tot de noodzakelijke en onontbeerlijke zorgverlening en de tegemoetkomingen ver-

902

FICHER-NED.qxp  7/04/2005  13:16  Pagina 902



DE IMPLEMENTATIE VAN DE RESPONSABILISERING VAN DE PATIENT ...

mindert voor de niet-vitale zorg en de comfortzorg. Dit concept wordt overigens
expliciet aangeprezen door de Belgische werkgevers, bij monde van het Verbond
van Belgische Ondernemingen (VBO) (77).

Net als in het kader van het materiële toepassingsgebied van de reglementering van
de maximumfactuur, rijst de vraag inzake het basispakket op het vlak van de
gezondheidszorg. Momenteel lijkt, aangaande de nomenclatuur tandheelkunde en
kinesitherapie, vooral de vraag te rijzen welke zorg werkelijk noodzakelijk is voor
een ‘goede leerling’ van de ziektekostenverzekering, een patiënt die gewoonlijk
voorzichtig en waakzaam is, die een goede mondhygiëne heeft en plichtsbewust de
oefeningen doet die zijn kinesitherapeut hem vraagt om thuis te doen. De gevolgen
van een dergelijke conceptie van de ziektekostenverzekering doen bij ons in het alge-
meen de vraag rijzen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de kenmerken van het
Belgische systeem voor verplichte ziektekostenverzekering van de manier waarop de
patiënt wordt geresponsabiliseerd. Dit bespreken we in de conclusie van dit artikel.

4. CONCLUSIE

Bij wijze van conclusie is het gepast om eerst en vooral de responsabilisering van de
patiënt zoals die momenteel in voege is, beter te kwalificeren.

Gezien de hierboven vermelde typologie, lijkt het ons dat de huidige implementatie
van de responsabilisering van de patiënt hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door het
financiële aspect ervan. Of het nu gaat om het gebruik van het remgeld of de wijzi-
ging van de nomenclatuur –  de voornaamste twee maatregelen ter implementatie
van de responsabilisering van de patiënt – ze streven er beide naar de patiënt
bewust te maken van de kostprijs van de gezondheidszorg door een verhoging van
zijn persoonlijke participatie in de kosten voor geneeskundige verzorging. Het
accent dat op de financiële responsabilisering van de patiënt wordt gelegd, vloeit
voornamelijk voort uit de lastige financiële context waarmee de gezondheidszorg-
sector momenteel te kampen heeft; deze wijze van responsabiliseren van de patiënt
heeft als onrechtstreeks gevolg dat compenserende maatregelen, zoals de maxi-
mumfactuur, noodzakelijk zijn om de gelijke toegang tot de gezondheidszorg te
garanderen voor de fysiek en financieel kwetsbare groepen.

Bovendien willen we nu ook de idee nuanceren volgens dewelke de responsabilise-
ring van de patiënt louter en alleen het efficiënte gebruik van de terugbetaalde
geneeskundige verzorging beoogt. Bepaalde mechanismen, vooral dan de doelge-
richte wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, streven
immers – zo niet expliciet, dan toch impliciet – naar een responsabilisering van de
patiënt voor wat het optreden van het ziekterisico betreft: dat is onder meer het

(77) Zie meer bepaald het artikel uit de krant Le Soir van 26 maart 2002, p. 4 onder de titel ‘L’Etat
providence au régime’.
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geval voor de tandheelkundige verzorging, waar we hebben gezien dat een slechte
mondhygiëne enigszins wordt bestraft door het niet meer terugbetalen van de cura-
tieve zorg, zoals het trekken van tanden en het curatief verwijderen van tandsteen.
Een dergelijke vaststelling kan in de huidige staat van de nomenclatuur niet worden
veralgemeend; toch moeten we nagaan of andere doelgerichte wijzigingen van de
nomenclatuur in de toekomst niet onrechtstreeks de slechte leerlingen van de ziekte-
verzekering proberen te straffen, leerlingen die niet voldoende aandacht hebben
besteed aan hun lichaam.

Verder constateren we dat, met uitzondering van de uitbreiding van de reglementering
voor het globaal medisch dossier tot het geheel van de bevolking, de huidige toepas-
sing van de responsabilisering hoofdzakelijk een stroomafwaartse responsabilisering is:
de weg van de bovenstroomse responsabilisering blijft immers versperd door het prin-
cipe van de vrijheid die de patiënt heeft om zijn zorgverlener te kiezen.

Tot slot bevindt de responsabilisering van de patiënt zich, zoals ze momenteel
wordt toegepast, hoofdzakelijk aan de zijde van de uitkeringen en niet aan de zijde
van de bijdragen: de bedoeling van de responsabiliseringsmaatregelen is dus vooral
te bepalen welke geneeskundige verstrekkingen nog het voorwerp uitmaken van
een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en in welke mate de verzekering tussenkomt.

Ook hier moeten we ons ervan bewust zijn dat de huidige manier van responsabilise-
ren van de patiënt bijzondere kenmerken heeft die de evolutie van de verplichte ziek-
tekostenverzekering in een duidelijk afgebakende richting mogelijk maken. Met deze
richting die het Belgische gezondheidszorg momenteel lijkt in te slaan, besluiten wij
dit artikel. De evolutie van de verplichte ziektekostenverzekering, afgebakend door
het huidige beleid voor responsabilisering van de patiënt, kan op die manier op twee
niveaus worden gesitueerd: in de eerste plaats dat van het materiële toepassingsge-
bied van de verzekering en vervolgens dat van het personele toepassingsgebied.

De vragen die in verband met het materiële toepassingsgebied van de verzekering
rijzen, betreffen voornamelijk de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg
en de beperking van de gezondheidszorg tot een basispakket waarin alleen de
onontbeerlijke zorg is opgenomen. Zoals blijkt uit de discussie over het materiële
toepassingsgebied van de maximumfactuur – zie meer bepaald de discussie over de
geneesmiddelen van categorie C – en de recentste hervorming van de nomenclatuur
kinesitherapie, wordt de kwestie van de noodzakelijke zorg steeds belangrijker.
Hoewel de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg nog geen feit is, moe-
ten we ons ervan bewust zijn dat de gedeeltelijke privatisering van de gezondheids-
zorg zeer geleidelijk aan en dus op een arglistige manier kan gebeuren. Als we niet
oppassen, zou de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg – voortvloei-
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end uit de beperking van de dekking door de overheid tot de noodzakelijke zorg –
wel eens beetje bij beetje worden gerealiseerd, ten gevolge van hervormingen die
met de recentste hervorming van de nomenclatuur kinesitherapie vergelijkbaar zijn.

De kwestie aangaande het personele toepassingsgebied van de verzekering betreft
de zich steeds duidelijker aftekenende neiging, zoals we bij de reglementering van
de maximumfactuur hebben gezien, tot selectiviteit van de uitkeringen van de ver-
zekering en tot het doelgroep bepalen van kwetsbare groepen. Dit is een onrecht-
streeks gevolg van de responsabilisering van de patiënt door toedoen van de verho-
ging van de remgelden: hoe meer de patiënt financieel wordt geresponsabiliseerd,
hoe meer de bescherming van fysiek en financieel kwetsbaren van de bevoegde
overheden aandacht krijgt. Maar dit beleid ten gunste van de kwetsbare groepen
mag dan al wettelijk lijken, toch zijn er bepaalde problemen. M. Borgetto wijst in dit
verband terecht op ‘het gevaar voor een verregaande opsplitsing van de samenle-
ving tussen degenen die zelf in hun behoeften kunnen voorzien wegens hun vermo-
gen om zich in het sociale spel te integreren, en degenen die, om te overleven,
alleen een beroep kunnen doen op de hulp en de steun van de gemeenschap’ (78).
Bovendien onderstreept C. Schneider-Bunner dat voor een dergelijk beleid ‘een ste-
vige consensus nodig is, wil men het kunnen toepassen. Gezien de sterke concen-
tratie van de uitgaven voor gezondheidszorg en gezien het feit dat de prioriteiten
gericht zijn op de niet-solvabele personen (door de afwezigheid van middelen voor
de armsten, door te grote behoeften voor de zwaar zieken), is het duidelijk dat de
herverdeling belangrijk is en dat degenen die het meest aan de financiering deelne-
men, de indruk kunnen krijgen dat zij betalen voor de anderen (79).

Men kan zich overigens afvragen of de tendens tot het in doelgroepen onderverde-
len van de geneeskundige verstrekkingen ten voordele van de kwetsbare groepen,
de tendens tot privatisering niet versnelt, in die zin dat ‘de selectiviteit de combina-
tie van sociale zekerheid en bijkomende verzekeringen in de hand werkt’ (80). Zo
zou selectiviteit, zoals ook in de sector van de rustuitkeringen, een structurering van
de dekking tegen het ziekterisico op drie niveaus bevorderen. Het eerste niveau zou
bestaan uit een verplichte (basis)dekking, het tweede uit een bijkomende dekking
door de gemeenschap en het derde uit de persoonlijke verzekering aangegaan van-
wege de risicoafkeer (81).

Al deze verschillende punten, die enigszins schuilgaan achter de huidige implemen-
tatie van de responsabilisering van de patiënt, staan ons inziens centraal voor de toe-
komst van de sociale bescherming op het vlak van de gezondheidszorg. Met andere
woorden: welke verplichte ziektekostenverzekering willen wij? Een minimalistische 

(78) M. Borgetto, Logique assistancielle et logique assurancielle dans le système français de protec-
tion sociale: les nouveaux avatars d’un vieux débat, op. cit., p. 123 en vermelde ref.
(79) C. Schneider-Bunner, op. cit., p. 11.
(80) Association internationale de la Mutualité (Commissie ziekteverzekeringsstelsels), p. 44.
(81) Ibidem.
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of een vrijgevige? Een universele of een selectieve? Willen wij meer solidariteit of
meer verantwoordelijkheid? Dergelijke kwesties kunnen naar onze mening niet lan-
ger worden omzeild: anders zou het Belgische gezondheidszorgsysteem wel eens,
buiten onze wil om, hervorming(etje) na hervorming(etje), kunnen evolueren naar
een systeem van sociale bescherming dat enerzijds de verstrekkingen zou beperken
tot de noodzakelijke zorg en anderzijds de tegemoetkomingen zou concentreren op
de fysiek en financieel kwetsbaren.

We moeten ons dus nu reeds afvragen of wij op termijn een dergelijk systeem wen-
sen: ook in dit geval is het immers, zoals minister F. Vandenbroucke zelf zegt, beter
te voorkomen dan te genezen. We kunnen ons beter nu over ons gezondheidszorg-
systeem buigen, beoordelen op welke manier het evolueert, en het desgevallend
bijsturen, dan dat we over enkele jaren het materiële en personele toepassings-
gebied van de ziektekostenverzekering (opnieuw) moeten afbakenen en beperken.

Met andere woorden: de kwestie van de responsabilisering van de patiënt mag niet
worden beperkt tot enkele technische maatregelen die de responsabilisering concreet
moeten maken. Ze moet tevens in een ruimere context worden geplaatst, de context
van de verplichte ziektekostenverzekering, zodat we de mogelijke gevolgen van de hui-
dige implementatie van de responsabilisering van de patiënt beter kunnen begrijpen.

(Vertaling)
__________
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ABSTRACTS

“De vervanging van verordening 1408/71 door verordening 883/2004 betreffende
de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels”
door Annemie Pernot

Sinds lang was de vraag gesteld naar een herziening en vereenvoudiging van de
Europese Verordeningen over de sociale zekerheid van werknemers en zelfstandi-
gen die zich in de Gemeenschap verplaatsen. De Commissie formuleerde een voor-
stel van hervorming in december 1998. Dit voorstel werd uitgebreid bediscussieerd
tijdens vier voorzitterschappen, het Finse, Portugese, Franse en Zweedse. Uiteinde-
lijk heeft het initiatief van het Belgische voorzitterschap (juli-december 2001) de
doorslag gegeven, waarbij een aantal “parameters” door de Raad werden goedge-
keurd.

De voornaamste parameters hadden betrekking op vereenvoudiging en modernise-
ring van de teksten en de procedures, op het personeel en materieel toepassingsge-
bied, op het principe van de uniciteit (onderwerping aan één stelsel), op de primau-
teit van de communautaire regeling tegenover bilaterale overeenkomsten, en op de
gelijkstelling van feiten en gebeurtenissen in andere lidstaten alsof zij zich in de
bevoegde lidstaat hadden voorgedaan. Ook werden bijkomende parameters afge-
sproken voor specifieke hervormingen in de verschillende sectoren.

De herziening heeft een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht, die niet
mogen onderschat worden. Maar zij is ook op een aantal punten tekort geschoten.
Het is als een belangrijk succes te beschouwen dat de hervorming er gekomen is,
vlak voordat de Unie uitgebreid werd, zodat zij in een materie waar unanimiteit ver-
eist is bijna onmogelijk zou geworden zijn.

“The replacement of Regulation 1408/71 by Regulation 883/2004 with regard to
the coordination of social security regimes”
by Annemie Pernot

A review and a simplification of the European Regulations on social security for
employees and self employed persons who move within the community had been a
long-time request. The Commission came up with a proposal for reform in Decem-
ber 1998. This proposal was widely discussed through four presidencies, namely
the Finnish, Portuguese, French and Swedish presidencies. It was finally the initiati-
ve of the Belgian presidency (July to December 2001) that gave decisive impetus,
when the Council approved a certain number of ‘parameters’.

The most important parameters related to the simplification and the modernisation
of the texts and procedures, to the scope of the regulation, to the principle of single-
ness (being subject to one single regime), to the primacy of European regulations

913

ABSTRACTS

Abstracts.qxp  7/04/2005  13:11  Pagina 913



over bilateral agreements and to the alignment of circumstances and events that
occurred in other member states as if they had happened in the competent member
state. Further, additional parameters were also discussed with a view to specific
reforms in the different sectors.

The review initiated a certain number of important improvements, which cannot be
underestimated. However, it also failed on a certain number of points. The reform
that occurred just before the enlargement of the European Union should be conside-
red as an important success because otherwise, on a matter that requires unanimity,
it would have become virtually impossible.

*
*     *

“Kritische situering van de hervorming van de Europese coördinatieverorde-
ning”
door Danny Pieters

Op basis van eerder onderzoek, wordt gekomen tot een vijftiental toetsstenen waar-
op het succes van de niet-sectorgebonden delen van de verordeningshervorming
kan afgetoetst worden. Achtereenvolgens wordt nagaan in hoeverre de vier basis-
beginselen van de huidige coördinatiesystematiek naar de toekomst toe al dan niet
behouden moeten worden. Verder wordt het personeel en materieel toepassingsge-
bied van de Coördinatieverordening 1408/71 nader bestudeerd: de uitdaging die
hier opgenomen wordt, betreft zowel de vraag of deze toepassingsgebieden wel-
licht uitgebreid kunnen worden, als de vraag of bestaande afzonderlijke categorieën
van personen of regelingen afgeschaft kunnen worden. Ook gaat de aandacht uit
naar de financieringsproblematiek van de sociale zekerheid.
Tellen we de plussen en de minnen van de nieuwe coördinatieregelgeving bij
mekaar op, dan blijkt het geheel eerder neutraal geëvalueerd te kunnen worden.
Wel kunnen een aantal randbemerkingen worden geformuleerd over de wijze van
invoering van de nieuwe verordening. Tot besluit wordt nader ingegaan op de
rechtsgrond waarop de nieuwe verordening gesteund is en de betekenis in dit ver-
band van de nieuwe Grondwet van de Europese Unie.

“The reform of the European Coordination Regulation: a critical view”
by Danny Pieters

On the basis of earlier studies, the author identifies fifteen touchstones allowing us
to evaluate the success of the parts of the regulation reform that are not connected
to a sector. It is examined to what extent the four basic principles of the present
coordination systematic should be preserved for the future or not. In addition, the
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scope of Coordination Regulation n° 1408/71 is more thoroughly examined. The
challenge that is taken up here concerns the question whether it is likely that these
fields of application can be extended, as well as the question whether the existing
separate categories of persons or schemes can be abolished.  Attention is also given
to the problem of the financing of social security.
When the pluses and minuses of the new Coordination Regulation are added up, the
whole would appear to merit a neutral evaluation. However, several remarks can be
made regarding the manner in which the new regulation was implemented. By way
of conclusion, a closer look is taken at the legal foundation on which the new regu-
lation is based, as well as at the significance of the new Constitution of the Europe-
an Union in this respect.

*
*     *

“De betekenis van de herziening van Verordening 1408/71 voor de gezondheids-
sector”
door Willy Palm

De Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid worden algemeen beschouwd
als de belangrijkste Europese wetgeving op sociaal gebied. Het belang ervan is ech-
ter geleidelijk verminderd ten gevolge van rechtstreekse beroepen van de Europese
burgers op het Hof van Justitie, op grond van de artikelen 49 en 50 van het Verdrag
– vrij verkeer van goederen en van diensten – en niet op grond van art. 42, vrij ver-
keer van personen (werknemers) waarop deze Verordeningen gebaseerd waren.

Het gaat hierbij in de eerste plaats om de Europese rechtspraak inzake al dan niet
voorafgaande toestemming vanwege de ziekteverzekering voor behandeling in een
andere lidstaat. Voor ambulante zorgen oordeelde het Hof dat zulke toestemming
niet kon geëist worden. Voor intramurale zorg is het antwoord genuanceerder, daar
kan de noodzaak van een rationeel zorgenaanbod een voorafgaandelijke toestem-
ming rechtvaardigen, zij het niet zonder meer.

Deze rechtspraak werd niet (of slechts zeer partieel) in de nieuwe Verordening
geïntegreerd. Zij vond veeleer haar weg naar een nieuw instrument, de ontwer-
prichtlijn inzake diensten in de Gemeenschappelijke Markt (richtlijn Bolkestein). Er
zullen dus voortaan twee Europeesrechtelijke regelingen zijn die recht op gezond-
heidszorg in een andere lidstaat regelen. Zij spreken elkaar niet tegen, maar het is
toch geen ideale toestand.
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Binnen het kader van de socialezekerheidsverordeningen werd wel de Europese
Ziekteverzekeringskaart ingevoerd, met ingang van 1 mei 2004, wat een gelijkscha-
keling van de rechten van alle verzekerden noodzakelijk maakte. Dit kan nog tot
enige problemen leiden.

Tenslotte heeft de nieuwe Verordening de regeling gewijzigd inzake tenlastename
van de medische zorgen voor gepensioneerden die buiten hun eigen land wonen,
en heeft zij de toestand verbeterd voor de grensarbeiders en hun familie.

“The significance of the revision of Regulation n° 1408/71 for the health sector”
by Willy Palm

The European Regulations with regard to social security are generally considered to
be the most important European legislation in the social sphere. However, their
importance has progressively diminished as a result of European citizens having
direct recourse to the Court of Justice on the basis of articles 49 and 50 of the Tre-
aty – free movement of goods and services – and not on the basis of article 42, free
movement of persons (workers) on which these Regulations were based.

This is in the first place about the European case law with regard to the prior autho-
risation from the health insurer for treatment in another member state. For outpa-
tient care, the Court decided that such an authorisation could not be required. For
institutional care, the answer is subtler, the need to have a rational supply of care
could make prior authorisation justifiable, although some exceptions are allowed.

This case law has not (or only very partially) been integrated into the new Regula-
tion. It has rather found its way into a new instrument, the draft directive with
regard to services in the Community Market (Bolkestein directive). This means that
in the future, two regulations of European law governing the right to health care in
another member state will coexist side by side. They are not contradictory but it is
far from being an ideal situation.

In the context of the social security regulations, the European health insurance card
was introduced as from 1 May 2004. This required an equalisation of the rights of all
insured persons. This may possibly cause some further problems.

Finally, the new Regulation has modified the regulation with regard to the responsi-
bility for providing medical care to pensioners residing outside their home state and
it has improved the situation for frontier workers and their families.

*
*     *
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“Algemene coördinatiebeginselen op het vlak van pensioenen”
door Gabriel Perl

In deze bijdrage wordt systematisch beschreven welke wijzigingen de herziening
van de Verordening heeft aangebracht aan de regelen inzake pensioenen, die van
belang zijn voor de Belgische regelingen.

Dit handelt eerst over de algemene beginselen van de regeling inzake pensioenen,
met name over het onderscheid tussen regelingen van type A en van type B, over de
omzetting van invaliditeitspensioenen in ouderdomspensioenen en over de financië-
le tenlastelegging van de uitkeringen tussen verschillende nationale stelsels.

Wat de eigenlijke ouderdomspensioenen betreft zijn er vooral technische aanpassin-
gen. Zij betreffen de pensioenaanvraag van iemand die in meer dan één land is
tewerkgesteld, de regels inzake berekening van de pensioenen, de regels inzake
schorsing van pensioenen en anticumulregels, de minimumpensioenen en de her-
ziening en herwaardering van pensioenen. Inzake niet-contributieve prestaties
wordt de rechtspraak van het Hof van Justitie door de nieuwe Verordening in acht
genomen.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het probleem dat gesteld wordt door de Bel-
gische regel inzake de eenheid van loopbaan. Door het feit dat de Verordening de
toepassing van een anticumulatieregel verbiedt ontstaat een verschillende behande-
ling tussen degenen die gewerkt hebben onder meerdere pensioenstelsels met en
zonder toepassing van de Verordening. Dit probleem is nog onopgelost.

“General principles of coordination in the field of pensions”
by Gabriel Perl

This contribution gives a systematic description of which changes the review of the
Regulation has brought to the rules on pensions, which are significant for the Bel-
gian regimes.

The article first deals with the general principles of the pension schemes, and more
particularly with the distinction between the type A and the type B schemes, with
the conversion of invalidity benefits into old-age pensions and with the financial
responsibility for provision by the different national schemes.

As for retirement pensions themselves, the adaptations are of a largely technical
nature. They relate to a pension application by a person who has been employed in
more than one country, the rules with regard to the calculation of pensions, the
rules with regard to suspension of pensions and anti–accumulation rules, minimum
pensions and the review and revaluation of pensions. As for non-contributory bene-
fits, the new Regulation takes the case law of the Court of Justice into account.
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Particular attention is paid to the problem posed by the Belgian rule of career inte-
grity. Because of the fact that the Regulation forbids the application of an anti-accu-
mulation rule, we are faced with different treatment between those who have wor-
ked under several pension schemes, with and without application of the Regulation.
This problem has not been resolved so far.

*
*     *

“De gevolgen van de herziening van de Europese verordeningen inzake sociale
zekerheid voor het stelsel van de werkloosheidsverzekering”
door Georges Carlens

Inzake de werkloosheidsverzekering zal de nieuwe Europese Verordening nr.
883/2004 verschillende wijzigingen invoeren in vergelijking met de huidige coördi-
natie.
De meest opvallende van de hierna becommentarieerde wijzigingen betreffen de
uitbreiding van de mogelijkheden voor de werkzoekende om zijn werkloosheids-
uitkeringen uit te voeren naar een andere lidstaat van de Unie om er werk te zoeken
en de verduidelijking van het systeem dat van toepassing is voor werknemers die in
een bepaalde lidstaat verblijven en in een andere lidstaat werken.
In verband met het uitvoeren van werkloosheidsuitkeringen zal de maximum perio-
de van uitvoer, die vandaag 3 maanden bedraagt, op 6 maanden gebracht kunnen
worden door een beslissing van de bevoegde instelling. Bovendien is het deze instel-
ling die de uitkeringen verder zal blijven storten en niet meer de instelling van het
land waar de werkzoekende naartoe is gegaan.
In verband met de werknemers die geen grensarbeider zijn maar die, net zoals
grensarbeiders, in een andere lidstaat werken dan degene waar ze verblijven, wordt
het keuzerecht dat zij hebben in geval van volledige werkloosheid, verduidelijkt.
Indien zij blijven in het land waar ze werken, zullen zij werkloosheidsuitkeringen
genieten ten laste van het land van tewerkstelling. Indien zij terugkeren naar het
land waar ze verblijven, zullen zij werkloosheidsuitkeringen genieten ten laste van
het land van verblijf. Wanneer de uitkeringen volledige werkloosheid ten laste zijn
van het land van verblijf, voorziet de nieuwe verordening bovendien een mechanis-
me om de uitkeringen gedurende de eerste 3 of 5 uitkeringsmaanden te laten terug-
betalen door de bevoegde instelling van de lidstaat aan wiens wetgeving betrokkene
het laatst onderworpen was. Dit geldt eveneens voor de grensarbeiders die, in geval
van volledige werkloosheid, recht hebben op uitkeringen ten laste van het land van
verblijf.
Andere wijzigingen ten opzichte van de Verordening nr. 1408/71 worden aange-
bracht, met name inzake de totalisatie van de verzekerings- en de tewerkstellings-
periodes, de berekening van de uitkeringen en het vervroegd pensioen. Deze wijzi-
gingen hebben evenwel weinig gevolgen voor België.
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Er dient nu gewacht te worden op de toepassingsverordening die Verordening nr.
574/72 zal vervangen. Want het is deze verordening die de hervorming effectief zal in
werking doen treden en een aantal bepalingen van de basisverordening zal preciseren.

“The consequences of the review of the European regulations on social security
for the unemployment insurance scheme”
by Georges Carlens

In the field of unemployment insurance, the new European Regulation n° 883/2004
will bring several changes to the current coordination.
Among the changes that are commented below, the most significant concern the
extension of the possibilities for job seekers to export their unemployment benefits
to another member state of the Union in order to look for work there and the clarifi-
cation of the system applicable to workers who reside in one member state and
work in another.
With regard to the exportation of unemployment benefits, the maximum period of
exportation, which is currently 3 months, could be extended to 6 months upon
decision by the competent institution. Furthermore, it is this institution that will
continue to pay the benefits and not the institution of the country to which the job
seeker has gone.
With regard to workers other than cross-frontier workers, but who, just like cross-
frontier workers, work in a member state which is different from the one they res-
ide in, the option right they have in the event of full unemployment is set out. If
they stay in the country where they work, they will receive unemployment benefits
paid by the state of employment. If they return to the country where they reside,
they will receive benefits from the state of residence; the new regulation provides a
mechanism for the reimbursement of benefits, during the 3 or 5 first months of
benefit entitlement, by the relevant institution of the state to whose laws the benefi-
ciary was last subject. This also applies to cross-frontier workers who, in the case of
full unemployment, are entitled to benefits paid by the state of residence.
Other changes have been made with respect to regulation n° 1408/71, notably with
regard to the totalising of periods of insurance and employment, the calculation of
benefits and early retirement. However, these changes have little impact in Belgium.
We now have to wait for the implementing regulation that will replace regulation
n° 574/72. It is this regulation that will effectively implement the reform and that
will detail certain provisions of the basic regulation.

*
*     *
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“Over armoede en sociale uitsluiting: het begrippenkader”
door Jan Vranken

Deze inleidende bijdrage definieert een aantal centrale concepten uit de bijdragen
voor het thema armoede. Het gaat om begrippen als sociale uitsluiting, sociale frag-
mentering, sociale differentiatie, sociale ongelijkheid en armoede. Daarnaast komen
een aantal ‘armoedemodellen’ aan bod die worden gehanteerd bij de publieke,
wetenschappelijke en beleidsmatige waarneming van de armoede. Tot slot worden
een aantal opvallende maatschappelijke ontwikkelingen geschetst die mee de plaats
en het beeld van armoede en andere vormen van sociale uitsluiting in de hedendaag-
se context bepalen.

“Poverty and social exclusion: the terminological framework”
by Jan Vranken

This introductory article defines certain key expressions used in the article contribu-
ted on the theme of poverty. It concerns concepts such as social exclusion, social
fragmentation, social differentiation, social inequality and poverty. It then also intro-
duces certain ‘poverty models’ that are used in the context of public, scientific and
political consideration of poverty. By way of conclusion, the author outlines certain
notable social developments that play a part in determining the place and the image
of poverty and other forms of social exclusion in today’s world.

*
*     *

“Sociale uitsluiting op centrale maatschappelijke domeinen”
door Katrien De Boyser

Om armoede als ‘netwerk van sociale uitsluitingen’ te kunnen begrijpen en bestrij-
den, moeten de specifieke vormen en processen ervan op de diverse maatschappe-
lijke domeinen onder de aandacht blijven evenals de onderlinge relaties tussen vor-
men van uitsluiting. Net als de verschillende maatschappelijke domeinen staan vor-
men van sociale uitsluiting immers niet op zichzelf: ze werken op elkaar in, houden
elkaar in stand en kunnen nieuwe vormen van achterstelling genereren. In deze bij-
drage wordt een overzicht van de stand van zaken en van recente evoluties in een
aantal centrale uitsluitingsproblematieken gegeven. Het gaat meer bepaald om uit-
sluiting op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op het vlak van huisvesting, gezond-
heid en maatschappelijke dienstverlening.
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“Social exclusion within the fundamental aspects of society”
by Katrien De Boyser

In order to understand poverty as a ‘web of social exclusions” and so be able to
combat it, the particular forms and processes that it takes in the different elements
of social life must always be born in mind as must the reciprocal relationships
between the forms of exclusion. Just as the different aspects of social life are inter-
related, so the various forms of social exclusion are inter-linked: they interact, one
with the other, are self perpetuating and are capable of generating new forms of
social lag. This contribution gives an insight into the current situation, and recent
developments in a certain number of problem areas of fundamental exclusions. It
particularly deals with exclusion from the job market, education, housing, health
care and the delivery of social services.

*
*     *

“Onderaan de ladder van inkomens en bestedingen”
door Katrien De Boyser

Het beschikbare inkomen vormt omwille van theoretische en praktische redenen
nog steeds de gangbare indicator van armoede. Ze speelt immers een cruciale rol in
het verwerven van de meeste goederen en diensten en bepaalt – direct of indirect –
mee de ongelijke toegang tot verschillende maatschappelijke domeinen. In deze bij-
drage worden eerst de lage inkomens gesitueerd in de algemene Belgische inko-
mens- en vermogensverdeling. Vervolgens verschuift de focus naar het onderste
deel van deze inkomensladder, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de residuele
of bodemuitkeringen. Tot slot komt ook het moeilijke evenwicht tussen inkomsten
en bestedingen aan bod en de daaraan verbonden problematiek van overkreditering
en schuldoverlast.

“At the bottom of the ladder of income and expenditure”
by Katrien De Boyser

Disposable income is still the accepted indicator for assessing poverty for reasons
that are both theoretical and practical. In reality, it plays a critical role in the acquisi-
tion of goods and services and co-determines – directly or indirectly – the inequali-
ties of access to different social spheres. In this article, the author begins by placing
low income into the context of the overall distribution of incomes and assets in Bel-
gium. She then focuses more particularly on the lower end of this income scale,
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with special attention being given to residual or basic benefits. To conclude, she
also deals with with the difficult balance between income and expenditure and the
related problem area of credit overrun and over-indebtedness.

*
*     *

“Armoede en depressie in België: enkele beleidsreflecties”
door Katia Levecque en Jan Vranken

Mentale gezondheid is een thema dat in overheidsprogramma’s in België weinig aan-
dacht krijgt, laat staan als prioriteit in beleidsbeslissingen wordt meegenomen.
Nochtans blijkt dat mentale gezondheidsproblemen, in eerste instantie dan depres-
sies, ook in België een aanzienlijk deel van de bevolking treffen en gepaard gaan met
een hoogoplopend maatschappelijk prijskaartje. In deze bijdrage worden de voor-
naamste bevindingen voorgesteld van de analyse op basis van de tweede nationale
Gezondheidsenquête, afgenomen in 2001, naar depressieve klachten onder en
boven de Belgische armoedegrens. Deze vaststellingen worden aangevuld met
beleidsreflecties die op diverse beleidsniveaus van toepassing zijn.

“Poverty and depression in Belgium: some policy considerations”
by Katia Levecque and Jan Vranken

In government programs, mental health is not a subject that receives much interest,
and, as a result, is certainly not a priority in political decision making. It happens to
be, however, that mental health problems, with depression in pole position, affect a
considerable part of the population of Belgium as well and carry with them a very
high social price tag. The article presents the principle observations taken from the
report of the second Enquiry on health, made in 2001, on the subject of complaints
relating to depression above and below the Belgian poverty threshold. These obser-
vations are commented with some policy considerations that apply at various politi-
cal levels.

*
*     *
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“Besluit en aanbevelingen”
door Jan Vranken, Katrien De Boyser en Danielle Dierckx

Ter afronding van het themadeel over armoede vragen de auteurs aandacht voor een
aantal centrale pijnpunten inzake armoede en sociale uitsluiting en maken ze enkele
kritische kanttekeningen bij het gevoerde beleid.

“Conclusion and recommendations”
by Jan Vranken, Katrien De Boyser and Danielle Dierckx

To conclude this edition on the poverty issue, the authors request to pay attention
to some basic sore-spots in the area of poverty and social exclusion and they put for-
ward some critical thoughts on the current policy.

__________
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