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EVOLUTIE OP LANGE TERMIJN VAN DE
UITGAVEN VOOR GENEESKUNDIGE 
VERZORGING

DOOR MICHEL ENGLERT, MARIE-JEANNE FESTJENS en MARITZA LOPEZ-NOVELLA

Federaal Planbureau (met de medewerking van de werkgroep ‘‘Gezondheidszorg’’ van het FPB)

1. INLEIDING

Dit artikel analyseert de evolutie op lange termijn van de uitgaven voor
gezondheidszorg in België, beschouwd in een duidelijk omlijnde methodologische
context. Het is in die context dat zowel in België als in het buitenland de evaluaties
worden gemaakt met betrekking tot de budgettaire gevolgen van de vergrijzing [1],
[2], [3], [4]. De hier voorgestelde toekomstbeschouwing werd begin 20045 gereali-
seerd voor de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) en werd in de editie van
2005 van het rapport van het Comité, gepubliceerd.

Deze evaluaties hebben dus in eerste instantie betrekking op de overheidsfinanciën
en de bedoeling ervan is om te bepalen, zo niet te meten, wat de impact is van de
demografische ontwikkelingen op de budgettaire vooruitzichten; ze zijn met andere
woorden geconcentreerd op de zogenaamde “leeftijdsgebonden” ontvangsten- en
uitgavenposten (en dan vooral de uitgavenposten uiteraard). De publieke uitgaven
voor pensioen of kinderbijslag vormen vrij duidelijke voorbeelden van begrotings-
posten waarin demografische ontwikkelingen voelbaar zijn. In die zin worden in
deze studies ook de publieke uitgaven voor gezondheidszorg onder de loep
genomen. 

Het spreekt voor zich dat we ook zullen bespreken in welke mate de uitgaven voor
gezondheidszorg effectief als “leeftijdsgebonden” moeten worden beschouwd.

Deze studies, of ze nu in een academische of administratieve sfeer werden gereali-
seerd, hebben als voornaamste doelstelling, de houdbaarheid van de overheids-
financiën op lange termijn in te schatten, rekening houdend met de van kracht zijn-
de wetgeving en het huidige beleid. Daarom worden deze evaluaties inzake de
budgettaire gevolgen van de vergrijzing gemaakt “bij ongewijzigde wetgeving” of
“bij constant beleid”. Om de twee hoger genoemde redenen – namelijk dat de
impact van de demografische ontwikkelingen centraal staat en dat de evaluaties
gebeuren “bij ongewijzigde wetgeving/ongewijzigd beleid” – kunnen de budgettaire
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vooruitzichten in kwestie niet worden beschouwd als ramingen. Andere factoren
dan de demografie zullen stellig ook een invloed hebben op de ontwikkeling op
lange termijn van de overheidsfinanciën, bijvoorbeeld de evolutie op het vlak van
concurrentie of belastingharmonisatie op internationaal niveau. Verder zal geen
enkele waarnemer ook maar één ogenblik denken dat de wetgeving en het beleid
vele decennia lang ongewijzigd zouden kunnen blijven. 

In ieder geval zou een ware toekomstbeschouwing over de ontwikkeling op lange
termijn van de uitgaven voor gezondheidszorg slechts een beperkte waarde hebben:
zowel de pathologieën als de medische technieken kunnen onvoorspelbare en
ingrijpende veranderingen ondergaan en de gangbare tendensen doen omslaan.

Daarenboven worden de budgettaire gevolgen van de vergrijzing ook beïnvloed
door de algemene economische context. Enerzijds kan de uitdaging, die een stijging
van de uitgaven inhoudt, slechts worden beoordeeld ten opzichte van de totale
productiewaarde van een economie – het BBP. Anderzijds beïnvloedt diezelfde con-
text dan weer de ontwikkeling van de “leeftijdsgebonden” uitgavenposten, in het
bijzonder doorheen de rechten die uit arbeid voortvloeien, de lonen en de ontwik-
keling van de kostprijs van sommige prestaties. Daarom worden de begrotingsvoor-
uitzichten opgesteld binnen een wel bepaald macro-economisch scenario,  en zelfs
in meer dan één scenario.

2. UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG EN LEVENSSTANDAARD

Uit talloze studies blijkt duidelijk een sterke positieve correlatie tussen de totale
(publieke- en privé-)uitgaven voor gezondheidszorg per inwoner en de levensstan-
daard, die wordt gemeten aan de hand van indicatoren als het BBP per hoofd. Deze
positieve correlatie komt tot uiting, enerzijds wanneer voor de meeste landen een
historische analyse van de ontwikkeling van de uitgaven voor gezondheidszorg
wordt gemaakt – een dergelijke analyse wordt hierna besproken voor België (zie
meer bepaald bijlage B), anderzijds wanneer de uitgaven voor gezondheidszorg van
de verschillende landen met elkaar worden vergeleken (zie figuur 1).
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FIGUUR 1: BBP EN UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG PER INWONER, $KKP (1)

Bron: OECD Health Data (1ste editie), OECD National Accounts 2003 Volume 1.

Verschillende auteurs hebben geprobeerd het gewicht van de factor “levensstan-
daard” te bepalen, naast ook andere factoren. De internationale verschillen in
levensstandaard verklaren niet volledig de verschillen in uitgaven voor gezondheids-
zorg tussen de landen, zoals blijkt uit de excentrische positie van de Verenigde Sta-
ten in de grafiek. Deze evaluaties werden kort besproken door Jönsson en Ecker-
lund, die tevens een heel eenvoudig model hebben opgesteld op basis van cross-sec-
tion-gegevens voor 1998 [6]. De resultaten bevestigen het overwicht van het BBP
per persoon en het gematigde, maar niet te verwaarlozen effect van de leeftijds-
structuur van de bevolking. We moeten hierbij wijzen op de negatieve correlatie
met het percentage publieke uitgaven voor gezondheidszorg in de totale uitgaven
voor gezondheidszorg, gedeeltelijk door het geval Verenigde Staten (zie tabel 1).

(1) We merken hierbij op dat met Luxemburg geen rekening moet worden gehouden, gezien de uit-
zonderlijk hoge bijdrage van de niet-ingezetenen in de samenstelling van het BBP.
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TABEL 1: DETERMINANTEN VAN DE GEMIDDELDE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG PER
PERSOON (IN % VAN HET BBP PER HOOFD)

Afhankelijke variabele: de uitgaven voor gezondheidszorg per persoon

Variabel (log-lineair) Model (herleide vorm)

Coëfficiënt T-statistiek

Constante - 3.7501 - 4.074

BBP per persoon 1.2222 15.069

PHE (percentage publieke
financiering) - 0.4482 - 2.596

Leeftijd 65 (% bevolking van
ouder dan 65 jaar) 0.3561 3.051

Vrijheidsgraden 25

R
2
(aangepaste R2) 0.947 (0.940)

1 en 2: coëfficiënten zijn significant op respectievelijk 1% en 5%.

Bron: B. Jönsson en I. Eckerlund , Why do Different Countries Spend Different Amounts on Health Care? In OECD –
A Disease-based Comparison of Health Systems (volgens OECD (2001) en Gerdtham en Jönsson (2000)).

De internationale vergelijking (zie tabel 1) bevestigt dat de elasticiteit van de uit-
gaven voor gezondheidszorg (per inwoner) in het BBP (per inwoner) globaal geno-
men hoger ligt dan de eenheid; met andere woorden, we stellen zelfs een positieve
correlatie vast tussen het BBP en het gewicht van de uitgaven voor gezondheidszorg
t.o.v. datzelfde BBP. De historische analyse voor België wijst duidelijk op een elasti-
citeit van de totale uitgaven voor gezondheidszorg (per inwoner) in het BPP (per
inwoner) die merkelijk hoger ligt dan de eenheid (zie tabel 5).

Achter de stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg binnen de algemene stij-
ging van de levensstandaard gaat een dynamiek schuil van zowel de vraag (er wordt
vaker een beroep gedaan op geneeskundige handelingen, er zijn steeds hogere eisen
op het vlak van gezondheidszorg), als het aanbod (technologische vooruitgang, toe-
nemend gebruik van geavanceerde technieken). Die stijging komt tot uiting in de
nationale rekeningen, op het vlak van het volume, maar ook van de kostprijs: de
groei van de deflator van het medisch verbruik heeft de neiging om de algemene
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prijsstijging te overtreffen. Intussen dekken de stijgingen van de prijzen voor het
verstrekken van geneeskundige verzorging stricto sensu (2) – meer nog dan voor
andere categorieën van verstrekkingen – vaak zulke kwaliteitsverbeteringen dat die
zouden kunnen geïnterpreteerd worden als een uitbreiding van de consumptie met
nieuwe verstrekkingen, met andere woorden als een uitbreiding van de consumptie
in volume.

Deze laatste beschouwing is een argument om elke poging te staken om op lange
termijn een onderscheid te maken tussen de impact van het aanbod en die van de
vraag: de dynamiek van de vraag stemt grotendeels overeen met het systematisch
beroep doen op de allernieuwste behandelingen, die doeltreffender zouden zijn
maar technisch gezien ook veel geavanceerder. Gebruik maken van de geavanceer-
de technieken blijkt de uiting te zijn van een uitbreiding van de vraag tot nieuwe
verstrekkingen die, rekening houdende met de statistische afspraken, vaak zullen
worden geïnterpreteerd als een duurdere versie van de voorheen bestaande
verstrekkingen.

Dat er een verband bestaat tussen de globale economische activiteit en de totale uit-
gaven voor gezondheidszorg, wekt dan ook nauwelijks verbazing. Deze uitgaven
spruiten immers hoofdzakelijk voort uit een productieve activiteit – we merken op
dat juist die eigenschap de uitgaven voor gezondheidszorg onderscheidt van andere
sociale uitgaven, zoals voor pensioen of werkloosheid, waarbij het vooral om over-
drachten gaat. Voor zover de activiteitensector in kwestie (in de statistieken van de
nationale boekhouding “gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening”
genoemd ), de farmaceutische producten buiten beschouwing gelaten, relatief wei-
nig te maken heeft met de buitenlandse handel, gaat het voor het overgrote deel om
binnenlandse productieve activiteit in het besproken land. 

De toename van de geneeskundige consumptie en de daarmee overeenstemmende
toegevoegde waarde blijken zo een bestanddeel te zijn van de economische groei en
dragen bij tot de uitbreiding van de tertiaire sector, net zoals de consumptie en de
productie van andere types van diensten.

Een dergelijke interpretatie zou weinig aanvechtbaar zijn, als het alleen om privé-uit-
gaven voor gezondheidszorg zou gaan. Het verband tussen het BBP en de publieke
uitgaven voor gezondheidszorg – waarvan de evolutie in principe wordt gestuurd
door de beslissingen van de overheid – is minder duidelijk: het komt tot uiting ener-
zijds via de schommelingen van de budgettaire middelen, anderzijds via een sociale
vraag die toeneemt met het algemene welzijn. 

(2) Deze beschouwing is niet van toepassing op zorgverlening aan zorgbehoevende ouderen, waar
het ritme van de prijsstijgingen grotendeels toe te schrijven is aan de beperkte productiviteitswinst.
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Een internationale vergelijking inzake de opsplitsing van de uitgaven voor gezond-
heidszorg per inwoner in publieke uitgaven en privé-uitgaven (zie figuur 2) en het
gewicht van dieze uitgaven in % van het BBP (zie figuur 3) toont evenwel aan dat de
keuzes in de sector gebonden zijn aan de nationale karaktertrekken van de regeling.
De Verenigde Staten en Zwitserland, koplopers op het vlak van totale uitgaven, wor-
den ingehaald door Duitsland, Zweden, Frankrijk, Noorwegen en Denemarken, die,
wat publieke uitgaven voor gezondheidszorg in % van het BBP betreft, op kop staan. 
België situeert zich hier in de buurt van het gemiddelde.

FIGUUR 2: PUBLIEKE EN PRIVE-UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG (IN %  VAN HET BBP)

Bron: OECD Health Data 2004 (1ste editie).
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FIGUUR 3: PUBLIEKE EN PRIVE-UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG PER INWONER, $KKP,
2002

Bron: OECD Health Data 2004 (1ste editie).

3. UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG EN DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE

Het verband tussen leeftijd en het ziektecijfer, en aldus de uitgaven voor gezond-
heidszorg, is haast een gemeenplaats. Dit blijkt uit het statistische materiaal dat
zowel op nationaal- als op internationaal niveau beschikbaar is ([4]en figuur 4 en 5).

In dit opzicht is het interessant om een onderscheid te maken tussen de eigenlijke
gezondheidszorg (“health care”) en gezondheidszorg voor zorgbehoevende ouderen
(“long term care”); gezondheidszorg voor ouderen is immers leeftijdsgevoeliger ([4]
en figuur 4 en 5).
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FIGUUR 4: LEEFTIJD EN PUBLIEKE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG STRICTO SENSU

Leeftijdsgroepen
Bron: [4]
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FIGUUR 5: LEEFTIJD EN PUBLIEKE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG VAN ZORGBEHOEVEN-
DE OUDEREN

Leeftijdsgroepen
Bron: [4]

nd long-term care for the elderly and possible indicators of the long-term sustainability op 

De uitgavenprofielen voor gezondheidszorg per leeftijdsgroep vormen de basis voor
de klassieke toekomstbeschouwingen aangaande de budgettaire gevolgen van de
vergrijzing, zowel diegenen die zich tot de demografische component beperken
([3], [4]) als diegenen die ook het effect van de economische groei meerekenen.
Intuïtief zijn we geneigd om de mechanische impact te berekenen ([1], [2]) van in
de toekomstige toename van gerechtigden in die leeftijdsgroepen waar de genees-
kundige consumptie hoog ligt. 

In evaluaties die op dit type van benadering gebaseerd zijn, komen echter heel wat
onzekerheden voor. Ten eerste – zo halen sommige auteurs aan – kan aan de hand
van internationale vergelijkingen blijkbaar geen duidelijke correlatie worden vast-
gesteld tussen de uitgaven voor gezondheidszorg en het gewicht van de bejaarde
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bevolking [7]. We moeten evenwel opmerken dat die vaststelling betrekking heeft
op het totaal van de gezondheidszorg voor ouderen en de eigenlijke gezondheids-
zorg; verschillende studies hebben wel aangetoond dat de uitgaven voor gezond-
heidszorg voor ouderen worden beïnvloed door de nationale gewoonte om ouderen
in een instelling onder te brengen, wat uiteraard een niet-demografische factor is.
Zoals hierboven werd aangehaald, blijkt daarentegen uit sommige empirische schat-
tingen dat de bevolking van 65 jaar of ouder een significante variabele is op voor-
waarde dat ook met de andere determinanten rekening werd gehouden.

Ten tweede blijkt uit recente werken, met name zeer verregaande internationale
([8], [9]) en Belgische [10] studies, zeer duidelijk het gewicht van de aan de nabij-
heid van het overlijden gebonden uitgaven binnen de hoger genoemde uitgavenpro-
fielen per leeftijdscategorie. Anders gezegd, de positieve correlatie tussen uitgaven
voor gezondheidszorg en leeftijd zou eerder toe te schrijven zijn aan de toegeno-
men frequentie van overlijden in de hogere leeftijdscategorieën dan aan de factor
leeftijd zelf.

De Zweedse studie [9] onderscheidt de uitgaven voor gezondheidszorg in het
ziekenhuis van de ambulante zorgverlening. De uitgaven in het ziekenhuis zijn opge-
splitst volgens het aantal jaren dat de patiënt overleeft (patiënten die nog 0, 1, 2, 3,
4, 5 en 6 jaar te leven hebben). De uitgaven voor ambulante zorgverlening van
patiënten die in de loop van het jaar overlijden, worden vergeleken met de uitgaven
voor de andere patiënten. Voor de patiënten die binnen het jaar overlijden, blijkt
dat de uitgaven ongeveer en gemiddeld twaalf keer hoger liggen in het ziekenhuis
en zes keer hoger in de ambulante zorgverlening. 

De Belgische studie [10] vertoont vergelijkbare en niet minder opzienbarende resul-
taten: de uitgaven voor zorgverlening liggen gemiddeld negen à tien keer hoger
voor een persoon die binnen het jaar is overleden (en dus gemiddeld 6 maanden
heeft geleefd tijdens het jaar van overlijden) en dertien à veertien keer hoger indien
de overleden persoon zo goed als het volledige jaar heeft “doorlopen”.

Door deze “overlijdensgebonden kostprijs” in aanmerking te nemen, worden we
ertoe aangezet om het profiel van de curve van de uitgaven voor gezondheidszorg
volgens leeftijdsgroepen te wijzigen naarmate de levensverwachting toeneemt, aan-
gezien deze – ceteris paribus – synoniem is met het opschuiven van een aanzienlijk
deel van de overlijdens naar hogere leeftijdsgroepen. Bij toepassing van deze metho-
de neemt de geschatte impact van de vergrijzing op de uitgaven voor gezondheids-
zorg aanzienlijk af.
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De methode van de “overlijdensgebonden kostprijs” wordt vaak als geschikt
beschouwd voor wat louter de eigenlijke gezondheidszorg betreft. Niettemin schui-
ven sommige deskundigen een gelijkaardig scenario naar voren voor de zorgvers-
trekking aan zorgbehoevende ouderen, voor zover de toename van de levensver-
wachting gelijke tred zou houden met een toename van de levensverwachting in
goede gezondheid. Het uitgavenprofiel voor zorgverlening aan zorgbehoevende
ouderen zou zelfs naar rechts kunnen opschuiven, naar evenredigheid met de toene-
mende levensverwachting.

In de extreme hypothese waarbij alle uitgaven voor gezondheidszorg (inclusief de
uitgaven voor verzorging van zorgbehoevende ouderen) niet van de leeftijd zouden
afhangen, dan wel van het aantal nog te leven jaren, zou de vergrijzing van de bevol-
king geen enkel structureel gevolg hebben voor de uitgaven voor gezondheidszorg.
Wat wel nog voelbaar zou zijn, is het effect van het hoger aantal overlijdens omdat
omvangrijke babyboomgeneraties de leeftijdsgroepen bereiken met een hogere kans
op overlijden.

Ten derde is het mogelijk dat de ontwikkeling van de medische technieken en de
evolutie van de consumptiegewoonten van gezondheidszorg in de oudere klassen,
ertoe leiden dat de uitgaven in die leeftijdsklassen sneller stijgen dan het gemiddel-
de. Sommige deskundigen hebben het over de verschuiving van een “U”-curve naar
een “J”-curve. In geval van een dergelijk scenario leidt de toepassing van de klassie-
ke methode tot onderschatting toekomstige uitgavenstijging.

De klassieke methode omvat met andere woorden onzekerheden, zowel naar boven
als naar onder.

4. ANDERE FACTOREN

Behalve de levensstandaard en de demografische structuur spelen uiteraard ook
andere factoren een rol, met name de institutionele factoren. De sector is inderdaad
in elke staat op een zeer specifieke manier georganiseerd. Dit aspect wordt in dit
artikel slechts beknopt aangehaald.

We kunnen voor de gezondheidszorg – in een eerste benadering en op gevaar af te ver-
eenvoudigen – drie organisatietypes onderscheiden (2, 5). In de landen met een
“Beveridge”-traditie op het vlak van sociale bescherming is de productie van gezond-
heidszorgdiensten hoofdzakelijk voor rekening van de Staat (Scandinavische landen,
Verenigd Koninkrijk tot voor kort,…), de zorgverlener is over het algemeen een loon-
trekkende en de ziekenhuizen worden via gebudgetteerde kredieten gefinancierd. In
de landen met een “Bismarck”-traditie op het vlak van sociale zekerheid (Benelux,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,...), komt de publieke financiering vooral
voor rekening van de Sociale zekerheid en steunt ze op het verzekeringsprincipe, wat
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een vergoeding per zorgprestatie, rechtstreeks of via de ligdagprijsfinanciering van de
ziekenhuizen, bevoorrecht. In het model met een privé-dominante (Verenigde Staten)
spelen de verzekeringen een sleutelrol bij de financiering.

Sommige auteurs leggen de nadruk op de impact van de organisatie van de sector
op de uitgaven ([5], [7]); zij suggereren dat de financiering per prestatie een neiging
tot medische overconsumptie zou kunnen teweegbrengen. De impact van deze spe-
cificiteiten op de totale uitgaven voor gezondheidszorg lijkt evenwel in hoofdzaak
neer te komen op de omgekeerde correlatie tussen het aandeel van de overheids-
financiering en de totale uitgaven [6].

5. VOORUITZICHTEN VOOR DE EVOLUTIE VAN DE GENEESKUNDIGE CONSUMPTIE
IN BELGIE

(bron: FPB en [2], waarvan grote stukken hieronder zijn overgenomen)

De methodologie die door het FPB en de SCvV ([1], [2]) wordt gebruikt voor het
opmaken van de langetermijnvooruitzichten van de evolutie van de totale genees-
kundige consumptie, weerhoudt de economische groei en de demografische per-
spectieven als essentiële determinanten. Het deel publieke consumptie voor
gezondheidszorg wordt daarvan afgeleid.

Op korte termijn wordt deze demografische en macro-economische benadering ver-
vangen door een methode die vooral rekening houdt met de beschikkingen die door
de besluitvormer zijn getroffen.

5.1. VOORUITZICHTEN OP MIDDELLANGE TERMIJN (2004-2009)
De begrotingsdoelstelling van de regering (3) van een gemiddelde jaarlijkse aangroei
van 4,5% (exclusief aanpassing van de gezondheidsindex) wordt weerhouden voor
de periode 2004-2007. In 2004 wordt echter rekening gehouden met de overschrij-
ding met 513 miljoen van de begrotingsdoelstelling. Er wordt verondersteld dat de
gemiddelde groei van 4,5% van de uitgaven voor de periode 2005-2007 wordt
gewijd aan de uitbreiding en de verbetering van het medische aanbod, als voortzet-
ting van de voorbije evoluties.

(3) Sommige minder grote uitgaven ten laste van het RIZIV (bijvoorbeeld de uitgaven gerealiseerd in
het kader van internationale akkoorden, terugbetalingen uitgevoerd in het kader van de fiscale MAF
(maximumfactuur), de uitgaven voor expertises, de uitgaven in verband met het “Sociaal plan kine”
en de strijd tegen tabaksmisbruik) zijn niet in de uitgavennorm opgenomen. Hetzelfde geldt voor uit-
zonderlijke uitgaven of uitgaven te wijten aan nieuwe initiatieven, zoals de loonsverhogingen van het
verzorgend personeel in overeenstemming met het sociaal akkoord voor 2005-2009.
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Aan de andere kant wordt rekening gehouden met de overheveling naar het RIZIV
van een gedeelte van de verpleegdagprijs, dat voorheen ten laste was van de FOD
Volksgezondheid, en met de uitbreiding van de zelfstandigenregeling tot de “kleine
risico’s”. Die uitbreiding komt in de plaats van bestaande privé-verzekering, die op
80% van de zelfstandigen betrekking heeft. Voor het jaar 2008 (2009) wordt de
groei geraamd op 3,9% (3,1%), waarvan 3,2% (2,4%) te wijten aan de interne dyna-
miek en 0,7% is toe te schrijven aan de vergrijzing (4).

Om de cijfers in de onderstaande tabel met de economische groei te kunnen verge-
lijken, zijn ze gedeflateerd met de prijsindex van het BBP.

TABEL 2: HYPOTHESEN VOOR DE TOENAME VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG (BIJ
CONSTANTE BBP-PRIJZEN EN IN %)

In procenten 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Uitgaven van de socialezekerheids-
instellingen

- traditionele uitgaven voor geneeskundige zorgen 6.7 1.2 4.3 4.5 3.9 3.1
- inclusief transfer van de verpleegdagprijs, vroeger
ten laste van de FOD Volksgezondheid 14.9 1.3 4.1 4.3 3.7 3.1

- en met uitbreiding tot de ‘‘kleine risico’s in het
stelsel voor zelfstandigen, vanaf 01/07/2006 14.9 1.3 5.2 5.3 3.7 3.1

Totaal van de publiek uitgaven 6.2 1.6 5.0 5.1 3.7 3.1

Uitgaven door privé-verzekeringsbedrijven 6.8 1.2 -10.4 -13.1 3.9 3.1

Uitgaven ten laste van de gezinnen 2.8 3.8 6.2 4.9 5.7 3.9

Globale consumptie van gezondheidszorgen 5.5 2.1 4.6 4.4 3.7 3.3

Bron: FPB.

(4) Dit cijfer komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse groei voor de voorbije tien jaar, gecorri-
geerd zodat het met de vergrijzing rekening houdt (de methodologie die werd gebruikt om de
impact van de vergrijzing op middellange termijn te begrijpen, is vergelijkbaar met die gebruikt voor
de lange termijn; zie deel 5.2. Vooruitzichten op lange termijn en Bijlage, deel A.)
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FIGUUR 6: UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG – IN % VAN HET BBP

Bron: FPB, SCvV.

Zoals we uit figuur 6 kunnen afleiden, betekent de begrotingsdoelstelling van de
regering een stevige toename van het aandeel van de uitgaven voor gezondheids-
zorg in het BBP: van 9,42% in 2003 tot 10,2% in 2098. 

5.2. VOORUITZICHTEN OP LANGE TERMIJN (2010-2030)
In de methodologie, gebruikt voor de langetermijnverkenning van de totale uitga-
ven voor gezondheidszorg, wordt een onderscheid gemaakt tussen de demografi-
sche determinanten en de “trend” die de impact van de economische groei weer-
spiegelt.

De toekomstige evolutie van de uitgaven voor geneeskundige zorgen ten laste van
in de sociale zekerheid, wordt verondersteld aan hetzelfde ritme te groeien als dat
van de totale uitgaven, na afloop van middellange termijn (2004-2009). De aldus
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bekomen uitgaven voor gezondheid in de sociale zekerheid worden vervolgens ver-
deeld tussen het werknemersstelsel en dat van de zelfstandigen, verhoudingsgewijs
met de verdeling per stelsel van de gerechtigden op ziekteverzekering. De andere
publieke uitgaven voor gezondheidszorg (van de Federale overheid, de Gewesten
en de lokale overheden) volgen de evolutie van het BBP. 
De hierna volgende commentaar is geconcentreerd op de periode 2010-2030; de
tabellen geven eveneens de cijfers voor de zeer lange periode (2004-2050).

5.2.1. Demografische determinanten
De demografische determinanten betreffen de omvang van de bevolking en de ver-
andering van de bevolkingsstructuur per leeftijd en per geslacht. De impact van
deze determinanten op de uitgaven voor gezondheidszorg wordt geschat aan de
hand van een demografisch model en van de uitgavenprofielen voor gezondheids-
zorg per leeftijdsklasse en per geslacht (5) (zie figuur 7).

a) Het effect “bevolkingsomvang”
De Belgische bevolking zou in de loop van de komende decennia lichtjes toenemen,
ten gevolge van de steeds langere levensduur en het vooruitzicht op een belangrijk
positief migratiesaldo. Zo zou de gemiddelde jaarlijkse groei van de bevolking 0,2%
bedragen tussen 2003 en 2030, wat overeenkomt met de geobserveerde groei gedu-
rende de voorbije drie decennia (1971-2000).

b) Het effect “vergrijzing van de bevolking”
De vergrijzing van de bevolking is te wijten aan het samenspel van drie welbekende
factoren: de toenemende levensverwachting, de vergrijzing van de babyboom-
generatie van na de Tweede Wereldoorlog en de daling van het geboortecijfer. De
afhankelijkheidsgraad van de ouderen (60 jaar en ouder/20 tot 59 jarigen) bedroeg
in 2000 40% en zou in 2010 44%, in 2030 63% en in 2050 69% bedragen. De coëffi-
ciënt die de “vergrijzing binnen de vergrijzing” (80 jaar en ouder/60 jaar en ouder)
uitdrukt, bedroeg in 2000 16% en zou in 2010 21%, in 2030 22% en in 2050
32% bedragen.

(5) FPB, NIS, Bevolkingsvooruitzichten 2000-2050 (gebracht op het niveau van de waarnemingen op
1 januari 2002 door het FPB).
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FIGUUR 7: PROFIELEN PER LEEFTIJD EN GESLACHT VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDS-
ZORG IN 1997 (GENORMALISEERDE PROFIELEN MET BETREKKING TOT DE GEMIDDELDE UITGAVE
GELIJKGESTELD AAN 1 VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN EN BEIDE GESLACHTEN SAMEN

Bron: CM

De impact van de vergrijzing op de uitgaven voor gezondheidszorg (inclusief het
terugbetalingstarief in de voorkeursregeling voor hoogbejaarden) wordt bepaald aan
de hand van de profielen per leeftijdsklasse en per geslacht, weergegeven in figuur
7 hierboven. Aan de hand hiervan kan de gemiddelde jaarlijkse groei van de (publie-
ke) uitgaven voor gezondheidszorg worden berekend die uitsluitend aan de vergrij-
zing wordt toegeschreven; deze zou tussen 2001 en 2030 0,7% bedragen, terwijl
deze groei voor de periode 1971-2000 slechts 0,5% bedroeg. De onzekerheden die
met deze benadering gepaard gaan, zijn in deel 3 vermeld.

De impact op de uitgaven voor gezondheidszorg van de evolutie van de bevolkings-
structuur (in % van het BBP) wordt in tabel 3 toegelicht.
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TABEL 3: IMPACT VAN DE BEVOLKINGSSTRUCTUUR.

2003 2010 2030 2050

S-index 1,03 1,08 1,24 1,39

Uitgaven in % van het BBP 9,4 9,9 11,3 12,7

Bron: FPB. Voor de berekening van de S-index, zie bijlage, deel A

5.2.2. ‘‘Trend’’
De “trend” wordt omschreven als dat gedeelte van de stijging van de totale uitgaven
voor gezondheidszorg in het BBP dat beïnvloedt wordt door de economische groei
(zie deel 2) en dat losstaat van de demografische factor. We herinneren eraan dat
deze historische trend het resultaat is van een dynamiek die zowel aanbodfactoren
aanbod (meer bepaald de dynamiek die voortvloeit uit technologische vooruitgang:
nieuwe diagnose- en zorgtoestellen, frequenter gebruik van hoogtechnologische
apparatuur per prestaties, hyperspecialisering van de zorgverleners, uitbreiding van
het therapeutische arsenaal,...), als vraagfactoren en politieke doelstellingen met
betrekking tot gezondheidszorg met elkaar combineert. Ze is evenzeer samenge-
steld uit volume-effecten als prijseffecten.

Deze historische tendens wordt econometrisch geschat: de te verklaren variabele is
de uitgave voor gezondheidszorg per inwoner, gedeflateerd door de prijs van het
BBP (om rekening te houden met het inflatieverschil tussen de prijzen voor gezond-
heidszorg enerzijds en de prijs van het BBP anderzijds) en door de indicator voor de
impact van de vergrijzing (om de consumptie van gezondheidszorg te bekomen bij
een ongewijzigde leeftijdsstructuur). 

Deze variabele is functie van het reële BBP per persoon – zoals verwacht op basis
van de beschouwingen in deel 2 – en van een autoregressieve term; de elasticiteit
van het reële BBP per persoon ondergaat daardoor variaties op korte termijn. De
elasticiteit, die voor de projectieperiode gemiddeld hoger ligt dan de eenheid, neigt
op zeer lange termijn naar 1.

De resultaten van de schatting worden in tabel 4 weergegeven.
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TABEL 4: SCHATTING VAN DE ‘‘TREND’’

met: 
Ct = totale uitgaven voor gezondheidszorg in t;
Nt = aantal inwoners;,
Pt = deflator van het BBP;
St = index voor de impact van de demografische structuur.

Geschatte coëff. Standaardafwijking T-statistiek

ß1 - 109 27,6 - 3,94

ß2 0,0276 0,006 4,79

ß3 0,748 0,056 13,25

R2 aangepast 0,998

F (coëff. nul) 14,283

Bron: FPB, SCvV

De parameters van voorgesteld in tabel 4 houden in dat de marginale consumptie-
quote voor gezondheidszorg op lange termijn neigt naar 11% van het BBP, zonder
rekening te houden met het demografische effect.

Het gebruik van een variabele elasticiteit die naar 1 neigt, stemt overeen met de in
het verleden waargenomen progressieve verslapping van deze elasticiteit (tabel 5);
ze vormt bovendien een meer bevredigend alternatief dan het gebruik van een con-
stante elasticiteit die hoger ligt dan de eenheid en die een onbeperkte groei met
zich mee zou brengen van het gedeelte van het BBP dat aan gezondheidszorg wordt
besteed (en impliciet ook van de bijdrage aan het BBP van de overeenstemmende
bedrijfstak).
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TABEL 5: TOTALE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG IN BELGIE (DEFLATOR: PRIJS VAN HET
BBP; GEMIDDELD JAARLIJKS GROEICIJFER)

1971-2003 1981-2003 1994-2003

Demografische component 0,69 0,73 0,80

Niet-demografische com-
ponent (‘‘Trend’’) 3,98 2,94 2,72

Groeicijfer van het BBP 2,42 1,94 2,19

Elasticiteit ‘‘Trend’’/BBP 1,64 1,52 1,24

Bron: FPB, SCvV

Figuur 8 geeft de ratio weer van de totale uitgaven voor gezondheidszorg per inwo-
ner – zonder impact van de vergrijzing – en van het BBP per inwoner voor de perio-
de 1953-2002, een eerste keer op basis van de geobserveerde waarden en een twee-
de keer aan de hand van de geschatte waarden volgens de “zware trend” verge-
lijking. De reeks geschatte waarden werd afgevlakt om haar trend af te zonderen en
om de afwijkingen ten opzichte van de waargenomen gegevens beter in kaart te
brengen. Uit de grafiek blijkt dat de waarden geraamd door de vergelijking van de
uitgaven voor gezondheidszorg, in de buurt liggen van de waargenomen waarden.
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FIGUUR 8: AANDEEL VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG PER PERSOON – ZONDER
IMPACT VAN DE VERGRIJZING – IN HET BBP PER PERSOON: WAARGENOMEN EN GESCHATTE
WAARDEN

Bron: FPB, SCvV

5.2.3. Gedetailleerde resultaten
Tabel 6 geeft de evolutie weer van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in % van
het BBP en in groeicijfers. Voor de projectieperiode 2004-2030 stijgen de totale uit-
gaven voor gezondheidszorg van 9,7% van het BBP in 2004 tot 12,8% van het BBP in
2030, hetzij een stijging van 3,2 procentpunten van het BBP. Het gemiddelde jaar-
lijkse groeicijfer van de totale uitgaven voor deze periode (2004-2030) bedraagt 3,1%.

Het tweede gedeelte van tabel 6 geeft tevens het groeicijfer weer van de totale uit-
gaven voor gezondheidszorg, opgesplitst per verklarende factor, namelijk de “histo-
rische trendmatige evolutie” en de demografische factoren. 

Voor de langetermijnperiode (2010-2030) bedraagt het gemiddelde jaarlijkse groei-
cijfer voor de totale uitgaven voor gezondheidszorg 2,9%; het gemiddelde jaarlijkse
groeicijfer van deze uitgaven te wijten aan de “historische trend”, bedraagt 2% en
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datgene dat aan de demografische factoren is toe te schrijven, bedraagt 0,8% (0,7%
voor de factor “vergrijzing” en 0,2% voor de factor “omvang van de bevolking”).

In deze benadering komt de “historische trend” naar voren als de voornaamste groei-
factor van de uitgaven voor gezondheidszorg, met een grote voorsprong op de
demografische factor. Als we er echter van uitgaan dat een groei van deze uitgaven
gelijk aan de economische groei “normaal” is en we proberen vanuit dat opzicht de
toename van het gewicht van de uitgaven voor gezondheidszorg in het BBP te verkla-
ren, dan komt de demografische factor als doorslaggevend naar voren (zie tabel 6,
gegevens in % van het BBP): het gedeelte van de “historische trend” dat met de econo-
mische groei overeenstemt, verdwijnt bij een dergelijke benadering. 

TABEL 6: TOTALE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG (IN PRIJZEN VAN 1998)

1970 1980 1990 2000 2003 2004 2010 2020 2030 2050 2030- 2050-
in % 2004 2004
van het
BBP

Totale 4.7 6.4 7.0 8.4 9.4 9.7 10.5 11.6 12.8 14.6 3.2 5.0
uitgaven
gezond-
heids-
zorg (a)

- waarvan demografische structuur 1.8 3.3
- waarvan trend (en maatregelen) 1.3 1.7

Bron: FPB, SCvV
a) Uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van alle binnenlandse agenten (overheid, huishoudens, ondernemingen)

in gemiddeld jaarlijks 1971- 1981- 1991- 2001- 2004- 2010- 2004- 2004-
groeicijfer 1980 1990 2000 2003 2009a 2030 2030b 2050

Totale uitgaven gezondheidszorg 7.0 3.1 4.1 4.7 4.0 2.9 3.1 2.8
- waarvan trend (en maatregelen) 6.3 2.5 3.3 3.7 - 2.0 2.2 2.0
- waarvan demografisch effect 0.6 0.6 0.8 0.9 - 0.8 0.9 0.8
* effect van de vergrijzing 0.4 0.5 0.5 0.5 - 0.7 0.7 0.6
* effect van de bevolkingsomvang 0.2 0.1 0.3 0.4 - 0.2 0.2 0.1

Bron: FPB, SCvV
a) De middellangetermijnmethodologie is op deze periode van toepassing
b) De middellangetermijnmethodologie is op deze periode gedeeltelijk van toepassing

Tabel 7 geeft de evolutie weer van de publieke uitgaven voor gezondheidszorg, in %
van het BBP en in groeicijfers.
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De uitgaven voor gezondheidszorg van de sociale zekerheid worden geprojecteerd
in de veronderstelling dat de groei ervan gelijkloopt met die van de totale uitgaven,
na afloop van de middellangetermijnperiode. De zo berekende uitgaven voor
gezondheid in de sociale zekerheid worden verdeeld tussen de werknemersstelsel
en dat van de zelfstandigen, verhoudingsgewijs met de verdeling per stelsel van de
gerechtigden op ziekteverzekering. De andere publieke overheidsuitgaven voor
gezondheidszorg volgen de evolutie van het BBP.

Voor de projectieperiode 2004-2030 stijgen de totale publieke uitgaven voor
gezondheidszorg van 7,2% van het BBP in 2004 naar 9,5% van het BBP in 2030. Deze
toename met 2,43 procentpunt van het BBP doet zich ten belope van 0,6 procent-
punt voor de periode 2004-2009 en ten belope van voor 1,6 procentpunt tijdens de
periode 2010-2030.

Het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer van de totale overheidsuitgaven voor het
geheel van de projectieperiode (2004-2030) bedraagt 3,1% voor een gemiddeld jaar-
lijks groeicijfer van de economie van 1,9%. Voor de periode 2004-2009 (die reke-
ning houdt met de recente politieke beslissingen), bedraagt het gemiddelde jaarlijk-
se groeicijfer 4,3% voor een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van de economie van
2,3%. Voor de periode 2010-2030 bedraagt het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer 2,8%
voor een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van de economie van 1,8%.

TABEL 7: PUBLIEKE OVERHEIDSUITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG (IN PRIJZEN VAN 
1998)

1970 1980 1990 2000 2003 2004 2010 2020 2030 2050 2030- 2050-
in % 2004 2004
van het
BBP

Totale 3.1 4.8 5.3 6.2 7.0 7.2 7.9 8.7 9.5 10.8 +2.3 +3.5
publieke
uitgaven 
voor
gezondheids-
zorg
Prestaties 2.5 3.8 4.4 5.2 5.8 6.5 7.1 7.8 8.7 10.0 +2.2 +3.5
van de
sociale
zekerheid
Andere 0.7 1.0 1.0 1.0 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 +0.1 +0.1
publieke
uitgaven
voor
gezond-
heidszorg

Bron:FPB, SCvV

a) De publiek uitgaven voor gezondheidszorg omvatten de uitgaven voor gezondheidszorg van de Sociale zekerheid (werk-
nemersstelsel en stelsel voor zelfstandigen – met inbegrip van de kleine risico’s zelfstandigen vanaf 2006 -, DOSZ en ande-
re stelsels), van de Federale overheid (in hoofdzaak de terugbetaling van 25% van de verpleegdagprijs, die vanaf 2004
naar de Sociale zekerheid wordt overgeheveld), van de Gewesten (steun voor gehandicapten) en van de lokale overheden
(medische prestaties van de OCMW’s voor behoeftige personen, met inbegrip van de verblijfkosten in een rusthuis).202
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in gemiddeld jaarlijks 1971- 1981- 1991- 2001- 2004- 2010- 2004- 2004-
groeicijfer 1980 1990 2000 2003 2009a 2030 2030b 2050

Totaal publieke uitgaven voor 8.2 3.3 3.9 4.7 4.3 2.8 3.1 2.8
gezondheidszorg
Prestaties van sociale zekerheid 8.2 3.6 4.2 4.5 5.7 2.9 3.5 3.0
Andere overheidsuitgaven voor
gezondheidszorg 8.2 2.3 3.0 5.4 -2.7 1.8 0.8 1.2

Bron: FPB, SCvV

6. CONCLUSIES

In dit artikel hebben wij voor de projectie van de uitgaven voor gezondheidszorg de
methodologie voorgesteld die door het FPB en de SCvV wordt gebruikt voor het
evalueren van de budgettaire gevolgen van de demografische ontwikkelingen in Bel-
gië. Op lange termijn weerhoudt deze methodologie de economische groei en de
demografische vooruitzichten als belangrijkste determinanten. Op middellange ter-
mijn wordt deze macro-economische benadering vervangen door een methode die
vooral rekening houdt met het besliste overheidsbeleid terzake.

Volgens onze methodologie zou de totale geneeskundige consumptie toenemen van
9,7% van het BBP in 2004 tot 12,8% in 2030. Deze stijging met 3,1 procentpunt van
het BBP is voor 1,8 procentpunt toe te schrijven aan de vergrijzing en voor 1,3 pro-
centpunt aan de “historische trendmatige evolutie”. Als men ervan uitgaat dat een
stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg die gelijk is aan de economische
groei, “normaal” is, en men de toename van het gewicht van de uitgaven voor
gezondheidszorg in het BBP probeert te verklaren, dan blijkt de demografische fac-
tor doorslaggevend te zijn. Wat de totale publieke uitgaven voor gezondheidszorg
betreft, die zouden toenemen van 7,2% van het BBP in 2004 tot 9,5% van het BBP in
2030.

(Vertaling)
__________
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BIJLAGE: TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE METHODOLOGIE VOOR LANGETER-
MIJNPROJECTIES VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG (2010-2050)

A. MODELLERING VAN DE IMPACT VAN DE DEMOGRAFISCHE VERGRIJZING
De impact van de demografische veroudering op de uitgaven voor gezondheidszorg
(met inbegrip van het terugbetalingstarief in de voorkeursregeling voor bejaarden)
wordt geraamd op basis van gegevens inzake de terugbetaling van geneeskundige
verstrekkingen per leeftijd (i) en per geslacht (s). De profielen die uit deze steek-
proeven naar voren komen, voor een jaar t=0 (6), worden genormaliseerd om te
extrapoleren naar het geheel van de bevolking:

met:
cs s,i = uitgaven voor gezondheidszorg per leeftijd en per geslacht in de steekproef;
n s,i = bevolking van de steekproef per leeftijd en per geslacht;
csr s,i =  relatieve kostprijs per leeftijd en per geslacht (voor een gemiddelde een-
heidskost, alle leeftijdsgroepen, geslachten en types van zorgverlening samengeno-
men).

Op basis van deze genormaliseerde profielen wordt een indicator (S) berekend voor
elk projectiejaar, zodanig dat het groeicijfer ervan overeenstemt met die stijging van
de uitgaven voor gezondheidszorg die aan de verandering van de demografische
structuur kan worden toegeschreven, en dit in de veronderstelling dat de kostenpro-
fielen per leeftijd en per geslacht constant blijven doorheen de tijd:

met:
St = index van de impact van de vergrijzing op de uitgaven voor gezondheidszorg;
Nt = totale bevolking.

(6) Het basisjaar is 1997.
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B. DE “HISTORISCHE TRENDMATIGE EVOLUTIE” VAN DE STIJGING VAN DE UIT-
GAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG

De “historische trendmatige evolutie” is het gevolg van de evolutie van de volumes
en de prijzen in de gezondheidssector bij een ongewijzigde demografische struc-
tuur. Meer bepaald, ze is het resultaat van een dynamiek die de aanbodfactoren en
vraagfactoren, evenals de politieke doelstellingen op het vlak van gezondheidszorg
met elkaar combineert. Uit de nationale rekeningen blijkt overigens dat de deflator
van de uitgaven voor gezondheidszorg gemiddeld vlugger toeneemt dan de deflator
van het BBP. Waarschijnlijk is dit de weerspiegeling van ondermeer de hoge prijs
van belangrijke technologische ontwikkelingen in de sector en de zwakke producti-
viteitswinst. Het samenvoegen van de volume- en prijseffecten is te verantwoorden
omdat het voor de nationale rekeningen uiterst moeilijk is om beide effecten correct
te begrijpen in een sector waar de technologische ontwikkelingen snel verlopen en
waar de output van goederen en diensten nauwelijks homogeen is doorheen de tijd.

Om het aandeel van de evolutie van de uitgaven voor gezondheidszorg te projec-
teren, dat niet van demografische effecten afhangt, maakt het FPB gebruik van een
econometrische schatting. Het gaat om een consumptiefunctie die twee zaken kop-
pelt: enerzijds de totale geneeskundige consumptie per inwoner, bij onveranderde
demografische situatie en gedeflateerd door de prijzen van het BBP, en anderzijds
het BBP (in constante prijzen) per inwoner van het voorafgaande jaar en een auto-
regressieve term. Op die manier wordt de “historische trendmatige evolutie” ver-
klaard door het niveau van de nationale rijkdom enerzijds en het niveau van de vroe-
gere geneeskundige consumptie anderzijds. De geschatte vergelijking over de perio-
de 1953-2002 ziet er als volgt uit: 

met:
Ct = totale uitgaven voor gezondheidszorg in t;
Nt = de Belgische bevolking;
Pt = de deflator van het BBP;
St  = de index van de impact van de vergrijzing op de uitgaven voor gezondheids-
zorg (zie hierboven).
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De schatting van deze eenvoudige gereduceerde vorm geeft goede econometrische
resultaten. Het BBP per inwoner en de totale geneeskundige consumptie per per-
soon tijdens het voorbijejaar verklaren meer dan 99% van de variatie van de
geneeskundige consumptie tijdens het lopende jaar. De consumptie van het voor-
bije jaar heeft een veel grotere invloed (= 0,75) dan is veel groter dandie  dat van het
BBP per persoon (= 0,03), wat wijst op een niet te verwaarlozen inertie-effect of
“habit persistence” in de geneeskundige consumptie. De marginale consumptiequo-
te op lange termijn, die rekening houdt met de inertiewerking, bedraagt 0,11 tegen-
over 0,03 op korte termijn. Met andere woorden, voor een toename van het BBP
per inwoner van 100 euro, wordt 11 euro ervan besteed aan gezondheidszorg.
Andere regressiefactoren, zoals het inkomen per werkende of het gemiddelde tus-
senkomstpercentage van de ziekteverzekering, zijn niet weerhouden omdat ze
slechts een beperkt verklarend vermogen hebben.

C. ELASTICITEIT VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG PER PERSOON –
ZONDER IMPACT VAN DE VERGRIJZING – TEN OPZICHTE VAN HET BBP PER PER-
SOON, TIJDENS DE PROJECTIEPERIODE
Onderstaande grafiek illustreert de “ex post”-elasticiteit van de uitgaven voor
gezondheidszorg per persoon, met uitsluiting van het effect vergrijzing, ten opzich-
te van het BBP per persoon, tijdens de langetermijnprojectieperiode (2010-2050).
Vanaf 2010 neemt de “ex post”-elasticiteit toe en dat tot in 2020. Het groeicijfer van
de uitgaven voor gezondheidszorg per persoon – zonder impact van de vergrijzing,
ligt duidelijk hoger dan dat van het BBP per persoon tijdens deze periode. Vanaf
2020 neemt de elasticiteit af, aangezien het groeicijfer van het BBP per persoon zich
stabiliseert, terwijl dat van de uitgaven voor gezondheidszorg per persoon – zonder
impact van de vergrijzing blijft vertragen onder invloed van het dalend BBP van
voordien. Vanaf 2030 evolueren beide cijfers gelijkmatig en de elasticiteit ligt om en
bij de 1. 
Op het einde van de projectieperiode ligt het groeicijfer van de uitgaven voor
gezondheidszorg per persoon – zonder impact van de vergrijzing opnieuw hoger
dan dat van het BBP per persoon en neemt de elasticiteit lichtjes toe.
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FIGUUR 9: UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG PER PERSOON (ZONDER IMPACT VAN DE VER-
GRIJZING) EN BBP PER PERSOON (GROEICIJFER). “EX POST”-ELASTICITEIT VAN DE UITGAVEN VOOR
GEZONDHEIDSZORG PER PERSOON (ZONDER IMPACT VAN DE VERGRIJZING) TEN OPZICHTE VAN
HET BBP PER PERSOON

Bron: FPB

De gemiddelde “ex post”-elasticiteit voor het geheel van de projectieperiode (2004-
2050) bedraagt 1,17, terwijl die voor de periode 2004-2030 1,25 bedraagt. Merk op
dat de uitgaven voor gezondheidszorg een gelijkaardig verloop hebben als dat van
het BBP per hoofd, weliswaar met een vertraging van meerdere jaren, omwille van
de inertiewerking die door onze modellering werd opgevangen. De daling van het
groeicijfer van het BBP per persoon, die in 2010 aanvangt, is voor de uitgaven voor
de gezondheidszorg pas voelbaar vanaf 2014.

__________
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HET ARREST KELLER VAN HET HOF VAN
JUSTITIE: EEN NIEUWE STAP IN DE
RICHTING VAN DE AFSCHAFFING VAN DE
GRENZEN VOOR PATIENTEN IN EUROPA?

DOOR ANNE-CLAIRE SIMON

Aspirante aan het F.N.R.S., Afdeling Internationaal recht, UCL

Mevrouw Keller is aangesloten bij de Spaanse sociale zekerheid: kan zij bij deze
instelling de terugbetaling eisen van een zeer gespecialiseerde behandeling die ze
onderging in een universitair ziekenhuis in Zwitserland toen Duitse geneesheren
beslisten, gedurende haar tijdelijk verblijf in Duitsland, dat de transfer naar Zwitser-
land noodzakelijk was? Het Hof van Justitie besliste, in een arrest van 12 april 2005,
van wel. Krijgen de Europese patiënten door dit arrest dan een onvoorwaardelijk
recht om, op kosten van hun ziekteverzekeringsinstelling, de best mogelijke zorgen
te ontvangen in de Europese Unie en zelfs in de rest van de wereld? Dat is de vraag
waarop dit artikel een antwoord probeert te geven.

1. INLEIDING: PATIENTENMOBILITEIT IN DE EUROPESE UNIE

Kan een patiënt die bij het ziekteverzekeringsstelsel van een Lidstaat van de Europe-
se Unie is aangesloten, van zijn orgaan van aansluiting bekomen dat dit de kostprijs
voor in een andere Lidstaat verkregen zorgen voor zijn rekening neemt? Het negatie-
ve antwoord dat traditiegetrouw op deze vraag werd gegeven, moet vandaag de dag
sterk worden genuanceerd, gezien de ontwikkeling van de Europese integratie.

Vanaf het prille begin van de communautaire opbouw hebben de Lidstaten erover
gewaakt dat hun onafhankelijkheid op het vlak van sociale zekerheid gewaarborgd
bleef (1), vooral wat de organisatie van hun gezondheidszorgsysteem betreft (2). Uit
hoofde van het territorialiteitsbeginsel (3) beperkt elke Lidstaat traditiegetrouw de
omvang van zijn ziekteverzekeringsstelsel tot zijn nationale grondgebied. Alleen
medische zorgen in infrastructuren of door beroepsmensen (ziekenhuizen, genees-
heren,...) die op het nationale grondgebied gevestigd zijn, worden ten laste geno-
men. Patiënten die zich in het buitenland wensen te laten verzorgen, moeten zelf de
behandelingskosten dragen.

(1) Art. 137, §3, VEG. Zie ook H.J.E.G., 7 februari 1984, Duphar, zaak C-238/82, Rec., p. 523, pt. 16.
(2) Art. 152, §5, VEG.
(3) In verband met dit beginsel, zie R. Cornelissen, The principle of territoriality and the Community
regulations on social security (regulations 1408/71 and 574/72), C.M.L.Rev., 1996, p. 439.
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Tegelijkertijd hebben de Lidstaten, die het vrije verkeer van personen binnen de
Europese Unie willen vereenvoudigen, hun socialezekerheidsstelsels op elkaar afge-
stemd. De huidige verordening 1408/71 (4) garandeert derhalve dat “migrerende
werknemers” hun rechten op sociale zekerheid en in het bijzonder op de ziektever-
zekering behouden. De oprichting van de gemeenschappelijke markt meer dan tien
jaar geleden heeft de nationale grenzen zo goed als volledig tenietgedaan, teneinde
mogelijk te maken dat personen, goederen, diensten en kapitaal in heel Europa even
vrij kunnen circuleren als binnen één enkele Lidstaat. Het werd dan ook evident dat
de socialezekerheidssector geen eiland vormt dat ondoordringbaar is voor de
invloed van het gemeenschapsrecht (5). In zijn beroemde arrest Kohll (6) heeft het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna “het Hof” genoemd)
bevestigd dat de communautaire voorschriften inzake het vrij verrichten van dien-
sten eveneens in de gezondheidszorgsector van toepassing zijn. Net als de zorgverle-
ners genieten de patiënten van vrij verkeer in Europa.

Voortaan staan met andere woorden twee wegen open voor de patiënt die zich in
een andere Lidstaat wil laten verzorgen ten laste van de instelling waarbij hij is inge-
schreven: de administratieve weg van verordening nr. 1408/71 enerzijds en de weg
die het Hof baant met zijn arrest Kohll, op basis van de voorschriften inzake het vrij
verrichten van diensten anderzijds. Deze twee wegen overlappen elkaar. In een hele
reeks van arresten heeft het Hof ernaar gestreefd om nader te bepalen in welke
mate en onder welke voorwaarden deze twee wegen toegang verlenen tot de zorg-
verlening. Zijn recente arrest Keller (7) werpt een nieuw licht op de rechten van de
patiënt die de weg van verordening 1408/71 inslaat. Na een algemene omschrijving
van deze twee toegangswegen tot zorgverlening in het buitenland (II), concentreert
onderhavig artikel zich op het stelsel van verordening nr. 1408/71, in het licht van
arrest Keller (III); het artikel eindigt met een conclusie over het belang van de
patiëntenmobiliteit binnen de Europese Unie (IV).

2. DE TOEGANGSWEGEN TOT ZORGVERLENING IN EEN ANDERE LIDSTAAT

2.1. DE TRADITIONELE ADMINISTRATIEVE WEG: ARTIKEL 22 VAN VERORDENING
1408/71
De Lidstaten zijn tot een akkoord gekomen teneinde een zeker verkeer van patiën-
ten toe te staan, binnen de context van verordening 1408/71. In verschillende situ-
aties, beschreven in artikel 22 van deze verordening, kan een persoon die door het

(4) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad, van 14 juni 1971, aangaande de toepassing van de
socialezekerheidsstelsels op de werknemers, de zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, in de versie gecoördineerd door verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad,
van 2 december 1996, P.B.E.G. , L 28, 1997, p. 1, die sindsdien herhaalde malen werd gewijzigd.
(5) Volgens de uitdrukking van advocaat-generaal Tesauro in zijn Conclusies, voorgelegd op 16 sep-
tember 1997, in de zaak C-120/95, Decker, en in de zaak C-158/96, Kohll, pt. 17.
(6) H.J.E.G., 28 april 1998, Kohll, zaak C-158/96, Rec., I, p. 1931. Zie ook H.J.E.G., 28 april 1998,
Decker, zaak C-120/95, Rec., I, p. 1831. Dit laatste arrest, dat het vrij verkeer van goederen betreft,
valt buiten de context van de onderhavige studie.
(7) H.J.E.G., 12 april 2005, Keller, zaak C-145/03, Rec., nog niet gepubliceerd.
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ziekteverzekeringsstelsel van een Lidstaat gedekt is (8), van het orgaan waarvan hij
lid is, bekomen dat dit de kostprijs voor zorgverlening die hij in een andere Lidstaat
heeft ontvangen, voor zijn rekening neemt (9). Binnenkort wordt verordening
1408/71 vervangen door verordening 883/2004 (10); deze verordening behoudt het
hierna toegelichte stelsel van toegang tot de gezondheidszorg (11).

2.1.1. Het stelsel voor onverwachte zorgverlening
Iedereen wiens gezondheidstoestand het nodig maakt dat onmiddellijk verstrekkin-
gen worden verleend gedurende zijn verblijf op het grondgebied van een andere
Lidstaat, heeft recht op de tenlasteneming van die verstrekkingen (artikel 22, §1, a)
(12). Met het vooruitzicht op zijn reis moet de verzekerde bij de instelling waarvan
hij lid is, verzoeken om de toekenning van een document voor het verkrijgen van
het recht. Dit “medische paspoort” getuigt van zijn rechten op ziekteverzekering,
ten overstaan van de zorgverleners van de Staat van verblijf (13). Tot voor kort werd
formulier E111 gebruikt (14). Sinds 1 juni 2004 wordt dit formulier geleidelijk aan
vervangen door de Europese ziekteverzekeringskaart (hierna de “EZVK” genoemd)
(15). Bij een spoedgeval kan per fax of elektronische post een voorlopig vervan-
gingscertificaat worden uitgereikt. Voor de patiënt die zijn zorgverlening heeft
betaald zonder zijn EZVK voor te leggen, wordt een inhaalprocedure gestart: bij zijn
terugkeer kan hij bij het bevoegde orgaan een aanvraag tot terugbetaling indienen
(artikel 34 van verordening 574/72).

(8) Mits hij onder het persoonlijke toepassingsgebied van verordening 1408/71 valt.
(9) De betrokken landen zijn: de landen van de Europese economische ruimte, dat wil zeggen de
vijfentwintig Lidstaten van de Europese Unie en de drie Lidstaten van de Europese Vrijhandels-
associatie (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), alsook Zwitserland.
(10) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en van de Raad, van 29 april 2004,
houdende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, P.B.E.U., L 166, 2004, p. 1. In afwachting
van een toepassingsverordening zal deze nieuwe verordening waarschijnlijk niet voor eind 2006 van
kracht worden.
(11) Zie evenwel infra, betreffende de wijziging van de termijnvoorwaarde die in art. 22, §2, van
verordening 1408/71 werd vastgelegd. Voor een complete studie van de draagwijdte van verorde-
ning 883/2004 in de gezondheidszorgsector, zie W. Palm, De betekenis van de herziening van veror-
dening 1408/71 voor de gezondheidssector, B.T.S.Z., 2004, pp. 679-693.
(12) Zie tevens art. 19 van verordening 883/2004.
(13) Verordening (EEG) 574/72 van de Raad, van 21 maart 1972, die de uitvoeringsbepalingen van
verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt, in de versie gecoördineerd door verordening (EG) nr. 118/97
van de Raad van 2 december 1996, P.B.E.G., L 28, 1997, die sindsdien een aantal keren werd ge-
wijzigd, art. 21.
(14) Beslissing nr. 153 (94/604/EG) van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeen-
schappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers (CASSTM), van 7 oktober 1993,
houdende de modellen van formulieren die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de verordenin-
gen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 (E001, E103-E127), P.B.E.G., L 244, 1994, p. 22.
(15) Beslissing nr. 189 (2003/751/EG) van de CASSTM, van 18 juni 2003, tot invoering van een
Europese ziekteverzekeringskaart ter vervanging van de formulieren die in toepassing van de Veror-
deningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad worden gebruikt in verband met de
toekenning van verstrekkingen bij tijdelijk verblijf in een andere lidstaat dan de bevoegde staat of de
staat van de woonplaats, P.B.E.G., L 276, 2003, p. 1.
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Onder “dringende zorgverlening” werd vroeger uitsluitend die zorgverlening begre-
pen die onmiddellijk noodzakelijk was, dat wil zeggen zorgverlening die niet kon
worden uitgesteld zonder het leven of de gezondheid van de betrokkene in gevaar
te brengen. Sinds 1 juni 2004 werd dit begrip uitgebreid; voortaan zijn gedekt,
“wiens toestand verstrekkingen vereist welke tijdens een verblijf op het grondge-
bied van een andere lidstaat medisch noodzakelijk worden, met inachtneming van
de aard van de prestaties en de verwachte duur van het verblijf’’ (16), dat wil zeg-
gen de zorgverlening zonder dewelke de “toerist” genoodzaakt zou zijn voortijdig
naar de Staat van verzekering terug te keren om zich daar te laten verzorgen.

2.1.2. Het stelsel voor geplande zorgverlening
De patiënt heeft ook recht op de tenlasteneming van zijn behandelingskosten als hij
van de instelling waarbij hij is aangesloten, specifiek de toestemming heeft gekregen
om zich naar het buitenland te begeven teneinde daar een voor zijn gezondheidstoe-
stand gepaste medische behandeling te ondergaan (artikel 22, §1, c). Het document
waarmee dit recht wordt verkregen, is in dit geval formulier E112. Het bevoegde
orgaan beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid; indien het beslist om de
toestemming te geven, preciseert het welke behandeling bij welke instelling mag
worden ondergaan (17). De Staat van verblijf acht zich door dergelijke specificaties
gebonden. Hij behoudt evenwel een zekere therapeutische vrijheid, vooral indien
een niet-gespecifieerde behandeling noodzakelijk blijkt te zijn (18).

De verzekeringsinstelling kan aan de verzekerde die een aanvraag indient, de toestem-
ming niet weigeren “wanneer de desbetreffende behandeling behoort tot de prestaties
waarin de wettelijke regeling van de lidstaat op het grondgebied waarvan de betrokke-
ne woont, voorziet, gelet op zijn gezondheidstoestand van dat moment en het te ver-
wachten ziekteverloop, niet kan worden gegeven binnen de termijn die gewoonlijk
nodig is voor de desbetreffende behandeling in de lidstaat waar hij woont” (arti-

(16) Art. 22, §1, a), in de versie gewijzigd door verordening (EG) nr. 631/2004 van het Europees Par-
lement en van de Raad, van 31 maart 2004, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de
Raad houdende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen
en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en verordening (EEG) nr. 574/72
van de Raad tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van verordening (EEG) nr. 1408/71, voor
wat de harmonisatie van de rechten en de vereenvoudiging van de procedures betreft, P.B.E.U., L
100, 2004, p. 1.
(17) Formulier E112 moet immers als volgt worden ingevuld: “Aan de persoon ... genoemd, werd
toestemming verleend het recht op verstrekkingen te behouden van de ziekte- en moeder-
schapsverzekering ... in [land] waarheen hij zich begeeft om aldaar geneeskundige verzorging te ont-
vangen bij [inrichting]”.
(18) Het formulier geeft insgelijks de toestemming voor een medisch gesproken noodzakelijke over-
brenging naar een andere instelling van vergelijkbare aard.
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kel 22, §2). Beide voorwaarden zijn cumulatief. In het kader van de nieuwe verorde-
ning 883/2004 wordt de termijnvoorwaarde gewijzigd, waarbij het criterium “nor-
maal vereiste termijn” wordt vervangen door “op medisch vlak aanvaardbare ter-
mijn” (19).

2.1.3. Rechten van de patiënt in de Staat van verblijf
De patiënt die in het buitenland wordt verzorgd en gedekt is door een document
waarmee het recht wordt verkregen (formulier E111/EZVK of formulier E112),
bevindt zich in een comfortabele positie. Hij heeft recht op “verstrekkingen, welke
voor rekening van het bevoegde orgaan door het orgaan van de woon- of verblijf-
plaats worden verleend, volgens de door dit orgaan toegepaste wettelijke regeling,
alsof deze werknemer of zelfstandige bij laatstbedoeld orgaan was aangesloten”
(artikel 22, §1, i).

Deze patiënt wordt gelijkgesteld met een patiënt die in de Staat van verblijf is aange-
sloten. Hij heeft toegang tot de volledige zorgverlening die aan de sociaal verzeker-
den van die Staat wordt verstrekt, vooral waar het gaat om de tenlasteneming van
deze zorg door de sociale zekerheid. Het is van weinig belang of deze zorg, afhanke-
lijk van het ziekteverzekeringsstelsel van de ontvangende Lidstaat, gratis wordt toe-
gediend dan wel of de kostprijs ervan door de ziekteverzekering wordt ten laste
genomen, onmiddellijk (systeem van de “derde betaler”) of a posteriori (terug-
betaling van de medische facturen die aan het verzekeringsorgaan worden overge-
maakt). Zo moet hij ook, in voorkomend geval, zelf dat aandeel van die zorg voor
zijn rekening nemen dat ten laste is van de patiënt (het “remgeld”). Het gaat hier om
een volledige gelijkstelling, in die zin dat de rechten van de patiënt niet worden
beperkt tot de ziektekostendekking die door het orgaan waarbij hij is aangesloten,
wordt geboden. Met andere woorden, hij heeft toegang tot de zorg die wordt ver-
strekt in de ontvangende Staat, los van de vraag of deze zorg ten laste zou zijn geko-
men van de Staat waar hij is aangesloten, en zo ja, tegen welk tarief.

De Staat van verblijf neemt de kosten voor de zorgverlening voor zijn rekening alsof
deze zorg aan een van zijn aangeslotenen werd verleend. De dienstverlenende orga-
nisatie wordt daarna volledig vergoed door de organisatie waarvan de patiënt lid is
(artikel 36 van verordening 1408/71) (20). Het orgaan waarbij de patiënt is aangeslo-
ten, betaalt met andere woorden de zorgverlening terug volgens de tarieven van de
ontvangende staat, zelfs al zou de verstrekking tot een lagere financiële kost of zelfs
tot geen enkele tussenkomst hebben geleid indien ze werd verleend in de Staat van
verzekering.

(19) Art. 20 van de nieuwe verordening; voor dit punt heeft de Europese wetgever akte genomen
van de jurisprudentie Geraets-Smits (zie infra, titel 2.2.2.).
(20) De terugbetaling gebeurt volgens de modaliteiten bepaald door verordening 574/72.
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2.2. DE WEG DIE DOOR DE JURISPRUDENTIE WORDT GEBAAND (ARREST KOHLL): HET
VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN

2.2.1. Toegang tot de zorgverlening in een andere Lidstaat (arrest Kohll)
In de zaak Kohll wenste een Luxemburgs onderdaan zijn minderjarige dochter in
Duitsland een orthodontische behandeling te laten ondergaan. In overeenstemming
met artikel 22 van verordening 1408/71, was volgens de Luxemburgse wetgeving de
terugbetaling van de zorgen ontvangen in een andere Lidstaat, onderhavig aan de
toestemming van de verzekeringsinstelling van de patiënt. De ziekenkas van Mr.
Kohll had hem die toestemming evenwel geweigerd, met als reden dat dergelijke
tandheelkundige verzorging zonder moeite in Luxemburg kon worden bekomen.
De gelijkvormigheid van dit wettelijke stelsel met de communautaire voorschriften
inzake het vrij verrichten van diensten (artikel 49 en 50 VEG) kwam voor het Hof
van Justitie aan de orde.

Het Hof verwierp de toepasselijkheid van artikel 22 om het geschil te beslechten.
Dankzij dit artikel kunnen zorgverstrekkingen die in het buitenland werden verkre-
gen, mits een autorisatie, worden terugbetaald tegen het tarief van de ontvangende
Lidstaat. “Uitgaande van dit doel schrijft artikel 22 van verordening nr. 1408/71 daar-
entegen niet voor, en verzet het zich er ook niet tegen, dat de kosten van in een
andere lidstaat zonder voorafgaande toestemming verleende hulp worden vergoed
volgens de tarieven van de bevoegde lidstaat” (21).

Het Hof bepaalt dat de Luxemburgse reglementering, die de terugbetaling van een
in het buitenland ondergane behandeling laat afhangen van de afgifte van een voor-
afgaande autorisatie – terwijl deze voorwaarde niet is vereist voor de terugbetaling
van kosten opgelopen in de Staat van verzekering – een belemmering is van het vrij
verrichten van diensten, wat door artikel 49 VEG verboden is (22). Tot slot besteedt
het Hof aandacht aan de argumenten die door de Luxemburgse regering worden
aangehaald ter verdediging van de procedure van voorafgaande autorisatie. Het
argument ‘controle van de kwaliteit van de geneeskundige verzorging’ wordt snel
terzijde geschoven, met als tegenargument dat de voorwaarden voor toegang tot en
het uitoefenen van de medische beroepen op Europees niveau op elkaar werden
afgestemd (23). De daarmee samenhangende beweegredenen, die steunen op het
behoud van het begrotingsevenwicht van het socialezekerheidsstelsel en van een
voor iedereen toegankelijke medische dienstverlening en ziekenhuisdienst, zijn voor
het Hof wel aanvaardbaar. In het onderhavige geval zijn deze beweegredenen niette-
min weinig overtuigend, aangezien “de vergoeding van de kosten van in de andere
lidstaten verleende tandheelkundige hulp volgens de tarieven van de staat van

(21) Arrest Kohll, pt. 27.
(22) Ibid., pt. 33 tot 35.
(23) Ibid., pt. 43 en 47 tot 49.
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verzekering geen belangrijke invloed heeft op de financiering van het socialezeker-
heidsstelsel” (24), omdat dezelfde lasten drukken op de begroting van de sociale
zekerheid, of deze verzorging nu op nationaal grondgebied of in het buitenland
werd verstrekt.

Uit het arrest Kohll blijkt dat het recht op grensoverschrijdende zorgverlening dat
door artikel 22 van verordening 1408/71 wordt verkregen, slechts een boom is in
het bos van patiëntenrechten, afgeleid van de toepassing van de regels voor het vrij
verrichten van diensten in de gezondheidszorgsector. Vroeger kregen alleen patiën-
ten die vooraf de toestemming hadden gekregen om zich in het buitenland te laten
verzorgen, hun behandelingskosten terugbetaald – op basis van het tarief van de
Staat van verblijf. Voortaan hebben alle patiënten die beslissen om zich in het bui-
tenland te laten verzorgen, zonder de toestemming te vragen, recht op de terug-
betaling van de verstrekte zorgen – op basis van het tarief van de Staat van aansluiting.

2.2.2. Toegang tot de ziekenhuisverzorging (arrest Geraets-Smits)
In de arresten Geraets-Smits en Peerbooms (25) en Müller-Fauré en van Riet (26)
heeft het Hof de toepassing van de regels voor het vrij verstrekken van diensten
genuanceerd tot verstrekkingen in een ziekenhuis. Het is van oordeel dat zieken-
huisverzorging, net zoals ambulante gezondheidszorgverlening, diensten zijn in de
zin van het Verdrag, die in heel Europa en zonder belemmeringen moeten worden
verstrekt (27). Wel besluit het Hof dat het bevoegde orgaan grondige redenen heeft
om de terugbetaling van de ziekenhuiskosten te doen afhangen van het verkrijgen
van een voorafgaande autorisatie; deze maatregel is noodzakelijk en gegrond om de
kosten te beheersen en voldoende toegankelijkheid tot een evenwichtig aanbod van
kwaliteitsvolle ziekenhuisverzorging te behouden. “Infrastructuren voor ziekenhui-
zen, hun geografische spreiding, hun inrichting en de uitrustingen waarover zij
beschikken, of zelfs de aard van de medische diensten die zij kunnen aanbieden,
moeten worden kunnen gepland” (28).

Niet elk systeem van voorafgaande autorisatie is noodzakelijkerwijze conform op
het vlak van het Europese recht. De autorisatieprocedure moet makkelijk toeganke-
lijk zijn en moet kunnen garanderen dat de aanvraag binnen een aanvaardbare ter-
mijn wordt behandeld, en een mogelijkheid bieden om een beroep te doen op
rechtshulp (29). De autorisatie moet worden toegekend op basis van objectieve,
niet-discriminerende criteria die in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellin-
gen (30). In het arrest Leichtle (31) oordeelde het Hof dat de artikelen 49 en 50 VEG

(24) Ibid., pt. 42. Zie ook pt. 50 tot 52.
(25) H.J.E.G., 12 juli 2001, Geraets-Smits en Peerbooms, zaak C-157/99, Rec., I, p. 5473.
(26) H.J.E.G., 13 mei 2003, Müller-Fauré en van Riet, zaak C-385/99, Rec., I, p. 4509.
(27) Arrest Geraets, pt. 53.
(28) Ibid., pt. 76 e.v.
(29) Ibid., pt. 90 en arrest Müller, pt. 85.
(30) Arresten Müller, pt. 68 en Leichtle, pt. 43.
(31) H.J.E.G., 18 maart 2004, Leichtle, zaak C-8/02, Rec., nog niet gepubliceerd, pt. 41 tot 48.
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in strijd zijn met een Duitse wet die de autorisatie om een badkuur te ondergaan in
het buitenland, afhankelijk maakt van de voorwaarde dat de kuur absoluut onvermij-
delijk is “wegens de veel hogere slaagkansen buiten Duitsland”; er werd immers niet
aangetoond dat een dergelijke voorwaarde noodzakelijk zou zijn om het financiële
evenwicht van de Duitse sociale zekerheid in stand te houden.

In het arrest Geraets preciseerde het Hof dat, indien de autorisatie afhankelijk wordt
gemaakt van de voorwaarde dat een gepaste behandeling niet te gelegener tijd kan
worden verstrekt op het nationale grondgebied, deze autorisatie slechts kan worden
geweigerd als te gelegener tijd voor de patiënt een identieke behandeling of een
behandeling met dezelfde doeltreffendheidsgraad kan worden bekomen” (32), reke-
ning houdend met “het geheel van de omstandigheden die elk concreet geval ken-
merken” (33) (de medische toestand van de betrokkene, zijn antecedenten, maar
ook de gevolgen voor zijn beroepsactiviteit).

2.2.3. Toegang tot zorgverstrekkingen die niet door het nationale ziekteverzekerings-
stelsel gedekt zijn
De Staat van verzekering dient alleen die verstrekkingen ten laste te nemen die door
zijn nationale wetgeving zijn voorzien en dat, tegen de vastgelegde terugbetalings-
tarieven. “De verzekerde die zonder voorafgaande toestemming voor behandeling
naar een andere lidstaat gaat dan de lidstaat van vestiging van het ziekenfonds waar
hij staat ingeschreven, kan slechts aanspraak maken op een vergoeding van de
behandeling binnen de grenzen van de dekking die in de lidstaat van inschrijving
door het stelsel van ziektekostenverzekering is gegarandeerd” (34). Deze limiet
moet worden goedgekeurd omdat zij voor de ziekenkas, die met een toegenomen
mobiliteit van haar patiënten wordt geconfronteerd, het ultieme middel is om de
uitgaven voor gezondheidszorg te controleren.

De Lidstaat bepaalt derhalve zelf de omvang van de dekking voor ziekte waarvan
zijn verzekerden genieten (35) – bijvoorbeeld door uitputtende lijsten op te stellen
van de vergoedbare verstrekkingen of door grensbedragen voor deze terugbetalin-
gen te bepalen. De Staat zou door het gemeenschapsrecht niet kunnen worden ver-
plicht om de lijst van medische verstrekkingen die hij ten laste neemt, uit te breiden
(36), dit ongeacht of een behandeling al dan niet wordt gedekt door de sociale-
zekerheidsstelsels van andere Lidstaten. Wel moet de Staat daarbij het gemeenschaps-

(32) Arrest Geraets, pt. 103.
(33) Ibid., pt. 104 en arrest Müller, pt. 90.
(34) Arrest Müller, pt. 106.
(35) Arrest Geraets, pt. 85. Zie ook H.J.E.G., 7 februari 1984, Duphar, zaak C-238/82, Rec., 1984, p.
523, pt. 17 en arrest Leichtle, pt. 48.
(36) Arresten Geraets, pt. 87 en Müller, pt. 98.
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recht in acht nemen (37); deze lijsten van behandelingen moeten worden opgesteld
volgens objectieve en niet-discriminerende criteria, zonder verwijzing naar de plaats
van verstrekking.

2.3. HET NAAST ELKAAR BESTAAN VAN TWEE PROCEDURES VOOR TOEGANG TOT
GEPLANDE ZORGVERLENING
Sinds het arrest Kohll beschikken de Europese burgers die in een andere Lidstaat
dan de Staat van verzekering geplande zorgverstrekking wensen te ontvangen, over
twee procedures (38). De traditionele weg is de weg die door de gemeenschaps-
wetgever wordt gebaand met artikel 22 van verordening 1408/71. De patiënt moet
bij het bevoegde orgaan de toestemming vragen om zich in een andere Lidstaat te
laten verzorgen. Met deze autorisatie wordt hij in de ontvangende Lidstaat behan-
deld alsof hij er was verzekerd. De kostprijs voor de verkregen zorgverstrekkingen
wordt ten laste genomen door deze Staat, volgens diens eigen tarieven. De Staat van
verblijf krijgt vervolgens zijn kosten volledig terugbetaald door de Staat van verzeke-
ring. Dit is voor de patiënt de eenvoudigste weg: zijn behandelingskosten worden
onmiddellijk ten laste genomen, in plaats van dat hij een onzekere procedure moet
starten om a posteriori te worden terugbetaald.

In zijn arrest Kohll heeft het Hof van Justitie een nieuwe weg voor toegang tot zorg-
verlening in het buitenland geopend, steunend op artikel 49 en 50 VEG, die gaan
over het vrij verrichten van diensten. Door van deze vrijheid gebruik te maken kan
de patiënt in zijn Staat van verzekering de terugbetaling bekomen van de kosten
voor de in het buitenland verkregen verstrekkingen, alsof ze op het nationale grond-
gebied werden verstrekt (39). De Staat moet de voorwaarden en formaliteiten in
acht nemen waaraan de Staat van verzekering deze terugbetaling onderwerpt, zoals
meer bepaald de vereiste dat eerst een huisarts en dan pas een specialist wordt
geraadpleegd. Deze weg is voor de patiënt iets minder gemakkelijk te begaan,
omdat hij alle behandelingskosten moet voorschieten vooraleer deze door de instel-
ling waarbij hij is aangesloten, worden terugbetaald. Op deze manier is hij evenwel
vrijgesteld van een lastige formaliteit, waarop zelden gunstig wordt ingegaan.

(37) Arrest Geraets, pt. 88-90.
(38) Zie de vergelijkende tabel in de bijlage. Zie Y. Jorens, Impact van de meest recente rechtspraak
van het Europees Hof van Justitie inzake de invloed van de regelen inzake de interne markt op de
nationale gezondheidssystemen, met name van de arresten die werden geveld na december 2001:
het arrest Müller-Fauré-van Riet, Inizan en Leichtle, B.T.S.Z., 2004, p. 379 en A.-C. Simon, La mobilité
des patients en droit européen, in L’Europe et les soins de santé, Brussel, Larcier, 2005.
(39) Volgens de voorwaarden en beperkingen die hierboven werden beschreven. Met andere woor-
den, volgens Y. Jorens, M. Coucheir en F. Van Overmeiren, Access to Health Care in an Internal
Market: Impact for Statutory and Complementary Systems. Background Report to the Internation-
al Conference, Luxemburg, 8 april 2005, Universiteit Gent, België, pp. 10-11: “If a certain medical
treatment is covered by the national health scheme of the Member State of affiliation, be it under cer-
tain conditions, the rules of this Member State should allow this same medical treatment, provided in
another Member State under the same conditions, to be covered to the same extent (…)”.
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2.4. DE TERUGBETALINGSTARIEVEN EN HET RECHT OP EEN BIJKOMENDE TERUG-
BETALING
Van een patiënt die in een andere Lidstaat dan de Staat van aansluiting geplande
zorgverlening ontvangt, worden de behandelingskosten volledig ten laste genomen:
� ofwel op basis van artikel 22 van verordening 1408/71, tegen de tarieven van de
Staat van verblijf;
� ofwel op basis van artikel 49 VEG (weg Kohll), tegen de tarieven van de Staat van
verzekering.

Door op basis hiervan een van de twee toegangswegen te kiezen, bekomt deze
patiënt de beste van deze twee terugbetalingstarieven. In het geval dat de tarieven
van de ontvangende Lidstaat lager liggen dan de tarieven van de Lidstaat van verze-
kering, heeft de patiënt er alle belang bij om de procedure Kohll te volgen. Omge-
keerd, in het geval dat de tarieven van de ontvangende Lidstaat hoger liggen dan de
tarieven van de Lidstaat van verzekering, heeft hij er alle belang bij om bij zijn zie-
kenfonds een voorafgaande autorisatie te bekomen op basis van artikel 22.

Dit gezegd zijnde, sinds het arrest Vanbraekel (40) dient aan de patiënt onder
bepaalde omstandigheden een bijkomende terugbetaling te worden toegekend. In
deze zaak had een Belgisch onderdaan van haar ziekenfonds (eindelijk) de toestem-
ming gekregen voor ziekenhuisverzorging in Frankrijk. Zij had dus recht op een
terugbetaling van haar medische kosten, berekend volgens de tarieven van de ont-
vangende Lidstaat – Frankrijk. Ze betwistte evenwel het bedrag, omdat de toepas-
sing van de tarieven van de Staat van verzekering – België – leidde tot een hogere
terugbetaling. Het Hof beslist dat: “de omstandigheid dat een sociaalverzekerde een
minder gunstige dekking geniet wanneer hij in een ziekenhuis in een andere lidstaat
een behandeling ondergaat dan wanneer hij dezelfde behandeling in de lidstaat van
aansluiting ondergaat, vormt een belemmering van het vrij verrichten van diensten”
(41). Een dergelijke restrictie wordt door artikel 49 VEG verboden en kan alleen
worden gerechtvaardigd door de noodzaak om het financiële evenwicht van het
ziekteverzekeringsstelsel te bewaren, aangezien een terugbetaling berekend volgens
eigen tarieven, in de hypothese, voor dit stelsel geen enkele bijkomende last impli-
ceert (42). Een bijkomende terugbetaling die overeenstemt met het verschil tussen
het minst hoge terugbetalingstarief van de Staat van verblijf en het gunstigste tarief
voorzien door de Staat van verzekering, moet derhalve aan de sociaal verzekerde
worden gegund.

De toekenning van een bijkomende terugbetaling werkt patiëntenmobiliteit in de
hand, doordat ze de garantie hebben dat ze, voor zorgen verstrekt in het buitenland,
ten minste de terugbetaling zullen krijgen waarop ze recht zouden hebben gehad
voor zorgen verstrekt op het nationale grondgebied. In het geval waarbij de in het

(40) H.J.E.G., 12 juli 2001, Vanbraekel, zaak C-368/98, Rec., I, p. 5363; voor meer details over de fei-
ten, zie infra, titel 3.3.
(41) Ibid., pt. 45.
(42) Ibid., pt. 50-52.
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buitenland ondergane behandeling minder kost dan de gelijkwaardige behandeling
die op het nationale grondgebied wordt voorgesteld, heeft de patiënt met andere
woorden minder hoge medische kosten. Deze “winst” aan medische kosten com-
penseert in zekere mate de bijkomende kosten die de verplaatsing met zich mee-
brengt (reis- en verblijfskosten).

In de huidige rechtspraak heeft de sociaal verzekerde die van het bevoegde orgaan
de toestemming heeft gekregen om zich op grond van artikel 22 van verordening
1408/71 in het buitenland te laten verzorgen, recht op het voordeligste terug-
betalingstarief, ofwel dat van de ontvangende Lidstaat, ofwel door toedoen van de
storting van een differentieel bedrag, dat van de Lidstaat van verzekering. De verze-
kerde die zich daarentegen in het buitenland laat verzorgen uit hoofde van het vrij
verrichten van diensten, krijgt slechts het tarief van de Lidstaat van verzekering
terugbetaald, ook al ligt het tarief van de dienstverstrekkende Lidstaat hoger. Artikel
22 van verordening 1408/71 behoudt met andere woorden volledig zijn waarde
voor de verzekerde die in het buitenland een beter ten laste genomen behandeling
wil ondergaan dan in de Lidstaat waar hij verzekerd is.

3. DE TRADITIONELE WEG TOEGELICHT VANUIT HET ARREST KELLER

Het arrest Keller (43) van het Hof van Justitie brengt de gedeelde verantwoordelijk-
heid onder de aandacht van de Lidstaat van verzekering en de ontvangende Lidstaat
en preciseert de rechten van de patiënt inzake het stelsel van toegang tot de zorg-
verlening verkregen door artikel 22 van verordening 1408/71.

3.1. DE FEITEN
Mevrouw Keller, van Duitse nationaliteit, had haar verblijfplaats in Spanje en was
aangesloten bij het algemene Spaanse socialezekerheidsstelsel (Insalud). Met het
oog op een verblijf in Duitsland bekwam zij bij Insalud een formulier E111, goed
voor de periode van één maand. Tijdens haar verblijf werd een kwaadaardige tumor
vastgesteld die op elk moment tot de dood had kunnen leiden. Om haar behande-
ling in Duitsland te kunnen voortzetten na afloop van de geldigheidsperiode van het
formulier E111, vroeg mevrouw Keller bij Insalud een formulier E112 aan en kreeg
dat ook. De Duitse artsen beslisten om mevrouw Keller over te brengen naar het
universitair ziekenhuis van Zürich in Zwitserland (dat geen lid is van de Europese
Unie (44), aangezien alleen dit ziekenhuis een voldoende hoog niveau van deskun-
digheid bezat om met succes de operatie uit te voeren die mevrouw Keller nodig

(43) H.J.E.G., 12 april 2005, Keller, zaak C-145/03, Rec., nog niet gepubliceerd.
(44) In die tijd was Zwitserland niet gebonden door de coördinatieverordeningen voor sociale zeker-
heid. Sinds 1 juni 2002 is tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten enerzijds en de Zwit-
serse Bondsstaat anderzijds, een Overeenkomst van kracht inzake het vrij verkeer van personen
(P.B., L 114, 2002, p. 6).
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had. De behandeling had bevredigende resultaten. Mevrouw Keller betaalde zelf de
kosten voor de zorgen die zij in Zürich kreeg, en diende vervolgens bij Insalud een
verzoek tot terugbetaling in. Dit verzoek werd verworpen, in hoofdzaak omdat
mevrouw Keller niet van tevoren de toestemming had gevraagd om zich in Zwitser-
land te laten behandelen. Mevrouw Keller ging tegen deze beslissing in beroep. De
nationale gerechtelijke instanties hebben het Hof van Justitie verzocht om een inter-
pretatie van verordening 1408/71 inzake de draagwijdte van de formulieren E111 en
E112 en inzake de mogelijkheid tot terugbetaling van de kosten voor een zieken-
huisbehandeling in een derde land.

3.2. DE BESLISSING VAN HET HOF

3.2.1. Bindende waarde van de formulieren E111 en E112
Onmiddellijk rijst al een eerste vraag: mevrouw Keller had eerst een formulier E111
en vervolgens een formulier E112 gekregen: moet dan worden uitgegaan van een
tenlasteneming uit hoofde van het stelsel van onverwachte zorgverlening (artikel
22, §1, a) of uit hoofde van het stelsel van geplande zorgverlening (artikel 22, §1, c)?
We merken hierbij op dat het uitreiken van een formulier E112 niet vereist was. Dit
formulier wordt over het algemeen toegekend aan de patiënt die een behandeling in
het buitenland plant, naar aanleiding van een diagnose die in de Lidstaat van verze-
kering wordt gesteld. In het onderhavige geval daarentegen bevond mevrouw Keller
zich reeds in Duitsland toen de diagnose werd gesteld. Haar formulier E111 bezorg-
de haar een voldoende stevige basis om zich in die Lidstaat te laten behandelen.
Toen de geldigheid van dit formulier vervallen was, had zij eenvoudigweg een ver-
lenging ervan kunnen aanvragen. Deze stappen had ze zelfs kunnen vermijden
indien het formulier haar vanaf het begin voor een voldoende lange periode zou zijn
toegekend. Waarschijnlijk oordeelden mevrouw Keller en Insalud, ten onrechte, dat
een specifiek formulier E112 noodzakelijk was teneinde een specifieke behandeling
te bekomen in een specifieke Staat. De advocaat-generaal oordeelde dat de bepaling
van het formulier in het onderhavige geval nutteloos was, aangezien beide formulie-
ren in verschillende situaties dezelfde functie vervullen en ze recht geven op dezelf-
de zorgverstrekkingen in natura (45). Het Hof neemt waarschijnlijk deze analyse
over, aangezien het evenmin een onderscheid maakt tussen deze twee regelingen.

Het Hof vraagt zich af of, en in welke mate, het bevoegde orgaan dat een formulier
E111/E112 heeft uitgereikt, zich aan de diagnose en de keuze van de therapie van
de geneesheren van het ontvangende land moet houden. Om deze vraag te beant-
woorden, verwijst het Hof naar het doel dat door artikel 22 van verordening
1408/71 wordt beoogd, namelijk het vrij verkeer van sociaal verzekerden vereen-
voudigen en, in dezelfde mate, het verstrekken van grensoverschrijdende medische

(45) Conclusies van de advocaat-generaal Geelhoed, voorgelegd op 13 januari 2005, in de zaak C-
145/03, Keller, pt. 14.

222

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2005

SIMON-NED.qxp  29/11/2005  11:16  Pagina 222



diensten tussen de Lidstaten vergemakkelijken (46). Het is van oordeel dat de ver-
wezenlijking van deze doelstelling een gedeelde verantwoordelijkheid van de Lid-
staat van verzekering en de Lidstaat van verblijf inhoudt: de eerstgenoemde Staat
moet zijn verzekerde de toestemming geven om zich in het buitenland te laten ver-
zorgen, terwijl de laatstgenoemde deze diensten moet verstrekken, volgens zijn
eigen wetgeving, alsof de patiënt een van zijn verzekerden was.

Het Hof leidt hieruit af dat het bevoegde orgaan dat, door een formulier E111/E112
uit te reiken, een van zijn verzekerden de toestemming geeft om in een andere Lid-
staat een behandeling te ondergaan, zich verlaat op de door deze Staat erkende
geneesheren en gebonden is door hun diagnose, ook wat betreft de noodzaak voor
dringende en levensnoodzakelijke zorgverlening (47). Gezien de communautaire
maatregelen met betrekking tot de wederzijdse erkenning van diploma’s, moet
ervan worden uitgegaan dat deze geneesheren professionele garanties bieden die
gelijkwaardig zijn met die van de geneesheren die op het nationale grondgebied
gevestigd zijn. Bovendien, zo gaat het Hof verder, is het bevoegde orgaan gebonden
door de therapiekeuze die door de geneesheren van de ontvangende Lidstaat wordt
gemaakt, ook als deze keuze erin bestaat dat de betrokkene naar een andere Staat,
zelfs buiten de Europese Unie, moet worden overgebracht opdat hij daar de door
zijn pathologie dringend noodzakelijke behandeling ondergaat (48). Dit besluit moet
niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegde orgaan, dat evenmin van
de betrokkene kan eisen dat hij naar de bevoegde Lidstaat terugkeert om er zich aan
een medische controle te onderwerpen.

3.2.2. Omvang van de rechten voor de patiënt
Tot slot spreekt het Hof zich uit over de omvang van de rechten voor de patiënt die,
voor de voorhanden zijnde zorgverlening en de modaliteiten voor de tenlaste-
neming van de kosten daarvan, in het bezit is van een formulier E111/E112. Dit ver-
onderstelt een interpretatie van artikel 22, §1, i), van verordening 1408/71, dat
bepaalt dat de patiënt die over een formulier E111/E112 beschikt, in de Staat van
verblijf moet worden behandeld alsof hij er verzekerd was (49).

Inzake de beschikbare zorgverlening, bevestigt het Hof dat deze patiënt toegang
heeft tot hetzelfde zorgenpakket als de verzekerden van de Lidstaat van verblijf, ook
als dit pakket zorgen omvat die in een derde Staat worden verstrekt (50). In het
onderhavige geval wordt aangetoond dat, volgens de Duitse wetgeving, een per-
soon die in Duitsland is aangesloten en in dezelfde situatie als mevrouw Keller
terechtkomt, recht zou hebben op de volledige tenlasteneming voor de behandeling

(46) Arrest Keller, pt. 46 tot 49.
(47) Ibid., pt. 50 tot 53.
(48) Ibid., pt. 54 tot 58.
(49) Zie hierboven, titel 2.1.3., waarin wordt verklaard dat dit artikel impliceert dat de patiënt die
over een formulier E111/E112 beschikt, recht heeft op het zorgenpakket van de ontvangende Lid-
staat, los van het zorgenpakket in de Staat van verzekering.
(50) Arrest Keller, pt. 68.
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die in Zwitserland zou worden ondergaan (51); Mevrouw Keller heeft met andere
woorden recht op de terugbetaling van haar medische uitgaven. Het Hof blijkt het
recht op de tenlasteneming van de in het buitenland ontvangen zorgen te beperken
tot de zorgen die tot de door de wetgeving van de bevoegde Lidstaat voorziene
verstrekkingen behoren (52), dat wil zeggen tot de zorgverstrekkingen die deel uit-
maken van het zorgenpakket van de Lidstaat van verzekering. Deze precisie kan
alleen worden begrepen als een overmatig, maar niet-beslissend element. In de toe-
dracht van de zaak hadden de zorgen die mevrouw Keller in Zwitserland heeft
gekregen, immers effectief ten laste kunnen worden genomen door de Spaanse
socialezekerheidsinstelling uit hoofde van de Spaanse wetgeving. Dit gezegd zijnde,
artikel 22 stelt een dergelijke voorwaarde niet voor de terugbetaling van de zorgver-
lening (53). Integendeel zelfs, de bevoegde Lidstaat zou zich niet kunnen beroepen
op het feit dat de zorgen die in het buitenland aan zijn door een formulier
E111/E112 gedekte patiënt werden verstrekt, niet in zijn eigen pakket zijn inbegre-
pen, om te kunnen weigeren deze zorgen terug te betalen.

Wat de modaliteiten voor de tenlasteneming van de zorgkosten betreft, herinnert
het Hof eraan dat de Lidstaat van verblijf deze kosten voor zijn rekening moet
nemen, zoals hij zou doen voor een van zijn eigen verzekerden; vervolgens moet hij
bij het bevoegde orgaan om terugbetaling verzoeken (54). In het onderhavige geval
had de Duitse administratie de kosten voor de zorgen die mevrouw Keller in Zwit-
serland had gekregen, voor haar rekening moeten nemen, om zich vervolgens door
de Spaanse administratie te laten terugbetalen (55).

3.2.3. Commentaar
Op het eerste gezicht mag het dan al verwonderlijk lijken dat Spanje de kosten moet
betalen voor een geavanceerde behandeling die zijn verzekerde in Zwitserland heeft
ondergaan, maar gezien de omstandigheden van de zaak is deze verplichting die het
land wordt opgelegd, begrijpelijk. De coherentie van het stelsel dat door artikel 22
van verordening 1408/71 wordt ingevoerd, impliceert dat de patiënt die door zijn
Lidstaat van verzekering de toestemming heeft gekregen om zich in het buitenland
te laten behandelen, volledig is opgenomen in het zorgverleningsstelsel van de ont-
vangende Lidstaat. Artikel 22, §1, i) stipuleert dat deze “patiënt met toestemming”
moet worden gelijkgesteld met een patiënt die in het land van verblijf verzekerd is.
In het arrest Keller trekt het Hof de logische conclusies uit deze gelijkstelling. De
diagnose valt onder de bevoegdheid van de geneesheer die in de ontvangende Lid-
staat werd geraadpleegd; zou men zich overigens kunnen inbeelden dat deze

(51) Ibid., pt. 60.
(52) Ibid., pt. 67 en 69.
(53) Zie in dit verband Fr. Kessler, Frais de soins d’urgence: priorité des règles sur la libre prestation
de services, Dr. soc., 2002, p. 650, pt. 5. 
(54) Ibid., pt. 66.
(55) In verband met het recht op vergoeding voor mevrouw Keller, zie het volgende hoofdstuk, over
de inhaalprocedure.
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geneesheer zich zou moeten houden aan een diagnose gesteld in de Lidstaat van ver-
zekering, als hij aan de hand van nieuwe elementen of meer geavanceerde technie-
ken een betere diagnose zou kunnen stellen? Hetzelfde geldt voor de therapiekeuze.
De arts moet de “patiënt met toestemming” advies geven zoals hij elke in zijn Staat
verzekerde patiënt advies zou geven, rekening houdende met het zorgenpakket (die
behandeling is gedekt tegen dat tarief) dat voor de verzekerden beschikbaar is. Dit
aspect komt opmerkelijk goed tot uiting in het arrest Keller, waarbij het om een
zeer dure behandeling ging die werd ondergaan buiten de Europese Unie, maar
totaal gedekt was door de Duitse ziekteverzekering. Aangezien een in Duitsland ver-
zekerde patiënt recht zou hebben op een volledige tenlasteneming voor deze
behandeling in Zwitserland, zou voor mevrouw Keller hetzelfde moeten gelden.

Het arrest Keller moet worden goedgekeurd omdat het het recht van mevrouw Kel-
ler om de terugbetaling van haar medische uitgaven te bekomen, bekrachtigt. De
redenering die door het Hof wordt uitgewerkt, is op technisch vlak evenwel niet
volledig overtuigend. Op de vraag of de tenlasteneming van de zorgverlening moest
worden geplaatst in de context van het stelsel van onverwachte zorgverlening of in
de context van het stelsel van geplande zorgverlening, heeft het Hof geen doorslag-
gevend antwoord gegeven. Het volgde daarbij de suggestie van zijn advocaat-gene-
raal (56) en bestudeerde deze kwestie hoofdzakelijk vanuit de hoek van het formu-
lier E112, dat wil zeggen in de context van een autorisatie uitgereikt door de
bevoegde Lidstaat, die zijn verzekerde aan de ontvangende Lidstaat toevertrouwt.
Tegelijkertijd wijst het Hof erop dat de verstrekte zorgen dringend waren, waarmee
de kwestie eveneens vanuit de hoek van formulier E111 wordt bekeken. Deze twee
stelsels moeten van elkaar worden onderscheiden, omdat ze verschillende situaties
dekken. In beide gevallen wordt de patiënt die in het bezit is van een document
waarmee hij het recht verkrijgt, inderdaad gelijkgesteld met een patiënt die in de
Lidstaat van verblijf verzekerd is, en heeft hij toegang tot het zorgenpakket van deze
Staat. De tenlasteneming van de zorgverlening spruit evenwel voort uit een ander
concept van patiëntenmobiliteit; dat blijkt uit de verantwoordingen die worden
gegeven.

Het stelsel voor geplande zorgverlening steunt op een gedeelde verantwoordelijk-
heid van de Lidstaat van verzekering en de ontvangende Lidstaat. De bevoegde Lid-
staat geeft zijn verzekerde de toestemming om zich naar het buitenland te begeven
met de bedoeling daar een bepaalde medische behandeling te ondergaan. Deze
autorisatie wordt gezien als een mandaat, gericht aan de ontvangende Lidstaat om
aan de patiënt de in formulier E112 omschreven behandeling te verstrekken. De
instelling in de Staat van verblijf dient zich aan dit mandaat te houden. In de context
van zijn taak moet deze instelling evenwel bepalen welke de meest geschikte behan-
deling is voor de gezondheidstoestand van de patiënt, in overeenstemming met de
nationale wetgeving. Aangezien de instelling het best de verdiensten van de nationa-
le zorgverlening kan beoordelen, zou ze het noodzakelijk kunnen vinden om de 

(56) Conclusies, pt. 14.
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patiënt te laten overbrengen naar een andere instelling dan oorspronkelijk was
gepland. Uiteraard zou een beperkt mandaat zijn waarde verliezen indien dringende
en levensnoodzakelijke zorgverlening geboden is. Door zijn verzekerde de toestem-
ming te geven om zich in een andere Lidstaat te laten verzorgen, verlaat de bevoeg-
de Lidstaat zich volledig op de geneesheren van de ontvangende Lidstaat voor wat
de keuze van de behandeling betreft; hij moet hun beslissingen erkennen en aan-
vaarden. De Staat zou van de patiënt met andere woorden niet kunnen eisen dat hij
naar de bevoegde Lidstaat terugkeert voor een medische controle.

Het stelsel voor onverwachte zorgverlening verplicht elke Lidstaat om aan iedereen
die bij het ziekteverzekeringsstelsel van een Lidstaat is ingeschreven, de dringende
behandeling te verstrekken die die persoon tijdens een verblijf op zijn grondgebied
nodig zou kunnen hebben. De artsen van de ontvangende Lidstaat schrijven deze
behandeling ongehinderd voor; zij kunnen immers het best de gezondheidstoestand
van de betrokkene beoordelen en beslissen welke zorgen onmiddellijk vereist zijn.
In deze context staat het hun vrij om de betrokkene naar een andere instelling te
laten overbrengen, indien diens toestand dit vereist. Nu net wegens de dringend-
heid zou er geen sprake van kunnen zijn om van tevoren de toestemming van de
Staat van verzekering te bekomen of om de patiënt aan de medische controle van
die Staat te onderwerpen.

3.3. DE INHAALPROCEDURE, IN HET STELSEL VOOR GEPLANDE ZORGVERLENING
In het stelsel voor geplande zorgverlening (artikel 22, §1, c), worden de behande-
lingskosten van de patiënt die van het bevoegde orgaan de toestemming heeft
gekregen om zich in het buitenland te laten verzorgen, ten laste genomen door de
Lidstaat van verzekering. Indien hij daarentegen geen toestemming heeft gevraagd
om die behandeling te ondergaan, moet hij ze volledig zelf betalen. Hij kan op latere
datum onmogelijk de terugbetaling door zijn verzekeringsinstelling bekomen, ook al
voldeed hij aan de voorwaarden om een formulier E112 te bekomen. In tegenstel-
ling tot het geval waarbij de patiënt geen formulier E111/EZVK voorlegt of vergeet
voor te leggen (57), bestaat er geen inhaalprocedure om het vergeten van een
formulier E112 te verhelpen (58). In voorkomend geval kan bij ambulante gezond-
heidszorgverlening, maar niet bij ziekenhuisverzorging, een terugbetaling worden
bekomen via de weg Kohll.

In het arrest Keller blijkt het Hof een inhaalprocedure te vestigen om de weg die
door artikel 22, §1, c) wordt gebaand, uit te breiden, namelijk door te verklaren dat
“het bevoegd orgaan deze kosten rechtstreeks aan deze persoon of zijn rechtsop-
volgers moet vergoeden op zodanige wijze dat een vergoedingsniveau wordt

(57) Zie hierboven, paragraaf 2.1.1., aangaande art. 34 van verordening 574/72.
(58) Zie evenwel art. 22, §§1 en 3, van verordening 574/72, dat bepaalt dat “De verklaring kan wor-
den afgegeven na het vertrek en op verzoek van de betrokkene, wanneer zij wegens overmacht niet
voordien kon worden opgesteld”.
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gegarandeerd dat gelijkstaat aan dat wat voor deze persoon zou hebben gegolden
indien de bepalingen van artikel 22, lid 1, sub a-i en c-i, van verordening nr. 1408/71
waren toegepast” (59). Hoe zit de zaak precies in elkaar? De lering van het Hof kan
niet worden losgekoppeld van de feiten van de zaak. In deze zaak had mevrouw Kel-
ler van het bevoegde Spaanse orgaan immers eerst een formulier E111 ter dekking
van haar reis naar Duitsland bekomen en vervolgens een formulier E112, teneinde
zich daar verder te laten verzorgen. Niettegenstaande deze formulieren betaalde
mevrouw Keller, na haar overbrenging naar Zwitserland op aanraden van de Duitse
geneesheren, zelf de kosten voor haar behandeling in dit land. Volgens de logica van
het stelsel met autorisatie (60) had de Duitse administratie evenwel deze kosten
voor haar rekening moeten nemen (zoals ze voor haar eigen verzekerden zou heb-
ben gedaan), om ze vervolgens naar de Spaanse administratie over te hevelen. In
overtreding met de Europese bepalingen ter coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels, heeft de Staat van verblijf de rechten waarop de patiënte volgens de door
de Staat van verzekering afgeleverde formulieren E111/E112 recht had, miskend.

In dit verband moet het arrest Keller naast het arrest Vanbraekel worden gelegd. In
deze zaak had mevrouw Vanbraekel, Belgisch onderdaan, aan haar ziekenfonds de
toestemming gevraagd om in Frankrijk een chirurgische ingreep te ondergaan. Haar
verzoek werd verworpen, maar zij onderging wel de behandeling, zij het op eigen
kosten. Zij diende vervolgens een klacht in bij het gerecht, teneinde te worden ver-
goed. De geraadpleegde nationale rechterlijke instanties verklaarden dat de autorisa-
tie zonder grondige reden werd geweigerd. Naar aanleiding van een prejudiciële
vraag verklaarde het Hof van Justitie dat, als een autorisatie aangevraagd op grond
van artikel 22 van verordening 1408/71 ten onrechte wordt geweigerd, “die verze-
kerde rechtstreeks van het bevoegde orgaan de vergoeding kan vorderen van een
bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat dit orgaan normalerwijze voor zijn reke-
ning zou hebben genomen, indien de toestemming meteen was gegeven” (61).

In beide arresten bepaalt het Hof dat de patiënt recht heeft op de terugbetaling van
zijn medische uitgaven. Wat dat betreft, moet de beslissing worden goedgekeurd.
De patiënt was immers het slachtoffer van een fout bij de administratie, van de Staat
van verzekering (Vanbraekel) of van de ontvangende Lidstaat (Keller). Zonder deze
fout zouden de kosten van de patiënt rechtstreeks ten laste zijn genomen door de
Staat van verblijf, voor rekening van de Staat van verzekering. Op zijn minst moet hij
de terugbetaling ervan kunnen bekomen. Vraag is bij welke Staat – ontvangende

(59) Arrest Keller, pt. 69, dat verwijst naar het arrest Vanbraekel, pt. 34. Door ons benadrukt. Dit
recht op rechtstreekse terugbetaling bij het bevoegde orgaan lijkt eveneens het gevolg te zijn van het
arrest van het H.J.E.G., 25 februari 2003, Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) en Vasileios Ioannidis,
zaak C-326/00, Rec., I, p. 1703, pt. 61, gewezen naar aanleiding van vergelijkbare omstandigheden,
in de context van het stelsel voor toegang tot zorgverlening, verkregen voor de gerechtigden op pen-
sioen of renten door art. 31 van verordening 1408/71.
(60) Zie hierboven, paragraaf 2.1.3.
(61) H.J.E.G., 12 juli 2001, Vanbraekel, zaak C-368/98, Rec., I, p. 5363, pt. 34. Door ons benadrukt.
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staat of staat van verzekering – deze terugbetaling kan worden geëist. Het Hof
bepaalt dat de patiënt zich rechtstreeks tot zijn bevoegde orgaan kan richten. Deze
oplossing is eenvoudig voor de patiënt; hij kan rechtstreeks onderhandelen met zijn
vertrouwde ziekenfonds (dat in fine sowieso de zorgkost zal betalen) en hoeft in de
Staat van verblijf geen stappen te ondernemen. Volgens de logica van het stelsel dat
door artikel 22 werd ingevoerd, zou het evenwel coherenter zijn geweest om de
patiënt te verplichten zijn verzoek tot vergoeding in te dienen bij de Staat van ver-
blijf. Deze aanpak zou nuttig zijn om het bedrag van de terugbetaling te bepalen,
aangezien de Staat van verzekering niet noodzakelijk weet tegen welke tarieven van
de ontvangende Lidstaat hij zijn verzekerde moet vergoeden. Als bovendien het niet
ten laste nemen van de zorgverlening nu net het gevolg is van een fout van de ont-
vangende Lidstaat, dan zou deze Staat aansprakelijk moeten worden gesteld. Door te
bepalen dat de Staat van verblijf voor zijn plichtsverzuim kan worden gestraft (62),
schuift het Hof gelukkig het gevaar terzijde dat deze Staat systematisch weigerachtig
staat tegenover de tenlasteneming van de zorgverlening die op zijn grondgebied
werd verstrekt aan een patiënt die is gedekt door een formulier dat door een andere
Lidstaat werd uitgereikt. Het Hof, dat ernaar streeft om het de patiënt gemakkelijk te
maken om zijn rechten te laten gelden, herinnert eraan dat de Staat van verzekering
en de ontvangende Lidstaat op dat vlak dienen samen te werken (63).

Het gevolg van deze arresten is dat de patiënt aan wie de verzekeringsinstelling ten
onrechte een formulier E112 heeft geweigerd (Vanbraekel) of met wiens formulier
de Staat van verblijf geen rekening heeft gehouden (Keller), de terugbetaling van
zijn medische kosten rechtstreeks bij zijn bevoegde orgaan kan eisen. We kunnen
uit deze arresten evenwel niet afleiden dat het Hof een inhaalprocedure heeft inge-
voerd om het vergeten van het formulier E112 op te vangen, ongeacht de bijzonde-
re omstandigheden van deze zaken. Dit geldt des te meer daar in het arrest Keller
het recht op rechtstreekse terugbetaling dat aan mevrouw Keller werd toegekend,
op een andere manier zou kunnen worden verklaard: aangezien mevrouw Keller
onder dekking van haar formulier E111 had kunnen worden verzorgd en het Hof
overigens niet uitmaakt uit hoofde van welk zorgverleningsstelsel deze zorgen ten
laste moeten worden genomen, zou het kunnen dat het Hof gewoonweg heeft
geoordeeld dat in het onderhavige geval mevrouw Keller moest kunnen genieten
van de inhaalprocedure die is voorzien om het niet-voorleggen van het formulier
E111 te verhelpen (artikel 34 van verordening 574/72). Voor de patiënt die geen for-
mulier E112 heeft aangevraagd vooraleer zich in het buitenland te laten behandelen,
is dus geen inhaalprocedure mogelijk. Het gaat hier om een leemte, waarin de Euro-
pese wetgever zou moeten voorzien. Een dergelijke rechtspleging zou eveneens de
weg vrijmaken voor een rechtsmiddel voor de patiënt die heeft nagelaten om van
tevoren een autorisatie aan te vragen; ze zou tevens een degelijke juridische basis

(62) Ibid., pt. 61.
(63) Arrest IKA, pt. 50-52.
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vormen om gevolg te geven aan de verzoeken tot terugbetaling die in eerder bijzon-
dere omstandigheden worden ingediend, zoals het geval was voor de arresten Van-
braekel en Keller.

3.4. DE BEPERKINGEN VAN HET RECHT OP EEN BIJKOMENDE TERUGBETALING
Zoals reeds eerder werd toegelicht (64), heeft de patiënt, die door toedoen van arti-
kel 22 zorgverlening in het buitenland wil bekomen, recht op de tenlasteneming
voor deze zorgen, tegen de tarieven van de ontvangende Lidstaat. Sinds het arrest
Vanbraekel kan hij bovendien een bijkomende terugbetaling eisen, indien deze
tarieven lager liggen dan die van zijn Staat van verzekering. Welke de beperkingen
van dit recht op bijkomende terugbetaling zijn, is niet erg duidelijk. Uit de feiten
waar het in de zaak Vanbraekel om gaat, blijkt dat dit differentiële bedrag moet wor-
den toegekend aan de patiënt die in het buitenland ziekenhuisverzorging krijgt, in
de context van het stelsel voor geplande zorgverlening (artikel 22, §1, c – formulier
E112). Om dezelfde redenen zou dit recht eveneens moeten worden toegekend aan
de patiënt die van zijn verzekeringsinstelling de toestemming heeft gekregen voor
ambulante zorgen in het buitenland (65). Net zoals de ziekenhuispatiënt zou de
ambulante patiënt minder geneigd zijn om zich tot een buitenlandse dienstverlener
te richten indien deze zorgen minder zouden worden terugbetaald dan de zorgen
die op het nationale grondgebied worden verstrekt. We moeten overigens vaststel-
len dat deze patiënt, indien hij voor de weg Kohll zou kiezen, recht zou hebben op
terugbetaling, berekend volgens de tarieven van de Staat van verzekering.

Maar wat met de patiënt die, in het bezit van een EZVK, tijdens een verblijf in het
buitenland dringende zorgverlening krijgt? Op grond van artikel 22, §1, a) heeft hij
recht op de tenlasteneming van de zorgen volgens de tarieven van de Staat van ver-
blijf; kan hij, in voorkomend geval, een bijkomende terugbetaling eisen op grond
van artikel 49 VEG? In het arrest Keller blijkt het Hof de stelling aannemelijk te
maken dat dezelfde rechten gelden voor de patiënt, of hij nu beschikt over een for-
mulier E111/een EZVK of een formulier E112. Het recht op bijkomende terug-
betaling was echter niet van toepassing, aangezien, volgens de tarieven van de ont-
vangende Lidstaat, mevrouw Keller recht had op de volledige terugbetaling van haar
medische uitgaven. Deze kwestie moet in een bredere context worden geplaatst. De
“toerist” die dringend verzorging nodig heeft tijdens een verblijf in het buitenland,
geniet van het stelsel volgens artikel 22, §1, a), van verordening 1408/71; doet hij
daarom echter afstand van de subjectieve rechten die hij uit het Verdrag afleidt? Zou
deze “toerist” niet ontmoedigd worden om zich tot buitenlandse dienstverleners te
richten indien deze zorgen hem minder zouden worden terugbetaald dan de zorgen
die hij in zijn Staat van verzekering zou krijgen? Indien dit het geval is, zou hem een
bijkomende terugbetaling worden toegekend, tenzij een dergelijke beperking
gerechtvaardigd is.

(64) Zie hierboven, paragraaf 2.4.
(65) Zie in dit verband Fr. Kessler en J.-Ph. Lhernould, L’impact sur le droit de la protection sociale
de la jurisprudence de la CJCE relative à la libre prestation des services, Dr. soc., 2002, p. 755, nr. 19.
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4. CONCLUSIE

De stelsels voor geneeskundige verzorging zijn op een nationale basis georganiseerd,
niet op een Europese. Dankzij de vorderingen van de communautaire integratie heeft
een patiënt die bij het ziekteverzekeringsstelsel van een Lidstaat is aangesloten, een
zekere toegang tot de zorgverlening in andere Lidstaten. Hij kan immers bekomen
dat het orgaan waarbij hij is aangesloten, in bijzondere omstandigheden de kosten
van deze zorgverlening ten laste neemt, op grond van artikel 22 van verordening
1408/71 of van de bepalingen inzake het vrij verrichten van diensten. Deze twee toe-
gangswegen tot de zorgverlening in het buitenland overlappen elkaar, ten koste van
de rechtszekerheid van de patiënten. Vooral de weg Kohll, die door de jurispruden-
tie is ontstaan, is bij de patiënt en zelfs bij de nationale administraties minder
bekend, vooral omdat in dit verband heel wat onzekerheden blijven bestaan. Deze
dubbele rechtspleging belast overigens het administratieve beheer van de terugbet-
aling van grensoverschrijdende zorgverlening. Het zou derhalve wenselijk zijn dat de
Europese wetgever het wettelijke kader dat de toegang tot de zorgverlening in het
buitenland regelt, herziet, in de zin van een betere coördinatie van deze twee wegen.

Het recente arrest Keller van het Hof van Justitie betekent geen revolutionaire voor-
uitgang op het vlak van vrij verkeer van patiënten, maar verduidelijkt de rechten die
deze patiënten krijgen, in het kader van verordening 1408/71. De patiënt die de
weg van verordening 1408/71 bewandelt, moet volledig worden gelijkgesteld met
een patiënt die in de Staat van verblijf is aangesloten. Het Hof trekt hieruit de con-
clusies die onvermijdelijk zijn waar het gaat om de toegang tot de zorgverlening in
een derde Staat. Uit de feiten van deze zaak blijkt dat mevrouw Keller bij het orgaan
waarbij zij is aangesloten, terugbetaling kan eisen voor de geavanceerde zorgverle-
ning die zij in Zwitserland kreeg. Het zou evenwel verkeerd zijn om te besluiten dat
het arrest Keller de patiënt een onvoorwaardelijk recht toekent om in zijn Staat van
verzekering de tenlasteneming te bekomen van de kosten voor zorgverlening, in
welk land hij die ook heeft gekregen.

Nu moeten de staten bij de uitoefening van hun bevoegdheden op het vlak van
sociale zekerheid en gezondheidszorg, rekening houden met de Europese vereisten
van openheid van de markten. Deze spanning is vooral sterk voelbaar ten overstaan
van de mobiliteit van de patiënten voor wie de zorgverlening op het nationale
grondgebied beschikbaar is, maar die verkiezen zich in het buitenland te laten
behandelen. In dat geval moet het particuliere belang van de patiënt om in korte tijd
de best mogelijke medische behandeling te krijgen, worden verzoend met het
belang van de gemeenschap om de uitgaven voor gezondheidszorg binnen de aan-
vaardbare beperkingen van de begroting te houden. Afgezien van de bijzondere situ-
aties, tekent zich duidelijk de fundamentele arbitragekwestie af tussen de verwezen-
lijking van de interne markt en het behoud van de nationale solidariteit op basis van
de sociale zekerheid.

(Vertaling)
__________
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GRENZEN EN GRONDEN VAN 
PATIENTENMOBILITEIT IN 
DE EUROPESE UNIE (1)

DOOR HANS VOLLAARD

Promovendus en docent politicologie, Universiteit Leiden

1. INLEIDING

Hoewel grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit binnen de Europese Unie (EU)
van geringe omvang is, krijgt het in de media en de politieke arena regelmatig aan-
dacht. De vermeende druk van Nederlandse patiënten op het Vlaamse ziekenhuis-
aanbod en van gepensioneerde overwinteraars op het Catalaanse zorgbudget heb-
ben de nodige tongen losgemaakt. De huidige zorgstelsels zouden in gevaar komen
in een Europa van vrij verkeer en vrije vestiging voor patiënten en zorgverleners. Dit
ondermijnt immers de territoriaal afgebakende soevereiniteit en controle door de
regeringen van de EU-lidstaten. Aangezien zorg aan burgers een belangrijke bron
van hun legitimiteit is, stellen regeringen zich terughoudend tot ronduit onwillig op
ten aanzien van een eventuele aantasting van hun zorgstelsels. De Europese minis-
ters van gezondheidszorg en de Europese Commissie laten nu onderzoek uitvoeren
naar de redenen, oorzaken en gevolgen van grensoverschrijdende patiëntenmobili-
teit. De onderstaande politologische verhandeling presenteert op grond van de hui-
dige literatuur over patiëntenmobiliteit een verklaringsmodel hoe redenen en oorza-
ken van patiëntenmobiliteit zijn te verbinden met de gevolgen voor de territoriale
organisatie van zorgstelsels in de Europese Unie. Het zorgverkeer tussen Nederland
en België dient daarbij als illustratie. Een dergelijke politologische analyse heeft op
de huidige vooral juridische benaderingen van Europese gezondheidszorg voor dat
het meer oog heeft voor de mechanieken en machinaties van macht(sstructuren).

2. DE TERRITORIALE ORGANISATIE VAN ZORGSTELSELS

De Europese Unie kent een grote variëteit aan zorgstelsels die binnen de territoriale
grenzen van staten zijn ontwikkeld. Deze stelsels zijn geleidelijk uitgebreid tot nage-
noeg een verplichte zorgverzekering of zorgverlening voor iedereen. Gezondheids-
zorg vormt een aanzienlijk aandeel van publieke uitgaven, beroepsbevolking en

(1) Ik dank Dr. Rita Baeten, Drs. Margreet Nuus en Prof. Dr. Margo Trappenburg voor hun commen-
taar op een eerdere versie van dit artikel. Verder dank ik de geïnterviewden uit het veld van de
Nederlandse en Vlaamse gezondheidszorg voor hun bereidwilligheid tot het geven van een inter-
view. Eventuele fouten blijven natuurlijk geheel voor de rekening van de auteur.
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Bruto Nationaal Product. In 2002 werkte bijvoorbeeld in Nederland 11,3% van de
beroepsbevolking in de zorgsector en besloeg de zorg 9,1% van het BNP (CBS,
2003; OECD Health Data 2004). Elk stelsel is direct of indirect geregisseerd door de
staat. De variatie zit in de verdere organisatie, financiering en voorziening van
gezondheidszorg. Grofweg zijn er twee groepen ‘zorgstaten’ te onderscheiden
(Moran, 1999; Europees Parlement, 1998).
De ‘command-and-control healthcare state’ kenmerkt zich allereerst door een uni-
versele dienstverlening voor de basale zorgbehoeften van de burgers. De staat bezit,
plant en voorziet in deze zorgverlening en financiert dat via belastingen. Politieke
besluitvorming daarover vindt plaats op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau.
Burgers kunnen extra zorg verkrijgen van private zorgverleners bekostigd via parti-
culiere verzekering of directe betaling. Deze groep zorgstelsels is te vinden in het
Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Centraal en oostelijk Europa kennen incomple-
te versies van dit soort zorgstelsel: hoewel de universele dekking van zorgbehoeften
wettelijk is vastgelegd, vertrouwen burgers daar eerder op particuliere verzekerin-
gen en zorgverleners om tijdig en kwalitatief goede zorg te krijgen.

Publiekrechtelijke instellingen als ziekenfondsen en ziekenhuizen hebben in de ‘cor-
poratist healthcare state’ zorgverzekering en -verlening in handen. Daarbij hebben
vertegenwoordigers uit de medische professie en sociale partners (werkgevers en
werknemers) een belangrijke stem. Dit soort zorgstelsel draait financieel groten-
deels op een bijna universeel systeem van sociale verzekering van verplichte, inko-
mensafhankelijke premies. Zorgverleners en -verzekeraars onderhandelen over col-
lectieve afspraken ten aanzien van tarieven in de zorg. De staat is regisseur van deze
corporatistische kluwen en grijpt alleen in bij financieel noodweer. Frankrijk, Bel-
gië, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg behoren tot deze groep van zorgstaten.
Nederland past niet helemaal in deze groep, omdat maar tweederde van de bevol-
king onder dit publieke verzekeringssysteem valt. Het andere deel is aangewezen op
een particuliere verzekering. Deze scheiding tussen particuliere en publieke verze-
kering is gebaseerd op het inkomen. Voor iedereen geldt echter een universele, ver-
plichte verzekering voor langdurige, onverzekerbare en dure medische behandelin-
gen. Nederland en Duitsland hebben een natura-systeem. Dat betekent dat zieken-
fondsen zorgverleners contracteren en dat die betalen voor de zorgverlening aan
hun cliënten. België en Luxemburg hebben daarentegen een restitutiestelsel, waarin
patiënten zelf een zorgverlener kunnen kiezen. De kosten van behandeling worden
achteraf vergoed door het ziekenfonds bij vertoning van de rekening.

Nationale zorgstelsels zijn ontstaan nadat in de Europese staten ook veiligheid,
rechtsstaat, nationale cultuur en democratie tot ontwikkeling werden gebracht. De
invoering van (bijna) universele, verplichte zorgverzekering binnen de territoriale
staatsgrenzen versterkte de interne loyaliteit tussen zieken en gezonden, werkenden
en werklozen, ouderen en rijken (Ferrera, 2004). Het contract tussen staat en bur-
gers voor de voorziening van zorg sloot niet-burgers verder uit. Het principe van ter-
ritorialiteit bepaalde het lidmaatschap van zorgstaten (Leibfried en Pierson, 1995;
Van der Mei, 2001; Cornelissen, 1996). Recht op en consumptie van zorg waren ter-
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ritoriaal gelimiteerd. Rechten en lidmaatschap van andere zorgstelsels telden niet
mee op het grondgebied van de zorgstaat. Alleen de eigen zorgautoriteiten bepaal-
den wie lid mocht worden van de zorgstaat en welke instanties zorg mochten verle-
nen en verzekeren; een ander zorgstelsel was niet gerechtigd te concurreren.

Er zijn verschillende redenen voor het volgen van het principe van territorialiteit in
de organisatie van zorgstaten (Van der Mei, 2001: 264-265). Allereerst kan door con-
trole over het grondgebied makkelijker bescherming tegen besmettelijke ziektes en
kwaliteitshandhaving plaatsvinden. Vrij verkeer van patiënten en medisch personeel
zou supervisie over de opleiding van dat personeel en zorgverlening ernstig bemoei-
lijken. Territoriale afbakening van zorgconsumptie weerhoudt bovendien patiënten
ervan te gaan shoppen voor duurdere behandelingen en medicijnen elders, hetgeen
de financiële balans van een zorgstelsel zou kunnen verstoren. Daarnaast maakt het
principe van territorialiteit het mogelijk een afgewogen aanbod van zorg te verle-
nen. Te grote fluctuaties in de zorgvraag van patiënten zou een efficiënte planning
van de zorginfrastructuur verhinderen met over- of onderbenutting tot gevolg.

Zowel een command-and-control-structuur als corporatistische verwevenheid heb-
ben de inherente neiging om zorgstelsels af te sluiten. Dat drukt met de territoriale
organisatie van de Europese zorgstelsels zijn stempel op het gedrag van zorgconsu-
menten. Tot voor kort maakten patiënten slechts zelden gebruik van zorgvoorzie-
ningen over de grens. Alleen in geval van een onvoldoende aanbod in voorzieningen
in een klein land als Luxemburg en bij grote ontevredenheid over de zorgverlening
thuis (Italië) was er sprake van grensoverschrijdend zorgverkeer. In 1997 besloeg
grensoverschrijdende zorgconsumptie ongeveer 0,50% van de totale uitgaven aan
zorg (Palm et al., 2000).

De EU-burgers hechten groot belang aan betaalbare en tijdige zorg van goede kwali-
teit (Europese Commissie, 1998). De vergrijzing van de bevolking en de steeds
geavanceerdere mogelijkheden van (dure) medische technologie, behandelingen en
medicijnen hebben met het groeiend aantal chronische patiënten de zorgstaten
onder financiële druk gezet. Toenemende verwachtingen, kennis van zaken en
assertiviteit onder burgers versterken de vraag naar zorg nog. Burgers spreken zich
uit tegen de ontmanteling van hun zorgstelsel en hangen het principe van solidari-
teit aan (Europese Commissie, 1998). In zowel command-and-control- als corporatis-
tische zorgstaten beschouwen burgers vooral hun nationale regering verantwoorde-
lijk voor goede gezondheidszorg. Omdat de meeste regeringen hun budgetten van-
wege de Economische en Monetaire Unie moeten inperken en de last van premies
en belastingen om reden van internationale competitie terugschroeven, zijn die zo
geconfronteerd met een serieuze financiële uitdaging. Zeker in landen waar wacht-
lijsten in de zorg zich voordoen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland, is zorg
een heet hangijzer. In de verkiezingen van 2002 en 2003 was het voor de Neder-
landse kiezer zelfs het belangrijkste issue (Van Holsteyn, 2003: 104, 120). Groeiende
ontevredenheid over zorg kan met de Europese opening van de grenzen van de
zorgstaten het recept zijn voor stevige herschikking in de organisatie van de zorg.
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3. VRIJ VERKEER IN EUROPA: EEN INBREUK OP STAATSTERRITORIALITEIT VAN DE ZORG

Al vanaf 1958 biedt de Europese Economische Gemeenschap mogelijkheden voor
werknemers tot restitutie van zorgkosten over de grens. Coördinatie tussen de natio-
nale stelsels van zorg en sociale zekerheid moest voorkomen dat grensoverschrij-
dende arbeiders zouden worden benadeeld in hun toegang tot zorg. Diverse maat-
regelen daartoe later zijn gebundeld in de verordeningen 1408/71 en 574/72. Deze
verordeningen bieden twee mogelijkheden om als werknemer voor zorg in het bui-
tenland in aanmerking te komen.

In geval van een noodgeval bij een tijdelijk verblijf in het buitenland kon iemand op
basis van E-111-formulier zijn zorg vergoed krijgen. Sinds 2004 is een noodgeval
gedefinieerd als een medische behandeling die binnen de periode van verblijf nood-
zakelijk is. Oorspronkelijk was deze regeling vooral bedoeld om Zuideuropese werk-
nemers die in Noord-Europa werkten, de mogelijkheid te bieden ook zorg te verkrij-
gen tijdens hun vakantie in Zuid-Europa. Later bood het vooral voor publiekverze-
kerde toeristen uitkomst. Zijn eigen zorgverzekeringsinstantie verstrekte dit formu-
lier alleen op verzoek van de patiënt op voorhand. In sommige landen moest de
patiënt het E-111-formulier laten goedkeuren door de zorgverzekeringinstantie ter
plaatse alvorens op de vergoeding van de verleende zorg te kunnen rekenen bij de
eventualiteit van een noodgeval. In het kader van de Lissabon-strategie uit 2000 om
arbeidsmobiliteit in de Europese Unie te vergroten wordt deze vrij bureaucratische
methode sinds juni 2004 langzamerhand vervangen door een Europese gezondheids-
kaart (Vollaard, 2004a, 2004b, 2006).

De tweede wijze om binnen deze verordeningen grensoverschrijdende zorg te ver-
krijgen, loopt via het E-112-formulier. Wanneer een werknemer doelbewust voor
een medische behandeling naar het buitenland wil gaan, kan hij/zij daarvoor zijn
zorgverzekeringsinstantie vooraf om goedkeuring vragen. Uiteraard is iedereen vrij
om zorg over de grens te consumeren, maar alleen dit formulier geeft de basis voor
restitutie van de gemaakte kosten. Een zorgverzekeringsinstantie kan een goedkeu-
ring niet weigeren als de gewenste behandeling tot het zorgpakket van de patiënt
behoort en niet in de tijd die daarvoor normaliter nodig is binnenslands geleverd
kan worden. Dankzij een patiëntvriendelijke interpretatie van het Europees Hof van
Justitie in de late jaren zeventig was het voor patiënten mogelijk om voor elke
behandeling die ze niet in eigen land konden verkrijgen, naar het buitenland te
gaan. Uit angst voor shoppende patiënten wijzigden de EEG-lidstaten dit in 1981 tot
de bovengenoemde twee voorwaarden (Jorens, 2002: 91-92).

Steeds meer mensen mogen op grond van deze verordeningen zorg over de grens
vergoed verkrijgen. Zelfstandigen kunnen met hun familie en nabestaanden sinds
1981 gebruik maken van deze verordeningen. De laatste jaren zijn ook ambtenaren,
gedetacheerde arbeiders, studenten, derde-landers en (tot op zekere hoogte) werk-
lozen ondergebracht bij deze verordening. Sinds 2004 vallen feitelijk alleen nog par-
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ticulier verzekerden – voornamelijk in Nederland en Duitsland – buiten de boot.
Introductie van een publieke verzekering voor iedereen zal in Nederland in 2006
ook hen insluiten in deze verordening. Ook kunnen de personen binnen verorde-
ning 1408 niet alleen aanspraak maken op zorg binnen de Europese Unie, maar ook
in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, en – alleen voor ‘E-111-zorg’ – in Zwitserland.

Door een aantal uitspraken heeft het Europees Hof van Justitie sinds 1998 een nieu-
we mogelijkheid voor grensoverschrijdende zorg gecreëerd voor alle inwoners in de
Europese Unie (2). In die uitspraken achtte het hof vrij verkeer van personen en
diensten ook van toepassing op de zorgsector. In zijn interpretatie bood het zo meer
ruimte voor vergoeding van grensoverschrijdende zorg. Een patiënt mag volgens
een uitspraak van het hof in 2003 zonder voorafgaande goedkeuring van zijn zorg-
verzekeringsinstantie extramurale zorg, zoals een bezoek aan de huisarts of fysio-
therapeut, gaan halen in een andere EU-lidstaat. De vergoeding is wel gemaximeerd
op de hoogte van tarieven thuis. Dat laatste geldt ook voor intramurale zorg, zoals
een verblijf langer dan een dag in een ziekenhuis. Voor intramurale zorg moet een
patiënt wel vooraf goedkeuring vragen. Een zorgverzekeringsinstantie moet dat ech-
ter als verleend beschouwen als de patiënt door gezondheidstoestand langer kan
wachten. Het hof vond dat een dergelijke inbreuk op het vrij verkeer van diensten
en personen  gerechtvaardigd is om de zorgstaten in staat te stellen de financiële
balans en planning en toegankelijkheid van de dure intramurale zorginfrastructuur
te blijven garanderen. Ook mag een regering vrij verkeer beperken om reden van
volksgezondheid. Zo een beperking moet van tevoren bekend zijn en gelijke uitwer-
king hebben voor elke legale inwoner uit de Europese Unie.

Deze verordeningen en de uitspraken breken met het principe van territorialiteit
(Van der Mei, 2001, 75; Leibfried en Pierson, 1995: 50ev; Cornelissen, 1996: 463).
Zorgstaten kunnen immers niet langer bepalen aan de hand van hun territoriale 

(2) De zaken Kohll en Decker (uitspraak in april 1998) gaven aan dat extramurale medische behande-
lingen en producten onder het vrij verkeer van diensten en goederen in de Europese interne markt
vallen. Als de consumptie van een medische dienst of goed over de grens niet het financiële even-
wicht van een zorgstelsel in gevaar brengt, mag een patiënt zonder voorafgaande toestemming van
zijn ziekenfonds over de grens zorg consumeren en dat vervolgens laten vergoeden (restitueren) in
zijn eigen zorgstelsel. De zaken Geraets-Smits en Peerbooms (uitspraak in juli 2001) gaven aan dat dat
vrij verkeer niet alleen restitutiestelsels geldt, maar ook stelsels waarin zorg in natura wordt verleend
aan patiënten. Wel mag in dergelijke stelsels van het Hof een zorgverzekeringsinstantie in principe
voorafgaande toestemming verlangen van een patiënt, omdat anders het financiële evenwicht tussen
zorgverleners en zorgverzekeraars te zeer zou kunnen worden verstoord. Een toestemming wordt
echter als verleend beschouwd, wanneer volgens internationale medische maatstaven een patiënt
niet langer kan wachten op noodzakelijke zorg. Deze zaken hadden betrekking op intramurale zorg
(behandeling waarin minstens een nacht in een ziekenhuis is besloten). In de zaken Müller-Fauré en
Van Riet (uitspraak in 2003) gaf het Hof aan dat voor extramurale zorg over de grens geen vooraf-
gaande toestemming moet worden gevraagd door een patiënt in een natura-stelsel. Het Hof gaf in de
zaak Vanbraeckel (uitspraak in 2001) aan dat de vergoeding van zorg over de grens het bedrag moet
zijn dat een patiënt binnen de grens kwijt zou zijn geweest als dat hoger is dan de prijs voor zorg
over de grens.
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grenzen wie onder welke voorwaarde zorg kan consumeren, waar zorg geconsu-
meerd wordt, waar rechten op zorg zijn opgebouwd en welke instantie zorg levert.
De wetenschappers Stephan Leibfried en Paul Pierson kwamen al in 1995 tot de
conclusie dat de territoriale soevereiniteit in geval van gezondheidszorg niet meer
intact is. De regeringen waren niet langer volstrekt vrij in de inrichting en beheer
van hun zorgstelsels. De uitspraken van het hof onderstreepten dat ook voor de
mensen in de praktijk van organisatie, verzekering en verlening van zorg, hoewel zij
zeker niet voetstoots aannamen dat hun zorgstelsel niet langer uitgezonderd is van
de Europese wetgeving voor de interne markt. De strijd om de feitelijke controle
over de zorgstelsels is dus niet gestreden. In de volgende paragraaf staan de reacties
van de regeringen van de EU-lidstaten centraal om te kijken of en hoe zij territoriale
controle over zorgstelsels in stand proberen te houden.

4. DE STRIJD OM DE CONTROLE OVER NATIONALE ZORGSTELSELS

Sommige regeringen voelden al nattigheid bij de patiëntvriendelijke uitspraak van
het Europees Hof van Justitie eind jaren zeventig. Zo besloot de Nederlandse rege-
ring de mogelijkheden tot de buitenlandse consumptie van zorg te beperken voor
een kleine groep die onder publieke voorwaarden particulier verzekerd was (ICER,
1998). Ook de voorstellen tot hervorming van het Nederlandse zorgstelsel gingen
gepaard met al dan niet terechte waarschuwingen over de onverenigbaarheid van
het nieuwe stelsel met de Europese marktwetgeving (zie o.m. Ter Kuile, 1990; TK
21 592B, 1990; EK 21 592, 1992). Onder het Nederlands voorzitterschap namen de
gezondheidsministers van de EEG-lidstaten in 1991 een resolutie aan, waarin zij de
impact van de interne markt op hun zorgstelsels erkenden en opriepen tot onder-
zoek en experimenten met grensoverschrijdende zorg (Raad van ministers/ Gezond-
heidsministers, 1991). Deze lokale experimenten vonden vooral plaats langs de
Nederlandse en Belgische grens en bieden een eerste empirische basis voor een ana-
lyse van grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit.

Keer op keer herhaalden de regeringen dat zij het enige bevoegde gezag waren in
de inrichting, financiering, zorgverlening en beheer van hun zorgstelsels. Bij elke
gelegenheid lieten de regeringen opnemen in hun verklaringen dat zij de verant-
woordelijkheid over de zorgstelsels dragen. Slechts op punten van (preventieve)
volksgezondheid mochten Europese instellingen als de Commissie een supplemen-
taire rol vervullen. In de Verdragen van Amsterdam (opgesteld in 1997) en Nice
(2000), alsook in het Europees Grondwettelijk Verdrag (2003) staan de nationale
prerogatieven nadrukkelijk vermeld. De uitspraken van het hof uit de late jaren
negentig konden daarom rekenen op terughoudendheid tot zwijgende vijandigheid
van de regeringen. De Europese Commissie liet in dit politieke mijnenveld daarom
na de uitspraak Kohll/Decker in 1998 enige tijd niks van zich horen (Palm et al.,
2000; Belcher, 1999). De Franse regering was zeer terughoudend om het Franse
zorgstelsel te voegen naar de marktgerichte jurisprudentie. Slechts administratieve
simplificaties zoals de gezondheidskaart en bilaterale afspraken over zorgverlening
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in grensregio’s konden op hun steun rekenen (Palm et al., 2000: 83). Andere rege-
ringen stribbelden tegen om de uitspraken van het hof te bespreken op Europees
niveau. Zij wensten zich verre te houden van de gedachte dat op Europees niveau
beleid met betrekking tot zorgstelsels zou worden voorbereid.

De regeringen van de lidstaten vormden echter geen gesloten front. Sommige rege-
ringen zagen in de uitspraken van het hof aanleiding tot wijzigingen in hun zorg-
wetgeving en het bespreekbaar maken van de relatie tussen interne markt en zorg-
stelsels op Europees niveau. Het hof sprak in zijn uitspraken de regeringen van
Luxemburg, België en Nederland direct aan, omdat van daaruit de zaken waren
doorverwezen. Deze regeringen namen uiteindelijk de maatregelen waarmee zij
dachten zich afdoende te voegen naar de nieuwe jurisprudentie. Nederland achtte
zich bovendien extra kwetsbaar voor eventuele toepassing van marktrecht in zijn
zorgstelsel door de vermarkting daarvan sinds eind jaren tachtig. Verder kampte het
samen met Verenigd Koninkrijk met wachtlijsten. De kans op grensoverschrijdende
activiteiten door zorgverzekeraars en patiënten was daardoor groter dan in landen
met overcapaciteit in de zorg, zoals Duitsland en België.

De ministeries van gezondheidszorg van Duitsland en de Duitse Länder onderzoch-
ten direct in 1998 de eventuele implicaties van de Kohll/Decker-arresten. Hoewel zij
concludeerden dat die uitspraken niet direct golden voor het Duitse zorgstelsel,
zagen zij de noodzaak om met andere lidstaten de uitspraken van het hof te bespre-
ken. Het zou volgens hen namelijk niet het hof maar (gekozen) bestuurders moeten
zijn die het zorgbeleid zouden moeten bepalen (Palm et al., 2000: 85). Daartoe werd
een conferentie in november 1998 belegd onder Duits EU-voorzitterschap. Vervol-
gens trok vooral de Belgische gezondheidsminister Frank Vandenbroucke aan het
dossier van gezondheidszorg in de Europese interne markt. Vandenbroucke organi-
seerde tijdens het Belgische EU-voorzitterschap (2001) een conferentie over de
impact van de interne markt op de nationale zorgstelsels, waarbij ook patiënten-
mobiliteit aandacht kreeg. Een volgende impuls tot Europees overleg kwam van de
Spaanse minister voor gezondheidszorg. Mede vanwege het financiële nadeel dat
haar thuishaven Catalonië ondervond door de medische consumptie van Noord-
europese pensionado’s (vooral door interne Spaanse financieringsstructuren in de
zorg), bracht haar ertoe in 2002 een informeel beraad voor ministers en topambte-
naren van gezondheidszorg over patiëntenmobiliteit te organiseren (Baeten, 2002).
De conclusie van dit beraad was dat samenwerking in grensregio’s en in gespeciali-
seerde zorgvoorzieningen een mogelijke toegevoegde waarde zou kunnen hebben
voor betaalbare toegang tot de zorg (informele Raad van Ministers, 2002). Als com-
promis tussen de ministers die wel en ministers die geen overleg op Europees
niveau wensten, was het overleg tussen topambtenaren van de ministeries van
gezondheidszorg, het ‘high level process of reflection on patient mobility and health
care developments in the European Union’ van strikt informele aard (Raad van
Ministers, 2002). Binnen dat proces vormden zich verschillende werkgroepen
bestaande uit nationale en Europese ambtenaren en zorg-ngo’s die met name op ini-
tiatief van België en Nederland zich ook bogen over de vraag hoe Europese regel-
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geving is te verzoenen met nationaal zorgbeleid. Hoewel er in juli 2004 is besloten
door de Zorgraad van de Europese Unie tot het formeel uitwisselen van ervaringen
en inzichten ten aanzien van de financiering van de zorgstelsels in het licht van de
interne markt en de vergrijzing, willen volgens de Nederlandse minister Hans
Hoogervorst de nodige lidstaten zelfs van deze vorm van ‘Open Method of Coordi-
nation’ af (TK 21 501-31 2004, 2). Formele inmenging van Europese zijde met natio-
nale zorgstelsels kan dus nog steeds op weinig sympathie rekenen.

Het ontbreken van een gesloten front tussen de ministers van gezondheidszorg bete-
kent evenwel voor Europese instellingen politieke speelruimte. Allereerst kan het
hof in latere uitspraken de principes van de interne markt verder toepassen op de
zorgsector, omdat Europese wetgeving blijft ontbreken om dat te blokkeren. Boven-
dien voert de Europese Commissie met hulp van een aantal lidstaten onderzoek uit,
waarbij de nodige kenners en adviseurs van zorgrecht en -verlening uit de lidstaten
betrokken zijn. Daarmee blijft gezondheidszorg op de Europese politieke markt
zweven.

De Europese Commissie heeft ook via andere banden het issue van interne markt en
patiëntenmobiliteit op de kaart gezet. Zo dook het onderwerp patiëntenmobiliteit
op bij de Lissabon-strategie om van de Europese Unie de meest competitieve econo-
mie ter wereld te maken. Zorgen over publieke financiën resulteerde in een bezin-
ningsproces over de kosten van de vergrijzing voor de gezondheidszorg (Europese
Commissie, 2001). Verder leidde het bevorderen van arbeidsmobiliteit en het
gebruik van de modernste informatie- en communicatietechnologie tot de introduc-
tie van een Europese gezondheidskaart, die voor werknemers op een binnenkort
elektronische kaart het vergemakkelijkt over de grens zorg te verkrijgen. Binnen het
kader van de Lissabon-strategie lanceerde de toenmalige Europese commissaris Frits
Bolkestein een richtlijn tot vrij verkeer van diensten, waaronder ook medische
behandelingen en producten zijn begrepen (Commissie, 2004). Het pleit daarvoor is
overigens nog niet beslecht, omdat verschillende regeringen de zorgsector wensen
te vrijwaren van het vrij verkeer van diensten (Zorgraad voor de Europese Unie,
2004). De regeringen vreesden namelijk dat zij minder greep zouden hebben op de
prijsontwikkelingen in de zorg, wanneer medische diensten onder het Europees
marktregime vallen. Na druk van onder meer Duitsland, Frankrijk en België, heeft
Europees Commissaris voor Interne Markt McCreevy in maart 2005 aangegeven,
zorg van de richtlijn uit te zonderen (McCreevy, 2005).

Als gevolg van het betrekken van het zorgdossier bij de Lissabon-strategie buigen
ook nationale politici die niet uit de zorgsector komen, zich over zorgvraagstukken
op Europees niveau. Die zijn minder bekend met de eigenaardigheden en gevoelig-
heden van de zorgstelsels. Waar bijvoorbeeld in begin maart 2002 de gezondheids-
ministers een Europese gezondheidskaart slechts wensten te overwegen, besloten
eind maart 2002 de regeringsleiders van de EU-lidstaten zo tot de invoering daarvan
op relatief korte termijn (Vollaard, 2006).
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Voortbordurend op de Lissabon-strategie, het ‘high-level process’ en de uitspraken
van het Hof bracht de Europese Commissie in april 2004 ook een mededeling uit die
specifiek aan patiëntenmobiliteit gewijd was (Europese Commissie, 2004d). Bij de
voorbereiding daarvan waren vertegenwoordigers van de lidstaten en de zorgsector
nauw betrokken. In de mededeling bepleit de Europese Commissie betere informa-
tievoorziening voor patiënten ten aanzien van grensoverschrijdende zorg. De Com-
missie neemt zich ook voor om onderzoek naar de motieven voor grensoverschrij-
dende zorgconsumptie op te starten. Vraagstukken over de afstemming van de zorg-
infrastructuren van de lidstaten komen mede in het licht van de uitbreiding met de
armere Centraal-Europese landen aan de orde. Verdeling van zogenoemde centres of
reference zouden voor patiënten uit alle lidstaten dure en beperkt beschikbare zorg
toch toegankelijk moeten houden. Ook het efficiënter gebruikmaken van zorgcapa-
citeit in grensregio’s wordt bepleit.

Individuele lidstaten die zich direct geconfronteerd weten met patiëntenmobiliteit
nemen ondertussen hun eigen maatregelen. De reactie van de Nederlandse zorg-
autoriteiten bestaat uit een uitgebreide bestudering van de gevolgen van de arresten
van het Europese Hof van Justitie voor de financiering en verlening van zorg, uitvoe-
rig overleg met alle corporatistische geledingen van de zorgsector om vervolgens
wettelijke wijzigingen door te voeren die het zorgstelsel weer in overeenstemming
met de nieuwe jurisprudentie zouden brengen. Daarnaast stond de reactie van lan-
den als België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk vooral in het teken van het
beheersbaar houden van patiëntenstromen en de kosten van grensoverschrijdende
zorg. België en de Britse National Health Service sloten bijvoorbeeld in 2003 een
contract waarin minutieus is vastgelegd hoe Britse patiënten in Belgische ziekenhui-
zen zorg kunnen verkrijgen. Daarmee kon België voorkomen dat Belgische patiën-
ten zouden moeten wachten in hun ‘eigen’ ziekenhuizen, en hadden de Britse zorg-
autoriteiten een overloopvat voor de Britse wachtlijsten (Raamakkoord, 2003).

Vooral onder sommige Vlaamse politici leefde niettemin de vrees dat Belgen langer
zouden moeten wachten voor een medische behandeling in België door de toe-
stroom van buitenlandse patiënten (zie o.m. NRC Handelsblad, 2003; Vandenbrouc-
ke, 2003; Vandeurzen, 2003; Standaard, 2003). Een contract met Nederland als
geheel om de patiëntenstromen te controleren, is eigenlijk onmogelijk omdat niet
het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, maar de tientallen ziekenfondsen
de plaats van medische behandeling bepalen. Anti-discriminatiewetgeving maakt het
verder onmogelijk Belgen eerst te laten behandelen. Met een verandering in de zie-
kenhuisfinanciering op basis van het aantal behandelde patiënten (waar ook van-
daan) naar een bijna volledig gefixeerd jaarbudget in juli 2002 zette Vandenbroucke
waarschijnlijk onbedoeld een rem op Belgische ziekenhuizen om zoveel mogelijk
buitenlandse patiënten binnen te halen. Bovendien kende de nieuwe ziekenhuis-
financiering een garantie dat de Belgische prijzen gehandhaafd blijven. Daarmee
wordt vermeden dat Belgische zorgaanbieders voorrang verlenen aan beter betalen-
de buitenlandse patiënten en de Belgische prijzen onder druk komen te staan. Zie-
kenhuizen in de grensregio’s lijken echter – weliswaar in mindere mate – patiënten
uit Nederland behandelen, om het vooraf bepaalde productieniveau te halen.
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De Nederlandse zorgautoriteiten breidden ondertussen in nauw overleg met de
zorgverzekeraars een aantal experimenten in grensregio’s uit om te zien hoe het
Nederlandse contractenstelsel vooralsnog overeind kon blijven onder de nieuwe
jurisprudentie. De Belgische overheid deelde de zorg dat zorgverlening buiten Ver-
ordening 1408/71 om, haar de greep zou doen verliezen op de prijsafspraken tussen
Belgische zorgverleners en buitenlandse zorgaanbieders. Dergelijke experimenten
bouwden voort op eerder genoemde lokale initiatieven om het zorgaanbod in grens-
regio’s efficiënter op elkaar af te stemmen (zie Vollaard 2004b). Soortgelijke projec-
ten zijn te vinden langs vooral Belgische en Franse grenzen (HOPE, 2003). In het
Europees Grondwettelijk Verdrag zaliger was ook vastgelegd dat samenwerking in
de zorg in grensregio’s dient te worden gestimuleerd (artikel III-278 lid 2).

De concentratie van grensoverschrijdende zorgprojecten in de noordwest-hoek van
het Europees continent is waarschijnlijk te verklaren uit de hoeveelheid grenzen
aldaar, de aantrekkelijkheid van de kwalitatief goede Franse gezondheidszorg en de
wachtlijstproblematiek in Nederland. Het oudste geval van grensoverschrijdende
samenwerking in Nederland is Zeeuws-Vlaanderen. In de jaren zeventig leidde een
herschikking van de zorginfrastructuur in Nederland tot een te klein aanbod aan zie-
kenhuiszorg in deze relatief geïsoleerde regio. Het lokale ziekenfonds OZ besloot
uiteindelijk met instemming van de Nederlandse zorgautoriteiten, Vlaamse zieken-
huizen te contracteren voor de behandeling van zijn cliënten. De overgebleven
zorgvoorzieningen zijn extra kwetsbaar, doordat Zeeuws-Vlamingen en hun huisart-
sen makkelijker tot zorgconsumptie over de grens overgaan (CVZ, 2001; CVZ,
2003). De recente opening van de Westerschelde-tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen
en Zuid-Beveland maakt de kans echter groter dat Zeeuws-Vlamingen weer meer
zorg kunnen consumeren binnen de Nederlandse grenzen.

Hoewel de eerstverantwoordelijke minister voor zorg, mevrouw Els Borst, in het
Nederlands parlement de onvermijdelijkheid van grensoverschrijdende zorg beleed
(zie o.m. TK 26 800, 1999, 8-9), stond het dagelijkse beleid van de Nederlandse
zorgautoriteiten in het teken van verdediging van het Nederlandse zorgstelsel. Expe-
rimenten mochten bijvoorbeeld geen extra belasting betekenen voor wachtlijsten
en publieke financiën (TK-vraag no. 1164, 1995; Ziekenfondsraad, 1995). Publieke-
lijk bleven de zorgautoriteiten en zorgverzekeraars angstvallig stil over de conse-
quenties van Europese arresten voor het contracteren van extramurale zorg binnen
het Nederlandse stelsel. De angst bestond dat het Nederlandse zorgstelsel zou
“exploderen” als patiënten zich vrijelijk tot binnenlandse en buitenlandse zorgverle-
ners zouden wenden voor allerlei behandelingen. Dat explosiegevaar school in de
ondermijning van het systeem van gecontracteerde zorgverlening in natura. Een gro-
tere onvoorspelbaarheid in medisch consumptiegedrag zou immers efficiënte plan-
ning van zorgvoorzieningen en geroutineerde bureaucratische afhandeling van zorg-
verlening in natura bemoeilijken en zo de zorgkosten verhogen. De suggestie van
zorgverzekeraars om de planning van zorgvoorzieningen voortaan mede te laten afhan-
gen van grensoverschrijdende patiëntenstromen, kreeg van de zorgautoriteiten geen
navolging. De omvang van grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit werd overigens
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op grond van de experimenten in de grensregio’s te beperkt geacht om in de bouw
van zorgvoorzieningen daarmee rekening te houden, ook voor de eerstkomende tijd
(CBZ, 2001). Vooral zorgverleners in de grensregio’s hadden in eerste instantie hun
reserves ten aanzien van grensoverschrijdende zorgconsumptie, omdat dat neer-
kwam op buitenlandse concurrentie op hun markt (CBZ, 2001; Baselmans en Her-
mans, 2003). Dat resulteerde soms in de weigering van Nederlandse artsen om
nazorg te verlenen aan patiënten die in het buitenland een medische behandeling
hadden ondergaan. De vraag wie formeel verantwoordelijk is voor dergelijke patiën-
ten, maakt zo’n weigering overigens niet geheel onbegrijpelijk. Naderhand zijn
enkele grensziekenhuizen juist gaan samenwerken met ziekenhuizen over de grens,
om zo binnen de Nederlandse markt voldoende zorgaanbod aan te kunnen bieden.

De nodige Nederlanders en Belgen zijn actief in internationale non-gouvernementele
organisaties (ngo’s) zoals de internationale vereniging van ziekenfondsen (AIM),
waar het onderwerp van grensoverschrijdende zorg nadrukkelijk de aandacht krijgt.
Mede door de corporatistische verwevenheid van het Nederlandse zorgstelsel zijn
de personele banden tussen de betrokkenen op het Nederlandse zorgministerie en
de zorgautoriteiten en vooral de AIM bijzonder nauw. Deze ngo’s zijn platforms van
overleg en expertise over zorgaangelegenheden. Ook de Europese Commissie
betrekt deze ngo’s nauw bij de gedachtewisseling over grensoverschrijdende patiën-
tenmobiliteit. Mede op initiatief van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de
tweede helft van 2004, zetten de ngo’s stappen om een European Health Communi-
ty te creëren. Patiëntenmobiliteit is een belangrijk punt van discussie en onderzoek
in het programma van de Europese Commissie en deze ngo’s (Europese Com-
missie, 2004b).

5. BESTAANDE STUDIES NAAR DE GRONDEN VAN PATIENTENMOBILITEIT 

De feitelijke kennis over grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit is nu nog tame-
lijk fragmentarisch en beperkt in omvang. Het ontbreekt bijvoorbeeld nog aan een
grondige empirische studie van de motieven voor grensoverschrijdende patiënten-
mobiliteit (Hermans en Brouwer, 2003: 57). De nieuwsbrieven van de internationale
zorg-ngo’s geven wel impressies van grensoverschrijdende zorg. Het is vooral de
AIM die mede in opdracht van de Europese Commissie overzicht geeft van de ach-
tergronden van patiëntenmobiliteit (zie bijv. Palm et al., 2000). Verder bestaan er
enkele studies van (aspecten van) patiëntengedrag waar (initiatieven tot) grensover-
schrijdende patiëntenmobiliteit plaatsgrijpen. Zo zijn er studies naar de tevreden-
heid van Britse en Noord-Ierse patiënten over de zorgverlening in Ierland, Frankrijk
en Duitsland en de grensoverschrijdende dienstverlening van de National Health
Service (Lawson et al., 2002; CAWT, 2000). Ook naar de mobiliteit van Italiaanse
patiënten in Italië en Europa (France, 1997) en de zorgconsumptie van Canadezen
in Verenigde Staten is enig onderzoek gedaan (Katz et al.,1998). De meeste empiri-
sche informatie komt echter voort uit de experimenten met grensoverschrijdende
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zorg in Nederland. Nederlandse zorgverzekeraars hielden tot voor kort niet systema-
tisch cijfers over grensoverschrijdende mobiliteit bij, zelfs niet de ziekenfondsen die
het meest met grensoverschrijdende zorg te maken hadden. Pas op verzoek van
zorgminister Borst kwamen er in 1999, 2001 en 2003 onderzoeksrapporten van de
Raad voor Volksgezondheid (RVZ) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
over de omvang en motieven van patiëntenmobiliteit. Werner Brouwer analyseerde
voor de RVZ niet alleen patiëntenmobiliteit over de grens, maar ook tussen Neder-
landse regio’s (Brouwer, 1999). Zo’n analyse van binnenlandse mobiliteit was ook al
gemaakt van Zwitserland (Crivelli, 1998).
Hoewel fragmentarisch, komen in de bovengenoemde studies een aantal aspecten
van patiëntenmobiliteit voortdurend terug. Patiënten motiveren hun keuze vooral
vanuit ontevredenheid over het zorgstelsel thuis (m.n. wachtlijsten en kwaliteit) en
de vertrouwdheid met een ander zorgstelsel (France, 1997; Belcher, 1999, 75; Grun-
wald en Smit, 1999; Coheur, 2001). Eerdere ervaringen met zorg in het buitenland,
overeenkomst in taal en cultuur, positieve verhalen van familie en vrienden, weinig
administratieve rompslomp en de verwijzing van huisarts blijken bepalend te zijn
om met voldoende vertrouwen de stap naar een ander zorgstelsel te wagen. Uit
enquêtes lijkt de bereidheid groot om voor zorg naar het buitenland af te reizen. In
het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld 42% van de ondervraagden een medische
behandeling over de grens overwegen (MORI, 2002). Het Stockholm Network
meldt dat 70% van de ondervraagden in Nederland die bereidheid tonen, waarmee
de Nederlanders het hoogst scoren in vergelijking met ondervraagden uit zeven
andere lidstaten uit de gehele EU (Disney et al., 2004). Ook TNS-NIPO komt tot
dezelfde conclusie. Het zijn vooral jonge, hoogopgeleide ondervraagden met een
hoog inkomen die zorg over de grens overwegen. 55+-ers, chronische patiënten,
laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen oriënteren zich vooral op hun
lokale zorgverleners (TNS-NIPO in RVZ, 2003).

In schril contrast tot deze bereidheid staat de daadwerkelijke omvang van grens-
overschrijdende zorg. Hoewel de cijfers onbetrouwbaar zijn vanwege de beperkte
administratie daarvan, schat het CVZ in dat de consumptie van zorg over de grens
door Nederlandse ziekenfonds-verzekerden tot 2002 nog ruim onder de 1% van de
totale uitgaven aan ziekenhuiszorg en specialistische hulp is gebleven (CVZ, 2003).
Ook binnen Nederland is er sprake van “inertia in patient mobility” (Brouwer et al.,
2003). Afhankelijk van de pathologie, laat een zeer ruime meerderheid van de
patiënten zich opnieuw behandelen in een ziekenhuis in de directe omgeving
(Brouwer, 1999; Centrum voor Verzekeringsstatistiek, 2002). Ook de Nederlandse
Consumentenbond bevestigt in zijn onderzoek dat vooral ook chronische patiënten
dichtbij huis in hun eigen ziekenhuis behandeld wensen te worden (Consumenten-
gids, 2002). Ziekenfondsen geven over hun eigen cliënten aan dat die toch liever
wachten voor een behandeling in Nederland ook al zijn er binnenlandse wachtlijs-
ten en bestaat er buitenlands aanbod (CVZ, 2001: 41). Het groeiend aantal initiatie-
ven van zorgverzekeraars voor grensoverschrijdende zorg is daarom vooral gemoti-
veerd om de cliënten een idee van keuze te bieden (CVZ, 2001). Slechts een enkele
zorgverzekeraar als CZ gebruikt het als daadwerkelijk serieus alternatief voor het
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soms ontbrekende Nederlands zorgaanbod. Brouwer et al. (2003) opperen daarnaast
dat de aanwezigheid van interne mogelijkheden om te kiezen tussen zorgverleners,
de vraag naar grensoverschrijdende zorg beperkt houdt.

6. EEN VERKLARINGSMODEL VOOR GRONDEN EN GRENZEN VAN PATIENTENMOBI-
LITEIT

De uitdaging is om de verklaring van grensoverschrijdende zorg te plaatsen in de
(Europese) verwikkelingen van de zorgstelsels. De voorlopige indrukken van grens-
overschrijdende patiëntenmobiliteit lijken vooralsnog te vervatten in een verkla-
ringsmodel van de hand van Albert Hirschman. Hirschman verbindt in zijn verkla-
ring economische, politologische en sociologische benaderingen. Daarbij kan hij
het gedrag van burgerconsumenten combineren met de herschikking van (publieke)
systemen van dienstverlening. Hirschman presenteert in zijn boek Exit, Voice and
Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States (1970) ontevreden-
heid (dissatisfaction) als de prikkel tot verandering in consumentengedrag en de
daaropvolgende stelselwijzigingen.

In het model van Hirschman heeft een consument twee opties om aan zijn ongenoe-
gen gevolg te geven: exit (uittreding) of voice (zijn stem verheffen). Als een consu-
ment bijvoorbeeld ontevreden is over zijn ziekenfonds, kan hij kiezen tussen een
overstap naar een ander ziekenfonds of door te klagen, hopen dat het ziekenfonds
zich verbetert. De keuze tussen deze twee opties hangt allereerst af van een kosten-
batenafweging over de vraag of investeringen in voice of het uitzoeken van een exit
opwegen tegen het positieve resultaat dat voice of exit zou opleveren. Hoe meer
een consument weet van een ander ziekenfonds, des te minder inspanningen (kos-
ten) zijn er gemoeid met een overstap (vgl. Hirschman, 1970: 81). Bovendien hangt
de keuze af van de loyaliteit (loyalty) van de consument aan zijn ziekenfonds. Zijn
gehechtheid aan zijn ziekenfonds kan hem er bijvoorbeeld van weerhouden weg te
gaan en zich te blijven inzetten om zijn eigen ziekenfonds te verbeteren. Hirschman
past zijn model niet alleen toe op producten van bedrijven en particuliere instellin-
gen als ziekenfondsen. Ook in het wel en wee van de (welvaarts)staat is het toepas-
baar. Kiezers kunnen bijvoorbeeld uit ontevredenheid over ‘de’ politiek vormen van
exit toepassen: emigreren, niet-stemmen of niet meer op de partij stemmen waarop
ze stemden. Zij kunnen ook hun stem verheffen door de straat op te gaan en/of een
protestpartij te steunen. Loyaliteit aan natie en partij kan respectievelijk emigratie
en een andere partijkeuze voorkomen.

De Noorse politoloog Stein Rokkan heeft Hirschmans model verder gebruikt voor
een analyse van de vorming van staten, naties, democratieën en welvaartsregimes in
Europa (Rokkan, 1999; zie ook Bartolini, 1998; Ferrera, 2004). Kort door de bocht is
zijn verklaring dat naarmate politieke stelsels steeds meer territoriaal gesloten wer-
den, voice in de vorm van belangengroepenrepresentatie en democratie overbleef
om aan ontevredenheid uiting te geven. Verankering van loyaliteit aan de staat door
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nationalisme beperkte verder de mogelijkheid tot exit uit de staat. Hun investerin-
gen in voice-structuren en hun loyaliteit maakten dat burgerconsumenten zich nage-
noeg alleen nog richten tot hun territoriale overheid om aan hun verwachtingen te
voldoen. Het openen van de grenzen door Europese integratie brengt burger-consu-
menten tot een nieuwe overweging bij ontevredenheid: de extra mogelijkheid om
over de grens behoeftebevrediging te vinden. De afbouw van nationale grenzen zou
zo een verzwakking van de interne ‘voice’-structuur en kwaliteit van dienstverlening
kunnen betekenen. Degenen die weg gaan, zetten zich immers niet meer in om
klachten te bundelen om de overheden op te jagen tot betere prestaties (vgl.
Bartolini, 1998).

Overheden kunnen echter anticiperen op (de gevolgen van) ontevredenheid door
de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, door de introductie van uittre-
dingsmogelijkheden binnen het stelsel en/of door het aanhalen van de loyaliteit.
Door het versterken van nationale verbondenheid kunnen overheden rijke, eloquen-
te burgers die elders hun heil zoeken, binnenboord houden. Bovendien kunnen ze
door een verhoogde nationaal-culturele drempel vooral arme, minder gezonde bui-
tenlanders afweren. Andere formele en indirecte hindernissen voor legale bewoners
van de Europese Unie zijn echter op grond van anti-discriminatiewetgeving uit den
boze. In de zaak-Ferlini heeft het Europees Hof van Justitie in 2000 dat ook specifiek
ten aanzien van de zorgsector onderstreept.

De introductie van keuzemogelijkheden binnen een stelsel kan verder de vraag naar
buitenlandse diensten afremmen. Tekenen van ontevredenheid vormen dus een
prikkel voor de overheid om een stelsel te hervormen en renoveren, zeker als over-
heden als eerstverantwoordelijken worden gezien zoals in de gezondheidszorg. Dat
betekent niet dat het antwoord van de overheid direct op de ontevreden vraag
ingaat: “[n]owhere did user dissatisfaction with health care states imply a demand
for the quasi-marketization of healthcare, though that is the way in which, in part,
governments have sought to meet it.” (Freeman, 1999: 116). De Nederlandse over-
heid heeft bijvoorbeeld de interne uittredingsopties in de zorg vergroot door de
invoering van keuzevrijheid in ziekenfonds in 1992 zonder dat daar grote vraag naar
was.

In lijn met Hirschman en Rokkan is te stellen dat een combinatie van nieuwe uittre-
dingsmogelijkheden en ontevredenheid het territoriale fundament van nationale
zorgstelsels kan veranderen. Dat hangt vooral af van hoe groot de uittredingsmoge-
lijkheden zijn, hoe fors de ontevredenheid is, en welke (financiële) middelen de
zorgautoriteiten voor handen hebben om de dienstverlening te verbeteren, extra
keuzemogelijkheden te introduceren en/of de loyaliteit aan te halen.  Met de uitspra-
ken van het Europees Hof van Justitie hebben de nationale burgerconsumenten in
ieder geval een nieuwe mogelijkheid om hun zorg over de grens te gaan halen. De
veelvuldige media-aandacht, de Europese gezondheidskaart en de aanstaande voor-
lichting over grensoverschrijdende zorgconsumptie van de Europese Commissie
vergemakkelijken nog de stap over de grens. Vooralsnog is grensoverschrijdende
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patiëntenmobiliteit gering in omvang. Is er voor de nationale zorgautoriteiten
slechts tijdelijk respijt voor grotere fluctuaties in patiëntenstromen over de lands-
grenzen, of zullen die beperkt blijven?

7. VERLIEZEN ZORGSTELSELS HUN TERRITORIALE GRONDSLAG?

Het Hirschman-Rokkan-verklaringsmodel geeft vingerwijzingen over het mogelijk
verloop van de reorganisaties van nationale zorgstelsels in relatie tot grensover-
schrijdende patiëntenmobiliteit. De eerste stap voor verandering is ontevredenheid
over de bestaande zorgvoorzieningen. Zoals bleek uit de voorlopige indrukken van
het bestaande onderzoek naar patiëntenmobiliteit, richt die ontevredenheid zich
vooral op wachtlijsten en de kwaliteit van de zorg. Zolang de tevredenheid hoog is,
zal dus weinig van patiëntenmobiliteit sprake zijn. In Nederland was tot 1998 de
mate van tevredenheid met zorgverlening hoog. Mede naar aanleiding van initiatie-
ven van werkgevers om hun zieke werknemers (eerder) te laten behandelen in het
buitenland, kwam en bleef het issue van wachtlijsten prominent op de politieke
agenda staan. Zoals gezegd stond gezondheidszorg in de verkiezingen in 2002 en
2003 bovenaan in de prioriteitenlijst van ondervraagde kiezers.

7.1. EXIT
Verordening 1408/71 en experimenten met grensoverschrijdende zorg langs de
Nederlandse grens boden al uittredingsmogelijkheden uit het Nederlandse zorgstel-
sel. In het jaar 1998 introduceerde het Europees Hof van Justitie een nieuwe uittre-
dingsmogelijkheid, die in de media de nodige aandacht kreeg. Grensoverschrijdende
patiëntenmobiliteit groeide echter nauwelijks in omvang. Blijkbaar vond de toe-
nemende ontevredenheid een andere uitlaatklep en/of viel de kosten-batenanalyse
voor uittreding naar het buitenland negatief uit. Wel motiveerden patiënten hun
keuze voor zorg over de grens onder meer vanuit hun ontevredenheid over de
wachtlijsten of nabijheid van medische voorzieningen (Grunwald en Smit, 1999).

Een andere uittredingsmogelijkheid is het switchen van ziekenfonds bij ontevreden-
heid over de zorgverzekering. Kwam dat in eerste instantie zeer beperkt voor in
Nederland, de groeiende verschillen in premiehoogte verandert dat sinds 2003
(Gress et al. 2002; TNS-NIPO, 2003). Een verklaring waarom weinig Belgen over de
grens gaan is behalve het ruime zorgaanbod – hun vrije keuze in arts en ziekenhuis.
Dat kanaliseert de ontevredenheid over de dienstverlening in de zorg binnen het
Belgische stelsel. Nu de druk op het Belgische zorgstelsel lijkt toe te nemen, kan de
federale overheid besluiten tot het afschuiven van bevoegdheden aan de gemeen-
schappen of de markt om de blaam van slechte kwaliteitsvoorziening te vermijden.
Vooralsnog is het vooral een wens in Vlaanderen om het zorgstelsel te splitsen om
zodoende van de zorglasten in Wallonië af te zijn. Het Europese zorgkader beperkt
echter de omvang van deze bezuiniging, omdat de Walen en Brusselaars hun recht
op toegang tot Vlaamse ziekenhuizen behouden.
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De Nederlandse overheid trekt vooralsnog het initiatief in de bestrijding van wacht-
lijsten naar zich toe, ook omdat de Nederlandse kiezer haar als eerstverantwoordelij-
ke beschouwt (Centrum voor Verzekeringsstatistiek, 2002). In 1998 beloofde de
Nederlandse overheid aan de werkgevers wat aan de wachtlijsten te doen. De werk-
gevers draaiden sinds 1996 zelf op voor de eerste jaar ziekte van hun werknemers
en zochten daarom in onder meer Zwitserland naar zorg. Angst van vooral linkse
partijen dat het voortrekken van werkende patiënten zou leiden tot een onrecht-
vaardige tweedeling in de zorg, bracht de Nederlandse overheid tot haar belofte. De
introductie van interne keuzemogelijkheden kan evenzeer leiden tot tweedeling in
de zorg. Hirschman argumenteert dat als de rijke, mobiele en welsprekende consu-
menten meer keuzevrijheid hebben tussen publieke en private voorzieningen, zij
zich minder zullen laten horen over de slechte publieke zorgverlening (1970, hoofd-
stuk 1). De armere, minder mobiele en minder mondige patiënten verliezen daar-
door een verdediger van kwalitatief goede zorgvoorziening. Niettemin kunnen de
tijd en het geld die worden uitgespaard door rijken die op eigen kosten in private of
buitenlandse klinieken hun heil zoeken, aan de armere patiënten worden gespen-
deerd (vgl. Brouwer en Hermans, 2002). Bovendien kan ook de laatste categorie
patiënten via verkiezingen en patiëntenplatforms een prikkel aan de overheid blij-
ven geven tot verbetering van de zorgvoorziening. Toch zal het verzet groot zijn
tegen een uitstroom van rijke patiënten. Gevestigde belangen in de publieke zorg-
voorziening zullen immers dan minder omzet maken.

De inspanningen die gemoeid gaan met het verkrijgen van grensoverschrijdende
zorg zijn ook nog groot. De ingewikkelde administratie, de onzekerheid over de
hoogte van vergoeding achteraf, de terughoudendheid van ‘eigen’ huisartsen en spe-
cialisten in verwijzing en nazorg, en de vooreerst beperkte informatie van zorgver-
zekeraars drukken zwaar op de balans. De onbekendheid met de taal, omgangsnor-
men en cultuur in een buitenlands ziekenhuis vormen nog een extra belasting. Het
is daarom niet verwonderlijk dat het vooral Duitse gastarbeiders waren die in het
experiment in de EU-regio Maas-Rijn (Maastricht-Aken-Luik-Genk) over de grens in
Duitse ziekenhuizen zorg consumeerden (Grunwald en Smit, 1999). In het bijzon-
der is taal een belangrijke hinderpaal. Ook binnen Belgie lijken bijvoorbeeld weinig
Nederlandstalige patiënten in Franstalige ziekenhuizen in Brussel en Wallonië
behandeling te zoeken. Deze barrière kan worden geslecht als eigentalige dokters
en verpleegkundigen naar het buitenland meegaan. Dokters uit Leiden en Den Haag
behandelden bijvoorbeeld Nederlandse patiënten in Engeland en Spanje. Pas als de
wijze van behandeling en betaling meer op elkaar gaan lijken, is een grotere grens-
overschrijdende stroom van patiënten te verwachten (vgl. Hirschman, 1970: 81).

De gebrekkige informatievoorziening over grensoverschrijdende zorg is een belang-
rijke kostenpost. In bovengenoemde EU-regio en in Zeeuws-Vlaanderen zijn de loka-
le overheden en zorgverzekeraars wel begonnen met informatieloketten en -web-
stekken. Ook huisartsen kregen meer informatie over welke zorgvoorzieningen er
over de grens aanwezig zijn. Bij de Nederlandse zorgverzekeraars is er een zekere
terughoudendheid te bespeuren ten aanzien van grensoverschrijdende zorg. Vooral
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proberen ze te voorkomen dat patiënten op eigen houtje zorg zoeken. Ze adviseren
hun patiënten daarom dringend via hen gecontracteerde zorg in het buitenland te
zoeken. Dat scheelt de zorgverzekeraar namelijk bureaucratische toestanden en de
patiënt mogelijke teleurstelling over de beperkte vergoeding achteraf. De aanstaan-
de initiatieven van de Europese Commissie om patiënten op hun rechten inzake
grensoverschrijdende zorg te wijzen, kan echter leiden tot een grotere grensover-
schrijdende patiëntenmobiliteit.

7.2. VOICE
Patiënten hebben slechts beperkte middelen om hun stem (voice) te verheffen,
omdat het behoudens chronische patiënten een te losse groep is. Slechts bij verkie-
zingen kunnen burgers collectief protest aantekenen tegen de staat van de gezond-
heidszorg. De Nederlandse overheid heeft evenwel mede op verzoek van de patiën-
tenbeweging een uitgebreid stelsel van klacht en advies geïntroduceerd sinds het
begin van de jaren negentig. Dat kan in ieder geval voorkomen dat die beweging
haar krachten al te zeer tegen de overheid bundelt, doordat ze in allerlei regionale
en nationale adviesfora en klachtencommissies bij ziekenhuizen in het stelsel zijn
opgenomen. Dat helpt ook de verantwoordelijken in de zorg sneller op de hoogte te
zijn van eventuele onvrede. Nederland loopt internationaal voorop in patiëntenrech-
ten, maar ook België heeft al onder leiding van toenmalig zorgminister Jef Tavernier
stappen ondernomen in dat dossier. Het vergt echter enig uithoudingsvermogen om
tegen de professionele zeggenschap van de medische ‘gildes’ en zorgverzekeraars
in, de patiënt meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de gezondheidszorg.

7.3. LOYALITEIT
Vooral loyaliteit aan het eigen stelsel remt grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit
af. De gehechtheid aan de eigen arts, ziekenfonds, zuil en land beperkt niet alleen
de wil om uit te treden, maar ook om de stem te verheffen vooral tegen de arts. Die
gehechtheid drukt zich ook uit in de opinie van patiënten dat hun zorgstelsel uitein-
delijk het beste is (Europese Commissie, 1998). Bij aanhoudende ontevredenheid
kunnen de positieve verhalen over vooral de nette omgangsvormen van Duits en
Belgisch medisch personeel de Nederlandse patiënten van gedachten doen verande-
ren (zie CVZ, 2003). Patiënten leunen op familie en Internet maar ook sterk op zorg-
verleners en zorgverzekeraars voor advies over zorgverlening (Europese Commissie,
1998). Zolang zowel zorgverleners als -verzekeraars op hun beurt loyaal zijn aan hun
stelsel, zal de informatievoorziening en ondersteuning voor het zoeken van zorg
over de grens beperkt zijn. Zowel de corporatistische als de ‘command-and-control’-
zorgstaat kennen een sterke gehechtheid en verwevenheid tussen zorgautoriteiten, -
verleners en -verzekeraars. Zorgverleners en -verzekeraars hebben over die jaren
zoveel geïnvesteerd in hun binnenlandse cont(r)acten, dat de kosten voor (gedeelte-
lijke) uittreding vooralsnog hoog zullen zijn. De Nederlandse zorgverzekeraar CZ
verdient bijvoorbeeld naar eigen zeggen als zodanig niet op grensoverschrijdende
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zorg, maar zet het slechts in als reclamemiddel om cliënten te trekken. Zorgverle-
ners en -verzekeraars zijn vooralsnog te loyaal aan hun stelsel om patiëntenmobili-
teit grootschalig uit te venten.

Zorgminister Borst zag grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit als tijdelijk over-
loopvat voor tekorten in het Nederlandse zorgstelsel (EK 26 800 XVI, 2000, 20-822;
NRC 2002). De nauw gecontroleerde patiëntenstromen over de grens konden zo
(tijdelijke) ontevredenheid wegnemen. Verder probeert de Nederlandse overheid
vooral de ontevredenheid te temperen door op andere manieren de wachtlijsten
weg te (laten) werken en de loyaliteit met zorgveld en burgers vast te houden. Extra
investeringen in de zorg is voor de Nederlandse, net als de meeste andere EU-lidsta-
ten, een behoorlijke tour, omdat de eisen van de Economische en Monetaire Unie
weinig ruimte laten om meer publieke middelen aan te wenden voor de zorg. De
zorg vergt sowieso al meer geld vanwege de vergrijzing en de steeds prijzigere
medische technologie en farmacie. Om kosten te besparen sloot de Nederlandse
overheid in 1997 illegalen uit van zorg (behoudens noodhulp). Daarmee waren de
grenzen van het Nederlandse zorgstelsel niet langer gebaseerd op het territorium
van de Nederlandse staat, maar op het lidmaatschap van het Nederlandse of een
ander zorgstelsel uit de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Meer nog
dan onder verordening 1408/71 is met de uitspraken van het Europees Hof van Jus-
titie de territoriale grondslag van nationale zorgstelsels beperkt. Vooral het Neder-
landse zorgstelsel kent deze beperking omdat het onder de EU-lidstaten de meeste
marktelementen kent. Niet alleen formeel, maar ook feitelijk verliezen zo de Neder-
landse zorgautoriteiten controle over de zorgconsumptie op het Nederlandse grond-
gebied en van Nederlanders. Niettemin concentreert het Nederlandse zorgstelsel
door de aanhoudende loyaliteit zich vooral op het grondgebied van Nederland. Het
lijkt daarmee op een deelstaat van een federatief verband, zoals de Duitse Länder of
de Canadese deelstaten. Ligt daarmee een Europees zorgterritorium in het verschiet?
De toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi sprak namelijk
al bij de introductie van de Europese gezondheidskaart in juni 2004 van een nieuw
symbool van Europese identiteit in ieders broekzak (Europese Commissie, 2003).

8. EUROPESE SOLIDARITEIT IN GEZONDHEIDSZORG?

Grensoverschrijdende mobiliteit van patiënten lijkt vooralsnog beperkt te blijven.
Gebrek aan kennis, taalbarrières, toenemende keuzes en zeggenschap binnen de
zorgstelsels en loyaliteit aan familie en arts vormen de onderbouwing voor deze stel-
ling. De actieradius van de meeste patiënten zal voornamelijk regionaal zijn. De
nationale zorgautoriteiten zijn bovendien niet happig op grensoverschrijdende
patiëntenstromen. Dat bemoeilijkt namelijk de planning van zorgvoorzieningen en
een constante omzet voor zorgverleners. Het Hirschman-Rokkan-verklaringsmodel
laat zien dat (de kans op) patiëntenmobiliteit vooralsnog leidt tot interne versterking
van zorgstelsels in de vorm van ‘voice’-structuren, loyaliteit en meer interne keuze-
mogelijkheden tussen zorgverleners en -verzekeraars.
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Gebrek aan budgetten om kwaliteit en beschikbaarheid van zorg te garanderen en
een toename in gelijkenis van zorgstelsels en informatie kunnen het tij echter doen
omslaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat de Europese gezondheidsministers
voorzichtige stappen hebben ondernomen om gezamenlijk te spreken over de finan-
ciële levensvatbaarheid van hun zorgstelsels en het delen van de kosten voor dure,
exclusieve medische zorgcentra. De diversiteit in zorgstelsels maakt harmonisatie
voorlopig onmogelijk en vanuit de ogen van de meeste zorgautoriteiten ook onwen-
selijk vanwege de kans op toenemende patiëntenmobiliteit. Toch zullen met name
zorgstelsels die veel buitenlandse patiënten ontvangen, zoals België en Spanje, hun
stem kunnen verheffen op Europees niveau om de lasten te verdelen of in ieder
geval afspraken te maken dat prijzen en het aanbod voor eigen patiënten hanteer-
baar blijven. Mocht dat werkelijkheid worden, dan is er sprake van (indirecte) soli-
dariteit in een Europees territorium. Alle legale bewoners van het EU-grondgebied
komen immers in aanmerking voor bepaalde zorg over de grens. Niettemin zal de
territoriale grondslag minder krachtig zijn dan bij voorheen nationale zorgstelsels.
De planning van medische infrastructuur en verdeling van gelden is dan minder
gebaseerd op waar mensen wonen, maar hoe patiënten stromen. Recente initiatie-
ven van de Europese Commissie ter bevordering van de grensoverschrijdende zorg-
verlening en -consumptie zullen die ontwikkeling kunnen versterken (Europese
Commissie, 2005).

De ontevredenheid in het ene zorgstelsel slaat binnen het verband van de EU/EER
over naar het buurland. De wachtlijsten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland
leidden tot een toestroom van patiënten naar Belgische ziekenhuizen. Belgische
politici hebben daarom hun zorgen geuit over de druk van Britse en Nederlandse
patiënten op de Vlaamse ziekenhuizen. Juist omdat gezondheidszorg een van de
laatste bolwerken is van nationale legitimiteit, zullen regeringen proberen op Euro-
pees niveau samen te werken ten gunste van het behoud van de nationale zorgstel-
sels. Binnen deze Europese redding van de zorgstelsels kunnen de uitbreiding van
buitenlandse zorgaanbod via de Europese verordening 1408/71 en uitspraken van
het hof zelfs werken als versterking van de tevredenheid van nationale burgerconsu-
menten. Europese afstemming tussen nationale regeringen is echter zowel nodig
voor ‘ontvangende’ als ‘zendende’ landen. Een ontvangend zorgstelsel als België
moet immers zijn eigen burgers ook tijdig zorg kunnen aanbieden. Het zal om de
kosten voor de zorg te blijven dekken in ieder geval de investeringen voor de oplei-
ding van medisch personeel en de bouw van zorgvoorzieningen moeten versleute-
len in de behandelingsprijzen. In zendende zorgstelsels als Nederland wensen de
zorgverleners behoud van de omzet in de zorg. Dat is niet alleen voor de particulie-
re zorgondernemingen van belang, maar ook voor de kosten die de zorgautoriteiten
besteden aan de instandhouding van een zorginfrastructuur. Onderbenutting is kapi-
taalvernietiging. De Deense, Noorse en Britse regeringen hebben ook allemaal met
wachtlijsten te kampen. Het kiezersvolk spreekt in deze ‘command-and-control-zorg-
staten’ hun overheid direct aan op hun prestaties in de zorg. Het is daarom ook 
van hun zijde te verwachten dat ze zich inzetten voor Europese coördinatie op het
vlak van zorg.
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Daarmee is een eerste stap gezet in het mechanisme om tot een Europees stelsel van
zorgverlening te komen. Dergelijke Europese solidariteit zal net zo min als op natio-
naal niveau uit Europees idealisme of overtuigd altruïsme groeien. Het is ontevre-
denheid over de last of de noodzaak tot onderlinge afstemming tussen minder- en
beterbedeelden die verdeling van lasten vorm gaf (zie De Swaan, 1989). De onder-
grens voor zorgvoorziening in Europa is al gegeven in de verdragen van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en de Wereldgezondheidsorganisa-
tie. Loyaliteit tussen de regeringen van de EER/EU-lidstaten zal op het vlak van zorg
uit eigen belang plaatsvinden.

De ontwikkeling van een Europees stelsel van zorgverlening zal naar verwachting
echter niet tot een territoriaal gesloten ‘command-and-control health care state’ of
‘corporatist healthcare state’ leiden. Een stelsel dat doet denken aan een derde type
van zorgstaat – de Amerikaanse ‘supply state’ (Moran, 1999) – ligt meer voor de
hand. In dit derde type bepalen vooral de zorgaanbieders (zoals de farmaceutische
industrie) de inrichting, financiering en voorziening van zorg. Met name het aanbod
van technologisch geavanceerde zorg in plaats van garantie tot toegang van ieder-
een domineert dit zorgstelsel. Door de creatie van meer uittredingsmogelijkheden
binnen de nationale zorgstelsels voor individuele patiënten kan het Europees markt-
recht werking krijgen. Op het moment namelijk dat zorgverleners en -verzekeraars
om de keuze van cliënten en patiënten concurreren, zijn het naar Europees recht
ondernemingen. Dat beperkt aanzienlijk de staatsbemoeienis met betrekking tot de
toelating van buitenlandse zorgverleners en -verzekeraars, staatssteun voor zorgver-
leners en -verzekeraars met arme clientèle, maatregelen om de financiële stabiliteit
in het gehele stelsel te bewaren en verplichtingen aan verzekeraars. Dat maakt het
niet alleen lastig om collectieve solidariteit te handhaven, de kosten te beperken bij
de marktgerichte aanbieders van zorgverzekeringen en -behandelingen, maar ook
om het nationaal dan wel Europees zorgterritorium gesloten te houden. Rijke en
mobiele patiënten zullen in een dergelijk stelsel makkelijker bij goede zorg kunnen
komen (waar ook in de Europese Economische Ruimte) dan armere, minder mobie-
le patiënten. Afhankelijk van het politiek gewicht dat die laatste groep patiënten in
de schaal kan leggen, zullen regeringen kiezen om voor hun betaalbare, toegankelij-
ke zorg in hun directe buurt te garanderen. De budgettaire limieten van het Econo-
mische en Monetaire Unie zullen dat echter maar beperkt toestaan. Europese inte-
gratie vormt zo in combinatie met keuzevrijheid binnen nationale stelsels gecreëerd
naar aanleiding van (verwachte) ontevredenheid van patiënten een ondermijning
van het territoriale fundament van zorgstelsels.

__________
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DE GEMEENSCHAPPELIJKE INDICATOREN
IN HET NATIONAAL ACTIEPLAN VOOR
SOCIALE INCLUSIE: EEN TUSSENTIJDSE
EVALUATIE

DOOR RUDI VAN DAM (1)

1. INLEIDING

In het kader van de Europese Lissabon-strategie (2000) maakt België sinds 2001, net
als de andere EU-lidstaten, regelmatig een Nationaal Actieplan op om armoede en
sociale uitsluiting tegen 2010 substantieel terug te dringen. Dit gebeurt volgens een
Europees vastgelegde methode. In deze methode nemen de zogenaamde indicato-
ren van sociale inclusie een centrale plaats in. Deze indicatoren kunnen, globaal,
omschreven worden als statistische kencijfers met een bijzondere indicatieve waar-
de op het vlak van de problematiek van armoede en sociale uitsluiting. Zij moeten
o.a. toelaten om te evalueren of deze problematiek in gunstige richting evolueert.
Een eerste Nationaal Actieplan voor sociale inclusie (NAPincl.) werd opgesteld voor
de periode 2001-2003. Op dat moment was er evenwel nog geen set van gemeen-
schappelijke indicatoren overeengekomen op Europees niveau. Dit was wel het
geval voor het volgende NAPincl. dat betrekking had op de periode 2003-2005. Het
NAPincl.2003-2005 was dus het eerste waarin een set van gemeenschappelijke EU-
indicatoren moest worden gebruikt. In dit artikel wordt nagegaan hoe de indicato-
ren werden geïmplementeerd en in welke mate zij hun doelstellingen hebben waar-
gemaakt. Dergelijke evaluatie maakt het mogelijk om aanbevelingen te formuleren.

Voor een goed begrip van het artikel moet worden aangestipt dat de aandacht voor-
al uitgaat naar de Europees goedgekeurde set van gemeenschappelijke indicatoren.
Dit zijn de indicatoren die iedere EU-lidstaat dient te verwerken in het NAPincl. Ver-
der kunnen landen, om de toestand op het vlak van armoede en sociale uit-
sluiting te observeren, gebruik maken van eigen, nationale indicatoren. Deze laatste
zijn niet het centrale aandachtspunt in dit artikel, al kunnen zij zijdelings wel ter
sprake komen.

(1) De auteur werkt voor de FOD Sociale Zekerheid, DG Sociaal Beleid. Het artikel werd geschreven
in de functie van onderzoeker bij het Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen. Het arti-
kel is een bewerking van een nota ten behoeve van de ‘Werkgroep Indictoren van het NAPincl.’
(december 2004), opgemaakt in het kader van het Agora-programma van Federaal Wetenschapsbe-
leid. De auteur dankt Hendrik Larmuseau en Peter Lelie voor de commentaren bij een eerdere versie
van het artikel. De verantwoordelijkheid voor de inhoud blijft vanzelfsprekend voor rekening van de
auteur. 263
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2. KADER EN DOELSTELLINGEN VAN DE INDICATOREN VAN SOCIALE INCLUSIE

Het algemeen kader waarbinnen de indicatoren inzake sociale inclusie moeten wor-
den geëvalueerd, werd vastgelegd door de Europese top in Lissabon (maart 2000).
Daar werd overeengekomen dat de lidstaten stappen dienen te ondernemen die
tegen 2010 een beslissende impact hebben op de uitroeiing van armoede. Nog op
de top van Lissabon werd de Open Methode van Coördinatie (OMC) aangenomen
als methode om vooruitgang op sociaal vlak tot stand te brengen (cf. infra). Op de
Europese top van Nice (december 2000) werden vervolgens vier centrale doelstel-
lingen op het vlak van sociale inclusie overeengekomen. Deze doelstellingen zijn:
(1) de deelneming aan het arbeidsproces bevorderen, evenals de toegang voor
eenieder tot hulpmiddelen, rechten, goederen en diensten, (2) uitsluitingsrisico’s
voorkomen, (3) optreden ten behoeve van de meest kwetsbaren, (4) alle actoren
mobiliseren. Daaropvolgend werd in december 2001, op de Europese top van
Laken, door de EU-lidstaten een gemeenschappelijke set van indicatoren overeenge-
komen. Op de top van Barcelona (2002) werd de ‘Lissabon-strategie’ nog verder
aangevuld door de overeenkomst tussen de lidstaten om in de NAPs ook ‘targets’
voor de reductie van armoede en sociale uitsluiting op te nemen. 

Het Sociaal Beschermingscomité omschrijft de doelstelling van de indicatoren als
volgt: ‘Aan de hand (van de indicatoren) moeten de lidstaten en de Commissie kun-
nen controleren hoeveel vooruitgang er wordt geboekt bij de verwezenlijking van
de door de Europese Raad van Lissabon gestelde doelstelling, namelijk uitroeiing
van de armoede voor 2010, verbetering van het inzicht in armoede en sociale uit-
sluiting in de Europese context en vaststelling en uitwisseling van goede praktijken’
(SPC, oktober 2001). In de ‘Common Outline’ voor de NAPs 2003-2005 van de Com-
missie en de lidstaten wordt de indicatoren ook een functie toegekend in het formu-
leren van ‘targets’. Hierin werd bepaald dat kwantitatieve doelen moeten worden
vooropgesteld om het aantal mensen dat geconfronteerd wordt met een armoederi-
sico en sociale uitsluiting te verminderen. In de mate dat dat aangewezen is, moeten
deze doelen gebaseerd zijn op de gemeenschappelijke indicatoren (Joint Report by
the Commission and the Council on social inclusion, 2004) (2).

In de literatuur rond indicatoren worden nog andere doelstellingen en mogelijke
effecten aan de indicatoren als beleidsinstrument toegeschreven. Atkinson et. al.
(2004) lijken iets verder te gaan dan de officiële doelstellingen waar zij wijzen op de
mogelijkheid dat de indicatoren niet enkel de effecten van beleid registreren, maar
dat beleid mee vorm geven. Op deze wijze zouden de indicatoren, nog volgens deze
auteurs, kunnen bijdragen tot een coherenter beleid inzake sociale inclusie in de
EU-lidstaten. Vandenbroucke (2002) wijst expliciet op de normatieve rol die indica-
toren kunnen spelen indien ze gelinkt worden aan doelstellingen. Andere, min of

(2) Er wordt verder bepaald dat: ‘When necessary they should also draw on national data which bet-
ter reflects those aspects of poverty and social exclusion that are a priority for the member states’.
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meer gelijkaardige, toegeschreven doelstellingen zijn: het bepalen van de beleids-
agenda (‘agenda setting’) en het ‘creëren van een gezamenlijke taal voor de discus-
sie van sociale beleidskwesties’ (Atkinson, 2002, Atkinson et al. 2002b.). 

De indicatoren zijn een element van de Open Methode van Coördinatie (OMC). In
het kader van deze OMC worden de lidstaten, volgens het subsidiariteitsprincipe,
vrij gelaten om de beleidsinstrumenten te kiezen voor het realiseren van gemeen-
schappelijk vastgelegde objectieven. De Europese Commissie en de lidstaten wor-
den geacht om ‘best practices’ te identificeren, te promoten en te implementeren.
De indicatoren zijn een cruciaal onderdeel van de OMC: zij moeten niet enkel toela-
ten om de vooruitgang te observeren, maar ook om beleidsmaatregelen te identifice-
ren die een impact hebben op armoede en sociale uitsluiting en bijgevolg navolging
verdienen (cf. Atkinson et. al., 2002, Vandenbroucke, 2002, Nicaise et. al., 2003,
Berghman, 2004) 

De indicatoren zijn ingedeeld in drie categorieën: primaire, secundaire en tertiaire
indicatoren. De primaire indicatoren zijn hoofdindicatoren die de brede terreinen
bestrijken die worden beschouwd als de belangrijkste factoren die tot sociale uitslui-
ting leiden. Secundaire indicatoren ondersteunen deze hoofdindicatoren en
beschrijven andere aspecten van het probleem. Primaire en secundaire indicatoren
zijn gemeenschappelijke, Europese, indicatoren. Derde niveau of tertiaire indicato-
ren zijn dan nationale indicatoren die door de lidstaten aan de Europese indicatoren
worden toegevoegd om de aandacht te vestigen op specifieke situaties of om de
interpretatie van de primaire en secundaire indicatoren te vergemakkelijken. Deze
indicatoren zijn niet geharmoniseerd op Europees niveau. In bijlage 1 wordt een
overzicht gegeven van de gemeenschappelijke indicatoren.

3. EVALUATIE VAN DE INDICATOREN IN DE NAPINCL.

In de tweede ronde van NAPs/incl. werden de lidstaten geacht om voor het eerst
gebruik te maken van de gemeenschappelijke indicatoren om hun analyse van de
sociale situatie te onderbouwen en om vooruitgang te meten tegenover de overeen-
gekomen doelstellingen. Worden de verwachtingen inzake de rol van de indicatoren
ingelost in het NAPincl 2003-2005? 

Deze vraag wordt negatief beantwoord in het ‘joint report’ van de Europese Com-
missie en de Raad van Europa inzake sociale inclusie (maart 2004) en in een analyse
van Mabbett (2004) (3). De centrale vaststelling in het ‘Joint Report’ is dat veel lan-
den weliswaar de indicatoren gebruiken om een min of meer uitgebreide beschrij-
ving te geven van de situatie inzake armoede en sociale uitsluiting, maar dat die ana-

(3) Gelet op de weinige literatuur die rond dit thema momenteel beschikbaar is, wordt hier dankbaar
gebruik gemaakt van deze studie. Met het oog op de correctheid naar de auteur ervan, moet erop
gewezen worden dat het hier een paper voor een conferentie betreft die niet noodzakelijk de eind-
versie is.
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lyse nauwelijks geïntegreerd wordt in het centrale gedeelte van de NAPs, namelijk
daar waar de strategie om armoede en sociale uitsluiting aan te pakken behandeld
wordt. Er zijn weliswaar verschillen tussen landen in de mate waarin de indicatoren
geïntegreerd werden in het NAP.
Mabbett (2004) onderscheidt hier verschillende niveau’s (4):

� het rapporteren en het bespreken van de resultaten;
� het vertalen van de gemeenschappelijke indicatoren naar nationale indicatoren of
nationale beleidsmaatregelen;
� ‘agenda setting’, waaronder begrepen wordt dat de indicatoren de beleidsagenda
beïnvloeden;
� het expliciet richten van beleid op de indicatoren;
� ‘benchmarking’, geven de indicatoren aanleiding tot het formuleren van ‘best
practices’.

In de meeste NAP’s blijft de rol van de indicatoren beperkt tot het eerste niveau.
Enkele landen gaan een stap verder en leggen de link met de eigen, nationale, indi-
catoren (Verenigd Koninkrijk, Duitsland). De invloed op de beleidsagenda (niveau
3) blijkt duidelijk harder te spelen in de zuiderse landen, wellicht mede door het feit
dat zij slechter scoren op de indicatoren. Mabett vindt nauwelijks voorbeelden van
‘best practices’.

Een ander aspect van integratie van de indicatoren in het NAPincl. zou hier nog aan
kunnen worden toegevoegd, met name de mate waarin de indicatoren gebruikt
worden als basis om doelen (‘targets’) te formuleren. De Commissie en de Raad mer-
ken in het Joint Report, waar de volledige NAPs worden bekeken, op dat enkel Grie-
kenland, Spanje, Ierland en Portugal globale doelen voorop stellen. In Griekenland,
Spanje en Portugal is dit doel gebaseerd op de Laken-indicator van 60% van het
mediaan inkomen. Andere lidstaten (Ierland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Zwe-
den, VK) zetten systematisch kwantitatieve doelstellingen voorop, maar deze steu-
nen niet op de Laken-indicatoren. Andere landen zetten minder systematisch doel-
stellingen (Italië, Finland, Duitsland) of zetten geen doelstellingen (België).

Op basis van deze analyses kunnen we besluiten dat de indicatoren hun vooropge-
zette rol in het kader van de OMC tot dusver niet waarmaken, een vaststelling die
ook in het Joint Report wordt gedaan (p. 130). Hoe komt dit?

Verschillende verklaringen zijn mogelijk voor het gebrek aan integratie van de indi-
catoren in het NAPincl. Globaal wordt gewezen op het gebrek aan aansluiting tus-
sen de gemeenschappelijke indicatoren en het nationale beleid. Daarbij wordt veel
belang gehecht aan de aard van de gemeenschappelijke indicatoren (cf. Joint Report
p. 130, Mabett, 2004, Cantillon, 2004). In het kader van de subsidiariteit werd
immers gekozen voor zogenaamde ‘outcome-indicatoren’. Deze geven het uiteinde-

(4) Hierbij moet opgemerkt worden dat Mabbett haar analyse beperkt tot de NAPs van het VK, Zwe-
den, Spanje, Duitsland en Griekenland, en met de inhoudelijke focus vooral op kinderarmoede. 
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lijke resultaat weer op het vlak van een bepaalde maatschappelijke problematiek
(bijvoorbeeld het percentage personen onder de armoederisiconorm), maar laten de
lidstaten vrij in de keuze van de beleidsinstrumenten om de doelstellingen op dat
vlak te realiseren. Dergelijke outcome-indicatoren hebben als voordeel dat zij als het
ware de Lissabon doelstellingen operationaliseren. Bovendien sluiten zij, via het sub-
sidiariteitsprincipe, aan bij de Europese wijze van beleidsvoering. Verder hebben zij
evenwel als belangrijk nadeel dat zij evenzeer kunnen worden beïnvloed door eco-
nomische en demografische factoren als door het gevoerde beleid. Het verband tus-
sen maatregelen en indicatoren is bijgevolg niet evident en direct vast te stellen.
Hierdoor ligt het gebruik van de gemeenschappelijke indicatoren als monitoring-
instrumenten niet voor de hand.

Een ander element van verklaring is mogelijk gelegen in de afwezigheid van een tra-
ditie in het gebruik van sociale indicatoren in de beleidsvoorbereiding. Mabett ver-
wijst hier naar het feit dat alvast de Europese beleidsvoering weinig ‘evidence
based’ is, en bovendien vooral gericht op deelterreinen. Een gevolg hiervan is, aldus
Mabett, dat de beleidsmaatregelen in de NAPs eerder gekaderd worden binnen de
Gemeenschappelijke Doelstellingen (Nice) dan binnen de analyse van de toestand
op basis van de indicatoren. Mabett besluit dat de beleidsagenda die uit de OMC
naar voor komt, grotendeels geïnitieerd is op een Europees discours en weinig ver-
band houdt met de indicatoren (5). Zij wijst op het risico dat een dergelijk Europees
geïnitieerd beleid via de OMC, door de nationale administraties zal worden geabsor-
beerd ‘in a parallel univererse of micro-measures and micro-categories’.

Een laatste verklarend element heeft betrekking op de volledigheid en de actualiteit
van de indicatorenlijst. Er wordt op gewezen (o.a. in het Joint report p132-133) dat
voor een aantal relevante terreinen op het vlak van de problematiek van armoede en
sociale inclusie er nog geen gemeenschappelijke indicatoren beschikbaar zijn. Dit is
met name het geval voor gezondheid, leefomstandigheden en huisvesting. Ook ont-
breken data voor een aantal kwetsbare groepen, o.a. drugsverslaafden, thuislozen,
etnische minderheden. Verder wordt erop gewezen dat het tijdstip waarop de indi-
catoren betrekking hebben, te ver in het verleden ligt. Zo hadden veel van de
belangrijkste gemeenschappelijke indicatoren in het NAPincl. 2003-2005 betrekking
op het jaar 2000. Dit wordt dikwijls ervaren als een belangrijke belemmering voor
de practische bruikbaarheid van de indicatoren als instrumenten van beleidsvoorbe-
reiding en -monitoring.

(5) Elementen van dit discours zijn o.a. de nadruk op een activerend beleid, op levenslang leren, pro-
motie van de sociale economie, de verzoening van gezin en werk en de nadruk op kwetsbare catego-
rieën, o.a. etnische minderheden, mindervaliden, thuislozen. Frappant is dat ook in de NAPs van de
meeste nieuwe lidstaten, ondanks hun grondig verschillende sociaal-economische situatie, ruim-
schoots elementen van dit discours en deze aanpak kunnen worden teruggevonden.
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4. HOE VERDER MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE INDICATOREN IN HET NAPINCL.?

In 2005, op het einde van de looptijd van het huidige NAPincl., zullen we halfweg
de termijn zijn die werd uitgezet in de Lissabon-strategie inzake sociale inclusie
(2001-2010). Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat een van de kerninstrumenten
van deze strategie (tot dusver) niet werkt zoals verwacht. De indicatoren worden
niet geïntegreerd in het NAPincl. Zij zijn noch onderdeel van de beleidsvorming,
noch worden zij gebruikt als monitoringinstrument. In het vervolg van deze para-
graaf wordt betoogd dat om tegemoet te komen aan deze opmerkingen, er initiatie-
ven vereist zijn op een viertal dimensies. Globaal komen deze voorstellen neer op
een verder doorgedreven statistische en planmatige benadering. Dit is trouwens in
overeenstemming met de aanbevelingen in het Joint Report (p. 36). Om dit te reali-
seren, zo wordt op verschillende plaatsen betoogd, is evenwel een uitbreiding van
de statistische capaciteit zeer wenselijk, zowel op het vlak van dataverzameling, als
op het vlak van indicatorconstructie als op het vlak van de analytische capaciteit (cf.
o.a. Joint Report, p. 5, High Level Group on the Future of Social Policy in an Enlar-
ged European Union’ (2004), p. 42).

Volgende aanbevelingen worden hieronder besproken. Op de eerste plaats is een
doorgedreven inspanning vereist op het vlak van de nodige basisgegevens. Op de
tweede plaats moet de lijst van indicatoren verder worden aangevuld en verbeterd.
Ten derde moet er een grondige analyse gebeuren van de indicatoren die toelaat de
uitdagingen te identificeren. Ten vierde is er een planningsfase vereist waarin wordt
nagegaan welke maatregelen mogelijk of nodig zijn en wat hun effecten zijn.

4.1. DE VERZAMELING VAN BASISGEGEVENS VOOR DE AANMAAK VAN INDICATOREN
De indicatoren kunnen hun rol in de OMC slechts vervullen indien de ingezamelde
gegevens waarop ze berekend worden, valide en betrouwbaar zijn. Aangezien een
groot aantal indicatoren gebaseerd is op data afkomstig van surveys, wezen Atkins-
on et. al. (2002) reeds op het belang van de kwaliteit van deze data (p. 37 e.v.). Juist
op dit vlak zijn er de laatste jaren in België een aantal problemen geweest. Verschil-
lende surveys en studies gaven een verschillend beeld over de toestand en evolutie
van de armoede en inkomensongelijkheid in België (cf. o.a. Cantillon, e.a., 1999,
Eurostat, 2000). Deels was dit toe te schrijven aan het gebruik van verschillende
concepten en methoden, maar in belangrijke mate ook aan fouten in de gegevens-
verzameling en in de verwerkingsprocedures (cf. Van Hoorebeeck, e.a., 2004). Wel-
licht heeft de hieruit volgende onzekerheid over de feiten bijgedragen tot een zeker
immobilisme en de onderbenutting van de indicatoren. Met de Survey on Income
and Living Conditions (SILC) wordt de kans geboden om op dit vlak een nieuwe
start te nemen. Ondanks het feit dat de Dienst Statistiek en Economische Informatie
van de FOD Economie (NIS) een bijzondere inspanning levert om de kwaliteit van
de SILC te verzekeren, blijven er enkele punten tot bezorgdheid.
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Een eerste aandachtspunt is de steekproefomvang van de survey. Dit is vooral
belangrijk met het oog op de statistische betrouwbaarheid van de uitsplitsing van de
indicatoren naar achtergrondkenmerken en van de evolutie van de scores. In dit
opzicht laat de European Community Household Panel-survey (ECHP) zeker te wen-
sen over. De omvang van de plaatsvervanger van de ECHP, de SILC-survey, kan toe-
reikend genoemd worden op Belgisch niveau, maar is eerder minimaal op het
niveau van de Gewesten, zeker indien ook op dat niveau nog opsplitsingen worden
gemaakt. Een bijdrage in de ophoging van de steekproef vanuit de Gewesten, ook
betrokken partners in het NAPincl., zou hier een oplossing kunnen bieden.

Naast de initiële steekproefomvang zijn ook de mate waarin de geselecteerde huis-
houdens meewerken aan de survey en de statistische verwerking van de gegevens
van groot belang. In deze context stelt zich de vraag in hoeverre het mogelijk is om
in het kader van de SILC strategieën te ontwikkelen om een traditionele zwakte van
de vorige Belgische inkomenssurveys (Sociaal Economisch Panel, PSBH/ECHP en
ook Gezinsbudgetenquête), de lage responscijfers, te overkomen. Met name Brussel
stelt hier een bijzondere uitdaging. Responscijfers voor dit Gewest zijn traditioneel
(nog) lager dan in de andere regio’s. Dit maakt het problematisch om voor dit
Gewest afzonderlijke indicatoren te presenteren. Het is hoogst wenselijk dat hieraan
speciale aandacht zou kunnen worden besteed.

Ook op het vlak van de wijze waarop bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld woning-
kwaliteit en het inkomen van zelfstandigen, worden bevraagd bij de survey-repon-
denten stellen zich nog een aantal belangrijke uitdagingen.

Tegelijkertijd moet vastgesteld worden dat de omkadering van de SILC, naar interna-
tionale normen en gelet op de ambities en doelstellingen van de SILC en het NAPin-
cl., eerder minimaal is. Alhoewel dit het kader van het NAPincl. enigszins over-
schrijdt, lijkt het, gelet op het belang van de basisgegevens voor het NAPincl., toch
opportuun om te pleiten voor een globale dataverzamelingsstrategie (6) waarin op
systematische wijze aan kwaliteitsverbetering kan worden gewerkt en waarin lacu-
nes in de beschikbaarheid van basisgegevens kunnen worden opgevuld. In dit kader
vormt ook de actualiteit van de gegevens, en de daarop gebaseerde indicatoren, een
aandachtspunt. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat er, wil men niet inboe-
ten op de kwaliteit van de gegevens, steeds een zekere tijdskloof zal bestaan tussen
het moment waarop de indicatoren betrekking hebben, en de actuele beleidsvoor-
bereiding. Het belang hiervan mag evenwel niet overschat worden. De beleidsuitda-
gingen zoals die uit een analyse van de indicatoren naar voor zouden moeten
komen, hebben veelal een eerder structureel karakter en veranderen niet substan-
tieel op 1 à 2 jaar tijd.

(6) Hiermee verwezen zij naar de verschillende aspecten van de dataverzameling: survey- en steek-
proefdesign, vraagformulering, opleiding van enquêteurs, organisatie van het veldwerk, etc. 
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4.2. AANVULLING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INDICATOREN
Dat de lijst van gemeenschappelijke indicatoren nog verdere ontwikkeling behoeft
is duidelijk. Reeds van bij de voorbereiding van de lijst werd opgemerkt dat bepaal-
de wenselijk geachte indicatoren niet onmiddellijk zouden kunnen worden aange-
maakt (zie o.a. Atkinson et. al., 2002). Het was immers duidelijk dat voor de aan-
maak van sommige indicatoren de nodige basisgegevens ontbreken. Voor andere
probleemgebieden konden nog geen indicatoren worden overeengekomen bij
gebrek aan een voldoende uitgeklaarde conceptuele basis of door een combinatie
van conceptuele onduidelijkheden en ontbrekende data.

Het Comité voor sociale bescherming (oktober 2001) beveelt in zijn verslag over de
indicatoren op het gebied van armoede en sociale uitsluiting aan om, behalve de
overeengekomen gemeenschappelijke indicatoren, verder onderzoek te verrichten
rond volgende aspecten:

� verbetering van vergelijkbare gegevens en verslaggeving over passende huisves-
ting, huisvestingskosten en thuisloosheid;
� ontwikkeling van indicatoren inzake lees-, schrijf- en rekenvaardigheden en inzake
de toegang tot het onderwijs;
� op het gebied van gezondheid, bestudering van maatstaven inzake de voor de
kwaliteit gecorrigeerde levensverwachting, vroegtijdige sterfte naar sociaal-econo-
mische positie en (…) de toegang tot de gezondheidszorg;
� behandeling van groepen die niet in ‘particuliere huishoudens’ leven, met name
de thuislozen, maar ook zij die in een instelling leven.

Er is op dit vlak vooralsnog weinig vooruitgang geboekt sinds de ‘Laken-top’, waar
de originele lijst van gemeenschappelijke indicatoren werd aanvaard. De belangrijk-
ste aanvulling betreft de indicator voor de leesvaardigheid van leerlingen, gebaseerd
op de PISA-enquête van de OESO. Deze indicator werd in de set van gemeenschap-
pelijke indicatoren opgenomen. Verder werd de armoedegrens zelf tot primaire
indicator ‘gepromoveerd’, die moet toelaten de welvaartsverschillen tussen de EU-
lidstaten in kaart te brengen. In het Belgische NAPincl. worden de gemeenschappe-
lijke indicatoren aangevuld met een uitgebreide set van nationale (tertiaire) indicato-
ren, zodanig dat op zowat alle relevant geachte dimensies van de armoedeproblema-
tiek minstens een indicator beschikbaar is. Dit neemt niet weg dat ook de Belgische
indicatorenset (gemeenschappelijke en nationale indicatoren) nog voor verdere ont-
wikkeling vatbaar is.

In bijlage 2 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de wenselijke en mogelijke
aanvullingen en verbeteringen. Een aantal van de resterende gebreken kan op korte
termijn verholpen worden, zoals de inventarisatie van ontbrekende bevolkingscate-
gorieën, een ongelijkheidsindex inzake gezondheid, indicatoren inzake de cumulatie
van onvervulde behoeften, etc. Andere aanvullingen kunnen pas via een onderzoeks-
programma op langere termijn (bv. ontwikkeling van een budgetnorm) of via het
opzetten van aanvullende dataverzamelingen worden gemaakt. De beschikbaarheid
en kwaliteit van de nodige data blijkt hier al bij al het voornaamste probleem te zijn.270
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4.3. DE NOODZAAK VAN EEN ANALYSE VAN DE INDICATOREN INZAKE SOCIALE
INCLUSIE
Alhoewel er nog aanvullingen en methodologische verbeteringen nodig zijn, valt te
betwijfelen of dit volstaat om de indicatorenset beter te integreren in het NAPincl.
Andere studies hebben aangetoond dat de huidige indicatoren, ondanks hun onvol-
komenheden, het toch mogelijk maken om tot beleidsrelevante diagnoses van de
situatie inzake armoede te komen (cf. o.a. Cantillon e.a., 1999, Van den Bosch,
2000, Atkinson e.a., 2005). Er moet bijgevolg worden vastgesteld dat de indicatoren
in het Belgische NAPincl. 2003-2005 worden onderbenut. Deze vaststelling geldt
wellicht evenzeer voor de meeste andere lidstaten.

Om de kloof tussen indicatoren en beleidsmaatregelen te dichten lijken dan ook
andere maatregelen nodig. Daarbij moet op de eerste plaats worden gedacht aan
een effectievere analyse van de indicatoren op basis van een diagnose van de voor-
naamste uitdagingen op het vlak van sociale inclusie. De ‘verbetering van het inzicht
in armoede en sociale uitsluiting’, zoals geformuleerd door het Sociaal Bescher-
mingscomité, is een uitdrukkelijke doelstelling van de indicatoren en vormt het
noodzakelijk aangrijpingspunt voor een betere integratie van de indicatoren in het
NAPincl. Een meer doorgedreven analyse vormt tevens het vertrekpunt voor een
meer planmatige aanpak, zoals die door het NAPincl wordt geïmpliceerd, en op ver-
schillende plaatsen in het Joint Report naar voor wordt geschoven (7).

Naar verwerking van de indicatoren in het NAP toe betekent dit dat de indicatoren
meer vanuit een aantal vraagstellingen dienen te worden benaderd: wie zijn de risico-
groepen, hoe omvangrijk zijn die, waarom zijn dat risicogroepen, hoe groot zijn de
tekorten, in welke mate cumuleren bepaalde bevolkingscategorieën tekorten, welk
beleid werkt en op welke vlakken schiet het beleid momenteel tekort? Kortom, het-
geen nodig is, is een sterkte-zwakteanalyse op basis van de indicatoren die richting
kan geven aan het beleid inzake sociale inclusie. Dit is tevens het noodzakelijk ver-
trekpunt voor een adequaat ‘Lissabon-beleid’.

Dergelijke analytische aanpak zal ook duidelijk kunnen maken aan welke bijkomen-
de (verfijningen van) indicatoren het meest behoefte is in functie van het formule-
ren van beleidsrelevante conclusies.

Aangezien de indicatoren ook een monitoringfunctie hebben, is bij de analyse speci-
fieke aandacht vereist voor het tijdsaspect. Atkinson (2002) wijst erop dat het
aspect van het observeren van veranderingen enigszins onderbelicht is gebleven bij
de ontwikkeling van indicatoren. De cruciale vraag in het kader van de Lissabon

(7) In paragraaf 3 van het Joint Report (Strategic approaches adopted in the NAPs/inclusion) wordt
aangegegeven dat strategische plannen voor de aanpak van sociale uitsluiting drie dimensies moeten
omvatten, waaronder coherentie en logische planning (naast volledigheid en multidimensionaliteit
enerzijds en het zetten van duidelijke doelen anderzijds) ‘… thus moving from an in depth analysis of
the situation, to setting clear objectives and priorities and then proposing specific actions to meet
those objectives’ (p. 36). 
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strategie is immers of we in de gewenste richting evolueren, en in mindere mate op
welk niveau we ons bevinden. In het huidige Belgische NAP werden enkel de cijfers
voor het recentst beschikbare jaar opgenomen, met als reden dat het binnen de
gestelde deadlines moeilijk was om de statistische significantie van eventuele ver-
schuivingen te berekenen. Gelet op de aard van sommige indicatoren en het design
van de surveys waarop de indicatoren berekend worden, is dit inderdaad statistisch
een complexe aangelegenheid, maar dit kan geen blijvend argument zijn om geen
tijdreeksen op te nemen. Het doel van de Lissabon-strategie is immers om tot een
substantiële reductie van de armoede te komen. Dit kan moeilijk iets anders beteke-
nen dan dat de indicatoren een dermate substantiële verbetering van de situatie op
het vlak van armoede en sociale uitsluiting moeten weergeven, dat zelfs zonder sta-
tistische toetsing, het redelijkerwijze aannemelijk is dat het om een reële verbete-
ring van de situatie gaat. Vanuit deze redenering is het relevant om in elk NAP, waar
mogelijk (8), tijdreeksen op te nemen, ook al kan men er geen uitspraken op base-
ren over jaar-tot-jaarveranderingen. In elk geval zouden, over een langere periode
gezien, de indicatoren een trend naar grotere inclusie moeten vertonen. Dit alles
betekent niet dat er niet moet worden gestreefd naar het voorzien van de nodige
statistische toetsen, zodanig dat kortetermijnveranderingen beter kunnen worden
geïnterpreteerd en uitspraken over langetermijnevoluties ook statistisch kunnen
worden onderbouwd (zie als voorbeeld Dewilde e.a., 2004).

4.4. HET LINKEN VAN BELEIDSINPUTS EN BELEIDSOUTCOMES
Zoals hierboven reeds aangegeven gaat het in de OMC over outcome-indicatoren,
dit in overeenstemming met de OMC, waarbij de lidstaten zelf de beleidsinstrumen-
ten kunnen kiezen om de doelstellingen te realiseren en waarbij ze eventueel van
elkaar kunnen leren welke maatregelen effectief zijn en welke niet. Na het eerste
NAP mét deze indicatoren wordt vrij algemeen erkend dat de outcome-indicatoren,
alhoewel essentieel, op zich weinig operationeel zijn voor het beleid. Aangezien zij
worden beïnvloed door een veelheid van economische, sociale en demografische
factoren zijn zij veelal onvoldoende functioneel in het evalueren van concrete
beleidsinspanningen. De afgelopen jaren werd een aantal aanvullende kwantitatieve
instrumenten gesuggereerd om beleidsinputs en -outcomes te linken. Het gaat hier
om het opnemen van inputindicatoren, het gebruik van standaardsimulaties bij type-
gezinnen en het gebruik van micro-simulatiemodellen.

Het Belgische NAPincl. 2003-2005 is reeds verder gegaan dan de gemeenschappelij-
ke indicatorenset en heeft een aantal van inputindicatoren opgenomen. Hierbij wor-
den minimumuitkeringen gerelateerd aan de armoedenorm, zoals berekend op
enquêtes. Het gaat om de adequaatheid van de (netto-)minimumuitkeringen en de
adequaatheid van het (netto-)minimumloon. Een minderheid van de andere lidstaten

(8) Althans, voor zover er geen definitiewijzigingen zijn doorgevoerd in een indicator en voor zover
er geen andere (bv. meettechnische) factoren in het geding zijn, buiten de normale statistische on-
zekerheden. 
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gebruikt dergelijke indicatoren (Nederland, Ierland, Frankrijk, Griekenland). Input-
indicatoren behoren niet tot de set van gezamenlijke EU-indicatoren vanwege het
feit dat zij niet compatibel worden geacht met de OMC-methode. Niettemin kan aan
dergelijke indicatoren een grote relevantie worden toegeschreven aangezien zij (1)
direct beïnvloedbaar zijn door het beleid en (2) een duidelijke band hebben met de
resultaatindicatoren. Zij kunnen m.a.w. helpen om tegemoet te komen aan het
bezwaar dat de indicatorenset te weinig aansluit bij het beleid. Op dit vlak is de
belangrijkste opdracht trouwens niet beperkt tot het NAPincl. Deze indicatoren
kunnen de band leggen met de andere NAP’s (werkgelegenheid, pensioenen,
gezondheid), en als dusdanig een stimulans betekenen voor een geïntegreerde
beleidsvoorbereiding (9). Hiervoor is het belangrijk dat de indicatoren consistent
zijn over de verschillende NAPs.

Een stap verder in het relateren van input- aan outputindicatoren is het gebruik van
standaardsimulaties. Deze benadering bestaat erin dat het bruto- en netto- inkomen
van een uitgebreide set van hypothetische gezinnen wordt berekend, rekening hou-
dend met de gezinssituatie, de bestaande welvaartsstaatvoorzieningen waarvan de
gezinnen gebruik kunnen maken, en de marktinkomens die in het gezin aanwezig
kunnen zijn. Concreet wordt daarbij rekening gehouden met de gezinssamenstelling
(aantal en leeftijd van de gezinsleden), hun arbeidsmarktstatus (arbeidstijd, loon-
niveau, werkloosheidsduur, etc.), huisvestingssituatie, etc. Deze methode toont het
socialebeschermingsniveau dat aan deze type-gezinnen wordt geboden. Het laat toe
om te evalueren of dit niveau tegemoet komt aan de vooropgezette doelstellingen
en brengt eventuele afhankelijkheidsvallen in kaart (cf. Cantillon e.a. 2004).

Een derde methode om inputs aan outcomes te linken is het gebruik van micro-
simulatiemodellen. Deze modellen worden gevoed door empirische databestanden
die representatief zijn voor de bevolking. Deze modellen omvatten de socialezeker-
heidsregelingen en fiscaliteit en laten toe om het effect van wijzigingen in een of
meerdere beleidsparameters te onderzoeken op het vlak van inkomensarmoede,
inkomensverdeling en doelmatigheid van de beleidsmaatregelen. Bijgevolg laten
deze modellen toe om het directe effect van beleidsmaatregelen op outcome-indica-
toren, en de budgettaire consequenties ervan, na te gaan (cf. o.a. Sutherland, 2001,
Verbist, 2005).

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De lidstaten van de Europese Unie hebben zich op de top van Lissabon (2000) geën-
gageerd om tegen 2010 een substantiële reductie van de armoede en sociale uitslui-
ting te bewerkstelligen. Teneinde deze doelstelling te realiseren stellen ze regelma-
tig een Nationaal Actieplan sociale inclusie op, waarin de beleidsstrategie wordt uit-

(9) Dit wordt voorzien in de zg. ‘streamlining’ van de verschillende NAP’s (inclusie, pensioenen,
gezondheid) vanaf 2006.
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getekend. De indicatoren nemen hier een centrale plaats in. Zij moeten in staat stel-
len om de beleidsuitdagingen te identificeren, te evalueren of de toestand op dit
vlak in de gewenste richting evolueert en om ‘goede praktijken’ te identificeren,
zodanig dat de lidstaten van elkaar kunnen leren.

Aan het inbouwen van een set van indicatoren in de Lissabon-strategie waren hoge
verwachtingen verbonden. De balans na hun eerste implementatie in het NAPincl.
2003-2005 is niet eenduidig. Enerzijds moet worden erkend dat het bereiken van
een consensus over een set van gemeenschappelijke indicatoren inzake armoede en
sociale inclusie, en de toepassing ervan, een belangrijke verwezenlijking is. Ander-
zijds moet worden vastgesteld dat deze toepassing de verwachtingen niet heeft inge-
lost. Het blijkt dat de indicatoren weliswaar worden weergegeven maar verder nau-
welijks in het NAPincl geïntegreerd worden. Er wordt vastgesteld dat de indicatoren
onderbenut zijn gebleven. Deze vaststelling geldt voor het Belgische NAP en blijkt
ook voor de meeste andere EU-lidstaten te gelden.

Diverse mogelijke verklaringen worden hiervoor aangehaald. Vooreerst moet wor-
den opgemerkt dat de instrumenten (de indicatoren) en de methode van cijfermatige
beleidsondersteuning voor een aantal lidstaten een nieuw gegeven vormen, dat
mogelijk niet in overeenstemming is met de ‘normale’ wijze van beleidsvoor-
bereiding of met de eigen instrumenten. Ook de aard van de indicatoren zou een
grotere integratie van de indicatoren in het NAPincl. in de weg staan. Outcome indi-
catoren worden immers ook door andere dan beleidsfactoren beïnvloed. Deze facto-
ren zouden aanleiding geven tot het feit dat de indicatoren onvoldoende aansluiten
bij de beleidsmaatregelen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de actualiteits-
waarde van de indicatoren dikwijls te beperkt wordt bevonden. Daardoor worden
ze weinig informatief geacht in het kader van de actuele beleidsvoorbereiding. Ten
slotte wordt er ook op gewezen dat de indicatorenset nog lacunes vertoont op een
aantal voor het beleid inzake sociale inclusie relevante domeinen.

Om de rol van de indicatoren te versterken is het wenselijk om zowel bestaande ele-
menten van het NAPincl. verder te optimaliseren als om nieuwe elementen toe te
voegen. Wat betreft het optimaliseren van bestaande elementen wordt daarbij
gedacht aan:

� de verbetering van de gegevens waarop de indicatoren worden berekend, waarbij
wordt gepleit voor een meer ambitieuze datastrategie met ruimte voor een systemati-
sche aandacht voor kwaliteitsverbetering bij alle fasen van de gegevensverzameling;
� de aanvulling en verdere conceptuele verfijning van de indicatoren van armoede
en sociale inclusie.
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Deze verbeteringen en aanvullingen zijn, alhoewel noodzakelijk, op zich onvoldoen-
de om een betere integratie van de indicatoren in het NAPincl. te bewerkstelligen.
Daarom wordt voorgesteld om in de toekomst het NAPincl. aan te vullen met:

� een meer doorgedreven analyse van de indicatoren inzake van het formuleren van
de sterktes en zwaktes van het beleid inzake armoede en sociale inclusie en inzake
van het formuleren van de prioritaire beleidsuitdagingen;
� het relateren van beleidsinput-indicatoren aan beleidsoutcome-indicatoren via de
analyse van beleidsmaatregelen, o.m. op basis van simulatietechnieken.

Diverse studies hebben aangetoond dat de huidige indicatoren, ondanks hun onvol-
komenheden, het toch mogelijk maken om tot beleidsrelevante diagnoses van de
situatie inzake armoede te komen. In het kader van het NAPincl. zijn, zoals hierbo-
ven aangegeven, nog belangrijke vorderingen wenselijk op het vlak van de exploita-
tie van de indicatoren. Om deze voorstellen te realiseren is een uitbreiding van de
statistische capaciteit op het vlak van gegevensverzameling en op het vlak van de
analyse van de resultaten, vereist. Dit wordt ook vastgesteld in diverse EU-documen-
ten (Joint Report, Report of the High-Level Group on the future of social policy in
an enlarged European Union). Dergelijke uitbreiding is een noodzakelijke voorwaar-
de voor een verdere integratie van de indicatoren in het NAPincl. Een betere inte-
gratie van de indicatoren in het NAPincl. is op zijn beurt noodzakelijk voor de reali-
satie van de Lissabon-strategie. Uiteindelijk zal immers het succes van ‘Lissabon’
moeten worden bepaald aan de hand van dergelijke kencijfers.

__________
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: LIJST VAN GEMEENSCHAPPELIJKE INDICATOREN

1. Primaire indicatoren
� Inkomensquintiel verhouding S80/S20: verhouding van het totale inkomen ontvan-
gen door de 20% van de bevolking met het hoogste inkomen (hoogste quintiel) tot
het inkomen ontvangen door de 20% van de bevolking met het laagste inkomen (laag-
ste quintiel). Inkomen moet begrepen worden als equivalent beschikbaar inkomen.

� Armoederisicodrempel (illustratieve waarden). De waarde van de armoederisico-
drempel (60% van het mediaan nationaal equivalent inkomen) in koopkrachtparitei-
ten, Euro en nationale munt voor twee illustratieve huishoudentypes:
a) een alleenstaande;
b) een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen.

� Armoederisicopercentage: percentage personen met een equivalent beschikbaar
inkomen lager dan 60% van het mediaan nationaal equivalent inkomen. Het equiva-
lent inkomen wordt gedefinieerd als het totaal beschikbaar inkomen van het huis-
houden gedeeld door zijn ‘equivalente omvang’ om rekening te houden met de
omvang en de samenstelling van het huishouden. Het wordt toegekend aan elk lid
van het huishouden.
a) naar leeftijd en geslacht;
b) naar frequentste activiteitsstatus (bevolking 16 jaar en ouder);
c) naar type huishouden;
d) naar eigendoms- of huurverhouding;
e) naar werkintensiteit van het huishouden.

� Blijvend armoederisicopercentage (60% van de mediaan): percentage personen
met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 60% van het mediaan nationaal
equivalent inkomen in het lopende jaar en in minstens twee van de drie voorafgaan-
de jaren. 
Naar leeftijd en geslacht.

� Relatieve mediane armoederisicokloof: verschil tussen het mediaan equivalent
inkomen van de personen onder de armoederisicogrens en de armoederisicogrens,
uitgedrukt als een percentage van de armoederisicogrens.
Naar leeftijd en geslacht.

� Langdurige-werkloosheidsgraad: langdurig werkloze bevolking (>= 12 maanden –
ILO-definitie) als percentage van de totale actieve bevolking van 15 jaar en ouder.
Naar geslacht.

279

DE GEMEENSCHAPPELIJKE INDICATOREN IN HET NATIONAAL ACTIEPLAN VOOR SOCIALE INCLUSIE ...

VANDAM-NED.qxp  29/11/2005  11:17  Pagina 279



� Bevolking die leeft in huishoudens zonder betaald werk:
a) Kinderen: percentage kinderen (0 tot 17 jaar oud) die leven in een huishouden
zonder betaald werk in verhouding tot alle kinderen.
b) Volwassenen op actieve leeftijd: percentage volwassenen (18 tot 59 jaar oud) die
leven in een huishouden zonder betaald werk in verhouding tot alle volwassenen in
die leeftijdscategorie. Studenten van 18 tot 24 jaar oud die leven in een huishouden
dat alleen uit studenten bestaat, worden noch in de teller, noch in de noemer geteld.
Naar geslacht.

� Regionale cohesie: variatiecoëfficiënt van de werkzaamheidsgraden op NUTS 2
niveau (provincies in België).
Naar geslacht.

� Levensverwachting: aantal jaren dat iemand naar verwachting zal leven, begin-
nend bij leeftijd 0, 1 en 60. 
Naar geslacht.

� Eigen gezondheidsbeleving naar inkomensniveau: percentage van de bevolking
van 16 jaar en ouder in het laagste en het hoogste quintiel van de equivalente inko-
mensverdeling dat zijn gezondheidstoestand als slecht of zeer slecht bestempelt.
Naar leeftijd en geslacht.

� Vroegtijdige schoolverlaters die geen onderwijs of opleiding volgen: aandeel van
de totale bevolking tussen 18 en 24 jaar dat ISCED-niveau 2 (lager secundair onder-
wijs) of lager heeft bereikt en geen onderwijs of opleiding heeft gevolgd in de vier
weken vóór de Arbeidskrachtenenquête. 
Naar geslacht.

� Lage score van leerlingen inzake leesvaardigheid: percentage leerlingen van 15 jaar
oud die niveau 1 of lager scoren op de PISA gecombineerde leesvaardigheidschaal.

2. Secundaire indicatoren
� Gini-coëfficiënt: synthetische maat van het cumulatieve aandeel van het equivalent
inkomen dat opgenomen wordt door de cumulatieve percentages van het aantal
individuen. De waarde van de coëfficiënt varieert van 0% (volledige gelijkheid) tot
100% (volledige ongelijkheid).

� Spreiding rond de armoederisicogrens: percentage personen met een equivalent
beschikbaar inkomen lager dan 40%, 50%, 70% van het mediaan nationaal equivalent
inkomen. 
Naar leeftijd en geslacht.
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� Armoederisicopercentage gemeten met een in de tijd verankerde armoederisico-
grens: in jaar ‘t’, het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen
beneden de armoederisicogrens vastgesteld in jaar t-3 (1998) en aangepast in functie
van de inflatie over de voorbije drie jaren. 
Naar leeftijd en geslacht.

� Blijvend armoederisicopercentage (50% van de mediaan): percentage personen
met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 50% van het mediaan nationaal
equivalent inkomen in het lopend jaar en in minstens twee van de drie voorafgaan-
de jaren (p.m.). 
Naar leeftijd en geslacht.

� Armoederisicopercentage vóór sociale overdrachten (uitkeringen): percentage
mensen met armoederisico, waarbij het equivalent inkomen als volgt berekend
wordt:
a) inkomen exclusief alle sociale overdrachten (uitkeringen);
b) inkomen inclusief ouderdoms- en overlevingspensioenen en exclusief alle andere
sociale overdrachten (uitkeringen);
c) inkomen inclusief alle sociale overdrachten (uitkeringen) (= indicator I.4).
Dezelfde armoederisicogrens, gedefinieerd als 60% van het nationaal mediaan equi-
valent beschikbaar inkomen (na sociale overdrachten / uitkeringen), wordt gebruikt
voor de drie statistieken.
Naar leeftijd en geslacht.

� Aandeel langdurige werklozen: totale langdurig werkloze bevolking (>= 12 maan-
den – ILO-definitie) als percentage van de totale werkloze bevolking van 15 jaar en
ouder. 
Naar geslacht.

� Zeer langdurige werkloosheidsgraad: zeer langdurig werkloze bevolking (>= 24
maanden – ILO-definitie) als percentage van de totale actieve bevolking van 15 jaar
en ouder. 
Naar geslacht.

� Armoederisico van werkenden: percentage personen die als ‘werkend’ worden
beschouwd volgens definitie van de frequentste activiteitsstatus (ind. I.4.b.) (werk-
nemers en zelfstandigen) en die geconfronteerd worden met armoederisico.
Naar kenmerken van de persoon, het huishouden en de job.

� Percentage personen met een laag opleidingsniveau – ISCED-2 (lager secundair
onderwijs) of lager – in de bevolking van 25 jaar en ouder. 
Naar leeftijd en geslacht.
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BIJLAGE 2 : OVERZICHT VAN MOGELIJKE EN WENSELIJKE AANVULLINGEN BIJ DE
INDICATOREN VOOR HET BELGISCHE NAPINCL.

1. Ontbrekende bevolkingscategorieën
Zowel door degenen die betrokken waren bij het ontwerpen van de indicatoren, als
door de verenigingen van armen wordt opgemerkt dat bepaalde, kwetsbare, bevol-
kingsgroepen geheel niet vertegenwoordigd zijn in de gegevens waar de indicatoren
op berekend worden. Zij blijven buiten uit het zicht. Het voorbeeld bij uitstek is het
ontbreken van een indicator rond het aantal thuislozen. Hierboven werd reeds aan-
gegeven dat het joint report nog opmerkt dat er ook geen gegevens voorhanden zijn
over een aantal andere risicogroepen: drugsverslaafden, personen die in een instel-
ling verblijven, etnische minderheden. Ook illegalen kunnen hier nog aan toege-
voegd worden.

De redenen waarom deze groepen buiten het bereik van de gebruikelijke instrumen-
ten vallen zijn divers. Deze zijn zowel van praktische als van survey-methodologi-
sche als van meer conceptuele aard. Zo maken personen die verblijven in instellin-
gen doorgaans geen deel uit van de bestaande surveys omdat hun leefomstandighe-
den en welvaartspositie moeilijk te vergelijken zijn met deze van personen die leven
in een particulier huishouden. Thuislozen kunnen niet bereikt worden met een
grootschalige standaard-survey, aangezien zij niet op een vast adres benaderbaar
zijn. Bovendien bestaat er geen registratiesysteem dat een telling toelaat (10). Som-
mige van deze groepen maken, in principe, wél deel uit van de onderzoekspopula-
tie, in zoverre ze in een privaat huishouden verblijven, bijvoorbeeld drugsverslaaf-
den. Voor deze groep stelt zich de vraag in hoeverre zij kunnen benaderd en geïden-
tificeerd worden via een standaardinterview. Etnische minderheden maken even-
eens deel uit van de onderzoekspopulatie. Hier lijkt het probleem voor een accurate
analyse vooral te liggen in een te kleine steekproefomvang en in een adequate afba-
kening van de groep. Illegalen ten slotte zijn bijna per definitie onzichtbaar voor
officiële statistieken. Zij staan niet geregistreerd en er kan betwijfeld worden of zij
afdoende benaderbaar zijn voor een standaardinterview in het kader van een groot-
schalige survey. Voor een aantal van deze risicogroepen stelt zich wellicht ook het
probleem dat zij, relatief gezien, klein in omvang zijn, en dat er een groot aantal vra-
gen nodig zijn om een adequaat beeld van hun situatie te schetsen, wat dan weer
een te grote belasting van de vragenlijst kan meebrengen.

Samenvattend, de onderbelichting van sommige specifieke risicogroepen in de
bestaande databronnen is niet toevallig, maar een gevolg van ernstige methodologi-
sche problemen. Een evidente oplossing is daarvoor niet voorhanden. Het lijkt even-
wel een minimumvereiste dat een zo accuraat mogelijke kwantificering wordt gege-
ven van de groepen die niet ‘vertegenwoordigd’ zijn in de voornaamste indicatoren,
voornamelijk de geïnstitutionaliseerde bevolking, en dit zo veel mogelijk opgesplitst

(10) Al wordt hier door verschillende instanties aan gewerkt.
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naar verschillende subcategorieën: bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen,
gevangenissen, andere langdurig geïnstitutionaliseerden (psychiatrische patiënten,
gehandicapten) en thuislozen (*). Naast een kwantificering is ook een monitoring
aangewezen van de leefomstandigheden van deze categoriëen. Gelet op het feit dat
voor deze verschillende groepen specifieke criteria moeten gehanteerd worden om
de leefomstandigheden te evalueren kan dit wellicht het best verlopen via (regelma-
tige) gerichte onderzoeken.

2. Indicatoren gerelateerd aan huisvesting
Op het vlak van huisvesting gaat het Belgische NAPincl. verder dan de gemeen-
schappelijke indicatoren. Er werden indicatoren opgenomen over het aanbod en de
vraag naar sociale woningen, over de kwaliteit van de huisvesting (aanwezige voor-
zieningen en gebreken) en over de woonkost. Aangezien huisvesting een cruciaal
domein is voor de problematiek van armoede en sociale uitsluiting betekent deze
opname een belangrijke vooruitgang. Globaal voldoen de opgenomen indicatoren
wellicht als monitoringinstrumenten. Nochtans zouden op het vlak van de kwaliteit
van de huisvesting en de woonkost verdere ontwikkelingen wenselijk zijn.

Inzake de kwaliteit van de huisvesting dient er verder onderzoek te gebeuren naar
minimale normen inzake een kwalitatief adequate huisvesting. De opgenomen items
zijn in overeenstemming met wat internationaal gangbaar is, maar verder onderzoek
naar de volledigheid van de items en naar de grens van een minimaal aanvaardbare
woning is wenselijk. Het belangrijkste punt van verder onderzoek op dit vlak is
evenwel de validiteit en de betrouwbaarheid van de items en de daarop gebaseerde
indicatoren. De gegevens zijn immers afkomstig van de respondenten zelf en de
vraag is of zij in staat zijn om over eerder bouwtechnische aspecten valide en
betrouwbare gegevens te leveren en of verschillende respondenten en verschillende
categorieën van respondenten daarbij eenzelfde referentiekader hanteren. Indien
daarin belangrijke verschillen zouden zijn, vertekent dit de vergelijking tussen die
bevolkingscategorieën.

De indicator voor de betaalbaarheid van de huisvesting is het percentage huishou-
dens met een inkomen onder de mediaan dat meer dan 33% van zijn inkomen aan
(naakte) woonkosten uitgeeft. De moeilijkheden situeren zich hier voornamelijk op
het vlak van de basisgegevens om de indicator te berekenen. De indicator is bere-
kend op de Huishoudbudgetenquête. Deze databron is gekozen omdat in
PSBH/ECHP de twee benodigde gegevens, woonkosten en inkomen, beide betrek-
king hebben op een verschillende referentieperiode: de woonkost heeft betrekking
op het ogenblik van de bevraging, het inkomen heeft betrekking op het afgelopen
kalenderjaar. Ook de Huishoudbudgetenquête heeft evenwel belangrijke nadelen:
een zeer lage respons en een uiteindelijke (te) kleine steekproefomvang (11). De

(11) Een ruwe berekening (onder assumptie van een enkelvoudige toevalssteekproef en bij een
steekproefomvang van 2000 huishoudens) leert dat het 99% betrouwbaarheidsinterval voor het vast-
gestelde percentage van 13,7% gaat van 11,7 tot 15,7. Dit maakt dat zelfs op het Belgische niveau
redelijk grote verschuivingen nodig zijn die statistisch significant te zijn. 
(*) Een eerste aanzet hiertoe werd inmiddels gegeven in het implementatierapport 2005-2006. 283
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SILC biedt voor deze indicator geen oplossing aangezien dezelfde referentieperiodes
worden gehanteerd voor beide informatie-elementen als in de PSBH/ECHP. Nochtans
zou voor dit probleem een oplossing moeten worden gevonden aangezien de steek-
proefomvang van de huishoudbudgetenquête geen zinvolle uitsplitsingen toelaat.

Een andere kwestie die verband houdt met de huisvestingssituatie, betreft het in
rekening brengen van de inkomsten voortkomende uit het bewonen van een eigen
woning, de zg. imputed rent voor eigenaars. In het kader van de SILC wordt van de
lidstaten verwacht dat zij hierover in de komende jaren (vanaf 2007) informatie
leveren aan Eurostat. Het is aannemelijk dat deze informatie in de toekomst op EU-
vlak zal worden gebruikt bij de constructie van de indicatoren rond het armoede-
risico. In een aantal lidstaten is dit trouwens eerder gebruikelijk. Het zou nuttig zijn,
al weze het tentatief, een indicator rond armoederisico te berekenen waarbij reke-
ning wordt gehouden met imputed rent. Het opnemen van deze inkomenscompo-
nent kan immers een belangrijk effect hebben op de armoederisico’s van verschil-
lende bevolkingscategorieën. Het is daarom, zowel inhoudelijk als omwille van de
toekomstige continuïteit van de analyse, nuttig om hiermee reeds zo snel mogelijk
rekening te houden. 

3. Indicatoren gerelateerd aan gezondheid
Ook inzake gezondheid wordt in het Belgische NAP verder gegaan dan de Europese
set van indicatoren waaronder een indicator rond levens- en gezondheidsverwach-
ting. De Graeve (2003) noemt de huidige set van gezondheidsindicatoren een ‘zin-
volle lijst die een compromis vormt tussen wat wenselijk is om op te volgen en wat
haalbaar is om te berekenen op de korte termijn’.
Naar de toekomst toe ziet zij twee aanvullingen wenselijk: een indicator rond ‘catastro-
fale gezondheidsuitgaven’ en een fijnere indicator rond ongelijkheid in gezondheid.
De indicator rond gezondheidsuitgaven is vergelijkbaar met de indicator van huis-
vestingskosten en is in principe makkelijk berekenbaar. Conceptueel stelt zich de
vraag waar het kritieke niveau ligt, waarboven gezondheidsuitgaven problematisch
worden. Maar hier kan eventueel een pragmatische keuze in worden gemaakt. Het
grootste probleem voor de aanmaak van dergelijke indicator is het ontbreken van
gegevens over de eigen gezondheidsuitgaven van personen en gezinnen. De huis-
houdbudgetenquête is hiervoor enkel via een omslachtige en methodologisch geso-
fisticeerde procedure bruikbaar.
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De huidige set van (gemeenschappelijke) indicatoren bevat als indicator van onge-
lijkheid de zelfverklaarde gezondheidstoestand naar inkomenscategorieën. Hierte-
gen zijn evenwel een aantal methodologische bezwaren in te brengen (12). De Gra-
eve stelt voor om in aanvulling daarom ook een concentratie-index in de indicato-
renset op te nemen. De methodologie hierrond staat behoorlijk op punt en de indi-
cator kan berekend worden op PSBH/ECHP en wellicht SILC.

4. Indicatoren rond onderwijs, lees- schrijf- en rekenvaardigheden
De gemeenschappelijke indicatorenset bevat twee indicatoren rond onderwijs: het
percentage vroegtijdige schoolverlaters (niveau 1) en het percentage met een laag
onderwijsniveau (niveau 2). Het Belgische NAP bevat daarnaast nog vijf andere indi-
catoren: vroegtijdige schoolverlaters naar het hoogst behaalde onderwijsniveau van
de ouders, het percentage jongeren in het buitengewoon onderwijs, het percentage
laaggeletterden (13), het percentage jongeren met twee of meer jaar schoolse ver-
traging en de deelname aan levenslang leren. 

Nicaise en Groenez (2003) formuleren nog een aantal wenselijke aanvullingen bij de
lijst van indicatoren. Vooreerst suggereren zij een indicator die de beleving van het
onderwijs door arme kinderen en ouders weergeeft. Een dergelijke indicator sluit
aan bij de wensen van de verenigingen waar de armen het woord nemen. Een twee-
de wenselijke indicator betreft de studiekosten. Momenteel zijn hierover slechts
gegevens beschikbaar via sporadische studies. Dit geldt trouwens ook voor twee
van de wel opgenomen indicatoren: het percentage laaggeletterden en vroegtijdige
schoolverlaters naar het hoogst behaalde onderwijsniveau van de ouders. Voor deze
indicatoren is er behoefte aan meer recurrente data.

5. Indicatoren rond maatschappelijke integratie en participatie
De gemeenschappelijke set bevat geen indicatoren rond maatschappelijke integratie
en participatie. Het Belgische NAP bevat hierrond acht indicatoren, waarvan een
aantal rond het sociale netwerk en een aantal rond participatie aan vrijetijds- en cul-
turele activiteiten, mogelijkheid om op vakantie te kunnen gaan en het bezit van
een internetconnectie. Een belangrijke indicator op dit vlak is de toegang tot het
(ge)recht. Rond dit aspect ontbreekt het evenwel nog aan conceptuele duidelijk-
heid en aan relevante gegevens.

(12) De Graeve (2003) vermeldt hierover:‘‘Een nadeel van deze maatstaf is dat een relatief klein per-
centage van de bevolking een slechte tot zeer slechte gezondheidstoestand heeft en dat evolutie van
de maatstaf door toeval soms erg kan variëren. Bovendien reduceert de maatstaf de gezondheidsinfor-
matie die beschikbaar is op een vijfpuntenschaal naar een dichotome waarde. Vroeger onderzoek
heeft uitgewezen dat het afkappunt dat men kiest (zeer slecht en slecht samen of ook nog redelijk
erbij bv.) het beeld dat men krijgt, kan veranderen.’’
(13) De nationale indicator inzake laaggeletterdheid, gebaseerd op de IALS-survey, werd ondertussen
vervangen door de PISA-indicator inzake leesvaardigheid. Deze laatste werd ondertussen ook
opgenomen in de lijst van gemeenschappelijke indicatoren.
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6. De inbreng van de armen in de constructie van de indicatorenset
In zijn eindrapport zet het Steunpunt Armoedebestrijding een aantal kanttekeningen
bij de armoede-indicatoren. Er wordt een aantal suggesties gedaan op het vlak van
de financiële aspecten en monetaire indicatoren, arbeid en tewerkstellingsindicato-
ren, rechten en indicatoren voor de toepassing van rechten en aangaande het beleid
inzake armoedebestrijding en indicatoren om dit beleid te meten. Het voornaamste
bezwaar tegen de bestaande set van indicatoren lijkt te zijn dat zij niet voldoende de
concrete leefwereld van de armen, en de problemen waarmee zij geconfronteerd
worden, weerspiegelen. Gepleit wordt o.a. voor indicatoren rond schulden inzake
basisrechten (onderwijs, huisvesting, gezondheid), rond de kwaliteit van werk en
rond de concrete betekenis van een (te) laag inkomen. Alhoewel deze suggesties
inhoudelijk relevant zijn, is hun implementatie niet vanzelfsprekend. Zo stellen de
eerste twee types van indicatoren (schulden en kwaliteit van werk) wellicht belang-
rijke dataproblemen. Zo is het niet ondenkbaar dat de geneigdheid om het bestaan
van schulden te rapporteren in het kader van een enquête eerder laag is. Inzake de
kwaliteit van de tewerkstelling bestaat er een aantal gegevens voor personen met
een job: loonhoogte, type contract, e.d. Het is evenwel niet evident om in het kader
van een standaardenquête hierin veel verder te gaan. Bovendien lijkt het vooral inte-
ressant om na te gaan welke soort jobs beschikbaar zijn voor werklozen, of naar
welke soort jobs werklozen uit een gezin met een laag inkomen doorstromen indien
ze werk vinden. Een panel survey zoals de PSBH/ECHP biedt hiertoe in principe
mogelijkheden. Het is evenwel zeer de vraag of deze survey voldoende groot is om
een betrouwbare indicator op te baseren. Dit zou verder kunnen onderzocht wor-
den. Ook zou kunnen nagedacht worden over de ontwikkeling van een budget-
norm. Een dergelijke armoededrempel geeft wellicht, beter dan een relatieve norm,
weer welke levensstandaard in de norm vervat zit. Daarom is een budgetnorm wel-
licht beter in staat om te laten aanvoelen dat leven onder de norm betekent: keuzes
maken tussen basisbehoeften. Ook zou kunnen onderzocht worden of er indicato-
ren kunnen worden aangemaakt die een beeld geven van de incidentie van bepaalde
cumulaties van onvervulde basisbehoeften.

7. Inkomen en deprivatie: naar een ‘absolute’ armoedenorm?
Voor de oorspronkelijke set van indicatoren rond financiële armoede werd geop-
teerd voor een relatieve armoedelijn, waarbij de armoedenorm wordt bepaald in
relatie tot het algemene inkomensniveau in de lidstaat. Atkinson e.a. (2002) bevalen
reeds aan om voor de middellange termijn andere benaderingen te onderzoeken.
Naar aanleiding van de recente uitbreiding van de EU stelt die noodzaak zich waar-
schijnlijk sneller dan men zich toen realiseerde. Het laat zich immers aanzien dat de
nieuwe lidstaten, bij een zeer verschillend niveau van economische en sociale ont-
wikkeling, toch percentages van financiële armoede laten optekenen die zeer gelijk-
aardig zijn aan deze van de oorspronkelijke lidstaten. Een dergelijk resultaat is een
inherent gevolg van het gebruik van de relatieve methode, maar het doet wel
afbreuk aan de ‘intuïtieve validiteit’ (Atkinson e.a., 2002), die een armoede-indicator
moet hebben. Dit gegeven zal wellicht, alvast op Europees niveau, ook de vraag
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doen ontstaan naar het ontwikkelen van een ‘absolute’ armoede-indicator, te gebrui-
ken naast de relatieve maat. Zowel een deprivatie-index als een budgetnorm zijn
mogelijke operationaliseringen van een dergelijke absolute norm.

Van bij de aanvang van de discussie over de indicatoren sociale inclusie werd de
vraag behandeld of er ook een deprivatie-indicator moet worden opgenomen (o.a.
Atkinson e.a., 2002). Omwille van verschillende redenen werd er in de gezamenlijke
lijst geen indicator opgenomen en werd er ook in de meeste NAP’s geen dergelijke
indicator berekend. Conceptueel-methodologische problemen liggen hier aan de
grondslag, o.a. onduidelijkheid over welke items er moeten worden opgenomen,
welk gewicht er aan de items moet worden gegeven, de internationale vergelijkbaar-
heid van een dergelijke indicator en de onduidelijkheid over de interpretatie van
evoluties en effecten van beleidsmaatregelen. Bovendien moet ook rekening wor-
den gehouden met bepaalde meettechnische aspecten (cf. Van den Bosch, 2004). 

Nochtans wordt een deprivatie-index, mede omwille van de hierboven aangehaalde
redenen, meer en meer beschouwd als een nuttige aanvulling bij de bestaande indi-
catoren. Bij de ontwikkeling van een dergelijke norm, het weze voor nationaal of
internationaal gebruik, moet rekening worden gehouden met het feit dat de set van
gezamelijke indicatoren reeds een multidimensioneel beeld van de situatie inzake
armoede en sociale exclusie geeft, zij het geen synthetisch. Het nut van een depriva-
tie-index wordt daarom wellicht het best gerealiseerd wanneer vooral aspecten van
de leefomstandigheden worden opgenomen die nog niet in de bestaande indicato-
ren vervat zijn. Een focus op materiële deprivatie is daarom de te verkiezen weg.
Materiële deprivatie wordt hier begrepen als het ontberen, omwille van financiële
redenen, van noodzakelijk geachte goederen of diensten (o.a. sommige duurzame
consumptiegoederen, mogelijkheid om op vakantie te gaan, adequate voeding) of
het cumuleren van een aantal negatieve leefomstandigheden (o.a. gebreken in de
woning, negatieve aspecten van de leefomgeving).

Intrinsiek komt dergelijke deprivatie-index ook tegemoet aan de verwachting van de
armen, waar zij vragen om indicatoren die meer de cumulatie van achterstellingen
weergeven. Er moet evenwel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat
een dergelijke deprivatie-index, ten gevolge van de techniciteit van de berekening,
deze verwachtingen toch niet helemaal inlost en dat bijkomende indicatoren bijge-
volg nodig blijven om hieraan tegemoet te komen.

Ten opzichte van een budget norm heeft de deprivatie-index het belangrijke voor-
deel dat er, in ECHP en SILC, data beschikbaar zijn om een berekening uit te voeren.
De ontwikkeling van een budgetnorm, zeker in EU-verband, vergt daarentegen een
langdurig ontwikkelingsprogramma. Daartegenover staat dat aan de budgetnorm
wellicht een hoge beleidsmatige relevantie kan worden toegeschreven (cf. Cantil-
lon, e.a., 2001). Ook op het vlak van ‘intuïtieve validiteit’ voor een groot publiek
scoort de budgetnorm wellicht hoogt. Daarom moet de ontwikkeling van een indi-
cator gebaseerd op deze norm steeds mee in de overweging genomen worden.

__________
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ENKELE ASPECTEN VAN SOCIAAL
STRAFRECHT EN STRAFVORDERING
WAARMEE DE RECHTER IN SOCIALE ZAKEN
OF DE STRAFRECHTER TE MAKEN KUNNEN
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* Assistent bij de dienst Strafrecht en Strafvordering, Universiteit van Luik

** Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik en assistent aan de Universiteit van Luik

1. INLEIDING

Men zou kunnen denken dat de gevolgen van het sociaal strafrecht beperkt blijven
tot de procedures die voor de strafrechter worden gebracht. Het sociaal strafrecht
mag zich dan al voornamelijk situeren op het domein van de vanuit strafrechtelijk
oogpunt laakbare gedragingen, toch vertoont het uiteenlopende facetten. De straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en de ambtshalve veroordelingen
die zijn voorzien door de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid van
de werknemers, behoren tot de rechtstreekse bekommernissen van de strafrechter;
ook de noties ondergeschiktheid, administratieve boetes of strafrechtelijk gezag van
gewijsde tegenover burgerrechtelijk gezag – om maar drie voorbeelden te noemen –
maken deel uit van de gebruikelijke praktijken van de burgerlijke rechter. Derhalve
wilden wij in de onderstaande regels een aantal onderwerpen voor het voetlicht
brengen die zich, op de ene of de andere manier, vertakken op het strafrechtelijke
domein, met als doelstelling de huidige doctrine, jurisprudentie en wetgeving te
begrijpen.

2. ARTIKEL 125 VAN HET KB VAN 28 DECEMBER 1950 HOUDENDE ALGEMEEN
REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN 

Dit koninklijk besluit bepaalt dat, in criminele, correctionele en politiezaken, geen
uitgave of afschrift van instructie- of proceshandelingen mag worden afgeleverd zon-
der de uitdrukkelijke machtiging van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep,
maar dat aan de partijen, op hun verzoek, een afschrift van de klacht, de aanklacht,
de bevelen en de vonnissen wordt bezorgd.

(1) Deze tekst was het voorwerp van een opleiding die door de Minister van Justitie werd georgani-
seerd ter attentie van de magistraten van de arbeidsrechtbanken.
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Deze regel wordt geanalyseerd als een logisch gevolg van het principe van het geheim
van het gerechtelijk onderzoek, waarvoor de Procureur-generaal borg staat (2).

Daaruit volgt dat een politieoverheid of inspectiedienst zonder de toestemming van
de Procureur-generaal of diens afgevaardigde aan een administratieve dienst geen
documenten mag doorspelen die werden vergaard in het kader van hun bevoegdhe-
den van gerechtelijke politie (3).

Indien bijgevolg een politieagent op eigen initiatief inlichtingen die hij vanuit zijn
ambt heeft ingezameld, aan een socialezekerheidsinstelling doorspeelt, dan is de
administratieve beslissing die op deze inlichtingen steunt, onwettelijk en moet de
beslissing worden tenietgedaan (4).

3. DE WEERSLAG VAN DE TRANSACTIE OP HET BURGERLIJK GESCHIL

Het arbeidsauditoraat kan, op grond van artikel 216bis van het Wetboek van straf-
vordering, aan de overtreder een transactie voorstellen die in principe, als ze wordt
betaald, een einde maakt aan de rechtsvervolging.

Artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt verder dat “de aanvaar-
ding van de transactie door de overtreder een onweerlegbaar vermoeden van schuld
inhoudt”.

In het kader van een geschil tussen de RSZ en een handelaarster, die een transactie
had aanvaard betreffende onder meer het niet-aangeven aan de RSZ van een aantal
diensters, had de arbeidsrechtbank van Luik geoordeeld dat, als aan de bepaling van
artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering een volledig gevolg zou worden
gegeven, deze situatie zou verhinderen dat de verweerster een rechtvaardig proces
krijgt in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens.

De rechtbank haalde immers aan dat de aanvaarding van de transactie op strafrech-
telijk vlak geen vonnis betekende en dat de rechthebbende op de transactie derhal-
ve bleef genieten van het vermoeden van onschuld, aangezien haar schuld niet voor
het gerecht werd vastgesteld.

In dit bijzondere geval heeft de rechtbank met andere woorden aanvaard dat de ver-
weerster het bestaan van een gezagsverhouding kan betwisten (5).

(2) Cass., 11 januari 1982, Bull., 1982, p. 582; H-D. Bosly, Secret de l’instruction et décision adminis-
trative en matière sociale, J.T.T., 1988, p. 333.
(3) Zie bijvoorbeeld AH Bergen, 6 mei 1988, J.T.T., 1988, p. 339.
(4) Zie AH Luik, 24 juni 2004, J c UNMS, RG 31.228/02.
(5) AR Luik, 31 januari 2003, in zake RSZ c S. RG 299.517.
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Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend en het arbeidshof van Luik heeft de
beslissing tenietgedaan.

Het Hof is van oordeel dat het effect van het onweerlegbare vermoeden erin
bestaat, dat de RSZ wordt ontslagen van een deel van de bewijslast die op hem rust
in de hoedanigheid van eiser.

Bijgevolg kan de rechthebbende van de transactie het bestaan van de gezagsverhou-
ding niet langer betwisten; evenmin kan zij haar beklag doen over een schending
van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
in het kader van haar proces tegen de RSZ, aangezien volgens het Hof “haar recht
op een rechtvaardig, openbaar vonnis binnen een redelijke termijn door een onaf-
hankelijke en onpartijdige rechtbank volledig gewaarborgd is. Het gaat er in het
onderhavige geval dan ook niet om, te oordelen over schuld en het vermoeden van
onschuld blijft intact ten voordele van de rechthebbende op de transactie, die niet
strafrechtelijk werd veroordeeld. Door de aanvaarding van de transactie is een – in
het onderhavige geval onweerlegbaar – vermoeden van schuld ontstaan, zoals er op
het vlak van de aansprakelijkheid andere zijn, bijvoorbeeld de hypothesen van aan-
sprakelijkheid door andermans daad van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
(waarbij sommige weerlegbaar zijn en andere niet)”.

Onze voorkeur gaat uit naar de analyse die door het Arbeidshof wordt weerhouden.

4. DE OVERTREDING DOOR HET NIET-AANGEVEN AAN DE RSZ EN HET LOGISCHE
GEVOLG DAARVAN HOUDEN EEN GEZAGSVERHOUDING IN

Als een inbreuk betrekking heeft op de uitvoering van een arbeidscontract, waarvan
het bestaan wordt betwist, houdt de rechter zich, door een uitspraak te doen over
het bestaan van dit contract of over de uitvoering ervan, aan de regels van het bur-
gerlijk recht.

Het dwingende karakter van de wettelijke gevolgen die uit het arbeidscontract
voortvloeien, verplicht de rechter ertoe, de door de partijen aan hun arbeidsverhou-
ding gegeven kwalificatie na te gaan en deze in voorkomend geval recht te zetten,
indien deze voortspruit uit een fout of fraude of indien deze in strijd blijkt te zijn
met de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst, als deze bestaat, of met de uit-
voeringsmodaliteiten van het contract, dat wil zeggen met de reële situatie van de
partijen (6).

Het arbeidscontract steunt op drie elementen: arbeid, loon voor het uitgevoerde
werk en het bestaan van een gezagsverhouding (7).

(6) M. Jamoulle, Le contrat de travail, nr. 315, p. 396 en reeds aangehaalde referentie en nr. 316, p.
399; AR Hoei, 13 juni 1986, JL, 1986, p 589; zie ook AH Luik, 25 september 1995, J.T.T., 1996, p. 281.
(7) Zie M. Dumont, La preuve du lien de subordination, in C.U.P., volume VIII, 1996, p. 273.
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Juridische ondergeschiktheid, element dat het arbeidscontract kenmerkt, impliceert
“een leidinggevende bevoegdheid die aan de werkgever wordt toegekend; correlatief
houdt ondergeschiktheid in dat de werknemer de bevelen en instructies die rechtst-
reeks of onrechtstreeks van zijn medecontractant uitgaan, dient op te volgen (8).”

Het is derhalve de taak van de rechter om te bepalen of er in de feitelijke situatie zoals
die voortvloeit uit de elementen van de zaak, een gezagsverhouding bestaat (9).

Twee recente arresten van het Hof van Cassatie verdienen bijzondere aandacht (10).
Het Hof oordeelt immers dat “als de elementen die ter beoordeling aan het Hof wor-
den voorgelegd, het Hof niet in staat stellen om de kwalificatie die door de partijen
aan de door hen gesloten overeenkomst wordt gegeven, uit te sluiten, de feitenrech-
ter er geen andere kwalificatie voor in de plaats kan stellen”. Ingevolge dit principe
censureert het Hooggerechtshof de beslissingen die de kwalificatie van onderne-
mingsovereenkomst, gekozen door de partijen, terzijde schuiven, waarbij verschil-
lende aanwijzingen van het bestaan van een arbeidscontract worden weerhouden,
terwijl deze elementen “noch afzonderlijk noch gezamenlijk (…) onverenigbaar zijn
met het bestaan van een ondernemingsovereenkomst”.

Het arbeidshof van Luik heeft uit deze beide arresten een aantal inlichtingen afgeleid (11).

In de eerste plaats wordt de preëminentie van het geschrevene door het Hof van
Cassatie niet alleen bevestigd, maar zelfs versterkt.

Ten tweede lijkt het Hof de ‘indexmethode’ gedeeltelijk op losse schroeven te zet-
ten. Deze methode bestaat er immers in om cumulatief elementen aan te halen die
zich meestal in de uitvoeringsomstandigheden en de economisch-sociale context
van een arbeidscontract situeren, om te besluiten tot het bestaan, in dit bijzondere
geval, van een dergelijk contract, zonder zich steeds af te vragen of deze elementen
afzonderlijk of gezamenlijk al dan niet in strijd zijn met de overeenkomst die uit de
door de partijen gewenste kwalificatie voortvloeit.

Ten derde moet de rechter eerst het bestaan van het door de partijen gekozen con-
tract nagaan alvorens het bestaan van een arbeidscontract na te gaan.

(8) M. Jamoulle, Seize leçons sur le droit du travail, Collection scientifique de la faculté de droit de
Liège, 1994, p. 112.
(9) zie Cass., 7 september 1992, Chron. D.S., 1993, p. 13; Cass., 5 oktober 1998, Chron. D.S., 1999,
p. 231; Arbeidshof Luik, 24 juni 1982, J.T.T., 1983, p. 3.
(10) Cass., 23 december 2002, J.T.T., 2003, p. 271; Cass., 28 april 2003, J.T.T., 2003, p. 261; Cass., 8
december 2003, J.T.T., 2004, p. 122.
(11) AH Luik, 8 september 2003, RSZ c M C, RG 30.236/01; AH Luik, 26 januari 2004, RSZ en Belgi-
sche Staat c NV R., RG 26 januari 2004.
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In een zaak die voor het arbeidshof van Luik werd gebracht, onderzocht het Hof alle
door de RSZ weerhouden criteria en besloot het dat er een gezagsverhouding
bestond, namelijk:

� aan de bedrijfsleiders werden een statuut van zelfstandige en een opleidingsperio-
de opgelegd;
� de commissies werden door de NV bepaald;
� de handelsonderneming behoorde toe aan de NV;
� de exploitatiekosten werden door de NV gedragen;
� de openingsuren en sluitingsdagen werden door de NV opgelegd;
� de bedrijfsleiders konden de winkel niet sluiten; indien ze de winkel wilden verla-
ten, moesten ze zich laten vervangen;
� de bedrijfsleiders konden zich uitsluitend bij de NV bevoorraden;
� de prijzen en promoties werden door de NV opgelegd;
� regelmatig kregen de bedrijfsleiders instructies en richtlijnen;
� er werden opmerkingen en beoordelingen gemaakt in verband met het onder-
houd van de winkel;
� bepaalde bedrijfsleiders wierven personeel aan om hen te vervangen.

Het Arbeidshof stelde vast dat de door de RSZ aangehaalde elementen noch afzon-
derlijk, noch gezamenlijk onverenigbaar zijn met het bestaan van een onderne-
mingsovereenkomst en dat aan de hand van deze elementen de kwalificatie van
overeenkomst voor vrij beheer toegepast op hun contract door de NV en elk van
haar bedrijfsleiders, niet kon worden terzijde geschoven (12).

J. Clesse schrijft: “Vaststellen dat de kwalificatie van arbeidscontract voorstelbaar,
aannemelijk is, volstaat niet; de rechter zal de ondernemingsovereenkomst pas her-
kwalificeren tot arbeidscontract als, en alleen als, hij de aanwezigheid vaststelt van
elementen die in strijd zijn met een ondernemingsovereenkomst (13).”

De correctionele rechter zal overigens niet kunnen afzien van de regel van de twij-
fel, die ten gunste is van de verdachten.

5. DE ADMINISTRATIEVE BOETES

Wat de administratieve boetes betreft, zijn de sociale jurisdicties van oordeel dat
hun taak niet beperkt is tot een controle over de uitvoering van de door het Ministe-
rie van Tewerkstelling en Arbeid genomen beslissing.

(12) AH Luik, 26 januari 2004, RSZ en Belgische Staat c NV R., RG 26 januari 2004.
(13) J. Clesse, La notion générale de lien de subordination, in Le lien de subordination, akten van het
colloquium dat op 19 maart 2004 werd gehouden door de orde van advocaten van de balie van
Doornik en de jonge balie van Doornik, Kluwer, 2004, p. 31 en eerder vermelde referenties.
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Het Hof of de Rechtbank bij wie een zaak aanhangig wordt gemaakt, controleert
immers de regelmatigheid van de rechtspleging, of het feit een strafrechtelijke
inbreuk is, of de eiser wel degelijk de werkgever is, of het feit niet verjaard is, of het
tarief van de boete wettelijk is en of het met de behoeften aan een rechtvaardige
bestraffing overeenstemt (14).

Het bleek een verworvenheid te zijn dat mensen die voor de arbeidsrechtbank
beroep instellen zoals bepaald door de wet van 30 juni 1971 betreffende de adminis-
tratieve geldboetes, geen maatregel van opschorting van de uitspraak of uitstel kon-
den genieten (15).

De arbeidsrechtbank van Verviers oordeelde evenwel dat het Arbitragehof opnieuw
moest worden gehoord en wel op de volgende manier:
“Roept de wet van 30 juni 1971 (betreffende de administratieve geldboetes toepas-
selijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten) een discriminatie in het
leven door haar stilzwijgen waardoor de arbeidsrechtbank wordt verhinderd het uit-
stel van de uitspraak van het vonnis toe te kennen ten gunste van de dader van een
administratief misdrijf, waardoor die dader een kans van billijkheid die voortvloeit
uit het feit dat rekening wordt gehouden met zijn persoonlijkheid, alsmede een
beloning voor de verbetering van zijn gedrag worden ontzegd, terwijl de strafrech-
ter die mogelijkheid kan aanwenden om de uitspraak van het vonnis op te schorten
wanneer hij uitspraak doet over de strafvervolging van dezelfde strafbare feiten,
waardoor hij over een eerlijkere en meer daadwerkelijke (in de zin van het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens) jurisdictionele toetsing beschikt dan de
door de arbeidsrechtbank uitgeoefende toetsing van dezelfde feiten en de ermee
gepaard gaande administratieve sancties van strafrechtelijke aard?”

Inzake de maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling oordeelt
het Hof: “Hoewel, volgens de termen van de wet, de persoon die een zaak aanhan-
gig heeft gemaakt bij de arbeidsrechtbank, wordt verondersteld een minder ernstige
overtreding te hebben begaan, dan de persoon die voor de correctionele rechtbank
wordt gedaagd, wordt redelijkerwijze gerechtvaardigd dat hij niet kan genieten van
een maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling, aangezien een
dergelijke maatregel moeilijk te verzoenen is met een rechtspleging bij strafrecht-
spraak. De arbeidsrechtbank moet immers niet beslissen of ze al dan niet een boete
zal opleggen, dan wel de administratiefrechtelijke beslissing controleren die deze
boete oplegt. Bovendien moet de opschorting van de uitspraak in hoofdzaak gevol-
gen vermijden die met de strafrechtelijke veroordelingen verband houden: de
opschorting is opgenomen in het Centraal Strafregister (artikel 590, 2°, van het Wet-
boek van strafvordering) maar behoort niet tot de informatie die is opgenomen in
het strafregister waartoe bepaalde overheidsbesturen toegang hebben (artikel 594,

(14) Zie bijvoorbeeld AR Charleroi, 5 september 2002, in zake BVBA T. c Belgische Staat, RG
56.335/R.
(15) AH, nr. 40/97, 14 juli 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1068; AH Neufchâteau, 12 december 2001, Belgi-
sche Staat c BVBA B., RG 3.103/98.
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3° van hetzelfde wetboek), noch tot de informatie op het uittreksel van het strafregis-
ter dat, op diens verzoek, aan de betrokken persoon wordt uitgereikt (artikel 595, 1°,
van hetzelfde Wetboek); uit hoofde van de wet kan worden verzocht dat de opschor-
ting niet in openbare terechtzitting wordt uitgesproken (artikel 4 en 5, §2, van de wet
van 29 juni 1964). De eerste vraag dient ontkennend te worden beantwoord.”

Wat het uitstel betreft, oordeelt het Hof echter: “De voorgaande redenering geldt
niet voor het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen. Die maatregel, die
bestaat sinds de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrij-
heidstelling in het strafstelsel, had oorspronkelijk tot doel de nadelen die inherent
zijn aan de uitvoering van de straffen, met name korte gevangenisstraffen, te vermin-
deren en de reïntegratie van de betrokkene niet in het gedrang te brengen. Die
maatregel werd evenwel uitgebreid tot de geldstraffen, wat wordt bevestigd in arti-
kel 8, §1, laatste lid, van de wet van 29 juni 1964, en werd door de wetgever niet
onverenigbaar geacht met een administratieve geldboete die wordt uitgesproken
door een andere autoriteit dan een strafgerecht (zie artikel 141, §7, derde lid, dat bij
de programmawet van 24 december 2002 werd ingevoerd in de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen). 

Ongeacht of het uitstel wordt toegekend door de correctionele rechtbank of door
een ander rechtscollege, te dezen de arbeidsrechtbank, kan het in de beide gevallen
op dezelfde wijze de veroordeelde ertoe aanzetten zijn gedrag te wijzigen, door de
dreiging om, mocht hij recidiveren, de veroordeling tot de betaling van een geld-
boete uit te voeren, een geldboete die in de beide gevallen een straf vormt in de zin
van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever, indien hij de toepas-
sing van de wet van 29 juni 1964 in het sociaal strafrecht behoudt, te bepalen onder
welke voorwaarden of op basis van welke criteria een uitstel kan worden toege-
kend, en de voorwaarden alsmede de rechtspleging volgens welke dat uitstel kan
worden ingetrokken, vast te stellen.

De administratieve geldboetes hebben weliswaar niet het onterende karakter dat
aan de strafrechtelijke veroordelingen kleeft, met name in zoverre zij niet worden
ingeschreven in het strafregister. Door het onvermijdelijke karakter ervan kan er
echter geen rekening worden gehouden met de antecedenten, de inspanningen of
de mogelijkheid van de betrokkene om zijn gedrag te wijzigen. Er dient aan te wor-
den herinnerd dat de arbeidsrechtbank, in zoverre zij niet over de mogelijkheid
beschikt om het uitstel toe te kennen, geen beoordelingsbevoegdheid heeft die ver-
gelijkbaar is met die van de administratie, vermits, luidens artikel 7, §3, van de wet
van 30 juni 1971, de door de Koning aangewezen ambtenaar “nadat de werkgever
de mogelijkheid geboden werd zijn verweermiddelen naar voren te brengen, beslist
of wegens de overtreding een administratieve geldboete moet worden opgelegd”.
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Een systeem waarbij wordt voorzien in een beroep a posteriori tegen een door de
administratie opgelegde geldboete, is enkel toelaatbaar indien niets van hetgeen
onder de beoordelingsbevoegdheid van de administratie valt, aan de toetsing van de
rechtbank ontsnapt. “Aangezien de wetgever aanneemt dat het uitstel van de tenuit-
voerlegging van de straffen kan worden toegepast op personen die strafrechtelijk
worden vervolgd wegens inbreuk op de wet van 30 juni 1971, is het niet bestaan-
baar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat een identieke maatregel niet
kan worden toegepast op de personen die voor de arbeidsrechtbank beroep instel-
len tegen de beslissing van de door de Koning aangewezen ambtenaar om hun een
administratieve geldboete op te leggen. De tweede prejudiciële vraag dient bevesti-
gend te worden beantwoord (16).”

De wetgever heeft niet lang gewacht om tussenbeide te komen. Zo werd artikel
1quater van de wet van 30 juni 1971 op de administratieve boetes uitgebreid met
een negende lid, dat bepaalt dat in geval van beroep tegen de beslissing van de
bevoegde ambtenaren de arbeidsgerechten wat het uitstel betreft, dezelfde
bevoegdheden hebben als deze ambtenaren (17).

We weten immers dat de bevoegde ambtenaar het uitstel geheel of gedeeltelijk kan
toekennen voor de tenuitvoerlegging van de betaling van de administratieve boete.

Het uitstel is enkel mogelijk indien de bevoegde ambtenaar in de referteperiode
geen andere administratieve geldboete heeft opgelegd aan de werkgever. De referte-
periode is de periode van één jaar voorafgaand aan de datum waarop de inbreuk
gepleegd wordt die achteraf aanleiding geeft tot de beslissing tot oplegging van een
administratieve geldboete waarin de bevoegde ambtenaar het uitstel toekent.

Het uitstel geldt voor een proefperiode van één jaar. De proefperiode gaat in vanaf
de datum van kennisgeving van de beslissing tot oplegging van de administratieve
geldboete (18).

In zijn arrest nr. 148/2004 van 15 september 2004 bepaalde het Arbitragehof dat,
hoewel de wetgever de gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn
heeft ondervangen met de bepaling vervat in artikel 21ter van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering, en hoewel dat artikel niet van toepassing is op
het beroep dat voor de arbeidsrechtbank wordt ingesteld, is die rechtbank daarom
nog niet vrijgesteld van de verplichting om rekening te houden met de gevolgen van
een overschrijding van de redelijke termijn die zij vaststelt (19). Het lijkt ons derhal-

(16) AH, 105/2004, 16 juni 2004.
(17) Artikel 22 van de programmawet van 27 december 2004, die op 10 januari 2005 van kracht werd.
(18) Artikel 1quater van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve boetes. Dezelfde wet
bepaalt nog de modaliteiten voor een herroeping van het uitstel.
(19) AH, 15 september 2004, JLMB, 2004, p. 1768 en opmerkingen van J.M. Demarche; JT, 2004, p.
890 en opmerkingen F. Kuty.
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ve dat de sociale jurisdicties, in geval van overschrijding van de redelijke termijn,
het bedrag van de boete kunnen verminderen tot onder het wettelijke minimum of
de werkgever vrijstellen van de betaling ervan (20).

6. ARTIKEL 155 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

Alleen de Procureur-generaal kan een magistraat aanwijzen die, op grond van artikel
155, 2e lid van het Gerechtelijk Wetboek, de strafvordering uitoefent; deze aanstel-
ling vloeit voort uit de feitelijke tussenkomst van de magistraat van het Openbaar
Ministerie; het is niet aan de rechter om over deze aanstelling te oordelen (21).
Eveneens op grond van dit artikel, kan het arbeidsauditoraat de strafvordering voor
overtredingen van gemeen recht alleen uitoefenen als deze in samenloop of in
samenhang zijn met de inbreuken die onder de bevoegdheid van de arbeidsrecht-
banken vallen.

Indien dit niet het geval is, moet ons inziens de rechtbank waarbij de zaak aanhan-
gig wordt gemaakt, vaststellen dat de dagvaarding onregelmatig is en derhalve
onontvankelijk moet worden verklaard (22).

7. BURGERRECHTELIJKE ONSCHENDBAARHEID OP HET VLAK VAN ARBEIDSONGEVALLEN 

7.1. ALGEMEEN
De wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen bepaalt een systeem van forfaitai-
re vergoedingen voor de beroepsmatige schade (23) die het slachtoffer van een
arbeidsongeval heeft opgelopen. M. Jamoulle schrijft hierover: “de regel van de
werkgeversaansprakelijkheid bestaat niet langer; de werkgever is niet langer de per-
soonlijke schuldenaar voor de forfaitaire vergoedingen; hem wordt daarentegen de
verplichting opgelegd, om een ongevallenverzekering af te sluiten ten gunste van
zijn loontrekkenden, verzekering waarvoor hij de kosten draagt door de betaling
van de premies, die exclusief te zijnen laste zijn (24).” De wet van 1971 vervangt
het gemene recht evenwel alleen in die zin dat ze de werkgever, zijn aangestelden
en zijn gevolmachtigden, in zeer streng gereglementeerde veronderstellingen,
burgerrechtelijke onschendbaarheid verleent (25). Daarom bepaalt de wet op de 

(20) F. Kuty, La sanction du dépassement du délai raisonnable par le tribunal du travail saisi du
recours introduit par un employeur condamné à une amende administrative, JT, 2004, p. 892.
(21) Cass., 8 oktober 1996, Bull., 1996, p. 947; J.T., 1997, p. 496, nota O. Michiels.
(22) Vergelijk met Antwerpen 18 februari 1997, Soc. Kron., 1998, p. 373.
(23) Daarmee bedoelen we dat sommige schadegevallen – zoals schade aan goederen, morele
schade, genotsschade, in principe ook esthetische schade – niet in aanmerking komen voor deze for-
faitaire vergoeding.
(24) M. Jamoulle “Introduction à la sécurité sociale belge”, nota’s bestemd voor de studenten,
Juridisch secretariaat, Rechtsfaculteit Luik, p. 89.
(25) Zie J. Clesse, La réparation des accidents du travail et la responsabilité civile, R.G.A.R., 1984, nr.
10797; O. Michiels, Les accidents du travail, Story Scientia, 1999, nr. 47 en volgende, p. 64.

299

ENKELE ASPECTEN VAN SOCIAAL STRAFRECHT EN STRAFVORDERING ...

MICHIELS-NED.qxp  29/11/2005  11:14  Pagina 299



arbeidsongevallen het gelijktijdig bestaan van forfaitaire vergoeding en vergoeding
volgens de regels van het gemene recht. Het mag dan al de bedoeling van de wet-
gever geweest zijn om het slachtoffer van een arbeidsongeval de kans te bieden om
vergoeding voor het beroepsrisico te bekomen, wat door de tussenkomst van een
privé-verzekering wordt geconcretiseerd, nooit was er sprake om de derde die voor
het ongeval verantwoordelijk is, te ontslaan van zijn plicht tot schadevergoeding.

7.2. ARTIKEL 46 VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971
Artikel 46 van de wet beperkt de hypothesen waarbij een werknemer of zijn recht-
verkrijgenden een rechtsvordering burgerlijke aansprakelijkheid kunnen instellen
tegen een werkgever, zijn aangestelde of gevolmachtigde. Een burgerlijke rechts-
vordering kan slechts worden aangespannen tegen:

� de werkgever die met opzet een arbeidsongeval of een ongeval dat een arbeids-
ongeval tot gevolg had, heeft veroorzaakt;
� eveneens de werkgever, indien het arbeidsongeval schade heeft berokkend aan de
goederen van de werknemer;
� de gevolmachtigde of aangestelde van de werkgever die het arbeidsongeval met
opzet heeft veroorzaakt;
� de andere personen dan de werkgever, zijn gevolmachtigden of aangestelden, die
voor het ongeval verantwoordelijk zijn;
� de werkgever, zijn gevolmachtigden of aangestelden als het ongeval zich op de
weg van of naar het werk heeft voorgedaan;
� de werkgever, zijn gevolmachtigden of aangestelden als het ongeval een verkeers-
ongeval is;
� de werkgever ernstig is tekortgeschoten bij het naleven van de wettelijke en
reglementaire verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk, terwijl
een bevoegd ambtenaar hem schriftelijk het gevaar heeft gemeld waaraan deze
werknemer is blootgesteld.

7.3. DE PROBLEMATIEK VAN DE RECHTVERKRIJGENDEN DIE AL DAN NIET OVER EEN
RECHT OP WETTELIJKE VERGOEDING BESCHIKKEN  
Het Hof van Cassatie interpreteerde het begrip rechtverkrijgenden zeer ruim, aange-
zien het van oordeel was dat de burgerrechtelijke onschendbaarheid uit hoofde van
artikel 46 van de wet op de arbeidsongevallen geldig was voor personen die van de
wetsverzekeraar een schadevergoeding kregen, maar ook voor iedereen die ten
gevolge van het ongeval, aanspraak zou kunnen maken op een vergoeding uit hoof-
de van het gemene recht (26).

In zijn arrest van 21 mei 2002 heeft het Hof van Cassatie deze rechtspraak evenwel
herzien. Tegenwoordig leert het ons immers dat “het begrip rechtverkrijgende
bedoeld in artikel 46 geen betrekking heeft op de personen beoogd in de artikels

(26) Zie Cass., 2 november 1994, J.T., 1995, p. 383.300
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12 tot 17 van de wet (van 10 april 1971), die aanspraak kunnen maken op de door
de wet voorziene vergoedingen; (….) deze onschendbaarheid is niet van toepassing
ten aanzien van de personen die geen vergoedingen genieten uit hoofde van de wet
van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen.”

De moeder van het slachtoffer van een niet-dodelijk arbeidsongeval, die uit hoofde
van de wet van 10 april 1971 geen aanspraak kan maken op een vergoeding – aange-
zien alleen het slachtoffer wettelijk kan worden vergoed – is geen rechtverkrijgende
in de zin van artikel 46 van de genoemde wet (27).

Het Hof van Cassatie sluit zich in feite aan bij het standpunt van het Arbitragehof,
dat in zijn arrest van 1 maart 2001 de kwestie had aangekaart van de identieke
behandeling van de rechtverkrijgenden van het slachtoffer van een dodelijk arbeids-
ongeval, of zij nu recht hebben op de forfaitaire vergoedingen of niet (28).

In dit arrest was het Arbitragehof immers de mening toegedaan “dat het niet evenre-
dig is dat zij (dat wil zeggen, de personen die geen aanspraak kunnen maken op een
forfaitaire vergoeding) op geen enkele vergoeding recht hebben: het voorrecht om
van het voor iedereen openstaande stelsel van vergoedingen te kunnen genieten,
kan hun niet worden ontnomen met het oog op een bijzonder stelsel dat elke ver-
goeding wat hen betreft, uitsluit.” Derhalve stelt het Hof een interpretatie van het
begrip rechtverkrijgenden voor die alleen betrekking zou hebben op de personen,
beoogd in de artikels 12 tot 17 van de wet van 1971, die forfaitaire vergoedingen
kunnen krijgen, en niet op de personen die, getroffen door het overlijden van het
slachtoffer, niet door deze bepalingen worden beoogd. De rechtverkrijgenden die
een wettelijke schadevergoeding kunnen krijgen, maar vanwege de prioriteitsregels
bepaald door de artikels 12 tot 17 van de wet van 1971 geen vergoeding krijgen,
kunnen te maken krijgen met de vrijstelling van aansprakelijkheid zonder dat deze
situatie als discriminerend wordt gezien (29).

8. DE AMBTSHALVE VEROORDELINGEN VAN ART. 35 VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969

8.1. ARTIKEL 35, 3E EN 4E LID
Artikel 35, 3e lid van de wet van 27 juni 1969 voorziet een ambtshalve veroordeling
“in het geval van bedrieglijke onderwerping van een of meer personen aan de toe-
passing van de wet, tot een schadevergoeding die gelijk is aan driemaal de fraudu-

(27) Cass., 21 mei 2002, R.G.A.R., 2004, 13893.
(28) AH, 1 maart 2001, J.T.T., 2001, p. 453.
(29) M. Dumont en J. Clesse, Les arrêts récents de la Cour d’Arbitrage en droit social et leurs suites,
in C.U.P. Question de droit social, volume 56, 2002 p. 156 en nota; J. Clesse en V. Neuprez  “L’appré-
ciation de la Cour d’arbitrage des exonérations de responsabilité civile dans le droit des accidents du
travail”, J.L.M.B., 2002, p. 783.
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leus aangegeven bijdragen.” Artikel 35, 4e lid van diezelfde wet voorziet een ambts-
halve veroordeling tot het drievoud van de ontdoken bijdragen, met een minimum
van 1.275 EUR in geval van niet-onderwerping aan de RSZ. 

Deze veroordelingen moeten worden ondergebracht in de categorie van ambtshalve
veroordelingen van forfaitaire aard, aangezien ze de strafrechter ertoe aanzetten, de
overtreder te bestraffen met de betaling van een som geld waarvan het resultaat een
vermenigvuldiging is van de ontdoken sommen met een door de wet bepaalde coëf-
ficiënt. Uit de doelstelling van deze veroordeling blijkt meer de wil om te straffen
dan om de schade die de overtreder aan de RSZ heeft berokkend, te herstellen.

Het Arbitragehof heeft zich gebogen over het rechtskarakter van de ambtshalve ver-
oordeling zoals die is voorzien door artikel 35, 3e lid van de wet van 27 juni 1969.
In zijn analyse verwijst het Grondwettelijk hof meer bepaald naar de jurisprudentie
die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd ontwikkeld
betreffende het begrip ‘strafzaak’ (30). We herinneren eraan dat het Hof van Straats-
burg staande houdt dat, om na te gaan of een sanctie moet worden onderzocht als
een straf in de zin van artikel 7.1 van het Verdrag, moet worden bepaald “of (deze)
wordt opgelegd ten gevolge van een veroordeling voor een inbreuk. Andere ele-
menten kunnen in dit verband als relevant worden beschouwd: de aard en de
bedoeling van de maatregel in kwestie, de kwalificatie naar intern recht, de rechts-
pleging in verband met de goedkeuring en tenuitvoerlegging ervan, alsmede de
ernst ervan.” Het Hof voegt daar nog aan toe: “de doelstellingen preventie en
schadeloosstelling zijn te verzoenen met de doelstelling bestraffing en kunnen wor-
den beschouwd als bestanddelen van het feitelijke begrip straf (31).” Niet te ver-
wonderen dat het Arbitragehof vaststelt dat de betwiste sanctie – die tot doel heeft
alle werkgevers, aangestelden en gevolmachtigden die de regels voor onderwerping
aan de RSZ niet naleven, te straffen en die komt boven op een straf uitgesproken
door een strafrechter zonder de schade te herstellen die door de overtreder aan de
Rijksdienst werd berokkend – van strafrechtelijke aard is (32). Het Grondwettelijke
Hof verwerpt ronduit de burgerrechtelijke aard van de ambtshalve veroordeling die
steunt op artikel 35, 3e lid, en weerhoudt expliciet dat alle beginselen van het straf-
recht erop van toepassing zijn.

Het Hof zet zijn analyse voort door zich aan te sluiten bij de gevolgen van de toepas-
sing van artikel 65 van het Wetboek van strafrecht, artikel dat niet wordt verdron-
gen door de artikels 35 en 38 van de wet van 27 juni 1969. Indien het Arbitragehof
bij die vaststelling was gebleven, hadden we er kunnen uit afleiden dat de verschil-
lende, al dan niet opzettelijke, inbreuken die aan een overtreder ten laste worden
gelegd en die onder één enkele intentie vallen of uit één enkele intentie voort-

(30) AH, 13 juni 2001, J.L.M.B. 2001, p. 1552, punt B7.
(31) Zie het Europees Hof M.R., arrest Welch 15 oktober 1993, Public. Eur. Hof. M.R., serie A, nr.
307 en Eur. Hof. M. R., arrest Ozturk, 21 februari 1984, Public. Eur. Hof. M.R., serie A, nr. 73.
(32) AH, 13 juni 2001, punt B8, zie de beweegredenen weerhouden door het Hof in zijn arrest van
15 september 1999, die identiek zijn.
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vloeien – “dat wil zeggen dat ze met elkaar verbonden zijn door het nastreven en
het verwezenlijken van één enkel doel en in die zin één enkel feit, namelijk een
complexe houding, vormen (33)” – aanleiding zouden geven tot de toepassing van
artikel 65 van het Wetboek van strafrecht. In deze veronderstelling, die collectief
misdrijf wordt genoemd, wordt alleen de zwaarste straf uitgesproken (34).

Het Hof blijft deze logica trouw als het aanhaalt dat de geldboetes en/of gevangenis-
straffen bepaald in artikel 35, 1e lid, en de forfaitaire ambtshalve veroordeling
gesteund op artikel 35, 3e en 4e lid, niet kunnen leiden tot de toepassing van artikel
65 van het Wetboek van strafrecht, dat geen cumulatie beoogt van een hoofdstraf
en accessoire straffen bepaald door één enkele beschikking voor één enkele
inbreuk. Het Hooggerechtshof beklemtoont dat “door te beschikken dat de rechter
veroordeelt tot het betalen van een vergoeding die gelijk is aan driemaal alle fraudu-
leus aangegeven bijdragen (artikel 35, 3e lid) of aan driemaal de ontdoken bijdragen
(artikel 35, 4e lid), heeft de wetgever uitgesloten dat de verscheidene feiten kunnen
worden geanalyseerd als zijnde een meerdaadse samenloop van misdrijven waarop
de absorptieregel bepaald door artikel 65 van het Wetboek van strafrecht van toe-
passing zou zijn (35).” Maar wat met de ware hypothesen van samenloop?

Op basis van de uiteenzetting van de motieven voor de wet van 23 maart 1994, die
de strijd aanbindt tegen het zwartwerk, verwijst het Arbitragehof naar de wil die de
wetgever te kennen geeft om de boetes die socialezekerheidsfraude bestraffen, te
behouden en zelfs te verzwaren. Met de bedoeling om afschrikkende geldelijke
sancties op te leggen (36) voor een bedrag van meer dan de opbrengst die de fraude
heeft opgeleverd (37), en met de bedoeling om het verlies te beperken dat de sociale
zekerheid lijdt door de vermeerdering van de fraude, heeft de strafrechter de plicht
om in elk geval de veroordelingen op te leggen die zijn voorzien door artikel 35, 3e
en 4e lid (38). Het Hof kwam tot de conclusie dat “uit deze elementen kan worden
afgeleid dat, door te beschikken dat de rechter “ambtshalve” veroordeelt tot het
drievoud van de frauduleus aangegeven of ontdoken bijdragen, de wetgever hem
ertoe wilde dwingen deze veroordeling op te leggen, zelfs in de veronderstelling dat
de straf voorzien door artikel 35, 1e lid zou worden opgeslorpt door de, zwaardere,
straf, die op grond van een andere strafrechtelijke bepaling wordt uitgesproken.
Elke andere interpretatie zou ertoe leiden dat een onaanvaardbaar verschil in behan-
deling zou ontstaan in die zin dat degene die, bijvoorbeeld, een ernstiger feit zou
hebben gepleegd, aangezien dit feit twee beschuldigingen zou kunnen inhouden,
aan de ambtshalve veroordelingen zou ontsnappen en op die manier zou worden
vrijgesteld van het betalen van de bedragen die aan de RSZ toekomen (39).” Bijge-

(33) Zie Cass., 29 september 1992, Pas., 1992, p. 1069; Cass., 27 juni 1990, J.L.M.B., 1990, p. 1375.
(34) Zie Cass., 13 januari 1999, Rev. dr. pén., 1999, p. 798.
(35) AH, 13 juni 2001, punt B13.
(36) AH, 13 juni 2001, punt B16.
(37) AH, 13 juni 2001, punt B17.
(38) AH, 13 juni 2001, punt B18.
(39) AH, 13 juni 2001, punt B19.
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volg ontsnapt de ambtshalve veroordeling bedoeld in artikel 35, 3e en 4e lid, van de
wet van 27 juni 1969 aan de toepassing van artikel 65 van het Wetboek van strafrecht.

8.2. ARTIKEL 35, 2e LID
Artikel 35, 2e lid van de wet van 27 juni 1969 beschikt dat de rechter die een straf
uitspreekt ten laste van de werkgever, deze laatste ambtshalve veroordeelt tot het
betalen aan de RSZ van het bedrag van de bijdragen, de bijdrageopslagen en de ach-
terstalligheidsrenten die niet aan de Rijksdienst werden gestort.

Deze veroordeling, waarvan het voorwerp het betalen van de verschuldigde bedra-
gen is, heeft een in hoofdzaak schadeloosstellende functie en moet derhalve worden
beschouwd als een burgerrechtelijke veroordeling die de strafrechtelijke veroorde-
ling aanvult (40).

In dit verband preciseert het Arbitragehof dat de veroordeling, bedoeld door artikel 35,
2e lid van de wet van 27 juni 1969, geen straf is, dan wel een bijzondere manier van ver-
goeden of terugbetalen die tot doel heeft, in het belang van de financiering van de sociale
zekerheid, een einde te stellen aan een met de wet tegenstrijdige situatie (41).

Bijgevolg bepaalt deze tekst, die wordt geïnterpreteerd in het licht van de burger-
rechtelijke aard van de erdoor ondersteunde veroordeling, ons inziens dat alleen de
aan de RSZ onderworpen wetgever, tegen wie de Rijksdienst zich voor de arbeids-
rechtbanken trouwens uitsluitend kan wenden teneinde een recht te verwerven, tot
die betalingen kan worden gedwongen.

9. DE STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN 

Sinds 1999 kunnen rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Het
begrip ‘strafrechtelijk’ in verband met rechtspersonen komt niet helemaal overeen
met het begrip ‘groepering met rechtspersoonlijkheid’; enerzijds worden groeperin-
gen zonder rechtspersoonlijkheid immers gelijkgesteld met rechtspersonen (bijvoor-
beeld tijdelijke verenigingen, verenigingen die niet de vorm van een handelsmaat-
schappij hebben aangenomen); anderzijds zijn sommige publiekrechtelijke rechts-
personen uit het toepassingsgebied van de wet uitgesloten (zoals de Federale staat,
de Gewesten, de Gemeenschappen, enz.).

Volgens artikel 5 van het Wetboek van strafrecht kan een rechtspersoon slechts
strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als de inbreuk onlosmakelijk verbonden
is met de verwezenlijking van de doelstelling ervan of met de verdediging van zijn

(40) Zie Cass., 15 september 1999, J.L.M.B. 1999, p. 1619.
(41) AH, 13 juli 2000, nr. 92/2000, B.S. 30 september 2000, p. 33518; zie ook Corr. Luik, 10 mei
2002, Rev. dr. pén., 2003, p. 548 en nota van G.F. Raneri.304
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belangen of als de concrete feiten aantonen dat de inbreuk voor eigen rekening
werd begaan. Worden derhalve als toerekenbaar aan de rechtspersoon beschouwd,
de inbreuken op het ARAB of de inbreuken vanwege het niet-aangeven van een
werknemer bij de RSZ. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon
heeft geen objectieve hoedanigheid; er kan derhalve slechts sprake zijn van straf-
rechtelijke aansprakelijkheid als de strafbare feiten werden gepleegd voor het eigen-
belang en voor rekening van een natuurlijke persoon die met de rechtspersoon een
band heeft (42).

Als we ons in een van de hierboven geformuleerde hypothesen bevinden, wordt de
rechtspersoon aansprakelijk gesteld. Deze aansprakelijkheid houdt evenwel niet
automatisch een veroordeling in. Indien de natuurlijke persoon via dewelke de
rechtspersoon een inbreuk heeft gepleegd, wordt geïdentificeerd en deze niet
bewust en vrijwillig is opgetreden, zal de rechter, volgens artikel 5 van het Wetboek
van strafrecht, een keuze moeten maken en alleen die partij veroordelen die de
zwaarste overtreding heeft begaan. Indien daarentegen de natuurlijke persoon
opzettelijk en vrijwillig is opgetreden, kan de rechter zowel de natuurlijke persoon
als de rechtspersoon veroordelen.

Er moeten derhalve drie hypothesen worden onderscheiden:

� geen enkele natuurlijke persoon kon worden geïdentificeerd. In dat geval zal
alleen de rechtspersoon de strafrechtelijke gevolgen van de inbreuk ondergaan;
� een natuurlijke persoon werd geïdentificeerd en deze heeft een niet-opzettelijke
overtreding begaan. In dat geval kan de rechter niet én de natuurlijke persoon én de
rechtspersoon veroordelen; hij kan alleen die persoon veroordelen die de ernstigste
overtreding heeft begaan;
� een natuurlijke persoon werd geïdentificeerd en deze heeft een opzettelijke
inbreuk gepleegd (43). In dat geval kan de rechter de natuurlijke persoon én de
rechtspersoon veroordelen; met andere woorden, een cumulatie van de veroorde-
ling is dan mogelijk, maar niet verplicht.

Wat de burgerlijke rechtsvordering betreft, moeten verschillende bijzondere ken-
merken worden beklemtoond.

(42) Corr. Luik, 26 september 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1375; zie ook F. Kefer, die het voorbeeld aan-
haalt van de frauduleuze aansluiting bij de sociale zekerheid van de werknemers, door een bestuur-
der die een leidende positie inneemt binnen een rechtspersoon en die dus geen gezagsverhouding
heeft met deze rechtspersoon, in Le Point sur le droit pénal. La responsabilité pénale de la personne
morale. Une réponse de plus à la délinquance d’entreprise, C.U.P., februari 2000, p. 23.
(43) De opzettelijkheid van de inbreuk wordt concreet geanalyseerd, dat wil zeggen, er wordt reke-
ning gehouden met het persoonlijke gedrag van de overtreders en er wordt geprobeerd om concreet
te bepalen of zij al dan niet moedwillig zijn opgetreden, welke ook het morele element is dat de
inbreuk theoretisch gezien vereist; zie M. Burton, Actualités de droit pénal et de procédure pénale.
Le point sur la responsabilité pénale des personnes morales, C.U.P., december 2003, p. 242; zie ook
Cass., 4 maart 2003, P.02.1249.N.
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Enerzijds, als de aansprakelijkheden niet worden gecumuleerd, wordt alleen de
natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de ernstigste overtreding heeft begaan,
veroordeeld; de andere wordt niet vrijgesproken, maar geniet alleen van een straf-
uitsluitende verschoningsgrond (44). Bijgevolg kan het slachtoffer van de inbreuk
een schadeloosstelling eisen, zowel als natuurlijke persoon, als als rechtspersoon,
aangezien de overtreding van beide werd vastgesteld en het niet-cumuleren strafuit-
sluiting en geen vrijstelling van aansprakelijkheid inhoudt.

Anderzijds, als de natuurlijke persoon de aangestelde is van de rechtspersoon, moet
rekening worden gehouden met de burgerrechtelijke onschendbaarheid waarvan de
werknemer uit hoofde van artikel 18 van de wet 3 juli 1978 op het arbeidscontract
geniet. Indien de rechtbank, voor een bewust en opzettelijk begane inbreuk, zowel
de rechtspersoon als de natuurlijke persoon veroordeelt, dan kan deze laatste zich
in principe niet beroepen op artikel 18, aangezien ervan wordt uitgegaan dat het
feit dat vrijwillig een inbreuk wordt gedaan, niet valt binnen de grenzen van de toe-
vallige lichte overtreding. Overigens, indien voor een niet-opzettelijke inbreuk
alleen de rechtspersoon wordt veroordeeld, kan de rechtbank eventueel, in de con-
text van de burgerlijke rechtsvordering, beschouwen dat de overtreding van de aan-
gestelde, ook al is die dan minder ernstig dan die van de rechtspersoon, geen toeval-
lige lichte overtreding is; ze kan derhalve de onschendbaarheid uit artikel 18 van de
wet op het arbeidscontract verwerpen.

10. DE UITOEFENING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING
VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN INBREUK: DE ADAGIA “ELECTA UNA
VIA”, “LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT” EN HET GEZAG VAN GEWIJSDE VAN
HET STRAFRECHTELIJKE BOVEN HET BURGERRECHTELIJKE 

Artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering vermeldt dat
de burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld, ofwel tegelijkertijd en voor
dezelfde rechters als de openbare actie, ofwel afzonderlijk. De door een inbreuk
benadeelde persoon heeft bijgevolg de keuze of hij zijn vordering indient bij de
strafrechters of de burgerlijke rechters.

Uiteraard kan de getroffene zijn zaak niet tegelijkertijd bij beide categorieën van
jurisdictie aanhangig maken voor de schadeloosstelling van eenzelfde schadegeval,
maar hij kan wel zijn vordering opsplitsen door de vergoeding te eisen van een deel
van zijn schade bij de strafrechter en een ander deel bij de burgerlijke rechter (45).
Hij kan ook op zijn keuze terugkomen door zijn vordering in te trekken (46).

(44) Cass., 3 oktober 2000, J.L.M.B., 2001, p. 408; het Arbitragehof gebruikt de uitdrukking
“strafuitsluitingsgrond”, A.H., nr. 99/2003, 2 juli 2003.
(45) M. Franchimont, A. Masset et A. Jacobs, Manuel de procédure pénale, Collection scientifique de
la faculté de droit de Liège – Jeune barreau de Liège, 1989, p. 145.
(46) De voorafgaande intrekking is evenwel niet langer verplicht, zie Cass., 18 mei 1993, Pas., 1993,
I, p. 491 en Cass., 10 oktober 2003, Rev. dr. pén., 2004, p. 828.
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Er zijn niettemin een aantal uitzonderingen op deze regel: de artikelen 74 van de
wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen en 55 van de gecoördineerde wetten
van 3 juni 1970 op de beroepsziekten bepalen dat de vordering tot betaling of tot
herziening van de door deze wetten voorziene vergoedingen niet voor de strafrech-
ter kan worden gebracht en losstaat van de eventuele strafvordering. Artikel 74 van
de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen voorziet overigens een systeem
van prejudiciële vraag, dat de strafrechter ertoe verplicht om de uitspraak op te
schorten en zich voor alle kwesties die betrekking hebben op de interpretatie of de
toepassing van de sociale wetgeving tot een arbeidsrechter te richten. De ontvanke-
lijkheid van de burgerlijke rechtsvordering voor een strafrechter is met andere
woorden ondergeschikt aan de kwalificatie van de feiten (arbeidsongeval of niet) en
deze voorafgaande kwalificering wordt onttrokken aan de bevoegdheid van de straf-
rechter, die zijn beslissing moet opschorten tot op het ogenblik dat de sociale juris-
dictie een uitspraak heeft gedaan inzake de juridische aard van de strafbare feiten
(47). Als de strafrechtelijke jurisdictie daarentegen een uitspraak kan doen over de
burgerlijke rechtsvordering zonder de sociale wetgeving toe te passen, is zij er niet
toe gehouden om de afloop van de voor de arbeidsrechtspraak ingestelde rechtsple-
ging af te wachten (zij zou zo meer bepaald de schadeloosstelling voor de morele
schade of de vergoeding voor het verlies van inkomen uit extra-professionele activi-
teiten ten laste kunnen leggen van de verdachte derde) (48).

Wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor een arbeidsjurisdictie wordt aange-
spannen, moet het principe “le criminel tient le civil en état” worden nageleefd. Dit
principe, waaraan ook artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van straf-
vordering is gewijd, betekent dat de burgerlijke rechter de uitspraak moet opschor-
ten telkens als een strafvordering, ingesteld voor of tijdens de burgerlijke rechtsvor-
dering, een invloed zou kunnen uitoefenen op deze laatste, dat wil zeggen telkens
als er punten gemeenschappelijk zijn voor beide vorderingen (49). Een rechter
wordt er pas toe gehouden om de uitspraak op te schorten als de strafvordering op
gang werd gebracht (50); een klacht of zelfs een kennisgeving volstaan niet. De
regel is een regel van openbare orde; de schorsing moet met andere woorden zelfs
ambtshalve worden uitgesproken, op straffe van nietigverklaring (51). Toch verhin-
dert dat niet dat de burgerlijke rechter het onderzoek van de zaak voortzet, op voor-
waarde dat hij zijn vonnis pas velt nadat de beslissing op strafrechtelijk vlak kracht
van gewijsde heeft gekregen.

(47) Doordat de strafrechter inzake de kwesties met betrekking tot de toepassing van de sociale wet-
geving niet bevoegd is, kan deze magistraat geen uitspraak doen over het bestaan van een arbeids-
ongeval vóór de sociale jurisdicties en kan hij deze derhalve niet binden door het gezag dat op zijn
beslissing betrekking heeft.
(48) J. Clesse, La réparation des accidents du travail et la responsabilité civile, R.G.A.R., 1984, nr.
10797, p. 3.
(49) Bijvoorbeeld in de hypothese van een vordering tot betaling van het loon terwijl voor de correc-
tionele rechtbank een strafvordering loopt voor dezelfde groep van feiten, moet de arbeidsrechtbank
de uitspraak opschorten tot de correctionele beslissing kracht van gewijsde heeft gekregen.
(50) H-D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 3e uitg., La Charte, 2003, p. 251.
(51) M. Franchimont, A. Masset en A. Jacobs, op. cit., p. 151.
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Zodra de strafrechtelijke beslissing definitief is geworden, wordt er een bijzonder
gezag aan toegekend: het gezag van gewijsde. Dat houdt in dat de burgerrechtelijke
jurisdictie voor waar moet houden en niet meer in twijfel mag trekken dat wat zeker
en noodzakelijk strafrechtelijk wordt beoordeeld, betreffende het bestaan van een
feit dat de gemeenschappelijke basis vormt voor de burgerlijke en de strafrechtelij-
ke vordering.

De burgerlijke jurisdictie is alleen gebonden aan het gezag van gewijsde van een
strafrechtelijke beslissing als het om een definitieve en principiële Belgische beslis-
sing gaat en de burgerlijke rechtsvordering steunt op de inbreuk die strafrechtelijk
in het geding is.

Dit bijzondere gezag houdt niet alleen verband met het beschikkende gedeelte van
het vonnis of arrest, maar ook met de motieven die er de noodzakelijke ondersteu-
ning van zijn; het dekt evenwel alleen de strafrechtelijke beschikkingen van de
beslissing (52) en betreft alleen dat waarover zeker, noodzakelijk en hoofdzakelijk
een uitspraak werd gedaan (53).

Het gezag van gewijsde is van openbare orde en geldt als erga omes. Dit laatste
beginsel moet evenwel worden genuanceerd, daar het in conflict kan treden met
artikel 6 E.H.R.M. (54). Het gezag van gewijsde vormt dan ook geen belemmering
opdat bij een burgerrechtelijk proces op latere datum een partij de mogelijkheid
heeft om de elementen die uit het strafrechtelijke proces werden afgeleid, te betwis-
ten, als zij geen partij was bij de strafrechtelijke instantie, of in de mate dat zij er
niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden (55).

11. CONCLUSIES

Zonder compleet te willen zijn, maar op een selectieve manier hebben wij gepoogd

enkele aspecten van het sociale strafrecht en de strafvordering nader toe te lichten,

aspecten die enigszins vallen onder zowel de burgerrechtelijke als strafrechtelijke

(52) De segmenten van de beslissing die werden uitgesproken inzake de burgerlijke rechtsvordering
hebben ten overstaan van derden geen gezag van gewijsde op burgerrechtelijk vlak.
(53) Waarover zeker een vonnis werd geveld, is dat wat, zelfs impliciet, noodzakelijk is voor de
beslissing, zoals de materiële vaststellingen waarop de beslissing steunt; waarover noodzakelijk een
vonnis werd geveld, is het geheel van vaststellingen die de strafrechter op grond van de wet moet
doen, zoniet kan het Hof van Cassatie de beslissing vernietigen wegens gebrek aan wettelijke basis,
zoals de vermeldingen inzake het bestaan van het veroordeelde feit en de bestanddelen daarvan, de
kwalificatie van dit feit en de vraag of het al dan niet aan de vervolgde persoon kan worden
toegeschreven; zie M. Franchimont, A. Masset en A. Jacobs, op. cit., p. 956.
(54) Wel moet worden opgemerkt dat artikel 6 E.H.R.M. niet van openbare orde is, niet ambtshalve
door de rechter kan worden aangehaald en dus moet worden aangehaald door de betrokken partij
teneinde afbreuk te kunnen doen aan het absolute karakter van het gezag van gewijsde van het
strafrechtelijke boven  het burgerrechtelijke.
(55) We denken hierbij bijvoorbeeld aan de auto- of brandverzekeraar.
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jurisdicties. We hadden ook andere aspecten kunnen aankaarten, voor sommige
punten hadden we diepgaandere commentaar kunnen leveren. Wij wilden niette-
min in de eerste plaats een aantal problemen verhelderen waarmee professionals uit
de sector van het sociaal recht en het sociaal strafrecht kunnen worden geconfron-
teerd, ook al hadden we dan niet de ambitie om een definitief antwoord te geven.
De weg is vrijgemaakt; wij hebben de lezer uitgenodigd om ons te volgen. Nu ligt de
bal in zijn kamp en kan hij zijn weg verderzetten, mede dankzij de bakens die wij
hebben uitgezet.

(Vertaling)
__________
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1. INLEIDING

Dit artikel is het derde in een reeks van bijdragen uit het onderzoeksproject “De
Open Coördinatiemethode in het domein van de pensioenen en de Europese inte-
gratie” uitgewerkt door het Observatoire social européen en gefinancierd door de
Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Terwijl de eerste twee arti-
kels vooral de evolutie van de nationale pensioeninstellingen in de uitgebreide Euro-
pese Unie (Natali, 2004a) en de hervormingspolitiek gebaseerd op de interactie tus-
sen regeringen en sociale partners (Natali, 2004c) belichtten, behandelt dit artikel
meer de Europese dimensie van pensioenen.

De voornaamste bedoeling van dit artikel is om na te gaan hoe het pensioenbeleid in
de EU momenteel wordt opgezet, in welke beleidscontext het zich situeert en wat
de identiteit is van de voornaamste actoren die bij de ontwikkeling ervan betrokken
zijn. Eerst en vooral moeten we de Europese debatten reconstrueren, aanwijzen in
welke zin ze consistent zijn, maar ook hun dynamiek en wisselwerkingen identifice-
ren (door middel van een kort overzicht van de kerndocumenten). Een van de
hoofddoelstellingen op Europees niveau bestaat erin, de aard van de problemen in
verband met pensioen te omschrijven. We benaderen deze kwestie vanuit een glo-
baal standpunt. Aan de ene kant nemen we zowel de publieke pensioenprogram-
ma’s (de zogenaamde eerste pijler) als de aanvullende stelsels (bedrijfs- en individu-
ele regelingen) in beschouwing. Palier en Bonoli (2000) beklemtoonden het nauwe
verband tussen de openbare pensioenen (wat niveau en dekking betreft) en de
ruimte die zij voor andere stelsels vrijmaken. Met andere woorden, een verminde-
ring van de openbare pensioenen is een eerste vereiste, wil men de individuele en
privé-stelsels meer mogelijkheden bieden. Aan de andere kant bestuderen we de
vele dimensies van het pensioenbeleid, waarbij we ook aandacht besteden aan
financiële, economische en sociale argumenten.
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Ten tweede gaan we dieper in op de hoofdactoren die aan het beleidsvormingspro-
ces deelnemen. Het tweede artikel in de reeks (Natali, 2004c) benadrukte de rol van
de regering en de sociale partners op het nationale niveau (een weerspiegeling van
de neocorporatistische literatuur); in dit artikel stellen we een andere analytische
benadering voor. Wij voeren het concept van het beleidsnetwerk in om de poreuze
aard van de Europese besluitvorming te beklemtonen (Rhodes, 1997; Marsh, 1998).
Niet alleen de politieke instellingen en de sociale actoren, maar ook de economi-
sche en financiële belangengroepen en de burgermaatschappij spelen een rol in het
beheer. Met het begrip beleidsnetwerk kunnen we het versplinterde Europese
beleidsvormingsproces op het vlak van sociale beleidsvormen zeer goed beschrijven
(Peterson en Bomberg, 1999; Peterson, 2003).

Deze benadering werd ontwikkeld vanuit een diachroon perspectief. De pensioen-
kwestie werd op Europees niveau immers in drie fasen aangepakt. De eerste is
gekoppeld aan de creatie van de interne markt en concentreert zich op de promotie
van arbeidsmobiliteit en de oprichting van een geïntegreerde financiële markt. De
pensioenkwestie wordt vanuit dit standpunt gezien als een factor die verwant is met
effectieve bewegingsvrijheid. Vanuit normatief standpunt gezien is privatisering een
hoofdthema.
De tweede golf spruit voort uit de goedkeuring van de monetaire unie; twee ele-
menten kunnen hier worden onderscheiden: enerzijds de limiet die aan het over-
heidstekort wordt opgelegd, en anderzijds de doelstellingen van het Stabiliteits- en
groeipact, namelijk het behoud van het evenwicht van of zelfs een klein overschot
in de overheidsfinanciën. Aangezien de pensioenen in de sociale uitgaven het
zwaarst doorwegen, werd de druk om de kosten te stabiliseren of zelfs te verminde-
ren, opgedreven. Bovendien werd ook enige vrees uitgedrukt inzake het vermogen
om de pensioenen op middellange termijn te financieren en inzake de risico’s die
daaruit voortvloeien voor de duurzaamheid van de Economische en Monetaire Unie
(EMU). Duurzaamheid neemt hier een centrale plaats in.
Tot slot is sociale bescherming sinds 1999 het voorwerp van meer onafgebroken
aandacht vanwege de Europese Commissie (EC) (CEG, 1999a) en van de Ministers
van Sociale Zaken. Sinds de Top van Lissabon werd de Open Coördinatiemethode
toegepast, eerst op de armoede en sociale uitsluiting, vervolgens op de pensioenen
(Pochet, 2002). Deze benadering legt (in hoofdzaak) de klemtoon op sociale voor-
uitzichten als herverdeling en vermindering van de armoede bij ouderen.

Omwille van de duidelijkheid hebben we gekozen voor een chronologische, thema-
tische voorstelling. Deel 2 geeft een kort overzicht van de theoretische achtergrond
bij dit artikel, die afkomstig is uit de literatuur over beleidsnetwerken. We vatten
kort de verschillende manieren samen waarop de Europese Unie in het pensioendebat
tussenkomt. In deel 3 komen de kwestie arbeidsmobiliteit en de creatie van een
geïntegreerde financiële ruimte aan bod. Dit deel verwijst, net als de volgende
delen, naar het Europese debat en de actoren die daarin een rol spelen. In deel 4
wordt weergegeven hoe dit debat aan de monetaire unie en de duurzaamheid van
de niet vooraf gefinancierde openbare pensioenen werd gelinkt. Deel 5 toont hoe

314

POCHET-NED.qxp  29/11/2005  11:15  Pagina 314



sociale kwesties sinds 2000 een centrale plaats in dit debat innemen. Zo ontstaan
nieuwe onderlinge verbindingen tussen de verschillende debatruimtes, die vroeger
de neiging hadden om gecompartimenteerd te zijn. In deel 6 formuleren we een
aantal conclusies.

2. ONDERZOEK VAN DE ROL VAN DE EUROPESE UNIE OP HET VLAK VAN PENSIOE-
NEN DOOR MIDDEL VAN EEN ANALYSE VAN HET BELEIDSNETWERK

De Europese instellingen hebben de pensioenkwestie in verschillende fasen en van-
uit verschillende gezichtspunten aangepakt. De oorspronkelijke wil om het vrij ver-
keer van personen en diensten te bevorderen en de concurrentie tussen de financië-
le instellingen in de hand te werken, werd later gecombineerd met de doelstelling
om de economische en monetaire stabiliteit van de Europese Unie te verbeteren en
uiteindelijk ook de sociale dimensie van de Unie te coördineren. Dit stapsgewijze
proces strookte met de coëxistentie van verschillende groepen van actoren, elk
gebaseerd op de wisselwerking tussen spelers en instellingen. Voor een diepgaandere
kennis van die wisselwerking in het beleidsvormingsproces stellen wij een ‘policy
network analysis’ (PNA – beleidsnetwerkanalyse) voor.

Het ‘netwerkconcept’ werd op het einde van de jaren zeventig in Groot-Brittannië
voor het eerst omschreven: de bedoeling was om moderne democratische gover-
nance te onderscheiden van zowel de klassieke Weberiaanse staat (gebaseerd op
hiërarchieën) en de zuiver privé-markten (zie Rhodes, 1997; Mayntz, 2003). De
onderstaande academische literatuur is stevig geworteld in de veronderstelling dat
hedendaagse governance meer en meer heterarchisch en vloeiend is en dat er heel
wat openbare en niet-openbare spelers bij betrokken zijn. Hoewel de officiële instel-
lingen de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming behouden, worden keuzes
gemaakt door middel van onderhandelingen (afwisselend gebaseerd op samenwer-
king en concurrentie) tussen verschillende krachten.

Deze benadering werd nu overgenomen voor de studie van de Europese integratie
en lijkt bijzonder nuttig, gezien de eigenheid van de EU als beheersysteem. Heel wat
auteurs hebben het netwerkconcept gebruikt voor een beschrijving van de zeer
gesegmenteerde en uiteenlopende aard van de Europese beleidsvorming, waarbij
diverse “actoren” de beslissingen proberen te beïnvloeden (Peterson en Bomberg,
1999; Rosamond, 2000).
Volgens Peterson (2003) bestaat het beleidsnetwerk uit een groep van actoren die
stuk voor stuk belangen hebben in een gegeven beleidssector en in staat zijn om bij
te dragen tot het welslagen of mislukken van het beleid. Volgens het door Rhodes
(1997) en Marsh (1998) voorgestelde model kunnen netwerken van elkaar worden
onderscheiden op basis van drie sleutelvariabelen. De eerste variabele is de relatieve
stabiliteit van het lidmaatschap (hebben de voornaamste deelnemers de neiging om
de beleidsvorming mettertijd te domineren of is het lidmaatschap soepeler?). De
tweede variabele betreft de afzondering van het netwerk (afhankelijk van de mate
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waarin een bepaalde gemeenschap openstaat voor buitenstaanders). De derde is de
mate van afhankelijkheid van hulpmiddelen (zijn de actoren autonoom of hangen ze
van elkaar af voor hulpmiddelen zoals geld en informatie?). In de hiernavolgende
analyse zullen we ons toespitsen op de eerste twee elementen.
Bijgevolg kunnen de netwerken worden gedefinieerd volgens een continuum met
aan de ene kant sterk geïntegreerde en samenhangende beleidsgemeenschappen en
aan de andere kant in geringe mate geïntegreerde themanetwerken. De eerstge-
noemde vormen een hechte groep van een beperkt aantal deelnemers die de basis-
waarden met elkaar delen en getuigen van continuïteit bij het lidmaatschap en op
het vlak van resultaten, een groep waar de wisselwerking tussen de actoren onder-
handelingen veronderstelt. De laatstgenoemde zijn, om het met de woorden van
Marsh (1998) te zeggen, losse netwerken met een groot aantal leden met een fluctu-
erende toegang en met geschillen over waarden, een wisselwerking gebaseerd op
overleg (eerder dan op onderhandeling) en een ongelijk verdeelde machtsverhou-
ding tussen de autonome deelnemers. Beide zijn ideale types, maar de concrete
ervaringen liggen tussen beide in.
Volgens dit continuum hebben verschillende bijdragen in de wetenschappelijke lite-
ratuur bijzondere soorten van netwerken gedefinieerd. Dat is het geval voor de epis-
temologische gemeenschappen, waar groepen van deskundigen, wetenschappers
en vakmensen met alom erkende bevoegdheden het netwerk domineren (Haas,
1992; Verdun, 1999). Het is gebaseerd op gedeelde ervaring en het begrijpen van
problemen en oplossingen, wat vooral nuttig is als voortzetting van de internationa-
le beleidscoördinatie. De benadering die op ‘advocacy coalition’ steunt, getuigt
eveneens van de belangstelling voor een van de actoren uitgaande analyse van
beleidsvorming. In dat geval bestaat het netwerk uit actoren die niet alleen hun ken-
nis met elkaar delen, maar ook dezelfde beleidsdoelstellingen en -waarden hebben
(een systeem van overtuigingen). De (over een lange periode gespreide) taak van
niet van de staat afhankelijke actoren en agentschappen is dan ook doorslaggevend
voor de goedkeuring van beleidsbeslissingen (Sabatier, 1988). In het onderstaande
deel stellen we de themanetwerken voor als het handigste concept om de groepen
van actoren die het pensioenbeleid beïnvloeden, te beschrijven.

Vooral voor drie kenmerken van de Europese bestuursvorm blijkt dat ze door mid-
del van analyse van het beleidsnetwerk efficiënter kunnen worden uitgelegd. Ten
eerste wordt een aantal beslissingen op het niveau van de Europese Unie goedge-
keurd door actoren en lobby’s die niet onder de controle van de politieke instellin-
gen vallen. De politieke overheid is zwak en versplinterd. Een studie van de werking
van de interactiemechanismen van elites en van de aard van de uitgewisselde infor-
matie is doorslaggevend om de beleidsvormingsprocedures en de voornaamste
resultaten ervan te begrijpen.
Ten tweede is het beleidsvormingsproces op supranationaal niveau een pak inge-
wikkelder dan op nationaal niveau. Comités, werkgroepen, ambtenaren en deskun-
digen – elk met hun eigen agenda – bestaan naast elkaar en werken op elkaar in om
de beslissingen en de tenuitvoerlegging daarvan te beïnvloeden. Bovendien zijn
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deze groeperingen verschillend naargelang van de sector en het beleidsdomein. De
Europese Unie wordt doorgaans voorgesteld als een “gedifferentieerde bestuurs-
vorm” gekenmerkt door “polycentriciteit” (Peterson, 2003).
Ten derde, en bijgevolg, is een dergelijke “tussenliggende” besluitvorming bijzonder
belangrijk op Europees niveau, waar de rol van de bureaucratie en de elites een gro-
tere impact heeft dan op het nationale niveau (Peterson en Bomberg, 1999). Techni-
sche expertise en gespecialiseerde kennis vormen cruciale hulpmiddelen in een eer-
der gedepolitiseerde context.
Om al die redenen kan beleidsnetwerkanalyse helpen om de resultaten van de Euro-
pese beleidsvorming te verklaren. Ze kan in het bijzonder worden gebruikt om een
beter inzicht te krijgen in de beginfasen van dat proces, als beslissingen worden
geformuleerd, maar ook in de latere stadia van hun tenuitvoerlegging.

Deze benadering is vooral nuttig voor sociale beleidsinitiatieven. In dit verband heb-
ben heel wat bijdragen uit de wetenschappelijke literatuur in feite de relevantie van
beleidsgemeenschappen aangetoond voor de ontwikkeling van een actievere rol van
de EU (vooral dan op het vlak van gezondheid en veiligheid, en inzake het gender-
beleid, Falkner, 1999; Wendler, 2001). Volgens Falkner (1999) wordt, vooral
sinds de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht, de sociale beleidsvorming
gekenmerkt door de snelle toename van de integratie en raadpleging van belangen-
groepen en actoren uit de burgermaatschappij. Wat het pensioenbeleid in het bij-
zonder betreft, hebben Dudek en Omtzigt (2001) vijf middelen onderscheiden waar-
mee de EU de voor de pensioenhervorming beschikbare opties beïnvloedt. Ze kun-
nen moeiteloos worden beschreven in termen van veelheid van netwerken, die
zowel de nationale als de supranationale actoren verenigt. Onder hen worden, via
door de EU opgerichte discussiefora, ideeën verspreid, wordt het bewustzijn opge-
wekt en worden beleidsnetwerken gecreëerd. Het is door de ideeënwereld en door
toedoen van de verspreiding en de wettigheid van die ideeën dat de invloed zich
laat merken (1).

Aan de hand van deze literatuur proberen we in het volgende deel een omschrijving
te geven voor de drie hoofdnetwerken (vertegenwoordigd door instellingen, sociale
partners, lobby’s, deskundigen, ambtenaren, enz.) die de voorbije jaren werden
geactiveerd. Het eerste is het netwerk voor de reglementering van aanvullende pen-
sioenen, met als doelstelling, een grotere doeltreffendheid van de eenheidsmarkt.
Het vertegenwoordigde de eerste fase van de Europese tussenkomst op dit vlak. Het
tweede is het netwerk dat rond economische integratie werd uitgebouwd (tweede
stadium van de tussenkomst) en het derde (en laatste) netwerk betreft de sociale
dimensie van de Open Coördinatiemethode (voor een grondige studie van de evolu-
tie van de socialebeleidsinitiatieven van de Europese Unie, zie Pochet, 2004).

(1) Op Europees niveau mobiliseren verschillende documenten deze beleidsnetwerken. De aangele-
genheden inzake de Economische en Monetaire Unie (EMU) krijgen vorm door de Globale Richtsnoe-
ren van het Economisch beleid (GREB) en aangelegenheden inzake tewerkstelling, door het proces
van Luxemburg (voor een beschrijving hiervan, zie CEG, 2002a).

317

EUROPESE PENSIOENNETWERKEN ...

POCHET-NED.qxp  29/11/2005  11:15  Pagina 317



3. NAAR EEN EENHEIDSMARKT (VOOR DE AANVULLENDE PENSIOENEN)

De Europese activiteit op het domein van de aanvullende pensioenen steunt op
twee aspecten van het EU-Verdrag: ten eerste het vrij verkeer van mensen, goede-
ren, diensten en kapitaal, en ten tweede, het concurrentiebeleid. In beide domeinen
is de autoriteit om op Europees niveau op te treden, zeer groot, wat door ontelbare
regels van het Europese Hof van Justitie werd bekrachtigd (Esposito en Mum, 2004).

3.1. BELEIDSARGUMENTEN (AAN DE HAND VAN KERNDOCUMENTEN)
In dit debat kunnen twee luiken worden onderscheiden: enerzijds wordt weergege-
ven op welke manier de bewegingsvrijheid op het vlak van pensioenen (tweede en
derde pijler) wordt belemmerd (2); en anderzijds wordt getoond hoe de vrije con-
currentie tussen de economische subjecten ten zeerste aan banden wordt gelegd.
Math (2001a) merkte op dat talrijke economische actoren druk uitoefenen opdat
aanvullende socialebeschermingssystemen – die momenteel stevig zijn ingeworteld
op het nationale niveau, vaak dwingend en monopolistisch zijn en voordeel halen
uit beschermende fiscale regelingen – het voorwerp zouden uitmaken van het Euro-
pese concurrentiebeleid en van concurrentie in andere sectoren (verzekeringsmaat-
schappijen en pensioenfondsen). Het is duidelijk geen toeval dat het Europese debat
vorm kreeg onder de auspiciën van de liberale Europese commissarissen (Pochet,
2003). Dit gebeurde in verschillende stadia, waarbij het argument steeds meer werd
beklemtoond. In de jaren negentig liepen de eerste pogingen uit op een mislukking.
In 1995, in de context van de oprichting van een eenheidsmarkt, moest een nieuwe
richtlijn betreffende instellingen voor pensioenvoorzieningen onder druk van een
aantal Lidstaten worden ingetrokken. In 1996 beklaagde de Europese Federatie voor
Ouderdomspensioenen (EFOP) zich erover dat men er niet in was geslaagd om de
drie doelstellingen die ze als prioriteiten naar voren had geschoven, te verwezenlij-
ken (De Ryck, 1996): vrijheid van grensoverschrijdend investeringsbeheer, van
grensoverschrijdende investeringen en van grensoverschrijdend lidmaatschap (3).

Het Groenboek over aanvullende pensioenen (CEG, 1997) blies dit initiatief nieuw
leven in. De bedoeling was om een communautaire structuur van “prudente regels”
en een fiscale reglementering in te voeren en de hindernissen voor arbeidsmobiliteit
uit de weg te ruimen. Dit Groenboek zou een doorslaggevende rol spelen. De vroe-
gere mislukkingen lagen nog vers in het geheugen en er werd zeer behoedzaam
over de institutionele kwesties gesproken. Er werd bepaald dat elke staat vrij is om
te kiezen hoe zijn pensioenstelsel over de drie pijlers wordt verdeeld – de eerste pij-
ler is en blijft overheersen, subsidiariteit is op dit domein van toepassing, en zo ver-
der. De doelstelling is duidelijk bescheiden: diversificatie in de hand werken binnen

(2) De openbare pensioenen worden geregeld door Verordening 1408/71.
(3) De Europese Federatie van pensioenvoorzieningen (EFRP) vertegenwoordigt de pensioenfondsen
die verantwoordelijk zijn voor de 2e pijler of de beroepspensioenvoorzieningen. De leden zijn
afkomstig uit 20 Europese Lidstaten en 4 landen die geen lid zijn van de Europese Unie (Kroatië, IJs-
land, Noorwegen en Zwitserland).
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een structuur die door overheidspensioenen wordt gedomineerd: “De overheids-
pensioenen (pijler 1) maken de grote massa van de pensioenuitkeringen uit
(88%), maar de noodzaak om de pensioeninkomensniveaus te behouden, zal
ongetwijfeld leiden tot een groter vertrouwen in de andere hoofdbronnen van
aanvullend pensioeninkomen”. De verschillende argumentatielijnen die in het
Groenboek aan bod komen, vormen de ruggengraat voor latere acties en voorstel-
len. De problemen met de vergrijzing en de demografische tendensen die het uit-
gangspunt van deze documenten vormen, worden hier niet besproken (zie in het
bijzonder CEG, 2000a) en worden elders uitvoerig gedocumenteerd.

Een van de argumenten in het Groenboek was het feit dat de algemene loonkosten
minder zwaar zouden doorwegen indien het opbrengstpercentage dat men op de
financiële markten zou bekomen, groter was. Dit leidde tot het onderstaande voor-
beeld, dat in verschillende documenten werd aangehaald: “Stel dat het streefdoel
een vast aanvullend pensioen van 35% van het loon zou zijn, op basis van een
loopbaan van 40 jaar. Indien het reële opbrengstpercentage van de activa 6%
bedraagt, bedragen de kosten 5% van het loon: als het overige gelijk is en het
reële opbrengstpercentage 4% bedraagt, dan bedragen de kosten 10% van het
loon; als het reële opbrengstpercentage slechts 2% bedraagt, dan bedragen de kos-
ten 19% van het loon” (CEG 1997:11). De markt moet zo geïntegreerd mogelijk
zijn, opdat het rendement stijgt. Bijgevolg, als het opbrengstpercentage van een
omslagstelsel eerder laag ligt, dan zou een gedeeltelijke overschakeling naar een
privé-stelsel voor werkgevers even gunstig zijn als voor werknemers.

Onmiddellijk na het Groenboek, in mei 1998, diende de Commissie een Actieplan
Financiële Diensten in, dat op de Europese Raad van Keulen in juni 1999 werd
bekrachtigd. Een van de strategische doelstellingen van dit Plan bestond erin om
voor grootschalige financiële transacties een authentieke eenheidsmarkt in te voe-
ren. De goedkeuring van wettelijke bepalingen inzake investeringen door Instellin-
gen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV’s) werd in het Plan voorgesteld als
een conditio sine qua non om deze doelstelling te bereiken. Later legde de Europese
Raad van Lissabon sterk de klemtoon op de noodzaak om financiële diensten en
markten binnen de EU te integreren. Een financiële eenheidsmarkt werd gezien als
een kernfactor voor de bevordering van het concurrentievermogen van de Europese
economie, de groei van de nieuwe economie en de sociale samenhang. In zijn con-
clusies benadrukte het Voorzitterschap dat er voorrang moest worden gegeven aan
de verwijdering van de overblijvende obstakels voor investeringen op het domein
van de pensioenfondsen. Bovendien eiste het dat het Plan tegen 2005 ten uitvoer
werd gelegd. Het Lamfallussy-rapport van 15 februari 2001 betreffende de reglemen-
tering van de Europese effectenmarkt greep terug naar de gebruikelijke argumenten
ten gunste van de ontwikkeling van privé-pensioenen en pensioenfondsen.
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De tweede argumentatielijn betreft de mobiliteit (4). Zelfs nu de arbeidsmobiliteit
tussen de staten nog uitermate beperkt is, keren de voorstanders van pensioenbe-
leidsontwikkeling het argument om. Het vrij verkeer van werknemers is beperkt
omdat een aantal hindernissen de werknemers ervan weerhouden om hun recht op
vrij verkeer ten volle uit te oefenen. Dit zette de Commissie ertoe aan om een com-
municatie voor te leggen inzake een nieuwe arbeidsmarkt, die voor iedereen open-
staat en toegankelijk is. Deze werd gevolgd door een actieplan ter bevordering van
de mobiliteit. In navolging van de aanbevelingen van het rapport Veil inzake bewe-
gingsvrijheid, richtte de Commissie het Pensioenforum op (officieel ingevoerd door
het besluit dat werd gepubliceerd in PBEG L196 van 20 juli 2001), dat in 2000 voor
het eerst bijeenkwam. Het is de taak van dit Forum om de Commissie te helpen bij
het oplossen van problemen met grensoverschrijdend verkeer. Het wees erop dat
de Commissie bereid is om het aantal deelnemers uit te breiden. Het Forum verte-
genwoordigt staten en sociale partners, maar ook pensioenfondsen, verzekerings-
maatschappijen en beleggingsinstellingen. De bedoeling is de discussie te depolitise-
ren en de ideologie in verband met dit thema te neutraliseren en van het thema een
technische kwestie te maken. Dit mondde in juni 2002 uit in overleg tussen de
sociale partners (EVVV; Unie van Industriefederaties van de Europese Gemeen-
schap, UNICE; en het Europees Verbond Sectorwerkgevers Overheid, CEEP) over
de overdraagbaarheid van privé-pensioenrechten. De vakbonden hebben relatief
positief op dit overleg gereageerd. Bovendien werden ook andere belangengroepen
en lobby’s bij het Forum betrokken. Het European Older People’s Platform (AGE)
bijvoorbeeld is lid sinds 2001. AGE is een netwerk van ouderenverenigingen zonder
winstbejag en is betrokken bij een brede waaier van beleids- en informatieactivitei-
ten om thema’s die de ouderen aanbelangen, op de Europese agenda te zetten. Het
netwerk wordt gefinancierd door de leden en door de Europese Commissie (AGE,
2003a).

Twee andere aspecten kwamen eveneens in het Groenboek aan bod. De belasting-
systemen: “Het belastingsysteem speelt een doorslaggevende rol in de pensioen-
voorziening en de creatie van pensioenstelsels, doordat het op het niveau van de bij-
dragen, fondsinkomsten en kapitaalwinst een voorkeursbehandeling biedt. “Regle-
menteringen moeten controleren hoe deze fiscale voordelen worden gebruikt”
(hfdst. V). Hiervan uitgaande keurde de Commissie op 19 april 2001 een Medede-
ling goed betreffende het wegwerken van fiscale hindernissen voor de grens-
overschrijdende toekenning van beroepspensioenen. (Moeilijkheden die ontstaan
uit de verschillen in de belastingstelsels, zijn aan andere Europese initiatieven onder-
worpen en er wordt hier dan ook niet dieper op ingegaan. Voor een recente analy-
se, zie Radaelli, 2004). “Prudente regels” (hfdst. III) worden eveneens aangekaart.
De strategie om een Groenboek uit te geven, bleek een goede zet te zijn, aangezien
op die manier de Commissie erin geslaagd is om de bovenhand te houden en de
reacties op het Groenboek te gebruiken als een basis voor nieuwe voorstellen.

(4) De eerste tussenkomst hieromtrent dateert van 1968, met Verordening 1612/68, die verband
hield met aanvullende pensioenvoorzieningsstelsels.
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Al deze elementen stelden de Commissie in staat om in oktober 2000 een voorstel
ter tafel te brengen voor een Richtlijn inzake Instellingen voor bedrijfspensioenvoor-
zieningen (pensioenfondsen, pensioenstelsels, enz.). De bedoeling was om op het
niveau van de Europese Unie een omzichtige structuur te creëren die sterk genoeg
was om de rechten van de toekomstige gepensioneerden veilig te stellen en te zor-
gen voor een grotere betaalbaarheid van de beroepspensioenen. De ontwerpricht-
lijn probeerde ook te bewerkstelligen dat een instelling in de ene Lidstaat een in een
andere Lidstaat gangbaar bedrijfspensioenstelsel kan beheren. Ook hier leidde het
voorstel tot heel wat debatten, maar ten slotte keurde de ECOFIN-Raad het in juni
2002 goed en in mei 2003 werd het door de Ministerraad bekrachtigd. In overeen-
stemming met het hoger genoemde debat, is de Richtlijn niet alleen gebaseerd op
het “beginsel van de omzichtige persoon” (bv. investeringen die zo veel mogelijk in
het belang zijn van de gerechtigden, diversificatie teneinde veiligheid, liquide mid-
delen en winst te verzekeren, activa die in hoofdzaak moeten worden geïnvesteerd
in gereglementeerde markten), maar ook op openheid (meer informatie over de
leden van de stelsels) en grensoverschrijdende activiteiten (bedrijven kunnen de in
andere Lidstaten gevestigde IPBV’s steunen) (voor een analyse van Richtlijn
2003/41, zie Esposito en Mum, 2004; Natali, 2005a).

3.2. DE BETROKKEN ACTOREN
Nu we de voornaamste documenten en de logica daarin hebben geschetst, bespre-
ken we de agentschappen en instellingen die tot dit aspect van de Europese discus-
sie bijdragen. Het Europees Parlement (5), het Europees Economisch en Sociaal
Comité en de sector van de financiële diensten oefenen al enkele jaren lang druk uit
voor de invoering van een Europese structuur voor de IBPV’s. Sommige Lidstaten
stonden (zeer) weigerachtig tegenover de initiatieven van de Commissie, andere
dan weer steunden ze.

Op parlementair niveau trad het Pensioenforum van het Europees Parlement in
2003 in werking, op initiatief van de Nederlandse Europarlementsleden. Het is een
platform voor dialoog, waar analyse en kennis van de openbare, niet-gefinancierde
en gefinancierde bedrijfsstelsels in de hand worden gewerkt door de uitwisseling
van informatie tussen de Commissie (DG Interne markt, DG Werkgelegenheid en
Sociale Zaken en DG Economische zaken) en vertegenwoordigers van verzekerings-
instellingen. De voornaamste sponsors zijn pensioenfondsen voor ambtenaren in
Nederland. De Europese Federatie voor verzekeraars en herverzekeraars (CEA), de
Europese Vereniging van paritaire instellingen voor sociale bescherming (AEIP) en
de EFRP maken deel uit van de stuurgroep van het Forum (Natali, 2004b) (6).

(5) Op 13 april 2000 keurde het Europees Parlement een Resolutie goed waarin het voornemen van de
Commissie om inzake aanvullende pensioenen een Richtlijn voor te stellen, gunstig wordt onthaald.
(6) De CEA (Europese Federatie voor verzekeraars en herverzekeraars) verenigt verzekerings-
maatschappijen uit de 25 Lidstaten en 5 landen die niet tot de EU behoren. De Europese Vereniging
van paritaire instellingen voor sociale bescherming (AEIP) bestaat uit paritaire instellingen (waar
zowel de vertegenwoordigers van de werkgevers als die van de werknemers een bestuursfunctie
hebben) en telt leden uit 5 Europese Lidstaten en uit Zwitserland.
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Tal van privé-actoren spelen met andere woorden een rol op dit domein. Ze treden
op als klassieke lobby’s (de Europese Federatie van Beleggingsinstellingen (FEFSI),
de CEA en de EFRP) om amendementen te bekomen en hun belangen naar voren te
schuiven – belangen die niet altijd overeenstemmen, zoals is gebleken uit de span-
ning tussen de CEA en de EFRP (zie Math, 2001b) aangaande het voorstel van de
Commissie over de activiteiten van de bedrijfspensioenfondsen. In 2003 lanceerde
de EFRP een tweede rapport, met het voorstel voor een strategie die een oplossing
biedt voor het ontstaan van pan-Europese bedrijfsfondsen die op nationale afdelin-
gen steunen (EFRP 2003). In diezelfde periode beschreef het jaarrapport van de
FEFSI Richtlijn 2003/41 als een “…belangrijke stap vooruit in de richting van een
eenheidsmarkt voor financiële diensten, (maar) de richtlijn bereikte niet wat de
belangrijkste doelstelling ervan had moeten zijn, namelijk de creatie van echt
gelijke concurrentievoorwaarden voor alle financiële instellingen. (Dus,) FEFSI
en zijn leden moeten de omzetting van de Richtlijn in nationale wetten zeer aan-
dachtig opvolgen en de nationale wetgever ertoe aansporen om ‘de juiste weg’ te
volgen” (FEFSI 2003: 13) (7).

Een van de strategieën bestond erin, hun verzoeken te wettigen door universitaire
studies op dit vlak te produceren of ernaar te verwijzen. In die context speelt de
Ronde Tafel van de Europese Industriëlen (ERT), een groep bestaande uit veertig
grote industriëlen (8), een zeer grote rol. De ERT stichtte een werkgroep voorgeze-
ten door Carlo De Benedetti, die een document schreef met de titel: “European
pensions, an appeal for reform – Pensions schemes that Europe can really afford”
gepubliceerd door de De Benedetti Foundation (ERT, 2000) en op grote schaal ver-
schenen in de media. Math (2001b: 6) stelt het als volgt: “De Stichting heeft contac-
ten met vooraanstaande onderzoekers en universitairen, waarbij één groep de
hechte werkrelaties tussen dit onderzoekscentrum en de ERT niet kent of niet
wenst te kennen. Het werk wordt voorgesteld als een onafhankelijk onderzoek,
geeft de politieke aanbevelingen een wetenschappelijke wettigheid en wordt meer
bepaald in de financiële pers wijd verspreid”.

Overeenkomstig de doelstelling om bij het debat de hoofdthema’s (zoals privatise-
ring, bezuinigingen, enz.) weer centraal te stellen, waren andere organisaties op
Europees niveau actief. Dat is het geval voor “Friends of Europe”: een non-profitor-
ganisatie die streeft naar een beter begrip van de Europese beleidsinitiatieven (9).
Het programma dekt een brede waaier van onderwerpen, die niet alleen tijdens eve-
nementen maar ook in tal van publicaties aan bod komen. FOE is meer dan een tra-

(7) De Fédération européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement (FEFSI) is de pan-Europese
overkoepelende organisatie van de sector van de investeringsfondsen van 19 Europese Lidstaten (met
ook Polen, Hongarije, Slowakije en de Tsjechische Republiek), Noorwegen, Liechtenstein, Zwitser-
land en Turkije.
(8) De ERT speelde een doorslaggevende rol in de dynamiek van de interne markt en het Witboek
van 1985, maar ook later in de trans-Europese netwerken die in het Witboek van Delors van 1993
werden beschreven. Dit is een van de invloedrijkste groepen in Brussel.
(9) Tot de beheerders van deze organisaties behoren ook Pascal Lamy, Giuliano Amato en Carl Bildt.
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ditionele denktank en wil alle betrokken actoren een debatforum bieden: de EU en
de nationale beleidsmakers, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van NGO’s. Ook
de pers is actief betrokken bij de activiteiten van de FOE (conferenties, rondetafel-
gesprekken en discussiegroepen). In maart 2005 organiseerde de FOE in Brussel een
vergadering over “Hoe kan Europa de pensioencrisis overwinnen?”. Het rondetafel-
gesprek benadrukte de “crisis van het chronische gebrek aan pensioenfondsen” in
Europa, met de deelname van vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de
Europese Rondetafel voor financiële diensten en de EVVV, maar eveneens de Poolse
Minister van Financiën. Het kernargument dat door sommige van de deelnemers
werd bevestigd, was het feit dat de “pensioencrisis” dringender is dan de mensen en
beleidsmakers schijnen te denken en dat dat misschien het best kan worden aange-
pakt door de kapitalisatiestelsels een grotere rol toe te kennen (FEO, 2005).

Deze houding, die door één sector van Europese werkgevers en financiële actoren
wordt aangenomen, contrasteert sterk met die van UNICE, die nationale werkge-
versorganisaties verenigt en zich in dit verband eerder op de achtergrond heeft
gehouden. Pas in november 2001 keurde UNICE een “Strategisch document over de
duurzaamheid van pensioenen” goed. UNICE beklemtoont dat “er geen uniek Euro-
pees pensioenstelselmodel is. ‘Eén oplossing voor allen’ is in de EU noch wenselijk,
noch geschikt of haalbaar”. De EU zou daarom een vrij bescheiden rol moeten spe-
len en de enige reden waarom de EU de nationale pensioenhervormingen zou voort-
zetten, is om de stabiliteit van de Eurozone in stand te houden (Arcq en Pochet,
2002).

Op het vlak van de privé-pensioenen ligt de taak van Europa in het samenbrengen
van een asymmetrische groep van belanghebbende partijen. De Commissie was
door toedoen van twee commissarissen – Leon Brittan eind jaren tachtig, begin
jaren negentig en Frits Bolkestein begin 21e eeuw – een belangrijke katalysator,
toen dit onderwerp op de Europese agenda moest worden geplaatst. De vraag naar
verregaande veranderingen werd duidelijk gesteld: “Het onschadelijk maken van de
Europese pensioentijdbom” was de titel van een toespraak van Mr. Bolkestein
(2001). In de loop van de tijd werden verschillende elementen samengebracht om
een duurzamere oplossing te ontwikkelen. Behalve het algemene thema van de ver-
grijzing van de bevolking, is ook de mobiliteit van werknemers belangrijker gewor-
den. Zo werd het argument neutraler – er moet een pragmatische oplossing worden
gevonden voor de praktische problemen inzake arbeidsmobiliteit. Netwerken die
gunstig staan tegenover pensioenfondsen en aan de privé-pensioenen een grotere
rol toekennen, gebruikten het “Jaarrapport over de structurele hervormingen”,
gepubliceerd ter gelegenheid van het Cardiff-proces (dat de klemtoon legde op
markthervormingen voor goederen en kapitaal), om hun ideeën te staven. Nochtans
is dit proces onderworpen aan de GREB, die door de Ministers van Financiën wor-
den gecontroleerd (zie hierna) (CEG, 2001).
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In deze context is ook voor het Europese Hof van Justitie (EHJ) een belangrijke rol
weggelegd. Fundamentele openbare pensioenen zijn evenmin als andere socialeze-
kerheidsmechanismen aan een concurrentiebeleid onderworpen. Voorzieningen
van de derde pijler daarentegen zijn wel aan concurrentieregels gebonden. Voor
andere aanvullende pensioeninkomstenstelsels (de tweede pijler) is de situatie min-
der duidelijk. Het EHJ doet hierover steeds vaker een uitspraak en bij gebrek aan
duidelijk afgebakende normen die aanvullende vormen van sociale bescherming vrij-
stellen van het Europese mededingingsrecht, heeft het de neiging om de liberale
economische logica uit de teksten van het Verdrag van Rome aan de kant te schui-
ven. Sinds het arrest Albany (C-67/96 Albany International BV vs. Stichting Bedrijfs-
pensioenfonds Textielindustrie) lijkt het of het Hof tot een evenwicht is gekomen in
de manier waarop het oordeelt wat wel en wat niet een “tweedepijler”pensioenstel-
sel is, uitgesloten van het mededingingsrecht (Bosco, 2000). Verder moet worden
opgemerkt dat door de hervorming van de in Nice goedgekeurde verdragen (2000)
aan Artikel 137 een zin werd toegevoegd, namelijk: “(…) laten het recht van de lid-
staten om de fundamentele beginselen van hun socialezekerheidsstelsel vast te
stellen onverlet en mogen geen aanmerkelijke gevolgen hebben voor het financiële
evenwicht van dat stelsel”. Dit houdt in dat het Hof noch het fundamentele even-
wicht binnen elk nationaal systeem, noch de financiële aspecten, die voor pensioe-
nen onvermijdelijk centraal staan, kon verstoren.
De recentste twee beslissingen van het EHJ betroffen beperkingen op grensover-
schrijdende bijdragen en betalingen. Deze worden geacht in strijd te zijn met de
fundamentele principes van het Verdrag. Het arrest Danner (oktober 2002) betrof
de fiscale behandeling van de bijdragen die door niet-Finnen (die in Finland wonen)
aan fondsen buiten Finland worden betaald. Het Hof bepaalde dat de beslissing van
de Finse fiscale overheid – dat bijdragen die een Duitse ingezetene in Finland aan
een Duits pensioenstelsel betaalt, niet aan dezelfde belastingverlaging onderworpen
zijn als die waarop een Finse ingezetene mogelijkerwijze gerechtigd zou zijn – in
strijd was met Artikel 59 van het Verdrag van Rome. Het Hof verwierp het argument
van de Finse overheid dat bijdragen aan buitenlandse regelingen moeten worden
belast vanwege het ontbreken van een garantie dat men de pensioenen zou kunnen
belasten op het ogenblik dat die worden uitbetaald (Thompson, 2004).
Het tweede geval (het arrest Skandia van juni 2003) had betrekking op bijdragen
betaald aan een bedrijfspensioensregeling van een niet-Zweedse onderneming. Vol-
gens de Zweedse wetgeving zijn bijdragen aan een in Zweden gevestigde verzeke-
ringsmaatschappij fiscaal aftrekbaar, terwijl bijdragen aan een maatschappij buiten
Zweden dat niet zijn. Het Hof verwierp het argument van de Zweedse overheid dat
ze met deze afwijkende fiscale behandeling de belastingcontroles doeltreffend wilde
kunnen blijven uitvoeren en de integriteit van de grondslag voor belastingheffing
wilde beschermen. Het EHJ verklaarde daarop dat er geen compenserende maatre-
gelen waren voor het nadeel dat een werkgever die een buitenlandse verzekeraar
kiest, ondervindt (Thompson, 2004). Het Hof is in feite een externe speler die min-
der nauw verbonden is met de actoren binnen het netwerk.
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Tot slot veranderde het Handvest van de Grondrechten, dat tijdens de Europese
Raad van Nice (2000) werd goedgekeurd, het evenwicht tussen de economische
opdracht van de EU en andere, eerder algemene – en met name sociale – doelstellin-
gen. Het feit dat dit Handvest deel uitmaakt van de akkoorden van de Conventie
over de Toekomst van Europa en op intergouvernementele conferenties hierom-
trent aan bod kwam, zou het Hof van Justitie er nog meer moeten toe aanzetten om
het nationale evenwicht van de Lidstaten niet te verstoren. Toch blijft een aantal
onzekerheden bestaan.
Overeenkomstig het door Rhodes (1997) en Marsh (1998) voorgestelde model, kan
het “eenheidsmarkt”-netwerk worden omschreven als een thematisch netwerk, waar-
in een groot aantal leden bij de besluitvormingsprocedure betrokken is (figuur 1).

FIGUUR 1: EUROPESE PENSIOENBELEIDSNETWERKEN

Niet alle deelnemers hebben dezelfde visie: sommige onder hen (bv. DG Interne
markt; Pensioenfondsmanagers en andere economische belangengroepen) hebben
aangedrongen op een meer geïntegreerde markt in aanvullende pensioenen ter
bevordering van het vrij verkeer van werknemers en de groei van de kapitaalmark-
ten; andere dan weer (vakbonden en Europese burgermaatschappij) bekommerden
zich meer om de verdediging van de sociale rechten van de werknemers en de bur-
gers. De eerstgenoemde groep speelt een centrale rol (rond de ECOFIN-Raad), ter-
wijl de toegang en de middelen van de laatstgenoemde eerder marginaal zijn. Boven-
dien is het netwerk voor verscheidene belangengroepen doordringbaar.

4. ECONOMISCHE EN MONETAIRE STABILITEIT VAN DE EUROPESE UNIE

De tweede discussielijn die op Europees niveau wordt uitgewerkt, is afkomstig van
de Ministeries van Financiën en hun raadgevende comités, vooral dan het Comité
voor Economische Politiek (EPC) en het Economisch en Financieel Comité (EFC).
Het gaat hier niet zozeer om bewegingsvrijheid en concurrentiebeleid dan wel om
de stabiliteit van de monetaire unie. De duurzaamheid op termijn van niet-gefinan-
cierde pensioenen is het hoofdthema. De verklaringen van de ECOFIN-Raden en de
talloze mededelingen van de Europese Raden komen hier niet aan bod (voor een
gedetailleerde beschrijving, zie de la Porte, 2002; de la Porte en Pochet, 2002). We
leggen hier de klemtoon op de normatieve beschrijvingen die in de talloze docu-
menten worden gegeven, en op de progressieve consolidatie ervan.
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4.1. BELEIDSARGUMENTEN (AAN DE HAND VAN KERNDOCUMENTEN)
Het eerste initiatief in verband met de pensioenhervorming dateert van 1997 en
kwam van het EPC, dat nochtans geen specifiek mandaat had om deze kwestie aan
te pakken. De onderliggende filosofie was dat pensioenhervorming moest worden
aangepast aan de omstandigheden, namelijk aan de vergrijzing van de bevolking,
waarbij een duurzame fiscale consolidatie moest worden verzekerd en de toestand
van de Europese arbeidsmarkten moest worden verbeterd. De argumenten die voor
de hervorming van het pensioenstelsel naar voren werden geschoven – de vergrij-
zing, de fiscale last en de doeltreffendheid van de arbeidsmarkt – zijn in de architec-
tuur van de Europese debatten over pensioen blijvende eigenschappen geworden.
De voornaamste aanbeveling bestond erin, de winsten te beheersen als het voor-
naamste middel om de kredietwaardigheid van pensioenomslagstelsels te garande-
ren. Het EPC beval eerst aan om de pensioenleeftijd te verhogen. Ten tweede beval
het aan om afstand te nemen van een op solidariteit steunend stelsel en over te gaan
naar een pensioenstelsel dat op individuele bijdragen is gebaseerd. Een derde aanbe-
veling bestond erin om de kapitalisatiestelsels een grotere rol toe te kennen
(Pochet, 2003).

Na deze eerste oefening werd een werkschema opgesteld voor het goedkeuren van
deze voorstellen door middel van tal van rapporten (de la Porte en Pochet, 2002). In
2000 legde het EPC een nieuw, substantiëler rapport voor, waarin werd geprobeerd
om op basis van gedeelde nationale veronderstellingen (in het bijzonder inzake
demografische ramingen) het gewicht van openbare pensioenen in procent van het
BBP uit te drukken tot in 2050 (voor een kritische kijk op deze basishypotheses, zie
Math, 2001c; Math en Pochet, 2001; voor totaal andere ramingen, zie Fitoussi en Le
Cacheux, 2002). Volgens conclusies gebaseerd op twee verschillende toekomst-
scenario’s, waarbij het ene als normaal kan worden beschreven en het andere op de
doelstellingen van Lissabon is gebaseerd (d.w.z. het werkgelegenheidscijfer geleide-
lijk aan doen stijgen), gaan de uitgaven voor pensioen als procent van het BBP in
stijgende lijn. Vooral de gevolgen voor de overheidsschuld werden benadrukt. Het
EPC formuleerde vier aanbevelingen: 

� De hervormingen moeten in de eerste plaats een verhoging van de pensioenleef-
tijd nastreven.
� Het fiscale beleid moet gezonder worden gemaakt en de overheidsschuld moet
geleidelijk aan worden ingekrompen.
� Het verband tussen sociale bijdragen en winst op persoonlijk niveau moet hechter
worden gemaakt, in overeenstemming met het billijkheidsbeginsel.
� De kapitalisatiestelsels moeten een steeds grotere rol toegewezen krijgen.

Deze argumenten werden in de economische en financiële kringen al snel overge-
nomen (zie Mantel, 2001). Er volgde een tweede rapport over de kosten van de ver-
grijzing op lange termijn (EPC, 2001). Een nieuwe werkgroep (Ageing Working
Group – AWG) analyseerde de gevolgen van parametrische hervormingen (EPC,
2002). Drie aspecten werden gemeten: indexering, verhoging van de pensioenleef-
tijd en een pensioen dat nauwer aansluit bij de levensverwachting. Dit rapport con-326
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cludeerde dat, met variaties tussen de landen en stelsels, deze drie variabelen zou-
den moeten worden toegepast. Het is een energiek pleidooi voor de verhoging van
de pensioenleeftijd, want, volgens de berekeningen in het rapport, heeft deze maat-
regel niet alleen een positieve invloed op het vlak van globale kosten, maar – en dat
is nog het belangrijkst – hij veroorzaakt ook geen daling van het relatieve pensioen-
niveau (wat wel het geval zou zijn bij wijziging van de indexeringsregels). We mer-
ken hierbij op dat dit overeenstemt met de centrale doelstelling van de Europese
Strategie, namelijk het werkgelegenheidscijfer te verhogen tot 70% en het werkgele-
genheidscijfer voor 55-plussers tot 50%. In 2003 publiceerde het EPC nog een rap-
port over “De impact van de vergrijzing op de overheidsfinanciën” (EPC, 2003).
Deze tekst benadrukte de impact nu en in de toekomst van de demografische ten-
densen, niet alleen voor de pensioenen maar ook voor andere belangrijke beleids-
sectoren (bv. gezondheidszorg, blijvende zorg, werkloosheid, enz.). Het EPC had
van de Europese Raad van Stockholm (maart 2001) en van Barcelona (maart 2002)
een mandaat gekregen en legde uit dien hoofde een reeks inlichtingen en indicato-
ren voor betreffende de duurzaamheid van de overheidsfinanciën. Voor de pensioe-
nen hield het rapport rekening met enkele hervormingen die afzonderlijke Lidstaten
eind vorige eeuw, begin deze eeuw hadden doorgevoerd. Het EPC trok daaruit een
aantal belangrijke conclusies en stelde enkele duidelijke vereisten voor. De Lidstaten
werden in vier groepen onderverdeeld, naargelang van de bron van het mogelijke
gebrek aan evenwicht in de begroting en de ernst van de risico’s.

4.2. DE BETROKKEN ACTOREN
Samen met de Raad en diens technische organen speelt ook de Commissie een sleu-
telrol. De Raad van Lissabon (2000) gaf de Commissie de opdracht om een studie
voor te bereiden aangaande “de bijdrage van overheidsfinanciën tot groei en werk-
gelegenheid: kwaliteit en duurzaamheid verbeteren” (CEC, 2000a en 2000b). Het
rapport handelt over de ouderdomspensioenen en beklemtoont dat de kwestie van
de “kwaliteit” van de overheidsuitgaven belangrijk is, want die is voor een aantal
spelers in de kern van de Commissie een leidraad. Het argument dat wordt aan-
gehaald, is het volgende: “goede” overheidsuitgaven moeten worden onderscheiden
van andere overheidsuitgaven. Investeringen, onderwijs en actieve maatregelen ter
bevordering van de werkgelegenheid bijvoorbeeld zijn allemaal “goede” uitgaven-
domeinen. In deze context en ervan uitgaande dat de begroting moet worden inge-
krompen, staan de pensioenen op kop in de categorie van de “slechte” uitgaven. Dit
is een strategie voor de middellange termijn. Het gaat niet bepaald om een recht-
streekse tussenkomst in het pensioendebat, dan wel om een poging om tot een
gemeenschappelijke definitie te komen van wat op het vlak van overheidsuitgaven
al dan niet aanvaardbaar is.

Verder is ook de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijke (externe) speler in
dit debat. De ECB drukte in tal van documenten haar bezorgdheid uit over de bud-
gettaire stabiliteit van openbare (niet-gefinancierde) pensioenen en beveelt aan om
de ratio’s van de overheidsschuld te verlagen, financiële reserves aan te leggen en
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de socialezekerheidshervorming “met nog meer vastberadenheid” voort te zetten.
De belangstelling van de ECB gaat vooral uit naar de invloed van de vergrijzing op
de beslissingen om te verbruiken of te sparen en dus ook op de rentevoeten en de
toestand van de overheidsfinanciën.

De GREB vormen het kerndocument dat de netwerken die de Ministers van Finan-
ciën omringen, structuur geeft. In 2001 stelde de ECOFIN-Raad voor dat in de toe-
komst één deel van de GREB zou worden gewijd aan de vergrijzing en de financiële
implicaties daarvan. De Lidstaten zouden strategieën moeten ontwikkelen om de
demografische uitdaging op langere termijn aan te gaan en ze zouden deze moeten
voorstellen in combinatie met hun Stabiliteits- en Convergentieprogramma. De stra-
tegieën moeten worden bestudeerd in de context van multilateraal toezicht. Dit
voorstel werd door de Europese Raad goedgekeurd. Volgens Navarro (2004) is de
rol van de sociale partners in de macro-economische beleidsvorming bijzonder
beperkt, vooral inzake het Proces van Keulen (dat een permanente dialoog wou
invoeren tussen sociale partners, regeringen en de ECB).

Doordat de EMU in het economische pensioendebat naar voren trad als een centrale
gesprekspartner, deed zich een belangrijke wijziging voor. We bevinden ons hier in
de kern van het Europese project en de huidige debatten over governance: hoe kun-
nen we ervoor zorgen dat de monetaire unie een succes wordt als de economische
controles in de meeste gevallen gedecentraliseerd zijn? De nationale actoren die
deze discussies voeren – ook over de duurzaamheid van pensioen – zijn spilfiguren
in de architectuur van Europa (op basis van de ECOFIN-Raad). ECOFIN krijgt de
steun van comités die evenzeer voordeel halen uit de kracht van de nationale instel-
lingen van hun leden (talloze econometrische studies worden op dezelfde manier
gecoördineerd). In tegenstelling tot de debatten over de interne markt, die zeer ideo-
logisch getint zijn, willen de EPC-studies de privé-pensioenen a priori geen grotere
rol toeschrijven. In tal van documenten worden de risico’s die aan de tweede en
derde pijler verbonden zijn, beklemtoond (10). Hoewel de analyses subtieler zijn,
zijn de politieke conclusies dezelfde (en ze lijken soms zelfs los te staan van de ana-
lyse). Het hoofdargument dat door het EPC wordt aangehaald om een grotere rol
voor de privé-initiatieven te rechtvaardigen, is klassiek gesproken dat van risicover-
mindering door diversificatie. We merken hierbij op dat de EPC-studies afstand
nemen van de econometrische berekeningen als dusdanig, om de prestaties van de
verschillende nationale systemen substantiëler en op een eerder normatieve manier
aan te pakken.

(10) Het rapport over structurele hervormingen dat door het EPC werd gepubliceerd (2002: 30),
meldt: “Deze inspanningen (bijkomende fiscale stimulansen) zullen de cumulatie van privé-pen-
sioenmiddelen bevorderen, maar zouden ook zwaar drukkende kosten met zich kunnen mee-
brengen en, door de afwending van activa in fiscaal aantrekkelijke en gesubsidieerde vormen, op
lange termijn een negatieve invloed kunnen hebben op het begrotingsevenwicht van de regering.
De globale gevolgen van zulke stimulanssystemen voor fiscale duurzaamheid zijn dan ook twij-
felachtig”.

328

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2005

POCHET-NED.qxp  29/11/2005  11:15  Pagina 328



De herziening van het Stabiliteits- en groeipact is de recentste tussenkomst op het
vlak van ouderdomspensioenprogramma’s. In het rapport van de ECOFIN-Raad van
maart 2005 (dat vervolgens door de Europese Raad werd goedgekeurd) werden
twee van de negentien bladzijden gewijd aan structurele hervormingen die moeten
worden goedgekeurd teneinde de “op groei gerichte aard van het Pact” kracht bij te
zetten (Raad van de Europese Unie, 2005). In de tweede paragraaf van het rapport
wordt het nakomen van de begrotingsdoeleinden geassocieerd met het aanmoedi-
gen van hervormingen die duurzaamheid van de overheidsfinanciën op lange ter-
mijn in de hand werken. Pensioenvernieuwingen die meerpijlersystemen (waaron-
der een verplichte, door kapitalisatie gefinancierde pijler) tot gevolg hebben, krij-
gen dus bijzondere aandacht. Vanuit een flexibelere visie op stabiliteit en ondanks
de mogelijke achteruitgang van de overheidsfinanciën op korte termijn, worden der-
gelijke hervormingen aangemoedigd omdat ze op lange termijn het evenwicht van
de overheidsbegroting verbeteren. De derde paragraaf verklaart hoe die algemene
bewering kan worden gerealiseerd. De Raad ziet in dat een te groot deficit ten
gevolge van de goedkeuring van pensioenhervormingen die het hoger genoemde
meerpijlersysteem invoeren, “zorgvuldig moet overwogen worden”. Met andere
woorden, de Commissie en de Raad zullen de ontwikkeling van begrotingsbeleids-
initiatieven beoordelen en daarbij letten op de netto kostprijs voor de pensioenher-
vorming tijdens de eerste vijf jaar van implementatie, of na 2004 voor de landen die
al een dergelijk systeem hebben ingevoerd. Het gaat om een regressieve beoorde-
ling in die zin dat voor de openbare pijler 100, 80, 60, 40 en 20% van de netto kost-
prijs in beschouwing worden genomen.
Enerzijds is het herziene Pact consistent met het traditionele standpunt van het eco-
nomische netwerk dat de ECOFIN-Raad als kern heeft. Pensioenhervormingen
maken deel uit van de inspanningen (structurele hervormingen) die erop gericht
zijn, op lange termijn de impact van de vergrijzing op het begrotingsbeleid te ver-
minderen. Anderzijds wordt opnieuw de klemtoon gelegd op een bijzonder type
van pensioenstelsel (het meerpijlermodel) dat (impliciet?) de voorkeur krijgt en
wordt gezien als een bijdrage aan de duurzaamheid van de overheidsfinanciën op
lange termijn. Dit argument blijkt in de lijn te liggen van de belangen van nieuwe
Lidstaten die al een verplichte financiering hadden ingevoerd (bv. Polen). Boven-
dien past het meerpijlerstelsel in de hoofddoelstelling van het “eenheidsmarkt”-net-
werk, namelijk de marktwerking op het vlak van pensioenvoorzieningen een betere
rol toekennen.

Het “economisch georiënteerde” netwerk vertoont enkele eigenaardigheden als het
met het “eenheidsmarkt”-netwerk wordt vergeleken. Ten eerste is het aantal deelne-
mers kleiner en coherenter. De ECOFIN-Raad (met zijn technische organen, het Eco-
nomisch en Financieel Comité – EFC en het Comité voor Economische Politiek –
EPC) vormt er de hoeksteen van en zorgt voor de globale netwerkstrategie (die aan-
sluit bij het argument “stabiliteit en groei”). De andere kernactoren zijn het Directo-
raat-Generaal Economische en Financiële Zaken en de Europese Centrale Bank. Ze
delen dezelfde waarden: duurzaamheid van de overheidsfinanciën (die door de ver-
grijzing in het gedrang komen) en behoefte aan een duidelijkere economische groei.
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Wat de pensioenprogramma’s betreft, houdt de behoefte aan meer gediversifieerde
stelsels (met ruimte voor bedrijfs- en individuele stelsels) verband met de hoger
genoemde doelstellingen en de noodzaak om de financiële druk op de (openbare)
bescherming van de ouderen te doen afnemen. Het netwerk blijkt stabieler te zijn
(zowel wat waarden als wat lidmaatschap betreft) en is voor belangengroepen min-
der doordringbaar dan een gewoon themanetwerk. Het ligt veel nauwer bij het ideaal-
type van de beleidsgemeenschap (figuur 1). Ondanks die stabiliteit bestaat de door
de ECOFIN-Raad voorgestelde herziening uit twee hoofdverschuivingen. Enerzijds
wordt het Pact er flexibeler en voor de leden minder dwingend door; anderzijds
wordt de implementatie van structurele hervormingen (en in het bijzonder van pen-
sioenen) geschetst als beslissend bij het vrijmaken van meer specifieke manoeu-
vreerruimte voor de nationale beleidsmakers.

5. PENSIOENEN: DE SOCIALE DIMENSIE

Het vrij verkeer van werknemers en kapitaal en de invloed van de EMU hebben bij-
gedragen tot de vormgeving van de communautaire discussies, maar dit gebeurde
zonder dat de met pensioen belaste nationale ministers zich hierover hebben uitge-
laten. Dat komt enerzijds doordat er in het Verdrag geen duidelijke wettelijke ver-
antwoordelijkheid omschreven is en anderzijds doordat er een grote diversiteit van
nationale stelsels is en er al hervormingen werden doorgevoerd of aan de gang zijn.
Hoe groot de rol is die financiering op middellange termijn speelt, verschilt van land
tot land. Een negatieve reden heeft de ministers van sociale zaken er, zij het met
tegenzin, toe gedwongen om de volgende kwestie aan te pakken: het risico dat de
problematische aard van pensioenhervormingen door andere actoren vorm zou kun-
nen krijgen. Chassard (2001: 317) merkt hierover het volgende op: “Het is belang-
rijk dat de ‘sociale deskundigen’ gezamenlijk hun stem laten horen, zodat ze niet
de weg vrijmaken voor diegenen die sociale bescherming vanuit puur financiële
hoek bekijken”. We moeten hierbij opmerken dat de Raad van Ministers van Sociale
Zaken onmiddellijk heeft gereageerd: in eerste instantie werd een Comité voor
Sociale Bescherming (SPC) opgericht. Dit kreeg onmiddellijk de taak om een verslag
op te maken waarin de vanzelfsprekendheid van de sociale aspecten van pensioen
wordt aangetoond. Sociaal georiënteerde actoren begonnen dan ook met een nieuw
beheersysteem te werken: de Open Coördinatiemethode (OMC) (de la Porte en
Pochet, 2002).

5.1. BELEIDSARGUMENTEN (AAN DE HAND VAN KERNDOCUMENTEN)
In het eerste rapport beschouwde het SPC het onderlinge verband tussen de ver-
schillende domeinen (sociale bescherming, werkgelegenheid en overheidsfinan-
ciën) als doorslaggevend. De voornaamste boodschap was: “we mogen niet verge-
ten dat financiële duurzaamheid niet kan worden gerealiseerd ten koste van het
vermogen van de pensioenstelsels om hun sociale doelstellingen te verwezenlij-
ken” (SPC, 2001: 18). Slechts één paragraaf is gewijd aan de redenen waarom het
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thema op Europees niveau moet worden behandeld. Dat is het zwakke punt van de
sociale benadering: een puur financiële omschrijving van het probleem moet wor-
den vermeden, maar een positieve omschrijving van de gemeenschappelijke sociale
doelstellingen is wel vereist en dat is altijd problematisch (11). Dit is voor een deel
te wijten aan het feit dat sommige Ministers voor Sociale Zaken de doelstelling om
hun nationale pensioenstelsel te hervormen, delen met hun collega’s van Financiën
(zie de la Porte en Pochet, 2002).

Met de oprichting van een nieuw netwerk rondom het SPC wil men de pensioenher-
vorming vanuit een eerder sociale hoek analyseren. Van meet af aan is deze groep
heterogener dan zijn economische tegenhanger (het EPC) en moet hij zijn eigen
wettigheid doen gelden, zowel voor de analyses die worden gemaakt, als voor zijn
politieke en ideologische betrekkingen met het EPC. Nochtans geeft de institutione-
le ontwikkeling een aanwijzing betreffende de dynamische aard van de onderzochte
kwestie. In deze context speelde de Belgische Minister van Sociale Zaken en Pen-
sioenen, Frank Vandenbroucke, een sleutelrol, vooral dan tijdens het Belgische
voorzitterschap. Hij overhaalde zijn ambtsgenoten om gemeenschappelijke doelstel-
lingen goed te keuren en ontwikkelde indicatoren waarmee de Open Coördinatie-
methode kon worden toegepast (Pochet, 2003). Hij gaf ook opdracht voor het
opmaken van een rapport tijdens het Belgische Voorzitterschap, dat door Esping-
Andersen et al. (2001) werd opgesteld en de redenen voor een gemeenschappelijke
sociale benadering van pensioenen uiteenzette. Naar aanleiding hiervan en van het
rapport van het EPC (zie vorig hoofdstuk) keurde de Europese Raad drie globale
hoofddoelstellingen en de toepassing van de Open Coördinatiemethode goed. De
doelstellingen zijn:

� sociale samenhang en sociale solidariteit in stand houden door het armoederisico
aanzienlijk in te krimpen;
� de financiële duurzaamheid van de pensioenstelsels veilig stellen, meer bepaald
door de prestaties op het vlak van werkgelegenheid te verbeteren, door de struc-
tuur en de parameters van de pensioensystemen aan te passen en door de budgettai-
re manoeuvreerruimte te vergroten;
� de pensioenstelsels aanpassen aan een steeds veranderende samenleving en
arbeidsmarkt.

Om deze algemene beginselen te concretiseren, kregen het EPC en het SPC de
opdracht om een gezamenlijk document op te stellen. Tot slot kwamen ze tot een
akkoord over elf doelstellingen (SPC en EPC, 2001). Behalve over de specifieke
inhoud van deze doelstellingen ging de discussie ook over twee ruimere onderwer-
pen: controle over de besluitvormingsprocedure en het belang van de GREB als
kerndocument. De bewoordingen mogen dan vaag en dubbelzinnig zijn, toch ver-
dienen sommige overwegingen onze aandacht: ten eerste, de hiërarchie van doel-
stellingen die sociale overwegingen centraal plaatsen; ten tweede, de beperkte

(11) Bijvoorbeeld, hoe komen we tot solidariteit als de meeste nationale hervormingen worden ont-
worpen om datgene wat een individu betaalt, te linken aan wat hij in de toekomst krijgt?
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prioriteit die aan aspecten inzake interne markt en arbeidsmobiliteit moet worden
gegeven; ten derde, de prioriteit die aan macro-economische kwesties wordt toege-
kend – deze komen in vijf doelstellingen ter sprake. Deze elf doelstellingen bieden
een structuur voor toekomstige werkzaamheden van de EU op dit vlak en zullen dis-
cussies op gang brengen. Dit neemt niet weg dat er nog steeds spanningen zijn tus-
sen de verschillende benaderingen, maar het document heeft ze wel een leidraad
gegeven.

De werkagenda voor pensioenen stond daarmee vast. In september 2002 legden de
Lidstaten hun eerste Nationale Strategierapporten voor (beschikbaar op de website
van de Commissie) op basis van de elf beginselen die op Europees niveau werden
vastgelegd. Deze rapporten vermelden expliciet de noodzaak om over wijzigingen
aan de pensioenstelsels te onderhandelen, vooral dan met de vakbonden; een aantal
van deze rapporten werd gezamenlijk door verschillende ministers opgesteld, wat
hun wettigheid nog kracht bijzet. De Commissie moest de Nationale Strategierap-
porten analyseren en daaruit goede praktijken afleiden, alsook vernieuwende bena-
deringen die voor alle Lidstaten interessant zijn. In de lente van 2003 stelden de
Raad en de Commissie een gezamenlijk rapport op over de nationale pensioenstrate-
gieën en de goede praktijken. In 2004 beoordeelden ze de vastgestelde doelstellin-
gen en werkwijzen en beslisten ze over de doelstellingen, werkwijzen en tijdsche-
ma’s voor de toekomst van de pensioenstrategie (Natali, 2005). In 2005 wordt voor
zowel de oude als de nieuwe Lidstaten een nieuwe ronde van Nationale Strategie-
rapporten verwacht.
Bovendien zette de noodzaak van een efficiëntere strategie om deze problemen aan
te pakken, de Europese instellingen ertoe aan om tal van OMC’s vanaf 2006 te upda-
ten. De Mededeling van de Commissie in 2003 bevatte het belangrijkste voorstel dat
tot nog toe was gedaan voor het stroomlijnen en vereenvoudigen van de coördinatie
tussen sociale bescherming en de bestaande processen die door het Verdrag waren
gevestigd. Het voornaamste doeleinde was om in 2006 gezamenlijk de tweede drie-
jarencyclus van beleidscoördinatie voor economie en werkgelegenheid te lanceren,
alsmede de nieuwe gestroomlijnde doelstellingen voor sociale bescherming. Aan de
hand van dit document konden voor de drie pijlers van sociale bescherming
gemeenschappelijke doelstellingen worden omschreven: sociale insluiting, pensioe-
nen, gezondheid en blijvende zorg.
De gezamenlijke bedoeling is om de afzonderlijke reeksen van doelstellingen die
voor elk domein bestaan, vanaf 2006 te vervangen. Hoewel de OMC voor pensioe-
nen sinds Lissabon de andere door het Verdrag voorziene mechanismen heeft geïn-
tegreerd, wordt in deze Mededeling voor het eerst ook een poging gedaan om de in
de drie hoger genoemde sectoren van kracht zijnde methodes te vervangen door
een algemene Open Coördinatiemethode voor sociale bescherming (Natali, 2004b).
Op het einde van 2004 werd het ontwerp van het eerste Gezamenlijke Rapport over
sociale bescherming en sociale insluiting door de Commissie ter discussie door het
SPC voorgelegd (CEG, 2004).
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5.2. DE BETROKKEN ACTOREN
De Raad van Ministers van Sociale Zaken vervult, met de steun van het SPC, de cen-
trale taak binnen het “sociaal georiënteerde” netwerk. Zoals we eerder reeds aan-
haalden, moet het Comité voor Sociale Bescherming met een aantal economische
organen (zoals het EPC) samenwerken. In feite werd aan het EPC en het SPC
gevraagd om gemeenschappelijke benaderingen te ontwikkelen en vergelijkbare
indicatoren te identificeren om de open coördinatiemethode inzake de toekomst
van de pensioenen te onderbouwen. Beide comités moeten samen werken aan de
voorbereiding van simulaties en ramingen met betrekking tot de vooruitzichten en
implicaties op middellange en lange termijn van pensioenbeleidsinitiatieven. Een
tussentijds rapport van de Subgroep Indicatoren (ISG) van het SPC meldt het volgen-
de: “er zijn moeilijkheden ontstaan uit de noodzaak om gemeenschappelijke
indicatoren te identificeren die vergelijkbaar zijn met de ruime verscheidenheid
van de pensioenstelsels die in de verschillende Lidstaten van toepassing zijn. De
gemeenschappelijke doelstellingen waarover men in Laken tot een akkoord was
gekomen, kunnen worden bereikt door zeer uiteenlopende pensioenstelsels en
verschillende combinaties van openbare en privé-pensioenvoorzieningen.
Gemeenschappelijke indicatoren moeten neutraal zijn ten opzichte van de archi-
tectuur van het pensioenstelsel van een land” (SPC, 2002: p. 2). In 2004 publiceer-
de de Subgroep Indicatoren over deze uitdaging een reeks tussentijdse rapporten.
Ze concentreerden zich in hoofdzaak op statistieken over de geschiktheid en finan-
ciële duurzaamheid van overheidsprogramma’s (eerste pijler) (SPC, 2004b) en aan-
vullende stelsels (tweede en derde pijler) (SPC, 2004a en 2004c).

De rol van de sociale partners in de open coördinatiemethode is zeer beperkt (voor-
al in vergelijking met de OMC Sociale insluiting en de Europese Werkgelegenheids-
strategie). Alleen de laatste van de elf doelstellingen vermeldt het element participa-
tie (…een zo breed mogelijke consensus inzake pensioenbeleid en -hervorming in de
hand werken…) (de la Porte en Pochet, 2002). Hun invloed is vooral voelbaar door-
dat ze door het Comité voor Sociale Bescherming worden geraadpleegd. Derhalve
gaat het hier meer om een geval van lobbying (niet-officieel overleg in niet-formele,
open en vloeiende gemeenschappen) dan om netwerking (zie Wendler, 2001). Het
EVVV creëerde een werkgroep over sociale bescherming, die in februari 2003 een
mededeling over het Gezamenlijke rapport over pensioenen publiceerde. Het was
een gedetailleerde kritiek op bepaalde onderdelen van dit rapport: bv. het gevaar
dat de sociale doelstellingen ondergeschikt zouden zijn aan een zuiver economische
logica, en de nood aan meer aandacht voor de financiële duurzaamheid van aanvul-
lende privé-stelsels (en niet alleen van de openbare pijler) (EVVV, 2003). Verder gaf
het EVVV de aanzet tot de oprichting van een aantal ad-hocwerkgroepen over Pen-
sioenfondsen. Ook de Europese vakbonden hebben geprobeerd om hun banden

(12) De leden van het Sociale Platform vertegenwoordigen duizenden organismen, verenigingen en
andere vrijwilligersorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, waardoor het de
belangen van een groot deel van de burgermaatschappij verdedigt. Hiertoe behoren vrouwenbewe-
gingen, organisaties van ouderen, gehandicapten, werklozen, mensen die door armoede zijn getrof-
fen enz.

333

EUROPESE PENSIOENNETWERKEN ...

POCHET-NED.qxp  29/11/2005  11:15  Pagina 333



met de sociale NGO’s strakker aan te halen. In 2001 keurden het Platform van Euro-
pese Sociale NGO’s en het EVVV een gezamenlijke mededeling goed over het bevor-
deren van de sociale dimensie van de EU en in het bijzonder van de sociale bescher-
ming (Natali, 2004b) (12). Net zoals in het “eenheidsmarkt”-netwerk was AGE voor-
al actief bij het lobbyen van Europese instellingen voor de verdediging van “sociale
doeleinden” inzake pensioenstelsels via de OMC (AGE 2003b). Sociale NGO’s spelen
evenwel een nog marginalere rol dan de sociale partners: zij nemen geen deel aan
officieel overleg. Ze hebben alleen informele contacten met leden van het Comité
voor Sociale Bescherming (persoonlijke mededeling, ambtenaar AGE).

Een andere manier om de belangengroepen in de OMC over pensioenen meer
inspraak te geven, bestaat erin de spanningen tussen en binnen de sociale actoren te
verminderen. Na een conflictperiode die tot het begin van de nieuwe eeuw duurde,
stuurden de Europese sociale partners (CES, UNICE, UEAPME en CEEP) in septem-
ber 2003 aan de Commissie een gezamenlijke brief over sociale bescherming en het
stroomlijnen van de OMC’s op dit vlak. Bij die gelegenheid verklaarden de sociale
actoren dat zij voorstander zijn van rationalisering, maar ze beklemtoonden dat met
de specifieke kenmerken van elk individueel beleid rekening moet worden gehou-
den. Bovendien verzochten zij om nauwer bij het coördinatieproces te worden
betrokken en dan vooral in de fase van de peer review (EVVV, UNICE/UEAPME en
CEEP, 2003).

Samengevat, het “sociaal georiënteerde” netwerk heeft een bijzonder beperkt lid-
maatschap. Nationale ambtenaren en politieke besluitvormers van de Lidstaten wer-
ken met de Commissie (Directoraat-Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken)
samen via het Comité voor Sociale Bescherming, waarbij de Subgroep Indicatoren
een bijzondere rol speelt. Die gemeenschap deelt bepaalde kernwaarden, maar er
zijn programmaverschillen. Net als voor de andere in dit artikel bestudeerde netwer-
ken, kan uitbreiding een bijkomende bron voor heterogeniteit zijn. Een recente ver-
klaring van de nieuwe Commissaris voor Werkgelegenheid Vladimir Spidla, bijvoor-
beeld, bevestigt dat sommige Lidstaten er een liberaler getinte visie van sociale
aangelegenheden op nahouden (die aansluit bij het argument van de economisch
georiënteerde actoren): “(…) de Europese Commissie zal regels voorstellen om de
door de werkgever en particulier gefinancierde pensioenen gemakkelijker te kun-
nen overdragen, met de bedoeling deze rekeningen op te krikken tot 30% van het
pensioeninkomen, in plaats van 10%. Europa heeft behoefte aan meer alternatie-
ven voor de regeringspensioenen, teneinde een oplossing te bieden voor de som-
bere demografische verwachtingen (…) Het is duidelijk dat pensioenhervormin-
gen onoverkomelijk zijn” (Riga, 2005).

Wat de participatie betreft, staat het netwerk momenteel niet echt open voor socia-
le actoren, die regelmatig worden uitgenodigd om deel te nemen aan vergaderingen
van de directie van het SPC. Dit is een geval van (niet-verplicht) overleg van Europe-
se partners die geen actieve governance-rol spelen (de la Porte en Nanz, 2004). De
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Europese sociale NGO’s geven alleen commentaar en doen voorstellen via openbare
mededelingen en informele contacten met de Commissie en technische organen
van de Raad. Dit is bijgevolg een vorm van beleidsgemeenschap met weinig (admini-
stratieve en politieke) leden, gebaseerd op hun veelvoudige en stabiele wisselwer-
king, maar (in vergelijking met het ideale beleidsgemeenschapstype en met het eco-
nomisch netwerk ) met minder samenhang (figuur 1). Ze zijn slechts beperkt door-
dringbaar voor georganiseerde belangen.

6. CONCLUSIES

De pensioenkwestie is een thema dat in verschillende opzichten op Europees
niveau moet worden aangepakt. Als we verwijzen naar de vijf bronnen van invloed
die we in het tweede deel hebben besproken, kunnen we een reeks van ontwikke-
lingen identificeren. Eerst en vooral zijn er nu ten minste drie beleidsnetwerken.

Het eerste ontstond met de beslissing om de eenheidsmarkt te vervolledigen. De DG
die voor de interne markt verantwoordelijk is, bracht de kwestie voor het eerst ter
sprake en in de loop van de jaren negentig raakten steeds meer, vooral economische
en financiële, actoren bij het proces betrokken. Het themanetwerk, geconcentreerd
rond het directoraat interne markt, bestaat uit tal van lobbygroepen die – al dan niet
bereidwillig – worden gesteund door academische netwerken die op hun domein
invloed hebben. Het Groenboek blies de kwestie nieuw leven in, net zoals Richtlijn
2003/41 betreffende aanvullende pensioenen (Europees Parlement en Raad van de
Europese Unie, 2003). Het probleem was tevens een gevolg van de eenheidsmunt,
waarvoor meer geïntegreerde financiële markten noodzakelijk waren. Het Pensioen-
forum van de Commissie (en in mindere mate ook het Pensioenforum van het Parle-
ment) droeg ertoe bij dat deze kring werd opengesteld voor de sociale partners en
de burgermaatschappij. Deze instellingen volgden dezelfde richtlijnen en beleids-
doeleinden, terwijl andere, niet van de Staat afhankelijke actoren meer gedifferen-
tieerde argumenten aanhaalden.

De tweede kring wordt vertegenwoordigd door een gemeenschap bestaande uit de
macro-economen die het EPC omringen. De betrokken groepen zijn altijd asymme-
trisch en de vakbonden zijn steeds slechts in beperkte mate vertegenwoordigd. Hoe-
wel de Lidstaten de agenda controleren met precieze mandaten die door de Staats-
hoofden en de nationale regeringen worden bepaald, heeft de Commissie nu de taak
om deze agenda en de daarmee verwante hervormingen op nationaal niveau open te
houden. Bij de discussie moest met verschillende belangen rekening worden gehou-
den en de discussie was ook meer opgesplitst dan vroeger. Nationale hervormingen
die met het oog op de monetaire unie werden doorgevoerd (Frankrijk en Italië zijn
daarvan voorbeelden), hebben het debat over betekenisvollere en drastischere her-
vormingen op gang gebracht. Ook al waren de oproepen voor hervormingen scherp
en werden ze door de een of andere drukkingsgroep doorgegeven (zie de Stichting
De Benedetti), hun impact op de huidige ontwikkeling van de Europese discussie
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bleef beperkt. In deze gemeenschap keurden de instellingen (Commissie, ECOFIN-
Raad, ECB, enz.) een duidelijke en coherente benadering goed die de financiële
duurzaamheid van pensioenprogramma’s bevordert.

Tegelijkertijd zijn de Ministers van Sociale Zaken erin geslaagd, andere dan financië-
le aspecten op de agenda te zetten. Het is hen, mede dankzij de steun van het
Comité voor Sociale Bescherming, ook gelukt om tot verstandhouding te komen en
verdere discussie mogelijk te maken. Nog een ander aspect kwam tot uiting: de
duurzaamheid van de overheidsfinanciën. Hier ligt de klemtoon voornamelijk op de
niet-kapitalisatiestelsels. De omschrijving van het probleem dat in deze context ont-
stond, past niet helemaal bij de bezorgdheden van diegenen die eerder de privé-pen-
sioenen zouden aanprijzen. Dit derde en veel meer versplinterde netwerk omringt
het SPC, dat meer nadruk wil leggen op het sociale doel van pensioenen. Het is een
netwerk waarin niet van de Staat afhankelijke actoren slechts via raadpleging (officieel
voor de sociale partners, niet-officieel voor de NGO’s) door het SPC participeren.

De drie kringen vertonen verschillende niveaus van stabiliteit en afzondering en ze
worden dus van elkaar onderscheiden langs het continuum tussen themanetwerken
en beleidsgemeenschappen. Deze groepen sluiten elkaar niet uit, maar overlappen
elkaar gedeeltelijk. Ze spelen op elkaar in door toedoen van uiteenlopende proces-
sen (wetgeving, kleinschalige samenwerking, enz.).

(Vertaling)
__________
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STATISTIEK VAN BEPAALDE 
CATEGORIEEN VAN RECHTHEBBENDEN
OP KINDERBIJSLAG IN HET STELSEL VOOR
WERKNEMERS – TELLINGEN 2004

DOOR DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

1. INLEIDING

Om de twee jaar worden sinds 1987 statistieken verzameld bij de kinderbijslagfond-
sen over een aantal verschillende categorieën van rechthebbenden op kinderbijslag
in het stelsel voor werknemers. Deze telling (toestand op 31 december 2003) geeft
een beeld van welke persoon in het gezin het recht opent op kinderbijslag.

Niet alleen de ouders kunnen dit recht openen maar ook de stiefouders, de groot-
ouders, broers of zusters en diegenen die kinderen opnemen. De wetgeving bepaalt
immers de voorrangsorde tussen de rechthebbenden indien verschillende mogelijke
rechthebbenden een recht kunnen openen voor een kind: eerst de vader, dan de
moeder, de stiefvader, de stiefmoeder of ten slotte de oudste van de andere perso-
nen die rechthebbende kunnen zijn.

De statistiek geeft een beschrijving van wettelijke categorieën van rechthebbenden.
De evolutie van deze categorieën wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikke-
lingen, zoals het toenemend aantal echtscheidingen en de stijgende arbeidsmarkt-
participatie van de vrouw. De rechthebbenden worden opgedeeld volgens de ver-
wantschap die ze hebben met het kind of volgens de specifieke gezinssituatie of
voorrangsregel op basis waarvan het recht geopend wordt.

Daarnaast zijn er in deze statistiek ook gegevens verzameld over een aantal specifie-
ke categorieën van rechthebbenden. Het gaat onder andere om gegevens over de
vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandige echtgenoot die een beeld geven
van de verdeling van de last tussen de stelsels van werknemers en zelfstandigen.

Er zijn eveneens gegevens over rechthebbenden die een indirecte band met arbeids-
prestaties hebben, zoals gerechtigden op een overlevingspensioen, werknemers in
loopbaanonderbreking en gedetineerden.
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Ten slotte zijn er gegevens in opgenomen over rechthebbenden die geen enkele
band met werknemersprestaties hebben, met name gehandicapte rechthebbenden
(voor henzelf of voor hun kinderen) en rechthebbende studenten en leerlingen.

In de bespreking hierna worden de gegevens als volgt opgedeeld:

� de rechthebbenden die niet de ouder zijn van het kind, volgens hun verwant-
schapsrelatie met het kind;
� de gescheiden rechthebbenden en verlaten echtgenoten;
� de vrouwelijke rechthebbenden met voorrang (ongehuwde moeders en andere);
� de rechthebbenden door afstand van voorrang;
� de rechthebbenden op basis van een bijzonder (beroeps)statuut.

In de tekst hieronder worden de cijfers van de dossiers behandeld in december
2003 weergegeven. De tabellen in de bijlagen geven de evolutie weer van het aantal
rechthebbenden per categorie voor de periode 1991-2003, eveneens opgesplitst
naar geslacht.

2. DE RECHTHEBBENDEN DIE NIET DE OUDER ZIJN VAN HET KIND

In tabel 1 op de volgende bladzijde wordt voor december 2003 het aantal rechtheb-
benden weergegeven die niet de ouder zijn van het kind waarvoor ze het recht ope-
nen, opgesplitst volgens de verwantschap die ze met het kind hebben.

Hieruit blijkt dat er 26.937 rechthebbenden waren die niet de ouder waren van het
kind waarvoor ze het recht openden op een totaal van 1.032.715 rechthebbenden
in het stelsel voor werknemers. Dit betekent dat slechts 2,61% van het aantal recht-
hebbenden niet de ouder zijn van het kind waarvoor ze het recht openen. Dit aantal
vertoont een dalende trend: in 1991 waren er nog 30.503 rechthebbenden die niet
de ouder waren van het kind, wat 3% vertegenwoordigde van het totaal aantal recht-
hebbenden. Deze dalende trend kan verklaard worden door de groeiende arbeids-
marktparticipatie van de vrouw. Er is een grotere kans dan vroeger dat één van de
ouders werknemer is en daardoor een recht opent op kinderbijslag voor werkne-
mers. Het werknemersstelsel bedient immers meer dan 70% van het totaal aantal
gezinnen in België dat kinderbijslag geniet.
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TABEL 1: RECHTHEBBENDEN DIE NIET DE OUDER ZIJN VAN HET KIND (DECEMBER 2003) 

Op te merken valt nog dat voor het totaal aantal van deze rechthebbenden die niet
de ouder zijn van het kind, dat het merendeel (78%) man is. Een verklaring kan
gevonden worden in de voorrangsorde tussen rechthebbenden. In de categorie van
de stiefouders komen de stiefmoeders in de voorrangsorde na de ouders en de stief-
vader. Indien het niet de (stief)ouder is die het recht opent in een gezin, dan is het
de oudste van de andere personen die rechthebbende wordt. Over het algemeen is
in een gezin de man ouder dan de vrouw.

Hieronder worden de verschillende categorieën apart besproken.

2.1. STIEFOUDERS
In december 2003 waren er 9.805 stiefouders die rechthebbende waren op kinder-
bijslag voor werknemers. Slechts 9% van deze groep zijn vrouwen, wat te verklaren
is door het feit dat in de voorrangsorde tussen potentiële rechthebbenden de stief-
moeders op de laatste plaats komen, na de ouders en de stiefvader.

De laatste jaren is er een dalende trend merkbaar van het aantal rechthebbende stief-
ouders. Ten opzichte van 2001 is dit aantal met 3% gedaald, tegenover 1999 is het
aantal met bijna 10% gedaald.

349
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Verwantschap met het kind Verwijzing 
KBW 

MANNEN VROUWEN TOTAAL 

stiefvaders, stiefmoeders art. 51, §3, 1° 8.920 885 9.805 

adoptieouders en pleegvoogden art. 51, §3, 2° 1.543 366 1.909 

groot- en overgrootouders art. 51, §3, 3° 2.526 1.425 3.951 

ooms en tantes art. 51, §3, 3° 794 404 1.198 

broers en zusters:  1.252 926 2.178 

- in hetzelfde gezin als het kind art. 51, §3, 4° 660 453 1.113 

- buiten het gezin van het kind art. 51, §3, 5° 592 473 1.065 

rechthebbenden voor kinderen van de partner 
of ex-echtgenoot 

art. 51, §3, 6° 3.266 160 3.426 

rechthebbenden die kinderen opvangen: 

- geplaatst via de overheid of een rechter art. 51, §3, 7° 

2.300 

2.099 

1.292 

990 

3.592 

3.089 
- geplaatst door de jeugdrechtbank art. 51, §3, 8° 201 302 503 

rechthebbenden die kinderen opvangen 

- ingevolge een ministeriële afwijking art. 51, §4 

399 479 878 

TOTAAL  21.000 5.937 26.937 
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2.2. ADOPTIEOUDERS EN PLEEGVOOGDEN
Slechts een gering aantal van 1.909 rechthebbenden was adoptant of pleegvoogd in
2003. Dit aantal schommelt sinds 1991 rond de 2.000 eenheden. In december 2001
kende het een hoogtepunt met 2.188 eenheden. Sedertdien is het gedaald in twee
jaar tijd met 10%.

Een verklaring kan gevonden worden in het dalend aantal adopties. Vanaf 1993
wordt een adoptiepremie uitgekeerd in het stelsel voor werknemers. Na het aanvan-
kelijk succes van deze nieuwe maatregel, met een hoogtepunt van 572 adoptie-
premies in 1996, is het aantal sterk gedaald met ongeveer 20% en schommelt het
sinds 2001 rond 400 adopties per jaar.

Dit wordt bevestigd door de dalende trend van het totaal aantal adopties in België,
geregistreerd door de FOD Justitie. In de periode 2001-2002 is dit aantal afgenomen
van 867 adopties in 2000 tot 618 adopties in 2002: een daling van 29% die nog ster-
ker is dan die van de adoptiepremies in het stelsel voor werknemers.

Het aantal gevallen van pleegvoogdij is geringer. Pleegvoogdij kan door de recht-
bank worden uitgesproken als beide ouders overleden zijn. Er zijn slechts een der-
tigtal vonnissen per jaar.

2.3. GROOTOUDERS EN OVERGROOTOUDERS
3.951 rechthebbenden waren grootouder (of overgrootouder) van het rechtgevend
kind, waarvan bijna tweederde grootvader is.

Het totaal aantal rechthebbende grootouders is in de periode 1993-2001 relatief sta-
biel gebleven, maar in 2003 werd een sterke daling van 6,4% genoteerd tegenover
2001. De daling trad enkel op bij het aantal rechthebbende grootvaders, niet bij het
aantal rechthebbende grootmoeders, dat zelfs licht toenam.

De daling van het aantal rechthebbende grootvaders kan deels verklaard worden
door een wetswijziging inzake afstand van voorrang die van kracht werd in juli
2001. In die wetswijziging werd bepaald dat afstand van voorrang kon aan een
rechthebbende die deel uitmaakt van het gezin van het kind, op voorwaarde dat het
gaat om een (stief)vader of (stief)moeder of een persoon waarmee vader of moeder
een feitelijk gezin vormt. Enkel als deze ouders geen deel uitmaken van het gezin,
kan de voorrang worden afgestaan aan bijvoorbeeld de grootouder, als die deel uit-
maakt van het gezin. Vóór de wetswijziging kon de voorrang gemakkelijker aan een
grootouder afgestaan worden.

Meer fundamentele redenen voor de daling moeten waarschijnlijk gezocht worden
in andere factoren. De daling bij de mannelijke rechthebbende gepensioneerden is
immers reeds aan de gang sinds 1991, vóór de wetswijziging die beschreven werd
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in de vorige paragraaf. Door de grotere arbeidsmarktparticipatie bij de vrouwen, zal
waarschijnlijk minder snel een beroep moeten worden gedaan op de grootouders
om de rol van rechthebbende op kinderbijslag te vervullen.

2.4. OOMS EN TANTES
Slechts een gering aantal van de rechthebbenden (1.198) is oom of tante van het
rechtgevend kind, waarvan tweederde ooms. Het aantal rechthebbende ooms en
tantes stijgt wel voortdurend, ten opzichte van 2001 is er een toename van 4,3%.
Tegenover 1991 is het aantal toegenomen met 35,5%. Het blijft wel een klein aan-
deel uitmaken van het totaal aantal rechthebbenden (slechts 0,12%) wat normaal is,
gezien ze op de laatste plaats komen in de voorrangsorde tussen rechthebbenden
(na de ouders en stiefouders).

2.5. BROERS EN ZUSTERS
Indien de ouders geen rechthebbende kunnen zijn, dan kunnen ook broers of zus-
ters deze rol opnemen. De rechthebbende broers en zusters kunnen opgedeeld wor-
den in twee groepen, naargelang ze al dan niet tot hetzelfde gezin als dat van het
rechtgevend kind behoren.

Het aantal rechthebbende broers en zusters die deel uitmaken van hetzelfde gezin
als het rechtgevend kind, is gedaald in de periode 1995-2001 van 1.278 eenheden
tot 1.065. In 2003 is er weer een stijging opgetreden tot 1.113 rechthebbende
broers of zusters.

Het aantal rechthebbende broers en zusters die geen deel uitmaken van hetzelfde
gezin als het rechtgevend kind, is in de afgelopen tien jaar voortdurend gestegen:
van 627 in 1993 tot 1.065 in 2003, wat een toename is van bijna 70%.

Het totaal aantal rechthebbende broers en zusters bedroeg 2.178 eenheden, wat
maar 0,2% vertegenwoordigt van het totaal aantal rechthebbenden in het stelsel
voor werknemers.

2.6. RECHTHEBBENDEN VOOR KINDEREN VAN DE PARTNER OF EX-ECHTGENOOT
Iemand kan ook rechthebbende zijn voor de kinderen van zijn ex-echtgenoot of van
een persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt. Dit geldt ook voor de kinderen
die door de ex-echtgenoot of de partner geadopteerd zijn of onder pleegvoogdij
genomen, op voorwaarde dat deze kinderen deel uitmaken van hetzelfde gezin als
dat van de rechthebbende.

In december 2003 waren er 3.426 dergelijke rechthebbenden waarvan 95% man-
nen. Ten opzichte van de vorige telling is er een daling van 10,9%.
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Sinds 1997 daalt het aantal rechthebbenden in deze categorie, toen waren er nog
5.299. De sterke daling is het gevolg van de invoering in de kinderbijslagwet dat jaar
van het systeem van co-ouderschap. Het systeem van co-ouderschap gaat uit van de
veronderstelling dat de gescheiden ouders de kinderen gezamenlijk opvoeden,
waarbij de vader beschouwd wordt als de voorrangsgerechtigde rechthebbende en
de moeder als de bijslagtrekkende (zie punt 3).

2.7. RECHTHEBBENDEN DIE KINDEREN IN HUN GEZIN OPVANGEN
Door een beslissing van de rechter of als gevolg van een plaatsingsmaatregel door
een openbare overheid kunnen kinderen in een opvanggezin geplaatst worden. Het
aantal rechthebbenden met in hun gezin geplaatste kinderen bedroeg 3.592 in
december 2003. Dit aantal bevond zich nog op een veel hoger niveau in 1991, bijna
de helft hoger dan in 2003. Het kent wel weer een licht stijgende trend sinds het
midden van de jaren negentig. Ten opzichte van 2001 is het aantal rechthebbenden
met geplaatste kinderen toegenomen met 2,7%.

Er kan ook een ministeriële afwijking worden toegestaan voor personen die op geen
andere manier het recht kunnen openen voor kinderen die deel uitmaken van hun
gezin maar waarmee ze geen verwantschap hebben. Zo is een algemene afwijking
toegestaan voor kinderen voor wie de plaatsing in een onthaalgezin ophoudt omdat
ze meerderjarig geworden zijn. Ook zijn afwijkingen toegestaan voor kinderen
geplaatst in gezinnen door diensten erkend door de Gemeenschappen. Het aantal
rechthebbenden die door een ministeriële afwijking een recht hebben kunnen ope-
nen, bedroeg 878 in december 2003. Dit aantal was in het begin van de jaren negen-
tig sterk gedaald maar is sinds 1997 weer aan het stijgen. Het is in 2003 tegenover
2001 met bijna 31% gestegen.

In totaal waren er 4.470 rechthebbenden die kinderen in hun gezin opnemen (al
dan niet via een ministeriële afwijking) in december 2003: dit is minder dan een half
procent van het totaal aantal rechthebbenden in het stelsel voor werknemers. Dit
aantal is tegenover 2001 gestegen met meer dan 7%, maar ligt nog meer dan 30%
onder het niveau van 1991.

Deze stijgende trend sinds het eind van de jaren negentig komt overeen met de toe-
name van het aantal pleeggezinnen in de Vlaamse Gemeenschap: sinds 1999 is het
aantal pleeggezinnen er gestegen met 18% (1). In dezelfde periode is in het totaal
van het stelsel voor werknemers het aantal rechthebbenden die kinderen opvangen,
nog sterker gestegen (23%).

(1) Federatie Pleegzorg VZW, Pleegzorg blijft groeien!, Registratiegegevens 1998-2003.
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3. GESCHEIDEN RECHTHEBBENDEN EN VERLATEN ECHTGENOTEN

3.1. GESCHEIDEN RECHTHEBBENDEN
175.856 rechthebbenden zijn feitelijk gescheiden of uit de echt gescheidenen. Zij
vertegenwoordigen 17% van het totaal aantal rechthebbenden. Het aantal geschei-
den rechthebbenden is ook sterk gestegen tegenover de vorige telling in december
2001: een toename van maar liefst 24,84% in twee jaar tijd.

In de periode 1991-2003 is het totaal aantal echtscheidingen in België toegenomen
met 51%. Het aantal gescheiden rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor
werknemers is zelfs sterker gestegen: tussen 1991 en 2003 is er een toename van
66%. In december 2003 waren er 175.856 gescheiden rechthebbenden, dit is 17%
van het totaal aantal rechthebbenden. In 1991 was nog maar 10% van de rechtheb-
benden gescheiden.

Voor het eerst werd aan de kinderbijslagfondsen het aantal gescheiden rechtheb-
benden gevraagd die een beroep doen op de regeling voor co-ouderschap die in
1997 in de wetgeving op kinderbijslag werd ingevoerd. Uit de cijfers blijkt dat bijna
één op twee (46,90%) van de gescheiden rechthebbenden een beroep doen op dit
systeem van co-ouderschap.

Van de gescheiden rechthebbenden met kinderen in co-ouderschap is 73% van de
rechthebbenden man en 27% is vrouw. Bij de gescheiden rechthebbenden die hun
kinderen niet in co-ouderschap opvoeden, is de verhouding daarentegen omge-
keerd: 24% van de rechthebbenden is man en 76% is vrouw.

Dit is te verklaren door de evolutie van de wetgeving inzake kinderbijslag voor
gescheidenen, die beïnvloed is geweest door de veranderingen in het burgerlijk recht
inzake echtscheiding. Vóór 3 juni 1995 werd de opvoeding in hoofdzaak toegewezen
aan een van de ouders, wanneer deze niet meer samenwoonden. Er was sprake van
de toekenning van het hoederecht aan de ene ouder en het bezoekrecht aan de ande-
re ouder. Voor de kinderbijslag werd aangenomen dat de ouder die het hoederecht
had verkregen het kind bij zich opvoedde, ook tijdens de periode waarin de ander
zijn bezoekrecht uitoefende. In dit geval was de ouder met het hoederecht zowel de
rechthebbende als de bijslagtrekkende. Aangezien het hoederecht meestal aan de
vrouw werd toegekend, kan dit een verklaring zijn voor het feit dat gescheidenen die
hun kinderen niet in co-ouderschap opvoeden in de meerderheid vrouwen zijn.

Vanaf 3 juni 1995 is de wetgeving in het burgerlijk recht voor gescheidenen grondig
gewijzigd omdat er vanaf dan een juridisch kader bestaat voor de gezamenlijke uit-
oefening van het ouderlijk gezag. Pas met uitwerking vanaf 1 oktober 1997 werd de
kinderbijslagwet gewijzigd om rekening te houden met dit nieuwe burgerrechtelijke
begrip “co-ouderschap”.  Dit nieuw systeem van co-ouderschap werd niet toegepast
op de rechten op kinderbijslag die reeds een aanvang namen vóór de invoering van
deze regeling in de kinderbijslagwet.
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In de nieuwe regeling is het zo dat als de gescheiden ouders niet uitdrukkelijk heb-
ben afgeweken van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, de gewone
(voorrangs)regels worden toegepast alsof zij nog één gezin vormden om de kinde-
ren op te voeden (een zogenaamde juridische fictie). Dit betekent dat de vader bij
voorrang als de rechthebbende wordt aangeduid en de moeder verder als de bijslag-
trekkende wordt beschouwd. Dit geeft een verklaring voor het feit dat in de geval-
len van co-ouderschap de meerderheid van de rechthebbenden mannen zijn.

3.2. VERLATEN ECHTGENOTEN
Naast de regeling voor gescheidenen, voorziet de kinderbijslagwet ook de mogelijk-
heid aan gehuwden die verlaten worden door hun man of vrouw en die als gevolg
van die verlating geen recht meer zouden hebben op kinderbijslag, dit recht niette-
min te behouden. Op deze regeling voor verlaten echtgenoten (art. 55, KBW) deden
in december 2003 maar 21 rechthebbenden een beroep. Dit is wel bijna een ver-
dubbeling tegenover 2001, maar het cijfer haalt zeker niet het niveau van 1991,
toen nog bijna 200 rechthebbenden hiervan gebruik moesten maken.

4. VROUWELIJKE RECHTHEBBENDEN MET VOORRANG

4.1. ONGEHUWDE RECHTHEBBENDE MOEDERS
Ongehuwde moeders kunnen rechthebbende zijn op kinderbijslag, bijvoorbeeld als
hun partner niet werkt of als ze alleenstaande zijn.

De groep rechthebbende ongehuwde moeders telt 30.025 rechthebbenden, dit is
2,91% van het totaal aantal rechthebbenden in het stelsel voor werknemers in
december 2003. In vergelijking met 2001 zijn de rechthebbende ongehuwde moe-
ders met 7,45% toegenomen. De stijging tegenover 1991 is zelfs 46,33%.

Dit komt overeen met de toenemende trend van het ongehuwd samenwonen of van
het aantal eenoudergezinnen. Uit de cijfers van het NIS blijkt dat tussen 1991 (2) en
2003 het aantal ongehuwde moeders met kinderen gestegen is van 288.774 in 1991
tot 394.954 in 2003: een groei met 42%.

4.2. ANDERE VROUWELIJKE RECHTHEBBENDEN MET VOORRANG
Er is nog een belangrijke groep van vrouwelijke rechthebbenden die 38.283 eenhe-
den telde in december 2003 (3,71% van het totaal aantal rechthebbenden). In deze
categorie zijn de vrouwen opgenomen die een voorrangsrecht hebben op andere
rechthebbenden (in de zin van art. 64, KBW). Het gaat hoofdzakelijk om moeders
die in de voorrangsorde tussen rechthebbenden voor de stiefvader komen, maar
ook om vrouwen van wie de partner geen beroep heeft of student is.

(2) Toestand op 1 maart 1991.
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Deze categorie van vrouwelijke rechthebbenden is van 1991 tot 1997 voortdurend
toegenomen, waarna een lichte daling optrad. In 2003 is er weer een stijging merk-
baar van 2,6% ten opzichte van 2001. 

5. RECHTHEBBENDEN DOOR AFSTAND VAN VOORRANG

Hierboven werd reeds de normale voorrangsorde tussen de potentiële rechthebben-
den in een kinderbijslagdossier vermeld: eerst de vader, dan de moeder, daarna de
stiefvader en de stiefmoeder en ten slotte de oudste van eventuele andere rechtheb-
benden. De wetgever heeft voorzien dat van de voorrangsregel kan afgeweken wor-
den in het belang van het kind. Dit belang kan aangetoond worden omdat bijvoor-
beeld door verandering van rechthebbende het kind een hogere bijslag kan genieten.

In december 2003 waren er 38.588 personen die door een afstand van voorrang
rechthebbende geworden zijn, dit is 3,74% van het totaal aantal rechthebbenden.
Van de groep rechthebbenden door afstand van voorrang is de meerderheid (82%)
een vrouw.

Ten opzichte van de vorige telling in december 2001, is deze groep weer sterk
gestegen, met 29,68%. In 1991 bedroeg deze groep slechts 5.700 rechthebbenden.
Sindsdien is er dus bijna een verzevenvoudiging.

De sterke stijging van het aantal rechthebbenden door afstand van voorrang kan
waarschijnlijk in belangrijke mate verklaard worden door de invoering van het co-
ouderschap voor gescheidenen (zie hierboven). Vóór het co-ouderschap hoorden
de kinderen automatisch bij de uit de echt gescheiden moeder, indien ze bij haar
opgevoed werden. In het geval van co-ouderschap is de vader de voorrangsgerech-
tigde rechthebbende en is een afstand van voorrang nodig om bijvoorbeeld aan de
werkloze moeder die de kinderen opvoedt, de hogere bijslag toe te kennen.

Met betrekking tot het soepeler toekennen van afstand van voorrang kan nog opge-
merkt worden dat de betrokkenen nu zelf hierover oordelen (vroeger moest een
administratief en/of financieel belang kunnen aangetoond worden, bijv. bij vele
beroepswisselingen).

6. RECHTHEBBENDEN MET EEN BIJZONDER BEROEPSSTATUUT

De statistiek van de rechthebbenden bevat ook een aantal andere categorieën die
interessant zijn, niet vanwege de specifieke verwantschapsrelatie van de rechtheb-
bende met het kind of vanwege zijn gezinssituatie, maar vanwege een specifiek
beroepsstatuut (of het gebrek eraan) dat aan de grondslag ligt van het recht.

Het gaat om een heterogeen aantal categorieën van rechthebbenden die in tabel 2
worden weergegeven en hierna worden besproken.
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TABEL 2: RECHTHEBBENDEN MET EEN BIJZONDER STATUUT (DECEMBER 2003)

6.1. VROUWELIJKE RECHTHEBBENDEN MET EEN ZELFSTANDIGE PARTNER
Wanneer in een gezin een van de partners werknemer is en de andere partner zelf-
standige, moest een voorrangsregel voorzien worden in de kinderbijslagwet om het
bevoegde stelsel te bepalen. Hetzelfde probleem stelt zich ook als één persoon zowel
werknemer als zelfstandige is. Daarom werd voor deze gevallen bepaald dat de werk-
nemer om recht te hebben in het werknemersstelsel geen ander beroep in hoofdzaak
mag uitoefenen: dit doet hij als hij minstens halftijds werkt als werknemer.
Hierdoor kunnen vrouwen die een zelfstandige partner hebben maar minstens half-
tijds werken, toch rechthebbende zijn op kinderbijslag in het stelsel voor werkne-
mers. Het gaat om een voorrangsregel tussen verschillende kinderbijslagstelsels. De
voorrangsregel in het stelsel voor werknemers tussen verschillende rechthebbenden
in een gezin waarbij het recht van de vader voorgaat op dat van de moeder, geldt
niet in dit geval.

In december 2003 waren er 72.754 vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandi-
ge partner. Ten opzichte van 2001 is dit aantal gestegen met 3,77%. In vergelijking
met 1991 zijn er zelfs 26,64% vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandige
partner meer.

De groei in het stelsel voor werknemers van het aantal vrouwelijke rechthebbenden
met zelfstandige partner kan verklaard worden door het toenemend aantal gezinnen
met twee verdieners. De kans is groter dat de kinderbijslag in gezinnen met poten-
tiële rechthebbenden in verschillende stelsels ten laste valt van de werknemers, aan-
gezien er veel meer werknemers zijn dan zelfstandigen.
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 Verwijzing 
KBW 

MANNEN VROUWEN TOTAAL 

vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandige 
partner 

art. 59 - 72.754 72.754 

rechthebbenden met een overlevingspensioen art. 56 quater 77 1.706 1.783 

gehandicapte rechthebbenden art. 56 quinquies 1.147 2.384 3.531 

rechthebbende studenten of leerlingen art. 56 sexies 29 302 331 

gehandicapten rechthebbend voor zichzelf art. 56 septies 265 178 443 

rechthebbenden met een 
loopbaanonderbrekingsuitkering

art. 56 octies 1.113 2.649 3.762 

gedetineerden art. 56 decies 250 17 267 
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In december 2003 waren er in het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen 113.444
rechthebbenden. In 1991 waren er bij de zelfstandigen nog 150.144 rechthebben-
den, in twaalf jaar tijd is dit aantal gedaald met bijna 25%. In het stelsel voor werkne-
mers is in dezelfde periode het aantal nog toegenomen met 2,5% tot 1.032.715
rechthebbenden. Met 72.754 vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandige
partner bedient het stelsel voor werknemers alleen al 64% van het aantal rechtheb-
benden behandeld door het stelsel voor zelfstandigen (zonder de mannelijke recht-
hebbenden met een zelfstandige partner te rekenen).

Zij vertegenwoordigen al 7% van het totaal aantal rechthebbenden in het stelsel
voor werknemers. De kostprijs van deze groep kan geraamd worden op 216 miljoen
euro (aan de gemiddelde kostprijs van de gewone schaal voorzien in de begroting
van 2005).

Bovendien behandelt het stelsel voor werknemers ook de mannelijke rechthebben-
den op kinderbijslag met een zelfstandige partner. Hun aantal wordt in deze statis-
tiek niet geregistreerd omdat ze de normale voorrangsregels van de kinderbijslagwet
tussen rechthebbenden volgen. Het kan wel geschat worden op 31.586 gevallen
(indien de mannelijke rechthebbenden met een zelfstandige partner dezelfde ver-
houding ten opzichte van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep volgen als de
vrouwelijke). In totaal behandelt het stelsel voor werknemers dus bijna evenveel
dossiers voor gezinnen met een zelfstandige als het stelsel voor zelfstandigen zelf.

6.2. RECHTHEBBENDEN MET EEN OVERLEVINGSPENSIOEN
Iemand die een overlevingsuitkering geniet, heeft ook recht op kinderbijslag in het
stelsel voor werknemers indien de overleden echtgenoot in de loop van de twaalf
maanden die het overlijden voorafgaan, de voorwaarden heeft vervuld om aan-
spraak te maken op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen.

In december 2003 waren er 1.783 rechthebbenden op kinderbijslag met een overle-
vingspensioen, voor meer dan 95% waren dit vrouwen. In 1995 kende dit aantal een
hoogtepunt met 2.330 rechthebbenden. Sindsdien is dit aantal constant gedaald,
ondanks het feit dat het totaal aantal gepensioneerden met een overlevingspensioen
sinds 1995 stabiel gebleven is.

6.3. GEHANDICAPTE RECHTHEBBENDEN
Gehandicapten die geen winstgevende activiteit uitoefenen en een uitkering genie-
ten voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, kunnen
ook een recht op kinderbijslag uitoefenen voor hun kinderen, op voorwaarde dat ze
deel uitmaken van hetzelfde gezin.
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Er waren 3.531 rechthebbende gehandicapten die in december 2003 een dergelijk
recht uitoefenden. Meer dan 67% van dit aantal was een vrouw. Het kent een licht
stijgende trend: tegenover 2001 is het aantal gehandicapte rechthebbenden geste-
gen met 1,82%.

6.4. RECHTHEBBENDE STUDENTEN EN LEERLINGEN
Ook studenten en leerlingen van minder dan 25 jaar oud kunnen een recht openen
voor hun kinderen. 
Deze studenten en leerlingen moeten reeds 5 jaar in België verblijven, tenzij ze
onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van een
een staat die het Europees Sociaal Handvest heeft ondertekend. Ook erkende vluch-
telingen en staatlozen moeten niet aan de verblijfsvoorwaarde voldoen.

Er waren in december 2003 slechts 331 rechthebbende studenten of leerlingen,
waarvan 91% vrouwen. Sinds 1995 schommelt deze categorie rond de 300 rechtheb-
benden.

6.5. GEHANDICAPTEN RECHTHEBBEND VOOR ZICHZELF
Gehandicapte kinderen kunnen ook rechthebbend zijn voor zichzelf, voor zover er
geen ander recht op kinderbijslag bestaat bij de werknemers of de zelfstandigen. De
kinderen geboren uiterlijk op 1 januari 1996 moeten wel getroffen zijn door een
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%. De kinderen geboren
na 1 januari 1996 moeten een aandoening hebben die gevolgen hebben voor hen-
zelf of voor hun familiale omgeving. De kinderbijslag wordt verleend tot het kind de
leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

441 gehandicapte kinderen waren in december 2003 rechthebbend voor zichzelf.
Dit aantal is in stijgende lijn, sinds 1995 is het toegenomen met 45%.

6.6. RECHTHEBBENDEN MET EEN LOOPBAANONDERBREKINGSUITKERING
Werknemers die hun loopbaan onderbreken kunnen ook rechthebbende zijn op
kinderbijslag indien ze een onderbrekingsuitkering genieten. In december 2003
waren er 3.762 rechthebbenden met een onderbrekingsuitkering, voor 70% vrou-
wen. Sinds 1991 is dit aantal meer dan verdubbeld.

Dat 70% van de op kinderbijslag rechthebbende loopbaanonderbrekers vrouw is, is
niet verwonderlijk aangezien uit de statistieken van de RVA blijkt dat de meerder-
heid (80%) van de loopbaanonderbrekers vrouw is.
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6.7. GEDETINEERDE RECHTHEBBENDEN
Werknemers die beroofd zijn van hun vrijheid door een veroordeling, kunnen recht-
hebbende zijn op kinderbijslag indien ze in de loop van de twaalf maanden voor de
vrijheidsberoving recht hadden op ten minste zes maandelijkse forfaitaire bijslagen.
In december 2003 waren er 267 gedetineerde rechthebbenden, een aantal dat de
laatste jaren stabiel is gebleven.

7. BESLUITEN

De gezinssituatie waarin de kinderen opgevoed worden, bepaalt welke personen
het recht kunnen openen op kinderbijslag. De wetgever heeft een voorrang vastge-
legd tussen potentiële rechthebbenden volgens de volgende orde: vader, moeder,
stiefvader, stiefmoeder.

Behalve de (stief)ouders kunnen ook andere verwanten een recht op kinderbijslag
openen (hier heeft de oudste voorrang). In de periode sinds 1991 is er een verschui-
ving merkbaar: minder rechthebbende stiefouders, grootouders en adoptanten of
pleegvoogden maar meer rechthebbende broers of zusters en ooms of tantes. Het
aantal rechthebbende ooms of tantes is in de periode 1991-2003 zelfs toegenomen
met 35,5%. Globaal gezien is de groep van rechthebbende verwanten – andere dan
de ouders – gedaald met 6% in de periode 1991-2003. Ze vertegenwoordigen min-
der dan 3% van het totaal aantal rechthebbenden.

Het aantal rechthebbenden die kinderen opvangen die in hun gezin geplaatst wor-
den door een gerechtelijke beslissing of door de overheid, is gedaald in de periode
1991-2003: van in totaal 6.531 rechthebbenden in 1991 tot 4.470 in 2003 wat min-
der dan een half procent is van het totaal aantal rechthebbenden.

Een van de belangrijkste trends in de statistiek van de rechthebbenden op kinderbij-
slag is het toegenomen aantal echtscheidingen. In de periode 1991-2003 is het totaal
aantal echtscheidingen in België toegenomen met 51%. In verhouding tot het totaal
aantal rechthebbenden in het stelsel voor werknemers is het aantal gescheiden
rechthebbenden toegenomen van 10% in 1991, tot 17% in 2003. Deze sterke stijging
van het aantal gescheiden rechthebbenden in het stelsel voor werknemers kan mis-
schien verklaard worden door een toename van het aantal echtscheidingen op jon-
gere leeftijd, als er nog kinderen in het gezin zijn.

De toename van het aantal gescheiden rechthebbenden (echtgenoten) zou mis-
schien in de toekomst wel kunnen afnemen door een andere trend, namelijk die van
de toename van het ongehuwd samenwonen. Een goed beeld van het aantal gezin-
nen in het stelsel voor werknemers dat ongehuwd samenwoont, kan echter nog
niet gegeven worden: er zijn geen aparte globale cijfers over de vrouwelijke of man-
nelijke rechthebbenden die ongehuwd samenwonen. De toename van het aantal
rechthebbende ongehuwde moeders wijst hier wel op: deze categorie van
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rechthebbenden is in de periode 1991-2003 toegenomen met 46%. Met een aantal van 30.025
rechthebbenden vertegenwoordigen zij bijna 3% van het totaal aantal rechthebbenden.

Van de normale voorrangsregel tussen de potentiële rechthebbenden kan afgewe-
ken worden in het belang van het kind omdat het bijvoorbeeld daardoor recht geeft
op een hogere bijslag. In december 2003 waren er 38.588 rechthebbenden door
een dergelijke afstand van voorrang (3,74% van het totaal aantal rechthebbenden).
De sterke stijging van deze categorie kan grotendeels verklaard worden door de
invoering van het co-ouderschap voor gescheidenen, waarbij de vader voorrangs-
gerechtige rechthebbende is. Een afstand van voorrang is dan nodig om het recht te
laten openen door bijvoorbeeld een werkloze moeder die recht geeft op een hogere
bijslag.

In de statistiek van de rechthebbenden zijn ook een aantal categorieën opgenomen
waarvoor in de kinderbijslagwet een aparte regeling moest voorzien worden om
voor deze gevallen een recht te kunnen openen.

Hierbij zijn drie categorieën van rechthebbenden die het recht niet kunnen openen
op basis van hun beroepstoestand, namelijk de rechthebbende gehandicapte, de
rechthebbende student of leerling en de gehandicapte rechthebbende voor zichzelf:
in totaal gaat het slechts om 4.305 rechthebbenden. Hun aantal is sinds 1995 wel
met 24% toegenomen.

Het succes van de loopbaanonderbreking weerspiegelt zich in de evolutie van het
aantal rechthebbenden op kinderbijslag met een onderbrekingsuitkering: sinds 1991
is het gestegen met 153%. Ook het aantal uitkeringen door de RVA voor loopbaan-
onderbreking of tijdskrediet in de privé-sector is in de periode 1991-2003 met
dezelfde grootteorde gestegen (+162%). Het aantal rechthebbenden op kinderbijslag
met een onderbrekingsuitkering is wel beperkt, 3.756 rechthebbenden in december
2003, in vergelijking met het aantal uitkeringen door de RVA (60.060 uitkeringen
voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet). Dit is te verklaren door het feit dat in
vele gezinnen het recht op kinderbijslag ontstaat bij de werknemer-man en dat de
vrouw haar loopbaan onderbreekt: er moet dan geen beroep gedaan worden op de
speciale voorziening voor loopbaanonderbrekers in de kinderbijslagwet.

Het aantal rechthebbenden op kinderbijslag met een overlevingspensioen kent een
dalende trend sinds 1995. Ook hun aantal is beperkt: 1.783 gevallen in december
2003. In de toekomst zal dit aantal waarschijnlijk verder dalen: meer en meer vrou-
wen hebben zelf rechten op een pensioen opgebouwd.

De statistiek van de rechthebbenden geeft ook een beeld van de voorrangsregels tus-
sen de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen. Zo waren er 72.754 vrouwelij-
ke rechthebbenden met een zelfstandige echtgenoot in december 2003. Dit aantal
stijgt voortdurend: in vergelijking met 1991 is het meer dan een kwart toegenomen. 
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De groei in het stelsel voor werknemers van het aantal vrouwelijke rechthebbenden
met zelfstandige partner kan verklaard worden door het toenemend aantal gezinnen
met twee verdieners.  De kans is groter dat de kinderbijslag in gezinnen met poten-
tiële rechthebbenden in verschillende stelsels ten laste valt van de werknemers, aan-
gezien er veel meer werknemers zijn dan zelfstandigen.

In het kinderbijslagstelsel voor zelfstandigen is het aantal rechthebbenden sinds
1991 gedaald met bijna 25%. In het stelsel voor werknemers is in dezelfde periode
het aantal rechthebbenden nog toegenomen met 2,5% tot 1.032.715 rechthebben-
den. Met 72.754 vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandige partner, bedient
het stelsel voor werknemers alleen al 64% van het aantal rechthebbenden behandeld
door het stelsel voor zelfstandigen. Zij vertegenwoordigen al 7% van het totaal aan-
tal rechthebbenden in het stelsel voor werknemers. De kostprijs van deze groep kan
geraamd worden op 216 miljoen euro.

Door de specifieke voorrangsregels die voorzien zijn voor de bevoegdheidsverdeling
tussen de kinderbijslagstelsels neemt het stelsel voor werknemers dus meer en meer
de last op zich van gezinnen met een zelfstandige.

Verder behandelt het stelsel voor werknemers ook de mannelijke rechthebbenden
op kinderbijslag met een zelfstandige partner. In totaal behandelt het stelsel voor
werknemers dus heel wat dossiers voor gezinnen met een zelfstandige.

De evolutie van deze statistieken van de rechthebbenden weerspiegelt de maat-
schappelijke ontwikkelingen inzake gezinsvorming en toont aan dat de wetgeving
op de kinderbijslag voor werknemers hierop inspeelt, zowel op het vlak van de
gezinssituatie als op het vlak van het statuut van de rechthebbende.

__________
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KINDEREN OPGEVOED BUITEN HET RIJK –
TELLINGEN 2004

DOOR DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

De tellingen voor 2004 (situatie op 31 december 2003) inzake “kinderen opgevoed
buiten het Rijk” (1) betreffen de betalingen van kinderbijslag naar het buitenland, in
het stelsel voor werknemers, voor kinderen die buiten België opgevoed worden en
voor wie een persoon met buitenlandse nationaliteit rechthebbende is.

Die kinderbijslag wordt betaald, ofwel op basis van de Europese verordeningen
betreffende de werknemers die zich binnen de Europese Economische Ruimte ver-
plaatsen, ofwel op basis van een bilaterale overeenkomst tussen België en een ander
land (momenteel bestaat zo’n overeenkomst met Turkije, Marokko, Tunesië en de
landen van het vroegere Joegoslavië), ofwel op basis van een door de minister toe-
gestane afwijking van artikel 52, 1e lid van de Kinderbijslagwet, dat bepaalt dat geen
kinderbijslag verschuldigd is voor kinderen die buiten het Rijk worden opgevoed.

Aan de hand van deze tellingen en het rapport dat ervan werd opgesteld, kan de
evolutie worden opgevolgd van het aantal rechtgevende kinderen en de bedragen
betaald uit hoofde van deze bijzondere bepalingen, die afwijken van de gemeen-
rechtelijke regels in verband met de toekenning van kinderbijslag voor werknemers.

Vanuit de voornaamste conclusies die uit de analyse van de resultaten werden
getrokken, blijkt het interessant om de aandacht te vestigen op de onderstaande
punten, die het best de beoogde situatie en de verschillende ontwikkelingen samen-
vatten:

� het totale aantal in het buitenland opgevoede rechtgevende kinderen, evenals de
ten gunste van hen uitgevoerde bedragen blijven toenemen, wat neerkomt op stij-
gingen van respectievelijk 4,52% en 4,82% in het verslagjaar 2003; hun aandeel is op
het einde van 2003 goed voor 1,73% van de rechtgevende kinderen uit dat stelsel
(31.970 kinderen) en 1,17% van de uitgaven voor kinderbijslag voor het jaar 2003
(39.270.124 EUR);
� op het einde van het verslagjaar ontving 89,59% van de in het buitenland opgevoe-
de rechtgevende kinderen zijn kinderbijslag op basis van de Europese verordenin-
gen (tegenover 83,54% op het einde van 1999); het aandeel van degenen die hun

(1) De resultaten van deze telling werden in de vorm van een brochure gepubliceerd. Deze is te ver-
krijgen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers of kan worden geraadpleegd op de
website: www.rkw.be. 367
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bijslag betaald kregen als toepassing van een bilaterale overeenkomst, was gedaald
tot 10,17% (tegenover 16,26% eind 1999); de verdeling van de gestorte bedragen
vertoont nog meer ongelijkheden: 96,41% op het einde van 2003 voor de Europese
verordeningen en 3,18% voor de overeenkomsten; dat bevestigt dat de kinderbij-
slag, betaald uit hoofde van de verordeningen van de Europese Unie en de bijslag,
betaald uit hoofde van een bilaterale overeenkomst een verschillende ontwikkeling
kennen: in 2003 is er een stijging met 6,46% van het aantal rechtgevende kinderen
in het eerste geval en een zeer uitgesproken daling in het tweede geval, namelijk
een daling van 10,30%; de betaalde bedragen volgen dezelfde tendensen: respectie-
velijk een stijging van 5,25% en een daling van 7,02%;
� zoals reeds enkele jaren het geval is, doet de stijging van het aantal in het buiten-
land opgevoede rechtgevende kinderen zich in hoofdzaak voor in de groep van
degenen die in Frankrijk worden opgevoed (+ 1.650 kinderen in 2003 op een totale
stijging van 1.383 kinderen); eind 2003 bedraagt het totaal van in Frankrijk opgevoe-
de rechtgevende kinderen 69,14% van alle in het buitenland opgevoede rechtgeven-
de kinderen; de meeste onder hen zijn kinderen van grenswerknemers, wat bete-
kent dat de evolutie van het aantal van deze werknemers (volgens tellingen door het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) een belangrijke weerslag
heeft op de evolutie van de statistiek in zijn geheel;
� het gemiddelde aantal kinderen per rechthebbende bij de in het buitenland opge-
voede rechtgevende kinderen behoudt zijn verschil ten opzichte van ditzelfde
gemiddelde aantal in het geheel van het stelsel (1,94 kinderen tegenover 1,79 in
heel het stelsel). Het vertoont een lichte achteruitgang in vergelijking met de situ-
atie op het einde van 2002 (1,95 kinderen); in het geval van de kinderbijslag,
betaald uit hoofde van de Europese verordeningen blijft het resultaat relatief stabiel
en bedraagt het van 1999 tot 2003 om en bij de 1,90 kinderen; in het geval van de
kinderbijslag, betaald uit hoofde van een bilaterale overeenkomst wordt de dalende
tendens jaar na jaar bevestigd, ook al blijft het gemiddelde aantal kinderen per recht-
hebbende hoger dan het algemene gemiddelde: het gemiddelde gaat van 2,40 kinde-
ren per rechthebbende eind 1999 naar 2,28 kinderen eind 2002 en naar 2,25 kinde-
ren eind 2003; eind 2003 haalt Turkije zelfs een gemiddeld aantal kinderen dat gelijk
is aan het gemiddelde van de landen waar de kinderbijslag wordt betaald uit hoofde
van de Europese verordeningen, hetzij 1,91 kinderen per rechthebbende;
� het aandeel van de rechtgevende kinderen wier recht wordt geopend door een
actieve werknemer, blijft toenemen voor wat de door de Europese verordeningen
gedekte landen betreft (92,19% van het totaal van alle rechtgevende kinderen tegen-
over 91,58% eind 2002) en dit aandeel ligt nog steeds een stuk hoger dan het aan-
deel in het geheel van het stelsel (73,55% eind 2003); in het geval van de bilaterale
overeenkomsten daarentegen is de tendens in de loop van het jaar 2003 omgeslagen
(39,23% van de rechtgevende kinderen waarvan de rechthebbende actief is, tegen-
over 41,01% op het einde van 2002 en 39,39% op het einde van 2001); we stellen
overigens vast dat de categorie waarvan de rechthebbende invalide is, constant
dalende cijfers vertoont (30,25% van de rechtgevende kinderen tegenover 38,60%
eind 2002 en 52,00% eind 1999).

368
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We moeten tevens opmerken dat in deze tellingen op 31 december 2003 voor het
eerst ook de geboorten en adopties werden geregistreerd die in de loop van het jaar
aanleiding hebben gegeven tot het toekennen van kraamgeld of een adoptiepremie
voor kinderen geboren of geadopteerd in een van de landen die onder de verorde-
ningen van de Europese Unie vallen. Sinds 2003 kan door nieuwe overheidsbepalin-
gen immers kraamgeld worden betaald door het land waar werknemers werkzaam
zijn (actieve werknemers) die zich binnen de Europese Economische Ruimte ver-
plaatsen (2).

Een uitzondering is niettemin voorzien voor de werknemers wier kinderen in Frank-
rijk of in het Groothertogdom Luxemburg wonen, waarbij de vroegere bilaterale
overeenkomsten die voorzagen in de betaling door het land van verblijf, van toepas-
sing blijven. Wat Duitsland betreft, geldt dezelfde uitzondering uitsluitend voor de
grenswerknemers, die eveneens door een bilaterale overeenkomst gedekt zijn.

De betaling van adoptiepremies maakte evenwel van geen enkele overeenkomst het
voorwerp uit. De nieuwe Europese reglementering is met andere woorden van toe-
passing voor alle landen die er deel van uitmaken, zonder uitzondering.

Het aantal geboorten dat in de loop van 2003 aanleiding gaf tot de betaling van
kraamgeld, komt neer op een totaal van 161 (tegenover 6 geboorten in 2002) en
een bedrag van 149.301 EUR werd in ditzelfde jaar uit dien hoofde gestort. Van deze
161 geboorten werden 142 geboorten in Nederland geregistreerd (3). Wat de adoptie-
premies betreft, werd in 2003 slechts een bedrag van 740 EUR uitgekeerd.

We voegen hier nog aan toe dat pas vanaf de volgende telling, op 31 december 2004
– waarvan de resultaten momenteel nog niet beschikbaar zijn – de rechtgevende
kinderen opgevoed in de tien nieuwe Lidstaten van de Europese Unie (sinds 1 mei
2004) zullen zijn opgenomen; pas dan kan de impact van deze uitbreiding voor het
kinderbijslagstelsel voor werknemers worden beoordeeld.

__________

(2) Deze nieuwe beschikkingen zijn opgenomen in de ministeriële circulaire nr. 583 van 6 oktober 2003
en traden op 1 juni 2001 met terugwerkende kracht in voege. Voordien voorzagen overeenkomsten
alleen in Duitsland en Nederland in een dergelijke betaling en de overeenkomst met betrekking tot Neder-
land werd sinds 7 februari 1997 (opzegging van de overeenkomst door België) niet meer toegepast.
(3) Voor Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg blijft de met elk van beide landen afgesloten
overeenkomst van toepassing en het kraamgeld is ten laste van deze landen. Doordat Frankrijk hierbij
met andere woorden niet betrokken is, komt Nederland logischerwijze op kop, aangezien de recht-
hebbenden van dit land ongeveer 17% vertegenwoordigen van de rechthebbenden uit hoofde van de
Europese verordeningen.
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ABSTRACTS

“Evolutie op lange termijn van de uitgaven voor geneeskundige verzorging”
door Michel Englert, Marie-Jeanne Festjens en Maritza Lopez-Novella

In dit artikel stellen de auteurs de methodologie van de projectie van de uitgaven
voor gezondheidszorg voor, die door het Federaal Planbureau en de Studiecommis-
sie voor de Vergrijzing wordt gebruikt voor de evaluaties met betrekking tot de bud-
gettaire gevolgen van de demografische ontwikkelingen in België. Op lange termijn
weerhoudt deze methodologie de economische groei en de demografische vooruit-
zichten als essentiële componenten. Op middellange termijn wordt deze macro-
economische benadering vervangen door een methode waarbij rekening wordt
gehouden met de beschikkingen die door de besluitvormer worden genomen.

Volgens onze methodologie zou de globale geneeskundige consumptie moeten stij-
gen van 9,7% van het BBP in 2004 tot 12,8% in 2030. Deze stijging van het BBP met
3,1 procentpunten kan voor 1,8 procentpunten aan de vergrijzing worden toege-
schreven en voor 1,3 procentpunten aan de ‘trend’. Als men ervan uitgaat dat een
stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg die gelijk is aan de economische
groei, ‘normaal’ is, en men de toename van het gewicht van de uitgaven voor
gezondheidszorg in het BBP probeert te verklaren, dan blijkt de demografische fac-
tor immers doorslaggevend te zijn. Wat de totale overheidsuitgaven voor gezond-
heidszorg betreft, deze zouden in 2004 met 7,2% van het BBP en in 2030 met 9,5%
van het BBP moeten stijgen.

“The long-term evolution of health care expenditure”
by Michel Englert, Marie-Jeanne Festjens and Maritza Lopez-Novella

In this article the authors present the projection method for health care expenditure
as used by the Federal Planning Bureau and the Study Committee for Ageing in the
framework of the evaluations related to the budgetary consequences of the demo-
graphic evolutions in Belgium. In the long term, this method uses the economic
growth and the demographic perspectives as essential determinants. In the medium
term, this macroeconomic approach is substituted by a method focused on taking
into account all dispositions taken by the decision-maker.

According to our method, the global health care consumption should rise from 9.7
% of the GDP in 2004 to 12.8% in 2030. This increase by 3.1 percentage points of
the GDP can be attributed to demographic ageing (1.8 percentage points) and to
the « trend » (1.3% percentage points). In fact, if one considers a growth in health
care expenditure that is equal to the economic growth as being « normal » and if
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one tries to explain the growth of impact of health care expenditure on the GDP,
the demographic factor seems to be the most prominent. Total public health care
expenditure should rise from 7.2% of the GDP in 2004 to 9.5% of the GDP in 2030.

*
*     *

“Het arrest Keller van het Hof van Justitie: een nieuwe stap in de richting van de
afschaffing van de grenzen voor patiënten in Europa?”
door Anne-Claire Simon

De stelsels voor geneeskundige verzorging zijn op een nationale, en niet op een Euro-
pese basis georganiseerd. Dankzij de vorderingen van de communautaire integratie
heeft een patiënt die bij het ziekteverzekeringsstelsel van een Lidstaat is aangesloten,
een zekere toegang tot de zorgverlening in andere Lidstaten. Hij kan immers bekomen
dat het orgaan waarbij hij is aangesloten, in bijzondere omstandigheden, de kosten
van deze zorgverlening ten laste neemt op grond van artikel 22 van verordening
1408/71 of van de bepalingen inzake het vrij verrichten van diensten.

In zijn arrest Keller van 12 april 2005 heeft het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen besloten dat mevrouw Keller, die bij de Spaanse sociale zeker-
heid was aangesloten, de terugbetaling kan eisen van een medische behandeling die
zij in een Zwitsers ziekenhuis onderging toen verzorging noodzakelijk bleek tijdens
een tijdelijk verblijf in Duitsland; de beslissing voor overbrenging naar Zwitserland
werd door de Duitse artsen genomen. Dit arrest betekent niet echt een revolutionai-
re vooruitgang op het vlak van vrij verkeer van patiënten, maar verduidelijkt de
rechten van de patiënt die van het orgaan waarbij hij is aangesloten, de terug-
betaling wil bekomen van geneeskundige verzorging die hij in het buitenland heeft
gekregen, en dat op grond van verordening nr. 1408/71.

“The Keller ruling by the Court of Justice: a new step towards the abolition of
borders for patients in Europe?”
by Anne-Claire Simon

The health care systems are organised at national level, not at European level. How-
ever, thanks to the progress of Community integration, a patient affiliated with the
health insurance system of one Member State benefits from a certain access to the
care given in other Member States.  He may indeed obtain – in particular circum-
stances – a refund for the costs for the care from the organisation he is affiliated
with, on the basis of article 22 of regulation n° 1408/71 or the principles of the free-
dom to provide services.
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In the Keller ruling of 12 April 2005, the Court of Justice of the European Communi-
ties decided that Ms Keller, who was affiliated with the Spanish social security sys-
tem, could claim the reimbursement by this organisation of a medical treatment she
received in a Swiss clinic after German doctors decided to transfer her to Switzer-
land because treatment turned out to be necessary during a temporary stay in Ger-
many. Without forming a revolutionary progress with regard to the free movement
of patients, this ruling clarifies the rights of the patient who wishes to obtain the
reimbursement of the healthcare received abroad by the organisation he is affiliated
with, on the basis of regulation n° 1408/71.

*
*     *

“Grenzen en gronden van patiëntenmobiliteit in de Europese Unie”
door Hans Vollaard

Wat is de impact van grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit in de Europese Unie
op de territoriale organisatie van nationale zorgstelsels? – deze vraag speelt zeker
nadat het Europees Hof van Justitie zorgconsumptie over de grens heeft vergemak-
kelijkt. Een politologische analyse laat zien hoe een combinatie van deze uitbreiding
van mogelijkheden met ontevredenheid over het zorgaanbod kan leiden tot verdere
ondermijning van staatsterritorialiteit. Op basis van gegevens over patiëntenmobili-
teit vooral uit Nederlands-Belgische grensregio’s laat die analyse ook zien dat de
omvang daarvan vooralsnog beperkt zal blijven. Bovendien proberen nationale zor-
gautoriteiten op nationaal en Europees niveau op andere manieren de (kosten van
hun) zorgstelsels te blijven controleren. De toegenomen mogelijkheden van grenso-
verschrijdende zorgconsumptie vormen in beperkte omvang een extra faciliteit voor
nationale zorgconsumenten. De toename van het aantal interne mogelijkheden om
te kiezen tussen zorgverleners en verzekeraars betekent in een Europese interne
markt waarschijnlijk een verdere ondermijning van het territoriale fundament van
zorgstelsels in de Europese Economische Ruimte. 

“Boundaries and foundations of patient mobility in the European Union”
by Hans Vollaard

What is the impact of cross-border patient mobility in the European Union on the
territorial organisation of national health care systems? This question has become
extremely topical following the European Court of Justice’s decisions, which facili-
tated cross-border health care consumption. A politological analysis shows how a
combination of the extension of possibilities and dissatisfaction with regard to the
health care offer can lead to further undermining of state territoriality. Based on data
regarding patient mobility, mainly from the Dutch-Belgian border regions, this analy-
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sis also shows that patient mobility will remain limited for the time being. More-
over, national health care authorities are continuously trying to control the (costs of
their) care systems at national and European level and in various ways. The
increased possibilities of cross-border health care consumption to a limited extent
constitute an additional facility for national health care consumers. The increase in
the number of internal possibilities to choose among care providers and insurers in
a European internal market will probably mean that the territorial foundation of
health care systems in the European Economic Area will be further undermined.

*
*     *

“De Gemeenschappelijke indicatoren in het Nationaal Actieplan voor Sociale
Inclusie: een tussentijdse evaluatie”
door Rudi Van Dam

In deze bijdrage wordt nagegaan of de Gemeenschappelijke EU-indicatoren in het
Nationaal Actieplan voor Sociale Inclusie (NAPincl.) hun vooropgezette functie heb-
ben waargemaakt. De balans na hun eerste implementatie, in het NAPincl. 2003-
2005, is niet eenduidig positief. Er wordt enerzijds vastgesteld dat de indicatoren
worden weergegeven en, in variërende mate, besproken, wat op zich een belangrij-
ke verwezenlijking is. Anderzijds wordt vastgesteld dat zij nauwelijks in het NAPin-
cl. geïntegreerd worden. Diverse mogelijke verklaringen worden aangehaald. Hier-
bij gaat het om het ‘outcome-karakter’ van de indicatoren, het feit dat het werken
met dergelijke indicatoren een nieuw gegeven is, de actualiteitswaarde en de volle-
digheid van de indicatorenset. Naar aanleiding van deze analyse worden een aantal
pistes voorgesteld om de rol van de indicatoren te versterken. Gepleit wordt voor
een ambitieuzere strategie op het vlak van de basisgegevens en voor een verdere
aanvulling en conceptuele verfijning van de indicatorenset. Daarnaast wordt gesteld
dat een meer doorgedreven analyse van de indicatoren nodig is in functie van het
formuleren van de beleidsuitdagingen. Het relateren van beleidsinputindicatoren
aan outcome-indicatoren kan verder bijdragen aan de integratie van de indicatoren
in het NAPincl.

“The Common indicators in the National Action Plan for Social Inclusion: an
interim evaluation”
by Rudi Van Dam

This contribution examines whether the Common EU Indicators in the National
Action Plan for Social Inclusion (NAPincl.) have fulfilled their pre-established func-
tion. The balance after their first implementation, in the NAPincl. 2003-2005, is not
unequivocally positive. On the one hand it is clear that the indicators are represen-
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ted and, to variable extent, discussed, which is an important achievement in itself.
On the other hand it is obvious that they are barely integrated in the NAPincl. There
are various possible explanations for this, such as the outcome character of the indi-
cators, the fact that working with such indicators is a new development, the topical
value and the completeness of the indicator set. As a result of this analysis a number
of approaches are proposed to strengthen the role of the indicators. The author is in
favour of a more ambitious strategy in the field of basic data and of a further com-
pletion and conceptual fine-tuning of the indicator set. In addition, a more thorough
analysis of the indicators is deemed necessary in function of the formulation of poli-
cy challenges. The correlation of policy input indicators to outcome indicators can
further contribute to the integration of the indicators in the NAPincl.

*
*     *

“Enkele aspecten van sociaal strafrecht en strafvordering waarmee de rechter in
sociale zaken of de strafrechter te maken kunnen krijgen”
door Sylvie Derré en Olivier Michiels

In deze bijdrage snijden de auteurs negen thema’s aan, met als leidraad de conse-
quenties van het sociaal strafrecht voor de rechter in sociale zaken of voor de straf-
rechter.
Zij analyseren de praktische gevolgen, voor de socialezekerheidsinstellingen, van
het verbod om een uitgave of afschrift van instructie- of proceshandelingen af te
leveren zonder de uitdrukkelijke machtiging van de Procureur-generaal; ze probe-
ren te bepalen welke de weerslag is van de transactie in strafzaken, voor zover deze
een onweerlegbaar vermoeden van schuld inhoudt, op het burgerlijk geschil; ze
pluizen de jurisprudentie uit met betrekking tot de herkwalificering door de RSZ
van de ondernemingsovereenkomst tot arbeidscontract; ze bespreken de kwestie
van het toekennen van een maatregel van opschorting van de uitspraak of uitstel,
door de arbeidsrechtbanken bij wie de zaak in beroep aanhangig werd gemaakt,
inzake administratieve geldboetes; ze bakenen de bevoegdheid van het arbeids-
auditoraat af voor wat de inbreuken op het gemene recht betreft, en het standpunt
dat de rechter in geval van onbevoegdheid moet innemen; ze verklaren de evolutie
van het begrip ‘rechtverkrijgende’, waarbij ze een onderscheid maken tussen de
rechtverkrijgenden die inzake een arbeidsongeval over een wettelijke vergoeding
beschikken, en de rechtverkrijgenden die daarover niet beschikken; ze bepalen de
aard – burgerrechtelijk of strafrechtelijk – van de ambtshalve veroordelingen
bepaald in artikel 35 van de wet van 27 juni 1969; ze belichten de fundamentele
kenmerken van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen; tot slot
lichten ze nog enkele basisbeginselen toe, beginselen waaraan we niet altijd den-
ken: het strafrechtelijk gezag van gewijsde tegenover het burgerrechtelijk gezag, of
de adagia “electa una via” en “le criminel tient le civil en état”.
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“Some aspects of social criminal law and criminal proceedings which the judge
might be confronted with in social or criminal cases”
by Sylvie Derré and Olivier Michiels

In this contribution the authors broach nine themes, with the implications for the
judge in social or criminal proceedings of social criminal law as guideline.
They analyse the practical consequences for social security bodies of the prohibi-
tion to issue a publication or copy of a request for evidence or a writ without
express authorisation of the Attorney General; they try to determine the impact of
the transaction in criminal proceedings, insofar as this involves an absolute pre-
sumption of guilt on a dispute on the interpretation of civil law; they review
jurisprudence with regard to the re-qualification by the National Office for Social
Security of the company agreement into a labour contract; they discuss the issue of
attributing a measure of postponement of the sentence or deferment by the industri-
al tribunal where the case was appealed, with regard to administrative fines; they
define the authority of the industrial auditors with regard to breaches of law, and
the position to be taken by the judge in case of lack of jurisdiction; they comment
on the evolution of the notion of entitled beneficiary, making a distinction between
entitled beneficiaries who receive legal compensation following a work-related acci-
dent and those who do not; they determine the nature – whether under civil or
criminal law – of automatic convictions as stipulated in article 35 of the Act of 27
June 1969; they clarify the fundamental characteristics of  penal responsibility of
legal persons; finally they expound on a number of basic principles, principles that
we do not always bear in mind, such as the authority of a final decision in criminal
proceedings over a final decision in civil proceedings or the adages “electa una via”
and “le criminel tient le civil en état”.

*
*     *

“Statistiek van bepaalde categorieën van rechthebbenden op kinderbijslag in het
stelsel voor werknemers – Tellingen 2004”
door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Deze statistiek geeft een beeld van welke persoon in het gezin het recht opent op
kinderbijslag in december 2003 in het stelsel voor werknemers. Niet alleen de
ouders kunnen dit, maar ook andere verwanten (bijvoorbeeld stiefouders, grootou-
ders) en personen die geplaatste kinderen opvangen.
De voorrangsorde tussen verschillende mogelijke rechthebbenden in een gezin is
vastgelegd in de wet: eerst de vader, dan de moeder, de stiefvader, de stiefmoeder
en tenslotte de oudste van de andere personen die rechthebbende kunnen zijn.
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Op een totaal van 1.032.715 rechthebbenden in het stelsel voor werknemers zijn er
26.937 rechthebbenden die niet de ouder zijn van het kind (2,61%). Dit aantal ver-
toont een dalende trend door de groeiende arbeidsmarktparticipatie van de vrouw.
De statistiek toont ook aan dat 175.856 rechthebbenden gescheiden zijn. Zij verte-
genwoordigen 17% van het totaal aantal rechthebbenden in 2003 (in 1991 nog
maar 10%).

Daarnaast zijn er in deze statistiek ook gegevens verzameld over een aantal specifie-
ke categorieën van rechthebbenden. Het gaat onder andere om gegevens over de
vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandige echtgenoot. Er zijn eveneens
gegevens over rechthebbenden die een indirecte band met arbeidsprestaties heb-
ben, zoals gerechtigden op een overlevingspensioen, werknemers in loopbaan-
onderbreking en gedetineerden.

Tenslotte zijn er gegevens in opgenomen over rechthebbenden die geen enkele
band met werknemersprestaties hebben, met name gehandicapte rechthebbenden
(voor henzelf of voor hun kinderen) en rechthebbende studenten en leerlingen.

“Statistics of certain categories of beneficiaries of family benefits under the
scheme for salaried persons – 2004 Census”
by the National Office for Family Benefits for Salaried Persons

This statistic provides an overview of which person in the family opens the entitle-
ment to family benefits in December 2003 under the scheme for salaried persons.
Parents are entitled to family benefits as well as other relatives (for instance step-
parents, grandparents) and persons who take care of foster children.
A hierarchy between the different beneficiaries in a family has been established by
law: first the father, then the mother, the stepfather and stepmother and finally the
eldest among all other persons who may be entitled beneficiaries.

For a total of 1,032,715 beneficiaries in the scheme for salaried persons, 26,937 ben-
eficiaries are not the parent of the child (2.61%). This number is decreasing due to
the growing labour market participation of women in general. 
The statistic also shows that 175,856 beneficiaries are divorced. They represent 17%
of the total number of beneficiaries in 2003 (only 10% in 1991).

In addition, data with regard to a number of specific categories of beneficiaries
were also collected in this statistic. These data include data about female beneficia-
ries with self-employed spouses. Data are also available with regard to beneficiaries
whose benefits are indirectly linked to employment, such as persons entitled to a
survivor’s pension, employees on a career break and detainees. 
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Finally the statistics also include data about beneficiaries whose benefits are not at
all linked to employment, namely disabled beneficiaries (for themselves or for their
children) and students or pupils. 

*
*     *

“Kinderen opgevoed buiten het Rijk – tellingen 2004”
door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

De tellingen inzake ‘kinderen opgevoed buiten het Rijk’ betreffen de kinderbijslag –
in het stelsel voor werknemers die hun loon in het buitenland uitbetaald krijgen –
voor kinderen die buiten België worden opgevoed en voor wie een persoon met
buitenlandse nationaliteit rechthebbende is.

Die kinderbijslag wordt betaald, ofwel op basis van de Europese verordeningen*
betreffende de werknemers die zich binnen de Europese Economische Ruimte ver-
plaatsen, ofwel op basis van een bilaterale overeenkomst tussen België en een ander
land (momenteel bestaat zo’n overeenkomst met Turkije, Marokko, Tunesië en de
landen van het vroegere Joegoslavië), ofwel op basis van een door de minister toe-
gestane afwijking van artikel 52, 1e lid van de Kinderbijslagwet, dat bepaalt dat geen
kinderbijslag verschuldigd is voor kinderen die buiten het Rijk worden opgevoed.

Op 31 december 2003 bedraagt het totale aantal in het buitenland opgevoede
gerechtigden 31.970* (1,73% van de gerechtigden uit dat stelsel) en beloopt het
totale bedrag van de uitgaven voor kinderbijslag 39.270.124 EUR (1,17% van de uit-
gaven voor kinderbijslag uit dat stelsel).

Deze resultaten stijgen respectievelijk met 4,52% en 4,82% ten opzichte van die van
de vorige tellingen, op 31 december 2002, en maken deel uit van een ononderbro-
ken stijgende tendens die al enkele jaren bezig is en vooral voortspruit uit de stijgen-
de tendens bij de grenswerknemers, in hoofdzaak in Frankrijk en Nederland.

Op het einde van 2003 ontving 89,59% van alle in het buitenland opgevoede gerech-
tigden zijn kinderbijslag op basis van de Europese verordeningen, 10,17% als toepas-
sing van een bilaterale overeenkomst en 0,24% als toepassing van een door de minis-
ter toegestane afwijking. Deze percentages gaan in stijgende lijn voor de eerste
groep en in dalende lijn voor de tweede groep; de derde groep heeft eerder de nei-
ging om te stijgen.

* Ter herinnering: de tien lidstaten die sinds 1 mei 2004 deel uitmaken van de Euro-
pese Unie, zijn nog niet opgenomen in deze tellingen voor de EU.
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“Children raised outside the Kingdom – 2004 Census”
by the National Office for Family Benefits for Salaried Persons

The census regarding “children raised outside the Kingdom” covers family benefits
under the scheme for salaried persons paid abroad for children raised outside Bel-
gium and whose beneficiary holds a foreign nationality. 

These payments are made on the basis of regulations of the European Union* target-
ing employees who work within the European Economic Area, either on a bilateral
agreement concluded between Belgium and another country (currently Turkey,
Morocco, Tunisia and the countries of former Yugoslavia), either by means of a min-
isterial derogation to article 52, §1, of the coordinated laws, which states that family
benefits are not due for children raised outside the Kingdom.

On 31 December 2003 the total number of beneficiaries raised abroad amounted to
31,970* (1.73% of beneficiaries under this regime) and the total amount of benefits
transferred to them to 39,270,124 EUR (1.17% of spending under this regime).

These results have risen by respectively 4.52% and 4.82% compared to the results of
the previous census on 31 December 2002. They must be seen in the context of a
continuous rise since a number of years, which is largely a result of the tendency
related to frontier workers, mainly those residing in France and in the Netherlands.

At the end of 2003 the beneficiaries by virtue of EU regulations represented 89.59%
of all beneficiaries raised abroad, those by virtue of a bilateral convention 10.17%
and those by virtue of a ministerial derogation 0.24%. These proportions are devel-
oping: the first group is growing, the second diminishing and the third group has a
tendency to grow slightly.

* Please bear in mind that the ten new Member States, which acceded to the EU on
May 1st 2004, are not yet included in this EU census.

__________
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